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Sammanfattning 
 
Det traditionella monogama partnerskapet förändrades under 1900-talet till följd av bland           
annat individualistiska ideal och en ökad autonomi. Samtidigt har det monogama           
partnerskapet både juridiska och sociala fördelar i samhället idag. Denna studie syftar till att              
undersöka och belysa individers upplevelser av att avvika från den konventionella           
tvåsamhetsnormen samt undersöka vilken betydelse detta har för identiteten. Tidigare          
forskning centrerar till stor del kring att jämföra samt beskriva den praktiska innebörden av              
dessa icke-monogama praktiker. Dock återfinns viss betoning på identitet och          
självuppfattning då icke-monogami antingen presenteras som något individen är eller något           
individen gör som ett aktivt val i relationer. Tidigare forskning redogör även för betydelsen              
av icke-monogama definitioner, begrepp och sociala sammanhang för individens självbild.          
Det teoretiska ramverk som i denna studie applicerats för analys utgörs av Anthony Giddens              
identitetsteori, Judith Butlers performativitetsteori samt Erving Goffmans teori om stigma          
och informationskontroll. Det empiriska materialet består av tio digitala intervjuer med           
deltagare i åldrarna 27-55, varav fyra deltagare definierade sig som män, fem deltagare som              
kvinnor och en deltagare som icke-binär. Intervjuerna genererade omkring 106 sidor           
transkriberat material vilket har analyserats med metoden interpretative phenomenological         
analysis (IPA). Resultaten visade, i samklang med tidigare forskning, att icke-monogami           
primärt ses som något individen antingen är eller gör, vilket har betydelse för             
självuppfattningen. Resultaten visade även att välmående och hållbarhet i relationer, samt           
stolthet sett till identitet, framhölls som drivkrafter för en icke-monogam relationsfilosofi.           
Icke-monogami presenterades också som en eftersträvansvärd identitetsmarkör för att         
ifrågasätta sociala strukturer. Flera deltagare påvisade en växelvis eller cirkulär process där            
själva avvikandet från tvåsamhetsnormen kan ha sin grund i värden kopplade till identitet             
likväl som delar av den upplevda identiteten kan ha utvecklats som en produkt av              
inställningen till relationer. Icke-monogami har i denna studie även presenteras som ett            
socialt stigma på basis av kontext och bemötande. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det västerländska samhället präglas idag av en etablerad tvåsamhetsnorm. 

Tvåsamhetsnormen innebär att det generellt ses som eftersträvansvärt och ‘normalt’ att leva 

monogamt med enbart en kärlekspartner, medan andra konstellationer av kärleksrelationer 

ofta ifrågasätts och ses som avvikande eller rent illegitima (Gustavson, 2003, s. 41; 

Siverskog, 2016, s. 12ff). Ett avvikande från tvåsamhetsnormen kan manifesteras på olika 

sätt; i form av singelskap eller i form av icke-monogama relationer med flera partners som till 

exempel polyrelationer eller relationsanarkism. Detta är i stark kontrast till den monogama 

relationen som istället premieras av samhället både i lag och socialt. Enligt Äktenskapsbalken 

(SFS 1987:230) är det i Sverige rent juridiskt enbart möjligt att gifta sig med en person och 

Sambolagen (SFS 2003:376) innefattar endast två individer, vilket ytterligare reproducerar 

den allmänna uppfattningen om tvåsamhetens normalitet. 

 

Utöver de juridiska aspekterna finns även sociala föreställningar kring hur ett legitimt 

partnerskap bör utformas. Den monogama relationen och kärnfamiljen är idag fortsatt starkt 

etablerade ideal, där kollektiva ritualer och föreställningar om roller, normer och värden delas 

och reproduceras (Gustavson, 2003, s. 41f). Att däremot leva icke-monogamt med flera 

partners bemöts ofta med sociala sanktioner i form av ifrågasättande, oförstånd och skepsis 

(Barker, 2005, s. 80f). De las Heras Gómez (2019, s. 652) konstaterar hur kärlek har en 

tendens att likställas med monogami vilket avfärdar andra typer av kärleksrelationer. Det 

finns därmed normativa föreställningar kring det tvåsamma partnerskapet som det primära 

socialt accepterade partnerskapet, samtidigt som partnerskapet i sig hör till det förväntade 

livslopp som de flesta individer förväntas följa (Siverskog, 2016, s. 12). 

 

Beck och Beck-Gernsheim (1995, s. 190f) menar att den primära anledningen till att vi 

eftersträvar partnerskapet i den moderna eran är för undvika känslan av ensamhet. Samhällets 

individualisering och behovet av autonomi har skapat en distans mellan människor, samtidigt 

som rädslan för ensamhet driver människor närmare igen då partnern i en nära relation ska 

ersätta allt som individen förlorat i det moderna samhället i en nästintill religiös bemärkelse. 
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Detta leder till motsättningar då den autonoma identiteten generellt är eftersträvansvärd, där 

självständighet, oberoende och normbrytande uppmuntras, samtidigt som tvåsamheten idag 

både har sociala och juridiska fördelar i samhället. 

 

Trots ett autonomt samhälleligt ideal menar Simpson (2016, s. 391) att de som avviker från 

tvåsamhetsnormen i många fall upplever att detta avvikande behöver rättfärdigas, då det alltid 

bör finnas en ‘logisk’ förklaring till ett avvikande som blir så nära sammanlänkat med den 

egna identiteten. Hur samhället talar om relationer påverkar vad som anses normalt, och vad 

som anses normalt och normativt är i sin tur nära kopplat till vår egen självuppfattning samt 

hur vi ser på andra individer. Hur kommer det sig då att vår relationsstatus i så stor 

bemärkelse upplevs säga något om vem vi är som person, vår identitet? Varför anses den 

monogama relationen vara den mest naturliga och hur påverkar tvåsamhetsnormen dem som 

inte passar in? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och belysa individers upplevelser av att avvika från 

tvåsamhetsnormen. Studien ämnar framförallt redogöra för individers personliga erfarenheter, 

men även att i komparativ bemärkelse belysa eventuella skillnader mellan dessa individers 

upplevelser. Detta avses undersökas med följande frågeställning: 

 

● Vilken betydelse har avvikande från tvåsamhetsnormen för identiteten? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

Nedan begrepp presenteras i syfte att tydliggöra hur dessa kontinuerligt används i uppsatsen, 

utan koppling till specifika teoretiker eller teorier. 

 

Relation 

Relation syftar här till sociala relationer i allmänhet, snarare än den specifikt tvåsamma 

kärleksrelationen. Vidare kan ordet ha olika prefix för att tydliggöra vilken typ av social 

relation som åsyftas, exempelvis den vänskapliga, sexuella och/eller kärleksrelationen. 

 

Mono (-gami/amori) 

Begreppet mono används här för att beskriva den tvåsamma kärleksrelationen med enbart en, 

exklusiv, partner. Ändelsen -gami syftar ursprungligen till giftermål men används här i mer 

vardagliga termer för att beskriva en kärleksrelation mellan två parter, vilket även gäller för 

ändelsen -amori.  

 

Poly (-gami/amori) 

Begreppet poly används ofta som ett paraplybegrepp för att beskriva flersamma eller 

icke-monogama relationer. Ändelsen -gami syftar, precis som ovan, ursprungligen till 

giftermål och används här enbart i sin ursprungliga form. Däremot används ändelsen -amori 

mer flytande för att beskriva både exempelvis sexuella och/eller kärleksrelationer mellan flera 

parter, där även giftermål mellan några av parterna kan förekomma. 

 

Relationsanarkism (/RA) 

Relationsanarkism syftar här till en vilja, eller praktik, att undvika definitioner och 

förväntningar i relationer, där gränserna mellan sexuella, kärleks- och vänskapsrelationer 

suddas ut och normativa regler för hur relationer ‘bör vara’ motarbetas. 
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1.4 Disposition 

I kapitel 2 följer en redogörelse för tidigare forskning i syfte att placera denna studie i 

förhållande till relevanta studier inom ämnet. I kapitel 3 redogörs för studiens teoretiska 

ramverk. Det teoretiska ramverket utgörs av Anthony Giddens (1991) identitetsteori, Judith 

Butlers (2006) performativitetsteori samt Erving Goffmans (2014) teori om stigma och 

informationskontroll, vilket baseras på studiens syfte och frågeställning. I kapitel 4 redogörs 

för studiens metodval. Där presenteras studiens kvalitativa metodansats samt metodologiska 

överväganden, material och analysmetod. I kapitel 5 presenteras resultat och analys för denna 

studie, där analysen utgår från det teoretiska ramverket presenterat i kapitel 3. Avslutningsvis 

utgörs kapitel 6 av diskussion kring studiens slutsatser samt diskussion kring resultat och 

analys i relation till tidigare forskning, det teoretiska ramverket samt metodvalet. Slutligen 

presenteras förslag för vidare forskning inom ämnet. 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras en bakgrund samt tidigare forskning relevant för studiens syfte och 

frågeställning. Därmed redogörs här för fältet gällande olika relationspraktiker och 

identitetsformering. Kapitlet är utformat i syfte att till en början redogöra för det skifte som 

skett i samband med att vi, i det västerländska samhället, lever i en mer individualiserad och 

sekulariserad tid där vi har större valmöjligheter att, utifrån individuella preferenser, fatta 

egna beslut kring hur vi utformar våra relationer. Till en början presenteras därmed hur synen 

på romantiska relationer har förändrats i det senmoderna samhället. Efter följer en 

redogörelse för hur singelskap uppfattas i förhållande till tvåsamhetsnormen samt hur 

individen placerar sig själv ett samhälle där livsloppets givna gång till stor del utgår ifrån 

kvinnan i reproduktiv ålder. Därefter presenteras icke-monogama relationspraktiker samt hur 

dessa både kan fungera som en given del av individens självidentitet samt som politiska 

ställningstaganden och identitetsmarkörer. Avslutningsvis presenteras reflektioner kring 

sexuell identitet samt en avslutande sammanfattning av hela kapitlet. 

2.1 Romantiska relationer i det senmoderna samhället 

Under 1900-talet började synen på äktenskapet förändras i det västerländska samhället. 

Individualiseringen, kvinnans frigörelse (som i viss mån även befriade mannen från sitt 

tidigare ansvar som familjens huvudsakliga försörjare) och det individuella behovet av 

autonomi ändrade om och skapade nya villkor för familjen, äktenskapet och kärlekslivet 

(Beck & Beck-Gernsheim, 1995, s. 88f). Makarna Beck och Beck-Gernsheim (1995) har 

skrivit boken The normal chaos of love tillägnad kärlekens och partnerskapets framtid. I 

boken kretsar diskussionen fortfarande kring partnerskapet som heteronormativ och 

monogam praktik, med dikotomierna man och kvinna som nödvändiga motpoler. Dock 

förutspås ett framtida könskrig mellan dessa dikotomier, där kärleken kommer i skymundan 

till fördel för individens självuppfyllande projekt samt där idealen autonomi och 

individualisering skapar svårigheter för det traditionella partnerskapet. 

 

Både Beck och Beck-Gernsheim (1995, s. 55) och samtida Giddens (1991, s. 88) presenterar 

individens valmöjlighet som en central aspekt av vår moderna tid, något som även påverkar 

hur vi organiserar våra kärleksliv och vår familjebildning. Att fortsatt leva efter traditionella 
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och konventionella normer måste därmed, enligt dessa författare, rättfärdigas och förklaras då 

samhället förändras. Det fria valet måste försvaras som det bästa valet bland alla möjligheter 

tillgängliga. Vi lever idag även i en så kallad riskkultur (se bl.a Beck & Beck-Gernsheim, 

1995; Giddens, 1991). Giddens (1991, s. 3) menar att riskmedvetenhet präglar hur vi 

organiserar vår sociala värld, då vi kontinuerligt och reflexivt väger in vår eventuella framtid 

tillsammans med våra nutida kunskaper. Att leva i en riskkultur innebär därmed att individen 

har ett kalkylerande förhållningssätt i syfte att vara öppen för olika typer av möjligheter (s. 

29). 

 

Bauman (2007, s. 15ff) menar att det konsumtionssamhälle vi idag lever i, samt effekterna av 

de valmöjligheter vi har via nätdejting, påverkar hur vi ser på romantiska relationer och 

partnerskap. Våra liv präglas idag av rollen som konsument, vilket medför att vi likställer 

potentiella partners vid utbytbara varor ur ett enormt utbud. Individerna i det eviga 

partnersökandet går därmed från subjekt till objekt i konsumentens ögon. Ovanstående 

teoretiker ger en bakgrund kring hur det moderna partnerskapet innebär en paradox. Detta då 

det traditionella monogama partnerskapet idag dominerar både socialt och juridiskt, samtidigt 

som dagens samhälle förutspås göra det traditionella partnerskapet svårare att hålla fast vid 

till följd av de individualistiska ideal som nu präglar våra liv. 

 

Varför finns då strävan efter det traditionella monogama partnerskapet kvar även idag, trots 

ovan paradox? Enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995, s. 190f) ska en partner framförallt 

bota den allt mer utbredda och problematiserade känslan av ensamhet samt ersätta det 

individen förlorat i den moderna eran. Det handlar bland annat om en förlust av den religiösa 

samhörigheten i ett allt mer sekulariserat samhälle, samhällets klassordning och känslan av 

bekräftelse, säkerhet och innebörd som andra institutioner tidigare stod för. Giddens (1991, s. 

7f) presenterar i sin tur framväxten av ‘den rena relationen’; en dyadisk idealrelation som inte 

är förankrad i externa sociala eller ekonomiska faktorer utan existerar fristående från yttre 

omständigheter. Den rena relationen blir därmed flytande och, precis som den egna 

identiteten, en reflexiv process över tid där dess existens måste motiveras och grundas i sig 

själv. 
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Vår moderna tid präglas av individuella mål, sysselsättningar och ett nyfunnet engagemang i 

den egna självutvecklingen, vilket har utstakat ett betydande fokus på subjektiva känslor och 

frågor kring identitet. Identiteten är även, precis som våra relationer, en produkt av våra 

valmöjligheter (Bauman, 2007, s. 110f). Detta är något som påverkar våra beteenden i 

sexuella och romantiska relationer i form av bland annat ökad rörlighet och en flytande 

familjebildning där vi vågar tänja på konventionella gränser samt ifrågasätta traditionella 

institutioner (Giddens, 1991, s. 13f). Ett förväntat resultat av detta är därmed ett avtagande 

intresse för giftermålet och äktenskapet som institution, vilket även är fallet i ett flertal 

västerländska länder (jfr. Strandell, 2018, s. 79). 

 

Dock identifierar Strandell (2018, 84ff), i en fokusgruppsstudie med ogifta unga svenskar, 

hur de senaste årens ökade intresse för giftermålet i Sverige kan hänga ihop med ett 

avfärdande av dess koppling till traditionella institutioner som religion och könsroller. 

Individualiseringens ideal kan därmed existera parallellt med traditionella praktiker, som 

giftermålet och äktenskapet, så länge dessa kan förklaras som individuella och rationella val 

snarare än effekter av sociala strukturer. Äktenskapet presenteras varken som ett hot mot 

individens autonomi och självuppfyllande eller som en typ av risktagande. Dock benämns en 

typ av risktagande i samband med partnerskapet då en specifik partner, men inte äktenskapet 

i sig, skulle kunna hota individens autonomi. Vidare presenteras hur anledningar till giftermål 

idag primärt innefattar de juridiska fördelarna samt en symbolisk deklarering av tillhörighet, 

både som en offentlig uppvisning samt som ett internt tillkännagivande för de involverade 

parterna.  

 

Trots ett frigörande från gamla värden kopplade till traditionella institutioner och trots de 

senaste årtiondenas vidare perspektiv kring partnerskapets normer finns det fortfarande starka 

motsättningar angående vad som anses socialt tillåtet och vad som anses avvikande. Även om 

den starka betoningen på identitet och självutveckling i viss mån har upphöjt den autonoma 

och ifrågasättande individen. 

2.2 Det förväntade livsloppet 

I detta avsnitt presenteras tvåsamhetsnormens uttryck i det västerländska samhället samt hur 

ett förväntat livslopp och genus blir relevanta faktorer i samband med detta. Detta presenteras 
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primärt utifrån forskning rörande de individer som frivilligt eller ofrivilligt avviker från 

tvåsamhetsnormen genom att leva utan sexuell och/eller romantisk partner, det vill säga 

individer som i vardagligt tal benämns som singlar. Viktigt är dock att påpeka att de etiketter 

vi tillskriver individer påverkar hur vi förhåller oss till dem, då ordets konnotationer i hög 

grad styr våra tankegångar. Ordet singel har över tid generellt haft negativa konnotationer då 

det ofta blir synonymt med ordet ensam, vilket många gånger inte stämmer överens med 

verkligheten (jfr. Adeniji, 2008, s. 61). 

 

Enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995, s. 190f) ska en partner, som nämnt i avsnitt 2.1, 

framförallt bota den allt mer utbredda och problematiserade känslan av ensamhet, vilket i viss 

mån dock likställer individen utan partner med att vara ensam. Siverskog (2016, s. 120) 

redogör, i en svensk intervjustudie om queera individers livslopp, för att hamna utanför det 

som är (tvåsamhets)normativt ofta är att förbli ensam, både i känsla och i det yttre. Att inte 

dela erfarenheter med människor runt omkring, att känna sig obegriplig i sitt agerande och att 

inte hitta sitt eget sammanhang genererar känslor av utanförskap och ensamhet. 

 

Även om individen inte upplever sig ensam i avsaknaden av partner finns en allmän diskurs i 

samhället som benämner detta som avvikande, framförallt då det gäller kvinnor (Sandfield & 

Percy, 2003, s. 485; Siverskog, 2016, s. 119). De förväntningar som finns i samband med 

tvåsamhetsnormen och den heterosexuella familjebildningen uttrycks via bland annat 

upprepade frågor kring avsaknaden av romantisk partner samt påtryckningar från 

omgivningen, framförallt i kvinnors reproduktiva ålder. Adeniji (2008, s. 19) diskuterar, i sin 

doktorsavhandling, hur politiker och lagstiftare i Sverige hellre skapar förutsättningar för 

jämlika äktenskap än att kvinnor inte gifter sig alls, vilket på många sätt ringar in den 

genusdebatt som finns kring äktenskapet och partnerskapet idag.  

 

Vidare skriver Siverskog (2016, s. 12) om “livets förväntade bana” där individen förväntas 

följa ålderstrappans heteronormativa praktik och där livsloppet byggs upp i faser baserade på 

kvinnans biologiska möjligheter att skaffa barn. Ålder fungerar därmed som en socialt 

organiserande mekanism i samhället, där vi förväntas ‘beta av’ delmoment i livet vid en 

given tidpunkt. Även Sandfield och Percy (2003, s. 480f) identifierar ålder, i en intervjustudie 

med brittiska kvinnor i åldrarna 20 - 48, som en viktig faktor kopplad till den egna 

8 



medvetenheten om en förväntad relationsstatus. Författarna drar därmed slutsatsen att 

avsaknaden av partner kan likställas vid en process av individens sociala stigmatisering. 

 

I en intervjustudie med medelålders brittiska kvinnor tolkar Reynolds och Wetherell (2003, s. 

502) att känslan av utanförskap förstärks genom svårigheterna i att distansera sig från de 

negativa konnotationer som kan komma med identiteten av att vara singel just som kvinna. 

Simpson (2016, s. 368) belyser, också i en intervjustudie med medelålders brittiska kvinnor, 

hur avsaknaden av partner ofta likställs med ett personligt misslyckande vilket därmed 

påverkar den egna självuppfattningen. Vidare diskuterar Reynolds och Wetherell (2003 s. 

507) hur ett försök att omkonstruera singelskapet till något positivt kan innebära ännu en 

fixerad kategori där avvikande på olika sätt bestraffas. Att på olika sätt föra sig i det 

tvåsamhetsnormativa samhället blir därmed problematiskt för den som på något sätt avviker 

från detta. 

2.3 Icke-monogami som praktik 

För den som däremot vill leva med flera partners är detta inte heller helt oproblematiskt i ett 

samhälle där det monogama partnerskapet premieras. I det västerländska samhället är 

tvåsamheten den relationsform som har tolkningsföreträde, är institutionaliserad och betraktas 

som kulturellt självklar (Gustavson, 2003, s. 41; Willis, 2018, s. 512). De las Heras Gómez 

(2018, s. 652ff) menar att romantisk kärlek generellt uppfattas som likställd med monogami 

och vice versa, där icke-monogami blir en stigmatiserad relationsform separerad från den 

romantiska kärleken. Även Reynolds och Wetherell (2003, s. 490) menar att ett av de primära 

sätten genom vilket normativa föreställningar verkar, så som den förgivettagna 

heteronormativa monogamin, är genom att konstruera olika typer av avvikande. 

 

Den forskning som idag finns rörande icke-monogama relationspraktiker innefattar 

framförallt redogörelser kring vad dessa praktiker innebär, där olika typer av icke-monogama 

former ofta jämförs med varandra eller med den konventionella monogamin. Termen 

“consensual non-monogamy” används återkommande i forskning rörande icke-monogama 

relationspraktiker (se bl.a Barker & Langdridge, 2010, s. 750; Willis, 2018, s. 507f) och 

syftar till att beskriva sexuella och/eller kärleksrelationer där parterna gemensamt samtycker 

till att forma sexuella och/eller kärleksrelationer med andra individer eller par. Termen syftar 
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även till att belysa den diversitet som finns bland icke-monogama relationspraktiker. Detta 

kan bland annat inkludera swinging, öppna förhållanden, polyamori eller relationsanarkism. 

Relationsanarkism, som är ett relativt nytt begrepp, kan förstås som en filosofi där romantisk 

kärlek likställd en begränsad resurs, ämnad för endast en person åt gången, är något som 

ifrågasätts samt där hierarkier och gränser mellan romantiska, sexuella och 

vänskapsrelationer motarbetas (De las Heras Gómez, 2018, s. 646ff). 

 

Kritik mot tvåsamheten som norm förekommer i olika bemärkelse bland dessa 

icke-monogama praktiker. Monogama relationer och dess återkommande problem med till 

exempel svartsjuka och otrohet ställs ofta som en motpol till icke-monogama relationer 

(Barker & Langdridge, 2010, s. 751). Barker (2005, s. 81) presenterar, i en e-mailbaserad 

intervjustudie, hur en uppfattning bland amerikanska och europeiska individer som definierar 

sig själva som polyamorösa är att individer i monogama relationer känner sig hotade av det 

polyamorösa förhållningssättet. Detta då det polyamorösa förhållningssättet representerar ett 

ärligare sätt att känna åtrå till flera individer samtidigt; något som många gör men som 

regleras av kulturella föreställningar kring otrohet. Polyamori ses därmed som en mer 

realistisk relationspraktik i kontrast till monogamin som anses vara bräcklig och ohållbar.  

 

Ytterligare kritik mot tvåsamheten som norm rör de juridiska fördelarna som reproducerar 

föreställningar kring det legitima partnerskapet. Gustavson (2001, s. 21) påpekar hur våra 

lagar blir till rättesnören för vad som anses riktigt samt hur tvåsamheten representerar en 

offentlig föreställning om hur relationer ska organiseras. Gustavson (2001, s. 21; 2003, s. 43) 

menar även att tvåsamheten blir den givna relationsformen så länge det finns reglerande 

föreställningar kring kategorier som kön, genus och sexualitet. Då dessa föreställningar ofta 

bygger på en obalans mellan dikotomierna man och kvinna fungerar tvåsamheten som ett 

givet förfarande för att sexualitet som fenomen ska bli begripligt.  

 

Diskussion kring personlig utveckling och individens autonomi är något som även 

förekommer då icke-monogama relationer jämförs med monogama relationer, vilket enligt 

Barker och Langdridge (2010, s. 752) är något som kan sätta press på narrativet kring “the 

one” och den statiska långvariga kärleksrelationen. Samtidigt menar De las Heras Gómez 

(2018, s. 655) att tvåsamhet och monogami som praktik erbjuder ett redan, av samhället, 
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accepterat narrativ för relationer där den monogama relationen kan ses som ett meningsfullt 

livsprojekt och därmed ger individen en känsla av långsiktig stabilitet. 

 

En stor del av den kritik som cirkulerar kring olika relationspraktiker utgörs av att dessa ställs 

i motsats till varandra, där den ena praktiken förespråkas som ett bättre alternativ framför de 

andra. Ytterligare kritik mot den monogama relationsformen är att den ses som ett framförallt 

kapitalistiskt påfund, kopplat till ett slags befogat ägande av den romantiska partnern, eller 

som en patriarkal kontroll av kvinnor och kvinnors sexualitet (Barker & Langdridge, 2010, s. 

753; Gustavson, 2001, s. 22). De las Heras Gómez (2018, s. 649f) framhåller hur det 

personliga i relationer kan bli politiskt och vice versa. Individens relationspraktik fungerar 

därmed som en politisk filosofi där sociala strukturers konstruktion och reproducering 

ifrågasätts och blir en del av individens självrepresentation. 

 

Barker och Langdridge (2010, s. 752) redogör för att intresset för icke-monogami som 

relationspraktik i viss mån kan länkas till en ökad sexualisering. Barker (2005, s. 77f) menar 

att just polyamori som relationspraktik har potentialen att både blotta självidentitetens 

karaktär samt bidra till att individen utforskar sig själv via olika intima relationer. Identiteten 

ses traditionellt som en sammanhängande och stabil enhet, men via relationspraktiker menar 

Barker att det går att spekulera kring huruvida identiteten innefattar ytterligare nivåer.  

 

Vidare presenterar Barker (2005, s. 80ff) två diskurser genom vilka polyamori har en tendens 

att diskuteras och framhävas. Den ena innefattar polyamori som annorlunda jämfört med och 

som ett hot mot monogami, i kontrast till polyamori som normalt och likställt med 

monogami. Den andra innefattar polyamori som något individen är, i kontrast till polyamori 

som något individen gör; ett val. Detta implicerar att antingen identifiera polyamori som en 

del av den givna identiteten eller som ett rent beteende, vilket likställs med polyamori som en 

valmöjlighet. Att se polyamori som ett val bidrar till uppfattningen om den autonoma och 

rationella individen vilket ofta knyts samman med ett friare sätt att utforma relationer. Att 

däremot se polyamori som en del av den givna identiteten möjliggör för individen att hävda 

att ett annat förhållningssätt i relationer inte vore möjligt. 
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Barker och Langdridge (2010, s. 752) belyser hur diskurser av sexuell tillhörighet samt 

identitetspolitiska agendor ökat synligheten för vissa former av icke-monogami, framförallt 

polyamori, då individer gjort anspråk på dessa som identitetsmarkörer snarare än praktiker. 

Ovanstående forskning väcker därmed intresse för att vidare förstå hur våra relationspraktiker 

påverkar vår egen självuppfattning och identitet. 

2.4 Sexuell identitet 

I framförallt västerländska samhällen, men även globalt, har andelen individer som definierar 

sig själva genom att definiera sin sexualitet ökat (Weeks, 2015, s. 1095). Barriärerna mellan 

olika sätt att leva har brutits ned med hjälp av kommunikation över globaliserade medier 

samtidigt som sekulariseringen har reducerat kopplingen mellan tro och moral för en stor del 

av befolkningen, framförallt i Europa. Detta har gjort att individer fattar egna beslut kring 

sexuell moral på basis av vad som upplevs rimligt och relevant, oberoende av yttre faktorer 

(Weeks, 2005, s. 194). Gustavson (2001, s. 14) framhåller även hur sexuella identiteter under 

90-talet fungerade som en språngbräda för att driva sexualpolitiska frågor i framförallt 

skandinaviska länder. 

 

Weeks (2015, s. 1091f) menar att identiteter och kategoriseringar, trots sin väsentliga 

betydelse för individen, ger upphov till viss problematik i vårt samhälle då stor del handlar 

om de effekter språk och språkpraxis har för att definiera sexualitet. Dock lever vi i en global 

värld där identiteters betydelser inte är universella, utan beroende av historisk kontext och 

kulturella föreställningar. Siverskog (2016, s. 43) menar att sexuella identiteter ofta 

kategoriseras för att indikera olika sexuella praktiker. En kritik mot denna typ av 

kategorisering är dock att den anger en fixerad praktik som kan vara flytande och föränderlig 

för vissa individer.  

 

Heterosexualitet är idag den rådande normen till följd av tidigare föreställningar där praktiker 

som inte resulterade i reproduktivt sex kategoriserades som perversa (Weeks, 2015, s. 1094). 

Sexualiteter fortsätter vara hierarkiskt organiserade och präglas fortfarande av komplexa 

maktrelationer, där vissa former är dominerande och andra marginaliserade. Rambukkana 

(2010, s. 237f) belyser hur maktrelationer kring faktorer som klass och etnicitet även präglar 

möjligheterna till icke-monogama praktiker, samt hur den västerländska medelklassen har en 
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tendens att utgöra det narrativ som finns kring vad som anses vara i framkant gällande 

sexuella praktiker, likt ett privilegium för intimitet. 

 

Vidare påpekar Willis (2018, s. 524) hur grupperingar och kategoriseringar av identiteter 

både kan ge sociala förmåner, samtidigt som de banar väg för nya former av exkludering och 

kontroll. Weeks (2005, s. 192f) pekar på att identitetsmarkörer, framförallt sexuella, är 

problematiska då de innefattar ett flertal paradoxer. Bland annat att dessa förutsätter fixering 

och homogenitet, samtidigt som de vittnar om en verklighet fylld av mångfald och diversitet 

samt att identiteter är högst personliga, samtidigt som de säger något om sociala 

tillhörigheter. Ytterligare en paradox är att sexuella identiteter är fiktiva konstruktioner, dock 

nödvändiga fiktiva konstruktioner då de narrativ vi skapar för oss själva är väsentliga för hur 

vi utformar vår identitet. 

 

Frågor om sexuell identitet är av störst vikt för dem som är sexuellt marginaliserade. Detta då 

identitet fungerar som en länk mellan det privata och det publika samt som en grund för 

motstånd mot, samt förändring av, det som är normativt (Weeks, 2015, s. 1095). Detta 

genererar även utgångspunkten att det finns en tendens att reflektera kring begrepp som 

identitet, sexualitet, relationspraktiker och normer hos dem som är normbrytande på dessa 

fronter.  

2.5 Summering av tidigare forskning 

I ovan kapitel har tidigare forskning relevant för studiens syfte och frågeställning 

presenterats. Inledningsvis presenterades hur synen på partnerskapet förändrades under 

1900-talet till följd av individualisering och ökad autonomi. Individens valmöjlighet blev till 

följd av detta en central aspekt av hur vi organiserar våra kärleksliv och vår familjebildning. 

De autonoma och individualistiska idealen har därmed bidragit till en paradox då det 

traditionella monogama partnerskapet dominerar både socialt och juridiskt, samtidigt som 

dagens samhälle förutspås göra det traditionella partnerskapet svårare att hålla fast vid. 

Föreställningar om partnerskap och familjebildning baseras till stor del på ett presumtivt 

livslopp där kvinnans möjligheter att få barn styr när och hur relationer ‘bör’ utformas. 

Vidare presenterades singelskap i kontrast till det förväntade livsloppet. Framförallt är det 

kvinnan utan partner som här fått representera singelindividen till följd av hur 
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forskningsfältet ser ut idag. Något som gissningsvis hänger ihop med kvinnans ställning i ett 

patriarkalt samhället, kvinnans ‘biologiska klocka’ och intresset detta genererat i bland annat 

feministisk- och queerforskning. 

 

Den forskning som finns rörande icke-monogama praktiker är till stor del beskrivande och 

jämförande, där dessa ställs i kontrast till varandra eller till den konventionella monogamin. 

Det är framförallt polyamori och relationsanarkism som här fått representera det 

icke-monogama fältet. Detta på basis av de diskussioner kring identitetsformering dessa 

praktiker medfört i tidigare forskning. Icke-monogami har både presenterats som något 

individen är samt något individen gör som ett aktivt val. Icke-monogami har även 

presenterats som politiska identitetsmarkörer samt som kritik mot en kapitalistisk och/eller 

patriarkal samhällsordning. Detta hänger ihop med formeringen av sexuella identiteter, en 

aspekt av identiteten som blivit allt mer omdiskuterad. 

 

Det forskningsfält som presenterats ovan är nästan uteslutande en produkt av ett 

västerländskt, framförallt nordamerikanskt, brittiskt och svenskt, perspektiv där individers 

personliga erfarenheter och uppfattningar är det som redogjorts för. Den tidigare forskningen 

har primärt genomförts metodologisk via kvalitativa metoder där intervjustudier ansetts mest 

lämpade för att belysa individers upplevelser kring den egna identiteten. Att på något sätt 

avvika från tvåsamhetsnormen benämns generellt i tidigare forskning som en form av social 

stigmatisering vilket vidare förstärker intresset för att undersöka hur detta påverkar 

identiteten. Syftet med denna studie är att undersöka och belysa individers upplevelser av att 

avvika från tvåsamhetsnormen i en svensk kontext i dagens tidiga 2020-tal. Detta placerar 

denna studie både som en förlängning samt som en prövning av tidigare forskning i en nutida 

svensk kontext. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som används i denna studie för att belysa 

och vidare undersöka hur den normavvikande individen uppfattar och skapar sin identitet i ett 

samhälle präglat av individualism och valmöjligheter. Det teoretiska ramverket baseras på 

arbeten författade av Anthony Giddens (1991), Judith Butler (2006) samt Erving Goffman 

(2014). 

 

Goffmans verk Stigma publicerades i första upplaga år 1963, där sociala interaktioner 

studerades via bland annat deltagande observationer. Materialet från dessa resulterade i 

inflytelserikt underlag kring hur individer aktivt konstruerar sin verklighet samt hur 

relationen mellan normer och utanförskap konstrueras. Hans perspektiv kring 

interaktionsordningen beskrivs av Anne Rawls (1987, s. 138f) som unikt. Detta då 

interaktionen redogörs för som ett komplext system vari individen både skapar men också 

skapas i. Liknande socialkonstruktivistiska anda går att finna i den amerikanska filosofen 

Butlers perspektiv som främst inriktar sig på hur genus produceras samt reproduceras via 

diskurs och kultur; hur allting sker utifrån en föreställning av det ‘normala’ eller 

‘heteronormativa’. I boken Gender Trouble; Feminism and the Subversion of Identity (2006 

(i originalutgåva från 1990)) tillämpas feministisk politik; vanligt förekommande områden 

inom tidigare forskning kring avvikande från tvåsamhetsnormen. Politik och identitet är 

återkommande teman även i sociologen Giddens verk (bl.a 1991), via perspektivet av 

modernitetens inverkan. 

 

Gemensamt för ovanstående teoretiska koncept är perspektivet kring hur individen 

konstruerar sin verklighet, relationer och normers inverkan. Dock bearbetas dessa fenomen 

utifrån olika infallsvinklar. Detta ter sig relevant till uppsatsens syfte att undersöka och belysa 

individers upplevelser av att avvika från tvåsamhetsnormen samt avvikandets betydelse för 

identiteten. Bredden i det teoretiska ramverket lämpar sig även för studiens fenomenologiska 

ansats, som vidare presenteras i kapitel 4, vars nyckelord är öppenhet och reflexivitet utifrån 

det datamaterial som produceras.  
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3.1 Giddens identitetsteori 

I mån av att skapa förståelse för samspelet mellan individers identitetsskapande och deras 

avvikande från tvåsamhetsnormen appliceras Giddens (1991) teori gällande 

identitetsskapande i den senmoderna epoken. Den centrala utgångspunkten är den tidigare 

nämnda synen på hur senmoderniteten innebär att individen konstant behöver välja sitt sätt att 

leva, inklusive vilken mat som ska ätas eller vilka kläder som ska bäras (s. 13ff). Valen 

individen gör sker utifrån den uppfattade självbilden samtidigt som de kontinuerligt påverkar 

den. Detta sker i en reflexiv process via det självbiografiska narrativ varje individ för internt 

(s. 52). Giddens menar således att identiteten inte är ett statiskt resultat av slumpmässiga 

beteenden eller andras reaktioner på detta, utan att identiteten skapas genom ett rutinmässigt 

utförande och upprätthållande via medvetna handlingar. 

 

Vidare förutsätter en stabil självidentitet en förmåga hos individen att reflexivt förstå sig själv 

i kontexten av sin tidigare biografi samt förmågan att skapa ett enhetligt narrativ utifrån detta 

(Giddens, 1991, s. 55). Individens självuppfyllande förstås som en balans mellan risker och 

möjligheter (s. 79). Genom att släppa det förflutna och därmed bli fri från hämmande 

emotionella vanor kan individen utveckla det egna självet via de nya möjligheter som 

presenteras i det sociala livet. 

 

Giddens förklaringsmodell för identitetsskapande, via medvetna val, innebär en stark tilltro 

till individens agens samtidigt som det finns en kraftfull struktur i form av moderniteten. En 

viktig komponent i denna process menas vara kroppen, och kontroll över denna, för att kunna 

upprätthålla den egna självbilden (Giddens, 1991, s. 58). Samtidigt fungerar kroppen som ett 

verktyg för att förmedla normalitet till individens sociala omgivning som ställer hårda krav 

på vad som får och inte får göras. Återigen står individens kroppsliga agerande i relation till 

det biografiska narrativ som skapas kontinuerligt och för att självbilden ska upprätthållas 

krävs ett agerande i linje med detta (s. 59). Uppstår diskrepans mellan agerande och biografi 

påverkas upplevelsen av ontologisk trygghet, den outtalade känslan av tillit till att det råder 

ordning i vardagslivet (s. 37f). När denna känsla vacklar leder det till kognitiva och 

emotionella konsekvenser i form av ängslighet eller existentiell oro. Därför strävar individen 

efter att uppleva den kontinuitet mellan identitet och tillvaro som ger ontologisk trygghet. 
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Skam och stolthet beskrivs som två motpoler, med liknande funktion, och som de incitament 

ontologisk trygghet innebär då även dessa reglerar beteenden via motivation i 

identitetsskapandet (Giddens, 1991, s. 66f). Skam, som generellt uppstår utifrån känslan av 

att vara otillräcklig, kan vara av både privat och social form; endera i andras ögon eller 

självupplevt i relation till det biografiska självet. Stolthet å andra sidan beskrivs som 

självförtroende sett till individens integritet och värderande av sitt narrativ kring identiteten. 

Genom att agera som emotionella incitament utifrån biografin påverkar de individens 

agerande och självidentitet. 

3.2 Butlers performativitetsteori 

Butlers (2006) perspektiv på identitet sker förvisso i samma tidskontext som Giddens (1991), 

men kommer från en mer filosofisk infallsvinkel med ett övergripande queer- och 

genusperspektiv. Vidare argumenterar Butler (2006, s. 22f) för att frågan om identitetens 

innebörd inte nödvändigtvis behöver föregå den om genusidentitet, eftersom identitet primärt 

anses vara ett normativt ideal. Även här råder en viss nyansskillnad jämfört med Giddens 

(1991) perspektiv då Butler (2006) beskriver identiteten som en social skapelse med 

funktionen att möjliggöra begriplighet. Detta skapas utifrån vedertagna begrepp som kön, 

genus och sexualitet genom diskursiva system inom lag och politik snarare än en objektiv 

verklighet. Samhället tvingar individen att anta och justera sig utifrån en bestämd 

genusidentitet, vilken bestäms utifrån den heteronormativa matrisen (s. 24). 

 

Ett centralt begrepp för att förstå denna process är performativitet, vilket används för att 

förklara hur individer rituellt förverkligar genus som skapats diskursivt (Butler, 2006, s. 34). 

Detta är en klassisk socialkonstruktivistisk idé; verkligheten skapas utifrån hur vi socialt 

tolkar och bemöter den. Performativitet förutsätter att agerandet sker över en lång period och 

har reella effekter i form av reproducering av normer. I detta avseende anses egenskaper som 

uppfattas feminina vara skapade som en motpol med syfte att definiera (den manliga) normen 

och därmed legitimera och reproducera givna maktordningar (s. 19). Kroppen anses ha 

funktionen, i detta system, i form av de begränsningar som finns kring dess utseende, vad 

som får visas och göras, som då ska symbolisera den sociala hegemonin (s. 178f). Genom att 

foga sig utefter dessa normer befästs dessa simultant.  
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3.3 Goffmans teori om stigma och informationskontroll 

Goffmans (2014) begreppsram gällande social normalitet och avvikelse, samt dess innebörd 

för individens identitet, har direkt relevans för denna studie då syftet är att undersöka 

avvikandets betydelse för identitetsskapandet. Den teoretiska utgångspunkten sker utifrån hur 

normalitet skapas och hur detta leder till utanförskap för dem som inte passar in i mallen; att 

‘olikhet’ bör förstås genom studiet av det ‘normala’ (s. 138). Begreppet som används för att 

beskriva den avvikande individen är stigma, vilket åsyftar innehavandet av egenskaper som 

antingen aktivt misskrediterar eller riskerar att misskreditera individen ifall dessa kommer till 

kännedom (s. 10f). Samtidigt är det viktigt att förstå att stigma huvudsakligen är en 

godtycklig produkt av attribut och förutfattade meningar; en social konstruktion. 

Stigmatiserade individer förverkligar sedermera denna etikett i en performativ bemärkelse 

genom att känna skam och agera utifrån detta (s. 16f).  

 

Gällande identitetsskapande särskiljer Goffman (2014, s. 9) mellan individens virtuella 

sociala identitet och dennes faktiska sociala identitet, där den förstnämnda syftar till den 

identitet som tillskrivs individen av andra utifrån förutfattade meningar och tolkningar. Den 

faktiska sociala identiteten baseras på de egenskaper individen egentligen besitter. 

Diskrepans mellan dessa identiteter leder ofta till socialt utanförskap och en individ som inte 

passar in någonstans (s. 28). Inte sällan försöker individen därför aktivt motverka detta 

genom att tillämpa informationskontroll (s. 73). Sett till reglerande av information som 

riskerar att stigmatisera behöver individen därför avgöra vilka som ska få ta del av 

informationen, på vilket sätt samt i vilken grad, för att i största möjliga mån undvika 

utanförskap (s. 117). Ett annat vanligt förekommande fenomen är att stigmatiserade individer 

skapar sig ett sammanhang genom att träffa likasinnade, där den lokala normen är det som 

anses vara avvikande i andra sammanhang (s. 125f).  

 

Denna ständiga jakt på acceptans baserat på samhälleliga normer skapar reella negativa 

mentala konsekvenser för de individer som misslyckas med detta (Goffman, 2014, s. 138). 

Att vara ‘normal’ i alla avseenden är få förunnat, vilket skapar ouppnåeliga identitetsideal (s. 

139). Att som ‘avvikande’ bli accepterad av dem som är ‘normala’ är möjligt, dock alltid 
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villkorligt då det förutsätter att dem som anses normala inte får göras alltför obekväma av 

stigmat (s. 132f).  

3.4 Summering av teoretiskt ramverk 

Sett till studiens syfte är samtliga teoretiker aktuella med ovan presenterade perspektiv kring 

identitetsskapande. De är även samtliga performativa, men med olika inriktningar. Giddens 

(1991) perspektiv sker på mesonivå sett till agens och struktur, där identitet påstås 

konstrueras utifrån biografiskt bakåtblickande och narrativ kontinuitet. Detta kompletteras väl 

av Butlers (2006) poststrukturalistiska perspektiv inriktat på konstruktivt skapande, samt 

Goffmans (2014) bidrag med fokus på sociala interaktioner på mikronivå. Vidare lämpar sig 

Butlers performativitetsteori särskilt väl för att analysera datamaterialet på basis av normer. 

Avslutningsvis förefaller sig Goffmans begrepp stigma relevant som analysredskap då det är 

vanligt förekommande i tidigare forskning bland individer som upplever sig vara 

normavvikande, samt tillämpningen av informationskontroll kring detta.  
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras det metodologiska tillvägagångssättet för denna studie. 

Inledningsvis presenteras den metodologiska ansatsen, i form av kvalitativ metod, följt av en 

redogörelse kring varför valet av intervjustudie anses mest lämpat utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Vidare presenteras metodologiska överväganden, hur materialet samlades in, 

urvalsprocessen för studiens deltagare samt tankar kring intervjusituationen. Avslutningsvis 

presenteras den analysmetod som använts för att sammanställa och analysera det material 

intervjustudien genererat samt lämplig presentation av materialet utifrån detta. 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt baserat på studiens syfte och 

frågeställning. Studiens syfte är att undersöka och belysa individers upplevelser av att avvika 

från tvåsamhetsnormen och därmed lämpar sig ett kvalitativt metodval. Intervjuer har använts 

som insamlingsmetod i syfte att undersöka och belysa individers subjektiva upplevelser. 

Denna typ av kvalitativa metod lämpar sig för att undersöka sociala fenomen då det handlar 

om vilken betydelse dessa företeelser har för individer samt vilka perspektiv som 

förekommer kring olika fenomen (Bryman, 2018, s. 487f). 

 

Den övergripande ansats som använts för att tolka intervjumaterialet är fenomenologi, vars 

syfte är just förståelse för individers upplevelser genom att sätta sig in i vederbörandes 

livsvärld (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 95). Tolkningsprocessen av 

intervjumaterialet i denna studie har därmed skett genom tillämpning av analysmetoden 

interpretative phenomenological analysis (IPA).  

4.1.1 Intervju som metod 
Intervju som metod lämpar sig för att ta reda på vad individer tycker och tänker om saker, där 

intresset framförallt ligger i just vad deltagarna säger samt hur det sägs (Bryman, 2018, s. 

577). Intervjuer är därmed ofta djupgående av intresse för deltagarnas ståndpunkter och 

redogörelser av egna upplevelser. Den semistrukturerade intervjuformen är ett bra 

komplement till den fenomenologiska ansatsen då intervjuaren främst ska agera åhörare med 
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uppmuntrande och för studien relevanta följdfrågor (Starks & Brown Trinidad, 2007, s. 

1375).  

 

Via flexibiliteten i semistrukturerade intervjuer finns även möjligheten för deltagaren att 

ordentligt reflektera över ämnet i fråga, medan reaktiva följdfrågor används som verktyg för 

att skapa djupare förståelse (Bryman, 2018, s. 599). Ytterligare en fördel med att samla in 

material via intervju ligger i de etiska aspekterna, då deltagaren i en intervjustudie själv får 

reflektera över samt avgöra sitt eventuella medverkande efter information om studiens 

användningsområde (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 323). 

4.1.2 Metodologiska överväganden 
Problematiken med intervju som metod ligger främst i att det kan vara svårt att komma åt inre 

eller bakomliggande drivkrafter, som individen själv inte är medveten om, samt den 

problematik som ofta kan uppstå då en individ ska försöka ‘skatta’ sig själv eller sitt 

beteende. Då denna studies frågeställning rör deltagarnas identitet kan det, via intervju, vara 

svårt att komma åt en ‘sann’ identitet samtidigt som frågor kring vad identitet egentligen är, 

identitetens essens, ofta uppkommer. Dock anses intervjuer relevanta då deltagarnas egna 

upplevelser och erfarenheter är det centrala i denna studie. 

 

Ytterligare en aspekt av intervju som metod som är viktig att förhålla sig till är intervjuarens 

roll. Den färdiga intervjurapporten blir i sig naturligt subjektiv och en social konstruktion, 

vilket innebär att intervjuarens urval, kodning och tolkningar påverkar hur deltagarens värld 

presenteras (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 317; Starks & Brown Trinidad, 2007, s. 1376). 

Detta påverkar studiens validitet och bidrar till etiska resonemang kring hur väl deltagarens 

faktiska upplevelser presenteras. 

 

Det finns även en risk för personlig skönmålning som en konsekvens av social önskvärdhet 

vid intervju som metod. Dock kan det vara svårt att avgöra hur materialet påverkas baserat på 

relationen deltagare och intervjuare emellan. Därför är själva intervjusituationen av stor vikt 

för studiens utfall (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 321). Intervjusituationen presenteras och 

diskuteras vidare i avsnitt 4.2.2. 
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4.2 Material 

Till följd av yttre omständigheter, kopplade till pandemin covid-19, beslutades tidigt i 

studieprocessen att genomföra samtliga intervjuer digitalt för att i största möjliga mån värna 

om deltagarnas hälsa. Den samtals- och videobaserade plattformen Zoom användes i syfte att 

vara lättillgänglig för både deltagare och studieförfattare. Zoom krävde varken dator, en egen 

användare eller annan mjukvara från deltagarnas sida. I Zoom fanns även en på förhand 

inspelad röst som informerade då inspelningen av intervjuerna påbörjades eller pausades, 

vilket ytterligare informerade deltagarna om att intervjuerna spelades in digitalt (se bl.a 

Vetenskapsrådet, 2017, s. 27). 

 

Att genomföra intervjuer över digitala plattformar har både omdiskuterade för- och 

nackdelar. De främsta fördelarna är tillgänglighet och bekvämlighet för deltagarna, vilket 

även kan bidra till att fler individer väljer att delta i studien i fråga. Digitala plattformar 

medför även att individer från hela världen kan delta, oberoende av nationella eller kroppsligt 

fysiska gränser (jfr. Lo Iacono, Symonds & Brown, 2016). Dock ämnade denna studie 

redogöra för en enbart svensk kontext. Att genomföra intervjuerna digitalt innebar däremot 

att denna studie kunde bortse från transportkostnader för både deltagare och studieförfattare. 

Även tidsaspekten, vilket kan medföra att eventuella deltagare väljer att inte delta, underlättas 

av digitala intervjuer (jfr. Cheng, 2017, s. 2). 

 

Seitz (2015, s. 229) framhåller värdet i den personliga kontakten vid det fysiska mötet mellan 

intervjuare och deltagare samt värdet i att kunna avläsa och reagera på gester och 

kroppsspråk. Utöver de rent sociala bristerna är eventuella tekniska problem eller störningar 

några av de främsta nackdelarna vid digitala intervjuer. Att inte ha kontroll över deltagarens 

fysiska miljö under intervjutillfället kan även ha implikationer för konfidentialiteten (Lo 

Iacono m.fl., 2016). Deltagaren kan till exempel befinna sig på offentlig plats vilket kan 

innebära komplikationer för deltagarens anonymitet i studien (jfr. Vetenskapsrådet, 2017, s. 

40f). Valet av plats för intervju lämnades till deltagarna i denna studie i syfte att skapa en 

trygg och bekväm intervjusituation. Dock befann sig samtliga deltagare i hemmet eller på 

andra avskilda platser som till exempel i ett konferensrum på arbetsplatsen. 
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Cheng (2017, s. 2) framhåller hur digitala intervjuer kan vara relevanta och värdefulla då det 

handlar om känsliga ämnen och erfarenheter. Seitz (2015, s. 232f) menar däremot att känsliga 

studieämnen bör hanteras i personliga möten mellan intervjuare och deltagare för att etablera 

en mer intim kontakt. Ytterligare anledning till detta är misstänksamhet mot digitala 

plattformar. Att genomföra intervjuer över digitala plattformar innebär ytterligare etiska 

överväganden då det handlar om en tredje parts inblandning i form av mjukvaran som 

används (Lo Iacono m.fl., 2016).  

 

Trots de ovan nämnda negativa aspekterna finns även ett värde i att genomföra digitala 

intervjuer då det kan öka tryggheten hos deltagarna samt bidra till att fler vill samt har 

möjlighet att delta i studien. Att fortsatt kunna utföra olika typer av forskning under en global 

pandemi kan även ge kontinuitet och trygghet i en annars omkullkastad vardag, vilket gör 

digitala plattformar till väsentliga verktyg. I dagens tidsanda, och den svenska kontext denna 

studie avser, används digitala medier både i arbetslivet och privat vilket medförde att 

majoriteten av deltagarna i denna studie redan var bevandrade i användandet av digitala 

plattformar.  

4.2.1 Urval och deltagare 
För att hitta deltagare till studien skedde annonsering via studieförfattarnas sociala medier 

samt i de för allmänheten öppna Facebook-grupperna för RA/poly-individer i två stora städer 

i Sverige. I samband med annonsering bifogades ett informationsbrev (se bil. 1) där bland 

annat studiens syfte, insamlingsmetod samt hantering av material presenterades (jfr. 

Vetenskapsrådet, 2017, s. 31). Deltagarna fick därefter, utifrån eget intresse, anmäla sig för 

deltagande i studien. Det centrala i studien var att belysa deltagarnas egna upplevelser av att 

avvika från samhällets etablerade tvåsamhetsnorm. Därmed behövde det även, hos 

deltagarna, både finnas en personlig upplevelse av att vara den som avviker från normen samt 

en vilja att dela med sig av erfarenheter och inre resonemang. Detta bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2018, s. 234f) användes i syfte av att lokalisera eventuella deltagare tillgängliga i 

studieförfattarnas sociala närhet. Dock resulterade medvetna urval senare i processen i att 

samtliga deltagare i studien valdes utanför den egna bekantskapskretsen. Detta då 

intervjuunderlaget blev tillräckligt stort utan att involvera bekanta, vars svar ansågs kunna bli 

snedvridna i och med social önskvärdhet på grund av närhet till studieförfattarna.  
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Samtliga intervjuer genomfördes i april 2020, efter överenskommelse gällande datum och tid 

mellan intervjuare och deltagare. Urvalet blev därmed tio deltagare i åldrarna 27 - 55, där fyra 

deltagare definierade sig som män, fem deltagare definierade sig som kvinnor och en 

deltagare definierade sig som icke-binär. Samtliga deltagare definierade sin relationsfilosofi 

som icke-monogam i någon bemärkelse, varav nio deltagare under intervjutillfället uttryckte 

sig ha en eller flera partners. Intervjuerna varade mellan 29 - 53 minuter och resulterade totalt 

i omkring 106 sidor transkriberat material. I det transkriberade materialet benämndes 

deltagarna “Deltagare 1-10”, där siffran mellan 1 och 10 tilldelades slumpmässigt i syfte att 

värna om deltagarnas anonymitet. 

4.2.2 Intervjusituationen och intervjumaterialet 
I början av varje intervju uppmanades deltagarna bekräfta huruvida de tagit del av studiens 

informationsbrev och därmed var medvetna om studiens syfte, hanteringen av den inspelade 

intervjun, att materialet anonymiseras och deltagandet i studien när som helst kunde avbrytas 

utan några påföljder, det vill säga informerat samtycke (se bl.a Vetenskapsrådet, 2017, s. 31). 

I syfte att skapa en trygg intervjusituation var det enbart en av studieförfattarna som 

närvarade vid varje intervju. Deltagarna fick dessutom möjlighet att välja huruvida 

intervjuaren skulle vara en man (Mikael) eller kvinna (Evelina), vilket resulterade i en jämn 

fördelning av antalet intervjuer mellan studieförfattarna. Deltagarna fick även möjlighet att 

avgöra om de ville ha videosamtal eller enbart samtal för att ytterligare skapa en trygg och 

bekväm intervjusituation. En deltagare valde bort videosamtal vilket medförde att 

konsekventa observationer kring kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck inte var möjligt. 

 

Vidare fick deltagarna möjligheten att prata innan inspelningen påbörjades samt blev 

informerade om när detta skedde. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en på förhand 

konstruerad intervjuguide (se bil. 2). Intervjuguiden utformades utifrån fyra övergripande 

teman; deltagaren själv, relationer, identitet och relationspraktiker i samhället. Detta i syfte att 

uppmuntra deltagarna till att dels reflektera kring den egna relationspraktiken och identiteten 

och dels de normer kring relationer som deltagarna upplever i samhället. Det enda deltagarna 

behövde svara på konkret var frågor kring ålder och kön. Övriga frågor fungerade primärt 

som underlag för diskussion även om majoriteten av frågorna ställdes i samtliga intervjuer. 
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Intervjuerna var semistrukturerade (Bryman, 2018, s. 563) i syfte att i samtliga intervjuer 

beröra de fyra övergripande temana, för att sedan följa upp med eventuella följdfrågor unika 

för de enskilda intervjuerna. 

 

Intervjumaterialet samlades in via digital inspelning över plattformen Zoom, vilket vidare har 

diskuterats i avsnitt 4.2, för att sedan transkriberas inför kodning. För ytterligare transparens 

samt för ytterligare bekantskap med allt intervjumaterial var det inte samma studieförfattare 

som både intervjuade och transkriberade, det vill säga den studieförfattare som inte 

genomförde intervjun blev den som senare transkriberade samma intervju. Det transkriberade 

materialet anonymiserades i den bemärkelse att deltagarna inte går att identifiera, samtidigt 

som viktiga element som kan påverka tolkningen av materialet har bevarats i syfte att fullt ut 

förstå deltagarnas livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 324f). Efter färdigställd uppsats 

raderades det insamlade intervjumaterialet samt, från studieförfattarnas sida, alla tidigare 

kontakter och konversationer med studiens deltagare. 

 

Det transkriberade materialet innehåller inga så kallade ‘bufferljud’ som till exempel “ehhh” 

och “mmm”, dock har talspråkliga uttryck inkluderats då tolkningen och analysen är 

beroende av just vad deltagarna säger. Citaten presenteras i någorlunda städad form för att 

främja läsbarheten, dock utan att kompromissa innehållet. 

4.3 Analysmetod 

Fenomenologi är, som tidigare nämnt, den övergripande ansats som använts för att tolka och 

sammanställa intervjumaterialet i denna studie. Detta i syfte att generera förståelse för 

individernas olika upplevelser och livsvärldar. Interpretative phenomenological analysis, 

eller IPA, som analysmetod tillämpas lämpligast vid studier vars mål är just förståelse för 

individers personliga erfarenheter (Smith, Jarman & Osborn, 1999, s. 218). 

4.3.1 IPA 
Via IPA som analysmetod skapas förståelse för materialet genom att inledningsvis läsa 

igenom det flera gånger (Smith m.fl., 1999, s. 220). Därefter antecknas preliminära tolkningar 

och associationer i den vänstra marginalen av transkriptet. Följande steg är att granska dessa 

anteckningar och försöka hitta återkommande teman och eventuella nyckelord vilka 
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antecknas i den högra marginalen (Smith m.fl., 1999, s. 221f). Öppenheten inför materialet är 

fortfarande essentiellt i detta skede där samtliga delar ska ges likvärdig uppmärksamhet. I 

detta skede kan även nya teman och kategorier skapas utifrån de mönster som upptäcks, 

samtidigt som det blir viktigt att inte frångå vad som faktiskt sägs eller antyds i 

ursprungsmaterialet. 

 

De teman som upplevs vara mest relevanta sett till deltagarnas upplevelser kring fenomenet 

används till att skapa en kodningsmall med tillhörande kodningar och teman till varje 

kategori (Smith m.fl., 1999, s. 224). Kodningsmallen används och justeras utifrån att mer 

material tillkommer och analyseras; en cyklisk process. Det sista steget blir därefter att 

analysera de delade teman som uppkommit med lämpliga teoretiska verktyg (Smith m.fl., 

1999, s. 235) som sedan summeras genom att skapa ett narrativ där skillnad görs mellan 

deltagarens och forskarens ord.  

 

Valet av fenomenologi som ansats har implikationer, som alla avgränsningar inom studier, 

för resultatets generaliserbarhet. Då syftet är att skapa förståelse för en unik livsvärld och 

tillhörande erfarenheter innebär det viss komplexitet gällande att applicera dessa direkt som 

generella fenomen, allmängiltigt för alla eller vissa. Dock har det ett värde sett till just 

teoretiskt generalisering då detta kan redogöra för de mekanismer tillhörande fenomenet 

(Dahlberg m.fl., 2008, s. 118f). Detta kan bidra till en större förståelse för dess strukturer 

utifrån en förståelse av att människor samtidigt kan vara väldigt lika och väldigt olika 

varandra, där dess nyanser och likheter är av intresse.  

4.3.2 Kodningsprocessen 
Kvalitativ analys är alltid iterativ vilket innebär en cyklisk process med flera genomgångar av 

datamaterialet fram till dess att resultaten är stabila och väl underbyggda (Lindgren, 2014, s. 

34). Intervjumaterialet i denna studie har kodats i flera omgångar för att på djupet anamma 

deltagarnas livsvärld. Kodningen hanterades digitalt, på grund av tidigare nämnda yttre 

omständigheter, i form av anteckningar, markeringar och överstrykningar i transkriptet. Med 

kodning menas i denna studie att utforska återkommande mönster och teman i materialet. 

Kravet på öppenhet har gjort att teman och associationer har skapats utefter det material som 

intervjuerna har producerat snarare än att dessa varit bestämda på förhand.  
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Kodningen har utförts genom att intervjutranskripten har lästs igenom flera gånger 

individuellt, av båda studieförfattarna, för att sedan på varsitt håll anteckna initiala tolkningar 

och associationer i den vänstra marginalen samt markering av text som förefaller intressant 

sett till fenomenet. Därefter har dessa anteckningar jämförts och utifrån detta har ett fåtal 

ytterligare nyckelord skapats och antecknats i den högra marginalen. Gällande kodning och 

analys är det en balansgång mellan ingångsvärden och att undvika förutfattade meningar, 

dock med väl utförda avvägningar blir denna process givande för att fullt ut förstå deltagarnas 

livsvärld. 

4.3.3 Presentation av kvalitativ analys 
För att presentera resultat från kvalitativa studier finns ingen fixerad mall, utan detta är 

beroende av vad som lämpar sig bäst för studiens syfte och frågeställning. Schreier (2012, s. 

220) menar att resultat som redovisas i löpande text lämpligast presenteras en kategori i taget. 

Fenomenologiska studier presenteras ofta som tematiska historier eller anekdoter vilket 

främjar läsarens möjlighet att sätta sig i deltagarens upplevelse och därmed ta till sig dennes 

livsvärld (Starks & Brown Trinidad, 2007, s. 1376f). Summeringsstadiet syftar därmed till att 

försöka skapa ett narrativ som kan kommuniceras till studiens läsare. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultat från kodningen av deltagarnas intervjutranskript samt den 

analys relevant utifrån studiens syfte och frågeställning. Syftet är att undersöka och belysa 

individers upplevelser av att avvika från tvåsamhetsnormen samt att i komparativ bemärkelse 

belysa eventuella skillnader mellan dessa individers upplevelser. Detta belyses med hjälp av 

frågeställningen Vilken betydelse har avvikande från tvåsamhetsnormen för identiteten? 

 

I kodningen av materialet återfanns ett antal återkommande teman rörande förväntningar, 

förutsättningar och normativa föreställningar kring relationspraktiker, partnerskap och 

familjebildning samt betydelsen dessa har för självuppfattningen och identiteten. Detta 

kapitel har därmed delats in tematiskt för att belysa de olika kategorier förekommande i 

materialet relevanta för studiens syfte och frågeställning. Inledningsvis presenteras 

deltagarnas upplevelser av olika relationsfilosofier samt hur dessa förhåller sig till 

tvåsamhetsnormen och hänger ihop med självuppfattning och identitet. Efter följer ett avsnitt 

som berör deltagarnas syn på relationer, äktenskap samt föreställningar om könsnormer och 

genus kopplade till partnerskapet. Avslutningsvis diskuteras hur avvikandet från 

tvåsamhetsnormen, baserat på omgivningens bemötande, kan presenteras som ett socialt 

stigma samt hur hantering av stigma och informationskontroll därmed blir relevant.  

 

Analysen utgörs av det teoretiska ramverket presenterat i kapitel 3. Det teoretiska ramverket 

utgörs av Anthony Giddens identitetsteori, Judith Butlers performativitetsteori samt Erving 

Goffmans teori om stigma och informationskontroll. Utöver det teoretiska ramverket dras 

även paralleller mellan resultatet och den tidigare forskning presenterad i kapitel 2. 

5.1 Upplevelsen av att “hitta hem” 

Denna del av analysen har ett primärt fokus på individens självuppfattning och biografiska 

narrativ. Här presenteras deltagarnas upplevelser av egna föredragna relationspraktiker i 

förhållande till vedertagna normer för romantiska och sexuella relationer samt hur dessa 

hänger ihop med tankar kring identitet. Detta analyseras med hjälp av Giddens (1991) teori 

om identitetsskapande. Giddens (s. 88) menar att individuella valmöjligheter är en central del 
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av vår moderna tid, vilket lägger stor vikt vid individens reflexiva process för att utforma sitt 

eget liv och narrativ. 

 

Det går att argumentera för att vi i dagens svenska samhälle generellt har en relativt öppen 

inställning till nya koncept, trender och förfaranden inom familje- och relationsbildning. Via 

universell social mediekommunikation har vi möjligheten att ta del av influenser och 

fenomen på både lokal och global nivå. Framväxten av bland annat sociala medier och 

internetbaserade sökmotorer ger individer möjligheten att söka kunskap och gemenskap 

bortom den egna geografiska närheten samt möjligheten att sprida information och egna 

ställningstaganden (jfr. Weeks, 2005, s. 194). 

 

Gemensamt för majoriteten av de totalt tio deltagarna i denna intervjustudie, som i olika 

bemärkelse benämner sin egen relationsfilosofi som icke-monogam, var framförallt den 

upplyftande känslan av att ‘hitta hem’ i sitt relationspraktiserande. Detta inkluderade även att 

hitta likasinnade samt att kunna sätta ord på och hitta begrepp, som polyamorös eller 

relationsanarkist, för sina känslor och begär. Något som vidare blev en tydlig gränsdragning 

för hur deltagarna senare kom att definiera sina romantiska och sexuella relationer. Dock 

fanns ett antal distinktioner i deltagarnas olika berättelser både fram till, samt efter, känslan 

av att landa i något mer konkret än en känsla kopplat till utformandet av relationer.  

 

Några deltagare benämnde sin icke-monogami som ett inre och självklart driv som alltid 

funnits där både medvetet och omedvetet, medan några deltagare benämnde detta som ett 

ställningstagande och ett aktivt val i relationer. Detta går i enlighet med den tidigare 

forskning presenterad i avsnitt 2.3, där just polyamori har en tendens att antingen framhävas 

som något individen är, kontra något individen gör som ett aktivt val i relationer (Barker, 

2005, s. 80ff). Gemensamt för denna studies deltagare var dock känslan av att hitta en egen 

‘rätt väg’ och en egen personlig preferens för utformandet av relationer: 

 
Deltagare 2: Ja, jag känner verkligen att jag har hittat hem. Och det har jag också                
pratat med andra personer som också är relationsanarkister att dom känner att det             
här är väldigt, det är ett naturligt tillstånd för dom, det är inte konstigt alls. 
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Flera deltagare redogjorde för en typ av ‘aha-upplevelse’ då de först kom i kontakt med 

konkreta begrepp och benämningar för de känslor och begär de tidigare upplevt som något 

ovisst eller avvikande. Majoriteten av deltagarna blev introducerade för teoretiska begrepp 

kopplade till icke-monogama relationspraktiker, då framförallt poly-begreppet, via vänner, 

bekanta eller nyfunna partners som redan ‘hittat hem’ i relationsdjungeln. Flera deltagare 

berättade om en lättnad över att äntligen förstå inre känslor samt den starka gemenskapen i att 

hitta andra individer som också förstod de känslor som tidigare varit obesvarade. 

 

“Wow det här är ju jag!” beskrev Deltagare 3 angående första mötet med begreppet ‘poly’. 

Deltagare 10 hittade en djupare gemenskap via sociala medier, där ett första fysiskt möte med 

likasinnade presenterades som: “Ja hej, jag vet inte riktigt än men jag tror att jag hör hit”. Att 

bli bekräftad i både agerande och känsla bidrog till lättnad och en, i sammanhanget, 

avtagande känsla av ovisshet. Giddens (1991, s. 58f) påtalar just vikten av att den fysiska 

kroppen ska befinna sig i en social miljö som upplevs överensstämma med självbilden. Detta 

då kroppen agerar verktyg för att ge individen en känsla av ‘normalitet’ i den sociala 

omgivningen. I ett socialt sammanhang, där individer har besläktade sätt att förhålla sig till 

det som annars kan uppfattas som utanför normen, ges individen kontinuitet i sitt 

självbiografiska narrativ.  

 

Vikten av att kunna sätta ord på känslor och hitta begrepp för att definiera sig själv och andra 

bedömdes till stor del relevant bland deltagarna. Dock varierade strävan efter definitioner och 

distinktioner då några deltagare redogjorde för interna diskussioner kring huruvida 

definitioner verkligen är nödvändiga, eller om dessa är rent inskränkande då de tar bort 

individens rätt att bara vara sitt sanna själv. Majoriteten av deltagarna vittnade om en lättnad 

inför att kunna definiera sig själva med hjälp av olika begrepp samt att dela dessa definitioner 

och begrepp med andra. Samtidigt som resonemang uppstod i vissa intervjuer kring huruvida 

definitioner vidare kan leda till att dessa enbart isolerar och inskränker. Willis (2018, s. 524) 

och Weeks (2005, s. 192f) påpekar, vidare presenterat i avsnitt 2.4, hur kategoriseringar av 

identitet och sexualitet både kan ge sociala förmåner, samtidigt som de är problematiska och 

paradoxala då de även kan inskränka och placera individen i snäva kategorier. Även 

Siverskog (2016, s. 43) påpekar hur kategoriseringar anger en fixerad praktik som dock kan 

vara flytande och föränderlig för vissa individer. 
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5.1.1 Presentationen av den icke-monogama relationspraktiken 
Omkring hälften av deltagarna presenterade sin icke-monogami som ett långvarigt och 

känslomässigt inre driv för preferenser inom romantiska och sexuella relationer, där 

fullständig medvetenhet och begriplighet blev ett faktum då en ny värld av begrepp och 

definitioner blev tillgänglig att ta till sig. Detta jämförs därför med Barkers (2005, s. 80ff) 

tidigare presenterade resonemang kring polyamori som något individen är: 

 
Deltagare 5: (...) jag tänker liksom, eller jag definierar mig som polyamorös, och             
jag har väl gjort det ganska länge. Men att det liksom, att det har varit lite längre än                  
jag varit medveten om, men sen att kunna sätta ord på det med tiden. 

 
Deltagare 3: (...) jag hade ju väldigt tidigt just tankar som var poly, jag skulle säga                
var väldigt relationsanarkistiska och så polyamori. Men då visste jag ju liksom inte             
ens om att dom här sätten att leva på fanns (...) Och jag har levt som polyamorös i                  
säkert tio, alltså som just.. Men innan dess skulle jag nog säga att jag var ganska                
polyamorös också men jag hade bara inget ord på det. 

 
Deltagarna ovan redogjorde för ett återkommande resonemang hos flera deltagare; att ha haft 

tankegångar och känslor utan benämningar för dessa samt värdet i att finna något som passar 

och att kunna dela det med andra. Även om definitioner kan upplevas inskränkande och 

begränsande finns ett värde i att ha möjligheten att bena ut egna upplevelser genom 

kategorisering av dessa. Genom kategorisering och definiering finns även möjligheten att röra 

sig bortom den egna individen för att, genom bland annat allmänt språkbruk, nå ut till andra 

likasinnade. Weeks (2015, s. 1095) menar att identitet, och dess medföljande definitioner, 

fungerar som en länk mellan det privata och det publika samt som grund för att ifrågasätta 

och successivt förändra definitioner av det normativa. 

 

Återstående hälft bland deltagarna presenterade den egna icke-monogama relationspraktiken 

primärt som ett rationellt medvetet val för att gynna välmåendet i relationer. Detta gällde då 

både det egna välmåendet samt de andra parternas välmående i relationen. Detta jämförs 

därför med Barkers (2005, s. 80ff) tidigare presenterade resonemang kring polyamori som 

något individen gör som ett aktivt val i relationer.  

 

Deltagare 2 presenterade de svårigheter som kan uppstå inom icke-monogama 

relationspraktiker, då denna relationsform sågs som något individen lärde sig till följd av ett 
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långvarigt ifrågasättande av det tvåsamhetsnormativa. Framförallt presenterades 

svårigheterna kring hanterandet av svartsjuka som en jobbig, dock välkommen, utmaning 

samt som ett vanemässigt koncept: 

 
Deltagare 2: (...) det var ganska jobbigt i början faktiskt för det var så mycket som                
man inte var van vid att.. Ja hantera (...) det var vissa situationer där som var                
otroligt känslomässigt jobbiga, det var mycket svartsjuka, men efter ett tag var det             
liksom som att man lärde sig hur man ska hantera det och det fanns många verktyg                
och liksom poddar att ta del av, på nätet, hemsidor, bloggar, Facebook, böcker             
finns det också.. Där vi läste på och min sambo stöttade mig (...) vi pratade väldigt                
mycket om vad är det som orsakar svartsjuka och liksom gräva på djupet och inte,               
inte rygga för det. Så det var väldigt lärorikt och efter ett tag vart det mindre och                 
mindre jobbigt, så lärde man sig hur man skulle hantera vissa situationer, hur man              
skulle agera och tänka och kommunicera.  

 
Det fanns därmed ett fåtal motsättningar bland studiens deltagare angående huruvida 

icke-monogami som relationspraktik initialt ansågs vara en rent känslomässig lättnad eller 

om det samtidigt fanns inre emotionella komplikationer i att ‘hitta hem’. Dock redogjorde 

samtliga deltagare för det egenupplevda värdet i den icke-monogama relationsformen, oavsett 

eventuella svårigheter eller komplikationer längs vägen. 

 

Ett flertal deltagare presenterade de taktiska fördelarna med icke-monogama relationsformer 

som strategier för hållbarhet och avlastning i relationer. Ett återkommande resonemang rörde 

icke-realismen i att en enstaka person, eller partner, egenhändigt ska uppfylla en annan 

persons alla sociala, intima och sexuella behov, vilket ofta uppfattades som premissen i 

monogama relationer: 

 
Deltagare 8: Alltså jag trodde ju ett tag länge att det skulle vara en person som man                 
skulle vara med bara. In i min första relation så hade jag ju det att jamen man ska                  
vara en person. Men ju mer jag var i den relationen kom jag underfund med (...) att                 
hon kan vara med en annan kille fick inte liksom ett hat utan det var liksom mer att                  
“Jaa, det låter väl rimligt” (...) Vill hon fortfarande komma tillbaka och umgås med              
mig efteråt så, ja det är najs. Då kanske hon till och med blir av med nånting som                  
hon går och retar sig på (...) eller liksom får nånting som hon inte kan få av mig.                  
Och sen kommer hon tillbaka och är lite gladare liksom, det är ju skitbra. 

 

I exemplet nedan redogör Deltagare 4 för hur olika partners kan uppfylla olika behov vilket 

därmed avlastar parterna i relationen och gynnar relationens hållbarhet. Exemplet nedan 

redogör även för Baumans (2007, s. 15ff) resonemang kring konsumtionssamhället då vi idag 
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ofta har tendenser att se på relationer och partnerskap på ett liknande sätt som vi ser på varor. 

Detta förstås utifrån perspektivet att strikta normativa begränsningar (i relationer) är onödiga 

och ologiska då det är möjligt att ha flera partners för olika behov, vilket lättar på 

föreställningen om att en partner egenhändigt ska uppfylla en annan persons alla sociala, 

intima och sexuella behov: 

 
Deltagare 4: (...) för mig handlar det väldigt mycket om att kunna ha romantiska              
relationer där man får ut, lite olika saker från olika partners. Och det kan ju vara                
både liksom, den romantiska biten, det kan vara intressen att man vill göra olika              
saker med dom olika partnerna. Det kan vara sexuellt, att man har olika sexuella              
preferenser som man får uttryck för med olika partners till exempel. 

 
Välmående har i olika former presenterats som den primära drivkraften för utformandet av 

deltagarnas relationspraktiker, även om ifrågasättande av det normativa bland flera deltagare 

framhållits som en stark hållpunkt att vara stolt över. Giddens (1991, s. 66f) menar att stolthet 

är självförtroende sett till individens integritet. Flera deltagare påvisade ett stort värde, sett till 

identitet, i att vara normbrytande även om detta inte presenterades som det primära: 

 
Deltagare 9: Så här, jag blir stolt och så här, alltså så här. Det är en väldigt positiv                  
känsla att vara poly för mig, kan man säga. Jag tar definitivt med mig, tar och.. Tar                 
in det i min självbild och min identitet. 

 
Bland de deltagare som huvudsakligen presenterade sin icke-monogama relationsfilosofi som 

ett medvetet och rationell val, snarare än som ett inre driv, fanns dock en stark insikt i den 

icke-monogama relationsformen som mer gynnsam för det egna välmåendet: 

 
Deltagare 4: (…) då så skulle jag kanske inte säga att det är en läggning. Jag                
kanske inte måste leva så här, men det passar mig väldigt bra. Jag skulle nog kunna                
ha en monogam relation, men jag skulle nog inte må lika bra i den liksom. 

 
Deltagare 4 presenterade något som var återkommande hos några av studiens deltagare, 

nämligen att kunna leva i en monogam relation trots insikten att en icke-monogam relation 

jämförelsevis innefattar fler upplevda fördelar. Vidare presenterade Deltagare 4 hur att öppna 

upp den befintliga relationen samt leva icke-monogamt skulle innebära bättre odds för 

parterna inblandade: “(...) utan snarare så att våra odds tillsammans är bättre om vi gör någon 

förändring i vårt förhållande”. Giddens (1991, s. 79) menar att individens självuppfyllande 

kan förstås som en balans mellan risker och möjligheter. Genom att släppa de vanor som 

tillhör det förflutna kan individen utveckla det egna självet via nya möjligheter. 
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Att kunna leva i en monogam relation var däremot inte en generell uppfattning bland samtliga 

deltagare, då koncept som otrohet och svartsjuka uppfattades bli allt för destruktiva i en 

monogam relation med normativa begränsningar till andra individer. Även en rädsla inför det 

monogama förhållningssättet presenterades enligt nedan exempel: 

 
Deltagare 3: Och den här svartsjukan, det var också någonting som jag kände (...)              
jag blev lite rädd för monogami, för hela monogama biten just för den här              
svartsjukan tycker jag är så fruktansv(-), den kan vara väldigt skrämmande (...) Det             
kan förändra människor på ett sätt som du inte visste att dom hade möjlighet att               
förändras på. 

 
Giddens (1991, s. 3) menar att den riskkultur vi lever i präglar hur vi organiserar vår sociala 

värld, då vi kontinuerligt och reflexivt väger in vår eventuella framtid tillsammans med våra 

nutida kunskaper. Vidare menar Giddens (1991, s. 52) att individuella val sker utifrån en 

uppfattad självbild, samtidigt som dessa val kontinuerligt påverkar självbilden. Majoriteten 

av deltagarna vittnade om en ingående reflexiv process inom relationer där den egna personen 

sågs som icke-fixerad och föränderlig via medvetna val och handlingar, samtidigt som delar 

av identiteten presenterades som djupt rotade. Deltagare 5 reflekterade kring hur den egna 

definitionen av sig själv som ‘poly’ gick djupare än att rubbas av utföranden i praktiken 

enligt: “(...) jag måste inte vara i ett polyamoröst förhållande för att vara polyamorös. Jag kan 

ju vara i ett monogamt förhållande men fortfarande definiera mig som poly”. Deltagare 3 

presenterade däremot en upplevd “identitetskris” i samband med dissonans mellan teori och 

praktik: 

 
Deltagare 3: (...) när vi bestämde oss att gå in i, bli exklusiva.. Så blev det nog en                  
identitetskris i mig själv, det var nog det som var.. Jaha vad händer nu, är jag                
‘mono’ nu liksom? Och vad betyder det så här. Och jag skulle nog säga att jag                
fortfarande ser mig själv som polyamorös, för det är en viktig del av mig på något                
sätt. 

 
En upplevd identitetskris kan i detta sammanhang förstås som en produkt av ett oenhetligt 

narrativ då individens tidigare biografi (för relationer) krockar med en nuvarande kontext 

(Giddens, 1991, s. 55). Enligt Giddens (s. 37f) påverkar detta individens upplevelse av 

ontologisk trygghet samt leder till emotionella och kognitiva konsekvenser. En känsla av 

identitetskris kan därmed förstås som en dissonans mellan inre uppfattning och yttre 

utförande, vilket även kan påverka individens självbild samt leda till ett ifrågasättande av de 
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definitioner och kategoriseringar vars ursprungliga syfte är att underlätta för individens 

personliga narrativ. 

5.1.2 Monogami som förväntad relationspraktik 
Samtliga deltagare var överens om att tvåsamheten idag är den dominerande normen för 

romantiska och sexuella relationer i Sverige. Monogami presenterades som en slags 

‘standardinställning’ eller inkörsport för relationspraktiker under ungdomsåren, något som 

även hänger ihop med vad samhället benämner och bedömer som normativt. Deltagare 10 

beskrev detta med de talande orden: “då var jag fortfarande monogam”, vilket vittnar om en 

ursprunglig eller förväntad relationsform. Även Deltagare 1 belyste detta genom att diskutera 

hur vi i samhället talar om relationer till vardags samt hur detta befäster vad som anses 

normativt kontra avvikande: “(...) ett sätt att iaktta normen är att se vad som inte behöver 

sägas om, om en ny relation uppstår mellan människor och ingen talar om polyamori, ja då 

förväntas den vara monogam”. 

 

Samtliga deltagare presenterade sina första romantiska och sexuella relationer som 

monogama i praktiken, men att dessa av olika anledningar inte kändes helt bekväma eller 

hållbara. Monogami presenterades därmed som den mest självklara relationspraktiken då inga 

andra kategoriseringar eller uppenbara sätt att ‘göra relationer på’ fanns tillgängliga: 

 
Deltagare 9: Innan dess så var det, det var mitt första förhållande som jag var i och                 
då var jag monogam ja. Och jag hade inte funderat eller tänkt på det på något sätt,                 
utan det var liksom, man ska ju vara monogam liksom. 

 
Deltagare 4: (...) att jag också levt väldigt mycket i bubblan om att det är               
tvåsamheten som gäller och det är typ det som finns. Allting annat är väldigt              
märkligt liksom. Så att, jag kan nog kanske ha snuddat vid tanken, men jag har nog                
aldrig tänkt den fullt ut, att man skulle kunna leva så här, det tror jag inte. Det var                  
liksom då det bröts upp och det kändes som att, nej men det här skulle kunna                
funka. 

 
Precis som hos Deltagare 9 och Deltagare 4 fanns en ursprunglig föreställning hos samtliga 

deltagare att monogami var den initiala ingången för romantiska och sexuella relationer. Flera 

deltagare diskuterade också hur dessa föreställningar förstärks och reproduceras på olika sätt 

genom bland annat lagtexter, populärkultur och vardagliga konversationer. Gustavson (2003, 
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s. 41) och Willis (2018, s. 512) belyser att tvåsamheten är den relationsform som i det 

västerländska samhället är institutionaliserad och betraktas som kulturellt självklar. 

 

Gemensamt för denna studies deltagare fanns dock en stark tvivel mot att det monogama 

alternativet bör vara det enda socialt accepterade alternativet för den som vill ha romantiska 

och sexuella relationer. Majoriteten av deltagarna ifrågasatte den mänskliga förmågan och 

logiken i att under en längre tid enbart känna romantiska känslor och lust till enbart en annan 

individ, vilket ofta är den romantiserade bilden av och strävan i monogama relationer: 

 
Deltagare 1: Ett av skälen till att jag inte riktigt är monogam är att jag aldrig riktigt                 
har trott på det här med att man aldrig, med att man blir kär och liksom, i en enda                   
person under hela sitt liv och att allt, allt annat erotiskt intresse eller annat är               
omoraliskt, det har liksom inte, jag har aldrig riktigt kunnat köpa den. Det stämmer              
så dåligt med mina erfarenheter... 

 
I likhet med Deltagare 1 presenterade majoriteten av deltagarna ett tidigt återkommande 

ifrågasättande gentemot vedertagna samhälleliga normer för hur romantiska och sexuella 

relationer bör utformas. Framförallt ifrågasättande av föreställningen om att kärleken är 

likställd med och begränsad till monogamin (jfr. De las Heras Gómez, 2018, s. 652ff). I 

tidigare forskning presenterad i avsnitt 2.3 redogör Barker (2005, s. 81) för att just polyamori 

uppfattas, av dem som anser sig själva polyamorösa, som en mer realistisk och hållbar 

relationspraktik sett till åtrå och romantiska känslor för andra individer.  

 

Deltagare 3 beskrev däremot denna process initialt som ett ifrågasättande inåt, av den egna 

personen, snarare än som ett ifrågasättande av samhällets norm: “(...) är det något fel på mig? 

Att jag känner så här. Att jag känner att jag liksom, jag kan älska fler än en person”. Detta 

vittnar om att det kanske finns två sidor av samma mynt. Den ena sidan kan innebära en 

stolthet i att ifrågasätta det normativa samt en stolthet i att ha ‘knäckt sin egen livskod’ och 

att framgångsrikt ha hittat den väg som innebär mer livslycka och mer välmående i relationer. 

Den andra sidan kan innebära en skam i att inte ‘passa in’ eller en upplevelse av att inte förstå 

det som en så stor mängd människor redan fått grepp om, nämligen det normativa. Enligt 

Giddens (1991, s. 66f) ses skam och stolthet som emotionella incitament som påverkar 

individens agerande och identitetsskapande i olika riktningar, där stolthet ger en trygghet och 

tro till det egna narrativet medan skam i sin tur rubbar den känslan. 
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Ingen av deltagarna presenterade sin egen relationsfilosofi som något de själva uppfattade 

som avvikande eller märkligt då de väl ‘hittat hem’. Överlag presenterades istället en insikt i 

att det skulle kunna uppfattas avvikande eller märkligt i förhållande till det som anses 

normativt i samhället. Ett alternativt perspektiv erbjöds av ett flertal deltagare i form av att 

monogami och flersamhet inte behöver förstås som motpoler eller väsensskilda från varandra. 

Dessa deltagare menade att de snarare bör betraktas som olika förhållningssätt gentemot 

andra individer inom relationer. 

5.1.3 Självuppfattning och identitet 
Några deltagare uttryckte en övergripande känsla eller upplevelse av att vara annorlunda 

jämfört med många jämnåriga under uppväxten. Inte bara i kontexten av relationer utan även 

i fråga om personlighetsdrag eller i andra ställningstaganden som till exempel sätt att agera på 

eller val av fritidsintressen. Några deltagare använde ordet “nördig” för att sammanfatta sin 

egen självuppfattning eller självbild. Återkommande fritidsintressen och hobbys bland 

majoriteten av deltagarna innefattade en rad kreativa uttrycksformer som bland annat teater, 

dans, cirkus, rollspel och cosplay. Ett flertal deltagare redogjorde även för hur allmän 

öppenhet, och då framförallt öppenhet inför normavvikande kopplat till sex och relationer, 

präglar dessa intressekluster eller subkulturer av kreativa former:  

 
Deltagare 2: (...) en grej som är lite kul. Någonting när man umgås med dom här                
poly-människorna, i det här communityt så är det väldigt intressant för man ser att              
vissa personer är på ett visst sätt. Eller att poly-människor finns inom vissa             
branscher, vad säger man, kategorier. 

 
Deltagare 6: (...) men vi har haft turen att umgås i en del kretsar där det är betydligt                  
vanligare [att vara poly] än vad det är i samhället i stort. Och jag tror till och med,                  
alltså det är väl lite som det med folk med ovanliga relationsstilar, så var det ju för                 
gaycommunityt i många länder också att dom ofta samlades i subkulturer. 

 
Därmed uppkommer funderingar kring huruvida individer generellt söker sig till kreativa 

subkulturer för att det finns en föregående medvetenhet om att öppenhet och tolerans präglar 

dessa, eller om individer som är givet öppna och toleranta i sin persona samlas kring de 

kreativa subkulturerna för att få andra, gissningsvis kreativa, utlopp. Det vill säga om det är 

kreativiteten i sig som lockar eller om det är individerna som praktiserar det kreativa som 

lockar och att detta i sig medför eftersträvansvärda identitetsmarkörer. 
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Deltagare 3 presenterade hur poly-begreppet ibland blir eftersträvansvärt då det anses mer 

teoretiskt och politiskt korrekt jämfört med normativa föreställningar om relationer: 

 
Deltagare 3: Och det är också någonting som jag pratat om med vänner som har,               
som ju har haft mer den här, har valt att bli poly för att dom tycker att det är mer                    
rent teoretiskt, eller liksom politiskt är mer korrekt på något sätt. Så har jag aldrig               
känt, att det var ett val jag gjorde.  

 
Detta går i enlighet med den tidigare forskning som redogör för individens relationspraktik 

och sexuella identitet som politiska filosofier i syfte att ifrågasätta sociala strukturer och 

därmed blir en del av individens självrepresentation (De las Heras Gómez, 2018, s. 649f; 

Gustavson, 2001, s. 14). Barker och Langdridge (2010, s. 752) redogör för, vidare presenterat 

i avsnitt 2.3, att intresset för icke-monogama relationspraktiker i viss mån kan länkas till att 

identitetspolitiska agendor ökat synligheten för dessa, då individer gjort anspråk på 

icke-monogama relationspraktiker som identitetsmarkörer snarare än sätt att utforma 

relationer på. Giddens (1991, s. 58f) resonemang angående hur individens självbild 

upprätthålls med hjälp av ett socialt sammanhang blir här belysande då individen får yttre 

hjälp att skapa kontinuitet i den egna självbiografin med hjälp av delade identitetsmarkörer. 

 

Flera deltagare påvisade en växelvis eller cirkulär process där själva avvikandet från 

tvåsamhetsnormen kan ha haft sin grund i värden kopplade till identitet likväl som att delar 

av den upplevda identiteten kan ha utvecklats som en produkt av inställningen till relationer. 

Några deltagare diskuterade återkommande hur icke-monogama relationer mer eller mindre 

kan tvinga fram kommunikation, reflektion och ärlighet på både gott och ont: 

 
Deltagare 7: Jag tror att öppna relationer bygger på att man har jättebra             
kommunikation, att man är väldigt ärlig. Det är liksom, det är krav [skratt].             
Egentligen är det så för alla förhållanden, men i öppna förhållanden så måste man              
kunna kommunicera, vara ärlig, vara öppen, inte gömma, inte ljuga, inte liksom            
dölja nånting.  

 
Att vara reflekterande i sin persona kan därmed både vara en produkt av relationsformen i sig 

likväl som valet av relationsform kan vara en produkt av en, i grunden, reflekterande identitet 

eller persona. Några deltagare redogjorde för en process av konstant självutveckling, där 
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nyfikenhet inför andra människor och andra perspektiv varit en central del för att skapa en 

persona att vara stolt över. 

 

Majoriteten av deltagarna berättade om en vana samt ett intresse för att prata om relationer 

och diversiteten i dessa. Flera deltagare beskrev sig själva som analytiska, vilket 

presenterades som något de även upplevt präglar hur de förhåller sig till relationer. Detta 

väcker återigen funderingar kring huruvida det handlar om den icke-monogama 

relationsfilosofin i sig, eller om det handlar om de värden denna filosofi kan bära med sig till 

följd av att vara normbrytande. Barker (2005, s. 77f) diskuterar, vidare presenterat i avsnitt 

2.3, hur just polyamori som relationspraktik kan bidra till att individen utforskar sig själv och 

sin identitet i förhållande till olika relationer. 

5.2 Synen på relationer 

Denna del av analysen utgår ifrån deltagarnas syn på relationer samt hur de positionerar dessa 

i förhållande till normativa föreställningar om förgivettagna livslopp och skeenden i livet. 

Här presenteras även deltagarnas uppfattningar om normativa föreställningar kring kön och 

genus i relationer. Detta analyseras med hjälp av Butlers (2006) teori om performativitet. 

Medan Giddens (1991) identitetsperspektiv är uppbyggt kring ett biografiskt narrativ och 

ontologisk trygghet riktar sig Butlers (2006, s. 22f) perspektiv mot den performativa aspekten 

och innebörden av samhälleliga genusföreställningar. Denna skillnad innebär ett större fokus 

på samhällets normer och individens relation till dessa. 

5.2.1 Föreställningar om normer i relationer 
I intervjumaterialet fanns en återkommande syn på icke-monogama relationsformer där dessa 

former nästan sågs som målbilden med, eller den allra yttersta formen eller utvecklingen av, 

den monogama relationsformen. Den grad av tillit och det fundament av ärlighet och 

kommunikation som krävs för att klara av en icke-monogam relation, presenterat av bland 

andra Deltagare 7 i avsnitt 5.1.3, beskrevs nästan som det yttersta beviset för en genuint stabil 

monogam relation. Det talades om en utveckling ifrån den monogama normen där 

icke-monogami blev en typ av slutdestination eller ultimat relationsform. Ett exempel på 

resonemanget kring detta följer nedan, där Deltagare 1 beskrev hur samtalen kring relationer 

kan se ut med en polyamorösa partner:  
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Deltagare 1: Intern här så har det, det är väl en liten tendens att vi liksom är lite                  
sådär ‘back patting’ måste jag säga [skratt] (...) det är ju ingen här som tänker i                
termer av.. Att ett normalt liv skulle så att säga ha några fördelar direkt,              
överhuvudtaget. Jag ska inte säga att det inte finns någon väg tillbaka men jag tror               
att det är svårt i alla fall, att hitta tillbaks från poly-normen så att säga.  

 
Ordvalet “tillbaka” i citatet ovan kan förstås som att deltagaren upplever sig ha utvecklats 

bortom denna relationsform. Detta betyder inte att denna uppfattning behöver vara orubblig, 

utan istället är något som behöver skapas performativt och rättfärdigas kontinuerligt. Denna 

process sker delvis genom det positiva sättet relationsformen talas om inbördes, i detta fall 

via “back patting”. Därigenom reproduceras och införlivas dessa föreställningar (Butler, 

2006, s. 34).  

 

Trots ett övergripande icke-monogamt ideal presenterade flera deltagare en trygghet och ett 

ideal i att ha en så kallad primär långvarig partner som utgångspunkt för relationen. I detta 

ideala scenario kompletterades detta sedan med att ha olika konstellationer av romantiska 

och/eller sexuella relationer utöver det. Just tankegångar kring trygghet kontra utsatthet 

återfanns hos ett flertal deltagare. Deltagare 9 beskrev följande fördelar: “(...) för 

polyamorösa så tycker jag att det är ganska naturligt att dels har du en trygghet i att man är 

fler personer så att om man blir utsatt så har du fler i uppbackning automatiskt”. 

 

Utöver det berättade även ett flertal deltagare om en yttre oro inför det egna narrativet. 

Deltagare 3 berättade om ett bemötande i form av: “Ja men det finns någon oro att.. Just det 

att vem ringer du till om något händer? Just den idén om att har man en, en som liksom står 

nära”. Detta hänger ihop med normativa föreställningar om hur vi förväntar oss att ett 

livslopp bör se ut både praktiskt och känslomässigt:  

 
Deltagare 5: (...) personer som liksom då är monogama kan ha lite klurigt för att               
förstå hur det funkar. Dels rent praktiskt men sen också så här känslomässigt             
kanske. Och att dom kanske också kan undra “Men vad får det för innebörd för               
livet?”. 

 
Ovan reflektion från Deltagare 5 är ett exempel på hur ett flertal deltagare kunde föreställa sig 

monogama individers svårigheter med att förstå innebörden av icke-monogama relationer. 

Just hur alternativa relationspraktiker skulle kunna rendera den eftersträvansvärda trygghet 

och säkerhet verkade uppfattas som ett hinder enligt deltagarnas upplevelser. 
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Enligt Beck och Beck-Gernsheim (1995, s. 190f) är partnerskapet i den moderna eran 

framförallt eftersträvansvärt för att det ska bota känslan av ensamhet och ge individen en 

upplevelse av bekräftelse och säkerhet. Vidare menar De las Heras Gómez (2018, s. 655) att 

monogami som praktik erbjuder ett redan utstakat narrativ för relationer, där relationen i sig 

kan ses som ett meningsfullt livsprojekt. Att inte hitta ett sammanhang i partnerskapet kan 

därmed leda till oro för framtiden (Siverskog, 2016, s. 120). Dessa tankegångar beskrevs 

även av några deltagare enligt exemplen nedan: 

 
Deltagare 5: (...) okej “Vad finns det för lösningar just utifrån att jag då är               
polyamorös?” Den där ganska såhär tvåsamma monogama normen om att nej men            
man är en person och så bor man med en person och bor tillsammans och så är man                  
ihop, att det liksom också är en önskan som finns internaliserad i mig och som jag                
på ett sätt eftersträvar. 

 
Deltagare 10: (...) vad som hittills har varit lite en nackdel av polyamori eller              
relationsanarki som det har hänt mig, eller som det har blivit för mig är ju att jag                 
inte riktigt hittat nån som jag verkligen har nåt projekt gemensamt med (...) i mina               
monogama relationer fanns ju alltid lite det där standardprojektet och man skulle            
skaffa hund, nej hus och hund och barn och sådär (...) men det fanns ändå ett                
projekt alltså ett livslångt projekt vad man skulle göra med varandra. Men det finns              
inte nu för allt är så flytande hela tiden. 

 
Bland samtliga deltagare återfanns partnerskapet i sig som idealt. Deltagare 6 presenterade 

sin relationspraktik som att: “i allt relevant så lever vi liksom som en, ett par. Och sen så har 

vi andra partners på sidan om som vi kanske gör, vi kanske går på en dejt med dom”. Vidare 

beskrev deltagare 2 sin relationspraktik som: “nästan som ett fritidsintresse för att det kan gå 

en väldigt lång period utan att jag träffar någon [utöver den primära partnern]”. Detta betonar 

de värden en partner för med sig i en relation. 

 

Bland de deltagare som var förlovade eller gifta fördes resonemang kring vad detta gör för 

relationen samt hur det påverkar bemötande och eventuell yttre oro för individens livslopp 

och framtid:  
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Deltagare 6: För många betyder ju giftermål det här med att det ska vara exklusivt,               
det är en väldigt stark del för dom. Men, ja, men folk blir förvirrade känner jag (...)                 
Och jag kan känna igen mig själv att liksom “Ja, fan den där tanken slog mig för                 
första gången också nån gång, att kanske behöver exklusivitet inte vara synonymt            
med alltså att en relation är dedikerad. Man kanske kan vara dedikerad och inte              
exklusiv eller vice versa.”. Det andra tror jag faktiskt är jättevanligt, jag tror att det               
är jättemånga som är i exklusiva relationer men dom är inte ett dugg dedikerade. 

 
Just giftermålets ställning i Sverige idag (jfr. Adeniji, 2008, s. 19; Strandell, 2018, 84ff) samt 

tankar om att det som är juridiskt bindande är det yttersta beviset för stabilitet och dedikation 

problematiserades av ett flertal deltagare. Detta då det medför en typ av rangordning mellan 

relationer och ger vissa relationsformer olika samhälleliga både juridiska och sociala fördelar: 

 
Deltagare 9: Bara det här att om man ska ta ett lån, att gifta får, att det räknas på ett                    
annat sätt för gifta. Man anser att det är en mer säker, så här partnerskapet eller                
relationsformen är mer seriös. Vilket gör att vissa personer gifter sig innan dom             
skaffar ett hus för att dom kan ta och skaffa ett lån. 

 
Deltagare 6: (...) jag tror ju också att det ger en viss legitimitet till vår relation när                 
vi visar att “Jamen vi tänker faktiskt gifta oss”, och så. Och det är ganska skönt                
därför att det är något jag vet att många i öppna relationer, dom har det svårt med                 
det att dom, dom får inte sin relation respekterad av andra. 

 
Dock presenterades giftermålet i viss mån även som ett yttre hinder för den icke-monogama 

relationsformen då det i samhället finns djupt rotade föreställningar kring berättigande och 

förpliktelser mellan gifta parter. Deltagare 4 berättade om ett bemötande där just giftermålet 

blev en barriär mellan filosofi och praktik: “Du kan ju inte hålla på och dela dig själv, du är ju 

gift”. Enligt resultat från tidigare forskning innefattar giftermålet i Sverige idag framförallt, 

förutom de juridiska fördelarna och den symboliska deklareringen, en offentlig uppvisning av 

parternas tillhörighet (Strandell, 2018, 84ff). Detta befäster uppfattningen om att vissa 

relationsformer generellt anses mer dedikerade och mer värdefulla än andra former. 

 

Flera deltagare var eniga om att den vedertagna bilden av det monogama livslånga 

partnerskapet generellt inte stämmer överens med hur det idag ser ut i praktiken. Deltagare 9 

diskuterade hur majoriteten av de som anser sig monogama idag är: “seriellt monogama, det 

vill säga att man har en partner i taget”. I exemplen nedan belyses hur flera deltagare 

uppfattade relationer i allmänhet: 
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Deltagare 1: (...) i Sverige idag så gäller någon slags seriell monogami. Det är ju               
liksom numera accepterat med att folk skiljer sig och att inte alla relationer varar              
för evigt, även om det kanske fortfarande finns en och annan som tycker att helst               
skulle man vara det. 

 
Deltagare 3: Rent krasst så tror jag ju inte att relationer egentligen, relationer håller              
så länge dom håller. Det kan vara en hel livstid, men dom kommer ju förmodligen               
förändras under tiden (...) allting förändras liksom, vi förändras som människor,           
världen förändras, relationer förändras. 

 
Detta hänger ihop med den icke-realism vidare presenterad i avsnitt 5.1.1, där en vedertagen 

och idealiserad bild av partnerskapet är att (de monogama) parterna ska vara kompatibla och 

hållbara för varandra livet ut oavsett yttre omständigheter. Detta är vad Giddens (1991, s. 7f) 

benämner ‘den rena relationen’; en idealrelation fristående från yttre omständigheter vars 

existens måste motiveras och grundas i sig själv. Den seriella monogamin kan därmed ses 

som en produkt av detta då sexuella och romantiska relationer generellt avslutas då de inte 

längre kan motiveras som de mest hållbara eller givande alternativen (jfr. Beck och 

Beck-Gernsheim,1995, s. 55; Giddens, 1991, s. 88). Även här återkommer Baumans (2007, s. 

15ff) resonemang kring hur konsumtionssamhället påverkar utformandet våra relationer, då 

vi likställer potentiella partners vid utbytbara varor i samband med bland annat nätdejting. 

Det är dessa effekter och denna paradox som idag är en del av det monogama partnerskapet, 

då tvåsamheten dominerar både socialt och juridiskt samtidigt som individualistiska och 

autonoma ideal försvårar det traditionella partnerskapet. 

5.2.2 Konstruerandet av relationer 
I och med den relativa avsaknaden av normer kring icke-monogama relationer finns det ett 

behov av att skapa sina egna förutsättningar. Deltagare 3 beskrev det som: “Att vi 

tillsammans, alltså jag och min partner, skapar vår relation. Alltså vår relation är vår relation 

och den är ju vad vi gör den till. Och vi tillsammans bestämmer vad som är viktigt för oss”. 

Detta tänk kring skapandet av relationer utefter de involverades egna behov, istället för att 

utgå ifrån normer som mall, överensstämmer med presenterade värderingar och ideal i 

materialet i form av öppenhet och frihet. I citaten nedan följer utförligare resonemang kring 

detta:  

 
Deltagare 5: Det är väl nån som kanske inte riktigt förstått hur det kanske funkar i                
praktiken, där jag då svarat att det kan se ut på väldigt många sätt och att det beror                  
på vad man kommer överens om med sin partner helt enkelt. 
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Deltagare 6: Sen nu när jag träffade [deltagarens fästmös namn] som är min partner              
här, då så var det jag som lyfte det ganska tidigt, frågan om “vill vi göra det här?                  
[vara monogama]” eller “vill vi tänka utanför ramarna?”. För jag kände lite att en              
sån här relation det är en så stor del av ens liv liksom, och den dikterar så mycket                  
om hur ens liv kommer bli. Så det kändes tråkigt att låta en så viktig sak i ens liv                   
definieras bara av, bara av konvention. Det kändes som att det är en sån sak som                
man verkligen vill välja aktivt hur man vill göra det. 

 
Eftersom relationer värderas högt av Deltagare 6 och dennes primära partner resonerade de 

sig fram till att skapa sina egna förutsättningar utefter vad som var viktigt för dem. Genom att 

‘ta makten i egna händer’ gör deltagarna ett aktivt val och konstruerar en relationsform 

bortom det konventionella, delvis genom kommunikation. Detta sätt att skapa relationer på 

har för deltagarna inneburit att kontinuerligt utvärdera och justera vilka villkor som gäller för 

just dem. Dessa normavvikande relationer skapas således genom samtycke och 

överenskommelser där egna värderingar införlivas och reproduceras (Butler, 2006, s. 34). 

Den verbala aspekten togs även upp i samband med det mono-normativa begreppet otrohet: 

 
Deltagare 3: (...) otrohetsbegreppet kommer aldrig upp förrän otroheten redan har           
skett och då är det ofta för att det inte har varit, man har inte diskuterat det här                  
vilket gör att den ena personen kanske har en helt annan syn på vad en otrohet är.                 
(...) Det skulle inte behöva hända om man hade pratat om det från början, att så här                 
vad är mina svagheter, vad är jag rädd för. Vad är det som jag vill ha av dig, vad                   
vill du ha av mig? Liksom hur kan vi skapa den här relationen så att vi båda kan må                   
bra. 

 
I citatet ovan föreslogs öppenhet och kommunikation som verktyg för att skapa en relation 

som ska kunna existera bortom begränsande konventionella uppfattningar kring hur en 

relation ska fungera. Genom att definiera vad ‘otrohet’ innebär för dem inom relationen och 

agera utifrån dessa definitioner kan relationen frigöras från oönskade normer och värderingar. 

Samtidigt kan språket och tillhörande begreppsvärld upplevas ha negativ påverkan på 

individens relationsskapande. Ett perspektiv kring detta erbjuds nedan:  

 
Deltagare 10: (...) åtminstone en strömning inom relationsanarki dom anser att det            
där med etik är att bara, är bara ett liberalt påhitt. Alltså dom polyamorösa säger att                
dom är ‘etiskt icke-monogama’ för att skilja sig då ifrån otrogenhet. Men            
relationsanarkister menar då att otrogenhet är bara bullshit för att vara tvungen att             
vara monogam, det är egentligen förtrycket. 

 
Det presenterade förhållningssättet ovan är intressant i relation till hur språket annars främst 

ansetts ha en produktiv, skapande roll. Här belyses även hur en viss icke-monogam 

definiering upplevs av vissa strömningar som att förhålla sig till den sociala hegemonin 
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(Butler, 2006, 178f). Butler (s. 19) menar att även det som anses avvikande i viss mån är 

skapat för att definiera och därmed upprätthålla den rådande maktordningen. Genom att då, 

som just dessa relationsanarkister, avsäga sig ett visst språkbruk och agerande utifrån detta 

görs en ansträngning för att inte bli en del av detta system.  

5.2.3 Föreställningar om genus i relationer 
Tankar kring genus har berörts väldigt ytligt i denna studie då det primära varit att undersöka 

avvikande från tvåsamhetsnormen i sig. Dock innefattar tvåsamhetsnormen även värden och 

föreställningar kopplade till genus som bland annat heteronormativitet samt ett förväntat 

livslopp där familjebildning likställs vid att skaffa barn och där sexualitet bemöts olika 

baserat på (binär) könsuppfattning. Ett flertal deltagare resonerade kring den heteronormativa 

tvåsamhetens förväntningar enligt nedan exempel: 

 
Deltagare 1: (...) liksom hela samhällsstrukturen, liksom hur vi arbetar och bor och             
bildar familj och förväntad livsbana är ju uppbyggd kring den där normen så det är               
ett ganska stort steg att bryta upp det. Vi har ju byggt bostäder för det, alltså dom är                  
ju byggda för normer, bokstavligt talat då bostadsnormer, om hur en familj ska se              
ut och sådär. 

 
Deltagare 5: Dels tänker jag att det är hela den här reproduktionsdelen så på nåt sätt                
hänger ihop med det monogama att det liksom är, nejmen det är två parter som               
behövs för att göra ett barn i princip, och så tänker man att mer inte skulle behövas. 

 
Ovan presenteras exempel på hur tvåsamhetsnormen och det förväntade livsloppet uttrycks i 

samhället idag. Enligt resultat från tidigare forskning kan ålder ses som en organiserande 

mekanism där det förväntade livsloppet till stor del baseras på kvinnans biologiska 

möjligheter att skaffa barn (Siverskog, 2016, s. 12). Detta innebär generellt att de 

samhälleliga förväntningar som finns i samband med tvåsamhetsnormen och den 

heterosexuella familjebildningen primärt dikterar hur och när kvinnor ‘bör’ förhålla sig till 

dessa normativa ideal (Sandfield & Percy, 2003, s. 485; Siverskog, 2016, s. 119). 

 

Deltagare 4 beskrev detta enligt följande: “(...) att en man inte vill ha barn, det är lite så här 

“Jaha, nej” liksom. Men att man som kvinna då aktivt också säger “Nej, jag är inte 

intresserad”. Det kan vara otroligt provocerande för många har jag märkt”. Enligt tidigare 

forskning är det framförallt kvinnor som drabbas av de negativa konnotationer som kan 

komma med identiteten av att avvika från tvåsamhetsnormen, dock primärt då detta 
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avvikande gäller avsaknaden av partner (Reynolds & Wetherell, 2003, s. 502; Simpson, 2016, 

s. 368). Dock inkluderar tvåsamhetsnormen generellt även traditionell familjebildning där 

barn tillhör det som förväntas. 

 

Just normativa föreställningar kring hur samt om det förväntade livsloppet bör inkludera barn 

diskuterades ur olika perspektiv bland deltagarna, bland annat enligt exemplet nedan: 

 
Deltagare 4: Ibland vill jag nästan ställa frågan, hade ni inte tänkt igenom det här               
innan? Eller var det bara så att liksom, det blev barn för att det är så det blir, för att                    
man flyttar ihop sen kanske man gifter sig eller så gör man inte det, så köper man                 
det där huset och så blir det barn (...) Det är så otroligt normativt eller               
fastcementerat att det, du ska ha dom här barnen. Man får liksom inte tänka på ett                
liv utanför det och det tror jag gör, många tänker inte ens på beslutet innan dom                
skaffar barnen. Liksom att jag har tänkt mycket mer på mitt beslut att inte skaffa               
barn än vad någon gör på att skaffa barn, kan det kännas som ibland.  

 
I exemplen från Deltagare 4 presenteras en motsättning mellan det autonoma idealet, där 

individens fria val (att inte skaffa barn) är centralt, och det normativa idealet där det finns 

riktlinjer för hur ett livslopp ‘bör’ se ut samt vad det ‘bör’ innehålla för att anses fullvärdigt. 

Detta är exempel på de förväntningar som finns i samhället utifrån den heteronormativa 

matrisen, samt de spänningar som uppstår när dessa inte efterföljs (Butler, 2006, s. 24). En 

kvinna som inte vill skaffa barn står i skarp kontrast gentemot dennes tillskrivna 

genusidentitet, där den egna viljan plötsligt blir sekundär till ‘rollen’.  

 

Ett flertal deltagare påpekade även hur normativa föreställningar kring sex och sexualitet kan 

påverka uppfattningen av individer, oberoende av relationsfilosofi: 

 
Deltagare 1: Alltså slut shaming-problemet har ju inte försvunnit liksom. Alltså,           
det finns en norm också om att det är okej för män att ta för sig som inte är                   
självklart applicerad på kvinnor, så är det nog (...) det finns tillfällen där det för en                
man är en seger att skaffa sig en älskarinna medan för en kvinna är det bara, det är                  
en, ett skämspoäng bara liksom, så det tror jag. 

 
Deltagare 9: Det finns en stark relationsnorm i att vara helt heterosexuellt, att vara              
ett heterosexuellt par men.. Jag skulle också säga det att det är ju mer till exempel                
lösflyktiga relationer, eller så här kortare relationer, så finns det här med            
problematiken att du kan kallas för en.. Alltså ligger du runt mycket som en kille               
eller tjej så får du olika reaktioner. 
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Ovan presenteras hur föreställningar om individens identitet och sexualitet baseras på en 

normativ (binär) könsuppfattning. Likadana handlingar tolkas olika utifrån den tillskrivna 

könsidentiteten, där kvinnor utsätts för de negativa sociala reprimanderna. Genom dessa 

begränsningar, och agerandet utifrån dem gällande vad som får göras med kroppen på basis 

av genusidentitet, reproduceras den sociala hegemonin (Butler, 2006, s. 178f).  

 

Det diskuterades även, bland ett fåtal deltagare, hur icke-monogami som relationspraktik kan 

medföra en större skepsis gentemot män. Detta då icke-monogami som identitetsmarkör kan 

användas i syfte att snarare ursäkta beteenden som frångår tvåsamhetsnormen: 

 
Deltagare 10: Det finns nästan lite mer skepsis mot män skulle jag säga när dom är                
polyamorösa för dom kanske bara vill ligga runt och det finns också män som              
betecknar sig som polyamorösa bara för att kunna ligga runt, och så kan man också               
ifrågasätta om det där, om att ligga runt verkligen är nåt sämre förstår du? 

 
Precis som Deltagare 10 lyfter så finns det samhälleliga föreställningar om hur individer 

förväntas reglera sexualitet, oberoende av omständigheter. Tidigare föreställningar 

kategoriserade de praktiker som inte resulterade i, eller hade målbilden att leda till, 

reproduktivt sex som perversa (Weeks, 2015, s. 1094). Detta gällde framförallt homo- och 

bisexualitet till fördel för den normativa heterosexualitet. Dock belyser exemplen ovan de 

generella negativa konnotationer som finns av att “ligga runt” oberoende av kön, trots en 

variation i bemötande. 

 

Enligt exemplet nedan lyfte Deltagare 6 att det även förekommer föreställningar där 

dikotomierna man och kvinna ses som motpoler som enbart kan förenas under sexuella 

omständigheter: 

 
Deltagare 6: (...) förutom liksom våra andra romantiska partners, så har vi, alltså vi              
har ganska mycket vänner som är verkligen bara vänner fast av motsatt kön. Och              
jag kan ibland uppleva att man blir lite misstänkliggjord för det också. Lite nästan              
som att min partner inte bara ska vara min enda romantiska och sexuella kontakt              
utan hon ska även vara min enda kvinnliga kontakt... 

 
Gustavson (2001, s. 21; 2003, s. 43) belyser att tvåsamhetens reglerande föreställningar ofta 

bygger på en obalans mellan dikotomierna man och kvinna. Därmed blir det heteronormativa 

monogama partnerskapet givet för att sexualitet som fenomen ska bli begripligt då män och 
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kvinnor, på basis av kön, förväntas komplettera varandra. Enligt Butler (2006, s. 19) anses 

egenskaper som uppfattas feminina vara skapade som en motpol med syfte att definiera (den 

manliga) normen och därmed legitimera och reproducera givna maktordningar i samhället. 

5.3 Icke-monogami som stigma 

Denna del av analysen har ett primärt socialt fokus, där tidigare teman i form av syn på 

relationer och identitet sammankopplas med hur normavvikandet påverkar interaktionen med 

andra människor. Detta utförs med hjälp av Goffmans teorier kring stigma (2014). Huruvida 

alternativa relationsformer går att klassificera som ett stigma för studiens deltagare är dock en 

inte helt okomplicerad fråga. Som nämnts tidigare i avsnitt  5.1.1 förklaras dessa 

normavvikande filosofier och praktiker uppstå antingen genom ett driv inifrån eller ett aktivt 

val utifrån ny kunskap. Båda dessa ingångar framstod i majoriteten av intervjuerna som det 

endast upplevdes ha en positiv inverkan på deltagarnas känsla av identitet i form av stolthet 

eller likartade uttryck. Det var först i sociala situationer viss problematik gick att urskilja, likt 

det hypotetiska scenariot Deltagare 4 målade upp nedan:  

 
Deltagare 4: Men just att allting är så uppbyggt för det att det är svårt att göra på ett                   
annat sätt för att man inte passar in i några mallar. Hur bjuder man in folk till ett                  
bröllop om man är tre i relationen? Det är ingen som vet hur man gör liksom och                 
då blir det krångligt. Så jag tror att det finns väldigt mycket såna sociala grejer… 

 
Exemplet ovan påvisar komplexiteten i ett öppet normavvikande där frånvaron av införstådda 

sociala koder och normer inte existerar på samma sätt som det gör i en mer allmänt 

vedertagen situation, likt ett monogamt bröllop. Avsaknaden av dessa riskerar att skapa en 

känsla av utanförskap eller brist på acceptans. Begreppet stigma bör förstås som just ett 

socialt fenomen, något som är relativt och uppstår i samspel med andra människor. Där en 

viktig förutsättning är att individens beteende gällande vad som görs respektive inte görs 

påverkas av denna etikett (Goffman, 2014, s. 16f). 

5.3.1 Bemötande från omgivningen 
Gällande bemötande återgavs många olika typer av erfarenheter bland studiens deltagare. 

Samtliga tillfrågade deltagare uppgav att de var öppna med sina alternativa relationsformer 

gentemot familjen. Något som mestadels bemötts med någon form av acceptans, men inte 

alltid förståelse. Deltagare 7 återgav en uppfattning som framstod som relativt vanlig i 
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samspelet mellan deltagarna och deras familjer: “Nej jag skulle inte säga att dom ser negativt 

på det men dom verkligen inte förstår det”. Liknande exempel följer nedan:  

 
Deltagare 8: Dom enda som har liksom bemött mig i det på nåt konstigt sätt               
förutom “Jaha, det här var intressant!” liksom är väl min familj som har varit “Vi               
förstår inte det här, men så länge som ingen blir skadad så är det väl okej”. 

 
Deltagare 10: Alltså jag tror att hon [mamma] håller sig ganska, drar tillbaka sitt              
dömande liksom. Och jag har haft olika partners med mig på besök sådär och alltså               
du vet det formella sådär det funkar ganska bra. Alltså dom spelar sin roll så att                
säga, så det är ju svårt att veta vad hon verkligen tycker eller tänker. Men hon har                 
lärt sig att vara trevlig åtminstone på utsidan. 

 
Erfarenheterna ovan är intressanta då deltagarna inte uppgett något direkt negativt i 

bemötandet från familjemedlemmar i form av konfrontationer eller kraftiga påtryckningar. 

Däremot upplevdes oförståndet som ett konstigt bemötande av Deltagare 8, medan Deltagare 

10 beskrev sin mammas bemötande som att hon spelade en form av artig roll med antydan 

om eventuella andra känslor under ytan. Till vilken grad denna oförståelse har påverkat dessa 

deltagare negativt är svårt att avgöra, men det förefaller sig troligt att risken förhöjs för en 

viss distans i relationen med familjen. Detta särskilt för de deltagare vars identitet är starkt 

förankrad i deras relationsfilosofi, samtidigt som det finns variationer på individnivå gällande 

grad av acceptans som behov. När självbilden hos individen inte överensstämmer med 

uppfattningen av hur den tolkas av andra kan spänningar uppstå (Goffman, 2014, s. 28). Detta 

då parterna i interaktionen agerar utifrån olika definitioner och tillhörande förväntningar på 

dess roller.  

 

Sett till bemötandet från andra människor utöver familjen framkom andra former av 

erfarenheter. Många deltagare uppgav att bemötandet mestadels bestått av neutral eller 

positiv respons, med nyfikenhet som en vanlig reaktion när de fått höra om avvikandet från 

tvåsamhetsnormen. Deltagare 7 beskrev sin upplevelse av sådana situationer: “Jag tror att 

väldigt många blir nyfikna när jag berättar om att vi har en annorlunda relation. Många 

undrar hur det går, hur det är möjligt och blir man inte svartsjuk liksom?”. På följdfrågan ifall 

det fanns några negativa erfarenheter gällande bemötandet blev svaret: 
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Deltagare 7: Ja. Jag har haft en gång så förlorade jag nästan en kompis över det.                
(...) jag tror att hon tog lite illa upp när jag berättade att jag var i den relation jag är                    
i och liksom tog det mer som en personlig attack på hennes sätt att göra saker. Och                 
hon var väldigt väldigt mono och upplevde det kanske som en föreläsning eller             
liksom “Du ska göra på det här sättet”, fast det verkligen inte var så. Och jag fick                 
höra saker som “Relationer är heliga” och det var väldigt jobbigt. Då kände jag mig               
lite smutsig och lite såhär ja, som att jag gör fel även fast jag vet att jag inte gör                   
det... 

 
Även Deltagare 1 och Deltagare 4 återgav negativa upplevelser i bemötandet från andra:  

 
Deltagare 1: (...) jag har stött på en och en annan som åtminstone indirekt uppfattar               
polyamori som ett hot. Helt plötsligt är ju alla tillgängliga på något konstigt sätt då,               
eller förväntas att vara, så att det och liksom dom går där som något slags erotiskt                
hot mot ordningen liksom. 

 
Deltagare 4: (...) det finns liksom en hotbild, att det på något sätt är lite läskigt med                 
folk, ja men lite som på 80-talet med homosexuella (...) bara för att det är en                
homosexuell så kommer den personen att stöta på alla av samma kön (...) det är lite                
samma sak här med någon som lever i en öppen eller flersam relation att det är så                 
här “Ja men du får leva hur du vill men bara du inte ger dig på min man” (...) det är                     
nästan större hot än en singelkvinna. För att det är, för att man ska vara så himla,                 
jag vet inte. Ja men det är som att det blir en, ett hot för att man är så sexuellt                    
öppen... 

 
Uppfattningen från deltagarna om att monogama individer upplever icke-monogami som ett 

hot överensstämmer med resultat från tidigare forskning (Barker, 2005, s. 80f). Särskilt 

intressant blir upplevelsen hos Deltagare 7 gällande känslan av att vara smutsig och att ha 

gjort något fel trots en rationell vetskap om att detta inte är sant. Detta påvisar den kraft ett 

socialt dömande kan ha, även vid en stark självbild. Samt att stigmatisering sker genom en 

social märkning som införlivas åtminstone temporärt genom deltagarens skamkänslor och 

tvivel (Goffman, 2014, s. 17).  

 

Gällande tolkningen av icke-monogami som ett hot mot ordningen blir ett återkommande 

tema i intervjuerna relevant igen: begreppet otrohet (jfr. Barker och Langdridge, 2010, s. 

751). Detta då det haft en stark påverkan kring hur deltagarna tolkats av människor inom 

tvåsamhetsnormen, likt den reaktion Deltagare 2 bemöttes av på en fest: “(...) till exempel var 

det en person på en fest som sa “Jaha polyamorös är inte det en ursäkt för att vara otrogen?””. 

Eller den mer generella upplevelsen från Deltagare 5 nedan:  
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Deltagare 5: Det är som att, också att hela begreppet otrohet är väldigt laddat.. Om               
en person varit otrogen då är det som att den skulle vara världens värsta person och                
liksom bara va ond typ.. Otrohet är på nåt sätt väldigt stigmatiserat och syns.. Om               
någon är otrogen då kommer den alltid göra likadant och att det liksom inte skulle               
finnas nåt som helst moraliskt tänk i den som varit otrogen. 

 
Citaten ovan visar hur begreppet otrohet blir en komplicerad aspekt i den här kontexten. 

Detta då en handling som anses vara otrohet inom ett monogamt förhållande inte behöver 

vara negativt i en alternativ relationsform. Därför kan en handling som tolkas som ett brott 

mot relationens själva fundament (exklusivitet) i en monogam relation, men som en normal 

del i en öppen relation, skapa oförståelse hos dem som är lever monogamt. Resultatet av detta 

riskerar att bli att de avvikande misskrediteras och stämplas utifrån normativa förväntningar 

(Goffman, 2014, s. 10f). Detta trots att dessa gränser inte nödvändigtvis gäller i deltagarnas 

egna relationer. 

 

Den stora variationen i bemötandet visar på hur stigma inte är ett objektivt, allmängiltigt 

fenomen. Ett avvikande från tvåsamhetsnormen innebär inte per automatik stigmatisering, 

men i vissa situationer riskerar det att bli till ett stigma. Även om många deltagare generellt 

upplevt att bemötandet varit relativt neutralt är det problematiskt att det finns fall där 

deltagare blivit ifrågasatta eller misskrediterade på basis av relationsfilosofi. Deltagarna 

förväntades i dessa fall att rättfärdiga sig, till skillnad från dem som inte avviker från 

tvåsamhetsnormen.  

5.3.2 Stigmahantering 
I avsnitt 5.3.1 redogjordes för deltagarnas erfarenheter av bemötande gentemot deras 

avvikande från tvåsamhetsnormen, inklusive vissa exempel på negativa upplevelser. 

Vetskapen om att detta kan ske leder människor till att tillämpa det Goffman (2014, s. 117) 

benämner informationskontroll kring information som riskerar att stigmatisera individen. 

Gemensamt för de flesta deltagare är en tendens till att vara selektiva med information kring 

sin relationsfilosofi. Deltagare 6 beskrev det som: “Jag är lite strategisk också med hur jag 

säger det”, gällande förmedlingen av sin relationsfilosofi. Ofta är tillit till andra parter i 

interaktionen en förutsättning, som Deltagare 1 förklarade det: “(...) jag har inget emot att 

prata om det men jag liksom pratar inte om det med folk, med vem som helst. Jag måste ha 
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lite förtroende för den jag pratar med”. Gällande hur detta ämne undviks vidareutvecklas 

nedan:  

 
Deltagare 1: (...) för mig är det lätt att uppträda som liksom vit medelålders man,               
det finns mycket som blir enkelt då, i livet, måste jag erkänna, det är ju liksom. Det                 
är lätt för mig att inför en ytlig bekant framstå som normativ, om jag vill. Jag                
behöver liksom inte, jag behöver inte skylta med det, det syns inte på mig och jag                
vet hur jag uppträder. 

 
I exemplet ovan återgav deltagaren hur denne explicit justerar sitt beteende för att passera 

som ‘normal’ och därmed undviker att behöva blotta sitt normavvikande. Genom att tas för 

‘normal’ undviks risker av att bli konfronterad eller hamna i utanförskap (Goffman, 2014, s. 

117). Samtidigt går det att argumentera för att stigmat införlivas i den bemärkelse att 

tolkningen av avvikandet internaliseras och följaktligen leder till förändring i beteende (s. 

16f).  

 
En kontext som ofta berördes under intervjuerna var arbetsplatsen. Detta är en plats där en 

stor majoritet av deltagarna uttryckte en ovilja att dela med sig av sitt avvikande från 

tvåsamhetsnormen. Detta är inte överraskande i sig då det generellt finns ett motstånd till att 

blanda privatliv med professionellt liv. Däremot blir tillvägagångssättet för 

informationskontroll samt resonemangen bakom lämpligt för analys för att förstå deltagarnas 

livsvärldar. Exempel på sådana följer nedan:  

 
Deltagare 1: Medan kollegor emellan så är det bara, det bemöts med tystnad på              
något sätt om man noterar något som avviker från normen skulle jag säga. Det är               
inte.. Det är en artig tystnad, ungefär så. Och det kan vara ganska skönt också å                
andra sidan, slippa dumma kommentarer måste jag säga.   

 
Deltagare 7: Jag har inget problem med att dela med mig men liksom det är en                
artighetsgrej eller samtidigt sånt man inte snackar om [skratt] på jobbet och det är..              
Ja men det leder till lite känsliga frågor och sex och andra partners och ja sånt som                 
man bara diskuterar, det är mer såhär kompistyp av diskussion och det hör inte              
riktigt hemma i fikarummet. 

 
Deltagare 10: (...) allt som har att göra med chef och myndigheter, allt som jag kan                
så inte helt fritt välja, det är, där gäller det bara att passa in, alltså utan att man                  
egentligen vill det men det är så världen fungerar. 

 
Upplevelserna som återges ovan målar tillsammans upp en bild av en underförstådd 

överenskommelse att inte prata om avvikande relationsformer på arbetsplatsen. Denna “artiga 
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tystnad” bör förstås som en villkorad acceptans; ett avvikande tillåts passera, men bara ifall 

det sker utom ‘de normalas’ synfält (Goffman, 2014, s. 132f). Detta fungerar även som ett 

exempel för normernas tvång, då det är de avvikande som tvingas begränsa sig för att inte 

göra andra obekväma. Deltagare 10 beskriver explicit att detta sker mot den egna viljan, att 

påtryckningarna av att vara ‘normal’ i dessa miljöer blir för starka. Det Deltagare 1 beskriver 

som en fördel, att “slippa dumma kommentarer”, kan också utläsas som en medvetenhet om 

att sociala hot väntar den som inte anpassar sig. 
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6 Diskussion 

6.1 Sammanfattning och slutsatser 

I detta kapitel följer en sammanfattning och diskussion av denna studies resultat. Slutsatserna 

relateras därmed till studiens syfte och frågeställning, till den tidigare forskning presenterad i 

kapitel 2, till det teoretiska ramverket presenterat i kapitel 3 samt till den metodologiska 

ansatsen presenterad i kapitel 4. Slutligen presenteras även vilka frågor denna studie väcker 

för vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie var att, i en nutida svensk kontext, undersöka och belysa individers 

upplevelser av att avvika från tvåsamhetsnormen samt att i komparativ bemärkelse belysa 

eventuella skillnader mellan dessa individers upplevelser. Detta skulle belysas med 

frågeställningen Vilken betydelse har avvikande från tvåsamhetsnormen för identiteten? 

Därmed uppstår återigen frågan kring vad identitet egentligen är. Enligt Giddens (1991, s. 55) 

perspektiv skapas identiteten genom ett rutinmässigt utförande och upprätthållande via 

medvetna handlingar, vilket lägger ett större fokus och ansvar på individens skapande av det 

egna narrativet. 

 

Enligt ovan perspektiv går det därmed att se aspekter som rationella val och riskmedvetenhet 

som styrande för utformandet av nära relationer (jfr. Beck & Beck-Gernsheim, 1995; 

Giddens, 1991). Samtidigt är inre och känslomässiga driv ofta fristående från det som är 

rationellt. Resultaten i denna studie tyder på en högst individuell process där avvikandets 

betydelse för identiteten inte går att generalisera, även om återkommande teman i hög grad 

förekommit. 

 

Resultaten visade att det bland deltagarna fanns en generell upplevelse av att ‘hitta hem’ med 

hjälp av de icke-monogama definitioner och begrepp som idag finns tillgängliga via allmänt 

språkbruk. Ungefär hälften av deltagarna presenterade sin icke-monogama relationsfilosofi 

primärt som ett inre driv, något individen är (jfr. Barker, 2005, s. 80ff), där identiteten av att 

vara icke-monogam går djupare än praktik och utförande. Återstående hälft presenterade 

detta primärt som ett aktivt val, något individen gör. Samtliga deltagare uttryckte dock en 
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glädje i att hitta ett eget ‘rätt sätt’ för utformandet av relationer samt vikten av att hitta 

likasinnade och ett socialt sammanhang (jfr. Giddens, 1991, s. 58f). Framförallt välmående i 

relationer, men även stolthet (Giddens, 1991, s. 66f) sett till identitet i att våga ifrågasätta det 

normativa, framhölls som drivkrafter för den icke-monogama relationsfilosofin. 

Icke-monogami presenterades även som strategi för hållbarhet och avlastning mellan parterna 

inom relationer. Även om samtliga deltagare initialt utformade sina romantiska relationer 

enligt den normativa tvåsamheten fanns ett ifrågasättande mot att enbart känna åtrå och 

romantiska känslor för enbart en individ. Trots ett primärt ifrågasättande gentemot det 

normativa redogjorde ett fåtal deltagare även för en initial tvivel inåt mot den egna personen. 

 

Majoriteten av studiens deltagare presenterade olika kreativa uttrycksformer som subkulturer 

präglade av öppenhet och tolerans gentemot alternativa relationsformer. Icke-monogami 

presenterades också som en eftersträvansvärd identitetsmarkör för att ifrågasätta sociala 

strukturer. Flera deltagare påvisade en växelvis eller cirkulär process där själva avvikandet 

från tvåsamhetsnormen kan ha haft sin grund i värden kopplade till identitet likväl som att 

delar av den upplevda identiteten kan ha utvecklats som en produkt av inställningen till 

relationer.  

 

Den icke-monogama relationsformen presenterades som en typ av slutdestination eller 

ultimat relationsform, samtidigt fanns även en betoning på den trygghet och det värde 

partnerskapet i sig för med sig. En aspekt som skiljer är dock att monogami kan fungera som 

ett givet livsprojekt, medan en icke-monogam relation saknar ‘facit’ för utförande och måste 

därmed skapas via kommunikation (jfr. Butler, 2006, s. 34). Giftermålets ställning i samhället 

problematiserades av ett flertal deltagare då det både ger juridiska och sociala fördelar, vilket 

reproducerar en föreställning om att andra relationsformer är mindre dedikerade. Ett flertal 

deltagare diskuterade även det förväntade livsloppet samt normativa föreställningar kring sex 

och sexualitet på basis av genus (Butler, 2006, s. 178f), dock är reflektioner kring 

könsidentitet inte en primär aspekt av denna studie. 

 

Icke-monogami har i denna studie presenteras som ett socialt stigma (Goffman, 2014). 

Stigma är dock ej allmängiltigt utan beror helt på kontext. Deltagarna redogjorde för ett 

varierat bemötande från omgivningen, där familjemedlemmar generellt bemött den 
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icke-monogama filosofin med acceptans, dock utan förståelse, och där allmänheten generellt 

bemött detta med nyfikenhet eller som en hotbild. Ett flertal deltagare presenterade strategier 

(Goffman, 2014, s. 117) för att förmedla sin icke-monogami till omgivningen. Framförallt 

gällde detta på arbetsplatsen där en ömsesidig artig tystnad ansågs vara det bästa alternativet. 

Dock gavs det även uttryck för en upplevd press eller förväntan kring att uppträda ‘normalt’, 

med undertonen av att avvikande från tvåsamhetsnormen endast är accepterat utifrån vissa 

villkor.  

6.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Resultaten från denna studie har under analysens gång löpande jämförts med slutsatser och 

resonemang från tidigare forskning. Resultaten stämmer huvudsakligen överens med 

slutsatser från tidigare forskning, till exempel betydelsen av allmängiltiga definitioner och 

begrepp (jfr. Weeks, 2005, s. 192f; Willis, 2018, s. 524), ifrågasättandet av det monogama 

förhållningssättet i relationer (jfr. Barker, 2005, s. 81) samt icke-monogami som en 

eftersträvansvärd identitetsmarkör (jfr. Barker & Langdridge, 2010, s. 752; De las Heras 

Gómez, 2018, s. 649f). Den växelvis eller cirkulära process för identitetsskapande som ett 

flertal deltagare påvisade går i linje med Barkers (2005, s. 77f) resonemang kring hur just 

polyamori som relationspraktik kan bidra till att individen utforskar sig själv och sin identitet 

i förhållande till olika intima relationer. 

 

I linje med tidigare forskning har olika typer av avvikande från tvåsamhetsnormen i denna 

studie presenterats som ett socialt stigma (jfr. De las Heras Gómez, 2018, s. 652ff; Sandfield 

& Percy, 2003, s. 480f) då omgivningens bemötande till viss del innefattar oförståelse samt 

en upplevd hotbild på basis av sexualitet (jfr. Barker, 2005, s. 81). Primärt har Bakers (2005, 

s. 80ff) forskning om polyamori som något individen är kontra något individen gör använts 

som en utgångspunkt för ett flertal resonemang i kapitel 5. 

 

En aspekt som däremot inte påträffats i tidigare forskning gäller icke-monogami som strategi 

för hållbarhet i relationer. Detta kan diskuteras utifrån paradoxen om det traditionella 

partnerskapet, där detta förutspås bli svårare att hålla fast vid till följd av bland annat 

individualistiska och autonoma ideal, konsumtionssamhället, riskkultur och individens 

valmöjligheter (jfr. Bauman, 2007; Beck & Beck-Gernsheim, 1995; Giddens, 1991). Utifrån 
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detta perspektiv kan icke-monogami förstås som ett rationellt val för att värna om 

partnerskapet i sig. Detta då föreställningen om att en enstaka partner egenhändigt ska 

uppfylla en annan persons alla sociala, intima och sexuella behov blir ohållbar i ett samhället 

där långvarig monogami idealiseras, samtidigt som seriell monogami generellt praktiseras. 

6.3 Resultat och analys i relation till teoretiskt ramverk och metod 

Likt tidigare forskning har resultatet från intervjumaterialet analyserats kontinuerligt med det 

teoretiska ramverket, utgjort av performativa identitetsteorier från Giddens (1991), Butler 

(2006) och Goffman (2014). Bredden i det teoretiska ramverket har möjliggjort att materialet 

kunnat studeras utifrån flera olika perspektiv för att besvara frågeställningen Vilken betydelse 

har avvikande från tvåsamhetsnormen för identiteten? De teman och relevanta erfarenheter 

som producerats under intervjuerna har sedermera analyserats utifrån den/de teorier som 

förefallit sig lämpliga. Vissa aspekter har analyserats med hjälp av flera perspektiv, bland 

annat föreställningar kring otrohet, relation till normer och identitet.  

 

Just konceptet ‘identitet’ har varit särskilt relevant sett till studiens syfte och frågeställning. 

Det bör nämnas att de tre teoretikerna angriper detta utifrån olika definitioner, där Giddens 

perspektiv (1991, s. 55) främst är ett tillbakablickande narrativt sådant medan Butler (2006, 

22f) ser det mer som ett normativt ideal som individen förhåller sig till. Goffman (2014, s. 9) 

har ett socialt perspektiv, där individen både aktivt skapar men också skapas av interaktionen, 

med fokus på avvikandets roll i processen. Samtliga dessa har tillämpats för att skapa 

förståelse kring identitesskapandet i studien samt hur avvikandet från tvåsamhetsnormen har 

påverkat deltagarnas självbilder.  

 

Valet av teoretiskt ramverk har främst gjorts utifrån syftet att skapa förståelse för avvikandets 

innebörd för identiteten, där en oundviklig konsekvens blir att andra fenomen inte framgår 

lika tydligt. En vanlig invändning mot det individualistiska agens- och reflexivitetsperspektiv 

Giddens (samt Beck och Beck-Gernsheim) använder sig av är bristen på klassanalys (Skeggs, 

2004, s. 52f). Det är ett ämne som inte berörts på djupet även i denna studie, vars eventuella 

påverkan hade kunnat undersökas mer med andra teorier och intervjufrågor. Ett annat 

alternativ hade eventuellt varit en mer tvärvetenskaplig ansats, där personlighetspsykologi 

skulle kunna ha ett värde för att förstå individerna och deras val på ett djupare plan.  
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En stor del av den eventuella problematik kring denna studies metodologiska val har 

diskuterats i kapitel 4. Dock har ytterligare punkter uppkommit efter hand gällande hur dessa 

val kan ha påverkat studiens resultat. En primär punkt rör intervjuarens roll under 

intervjusituationen. Trots en jämn fördelning av antalet intervjuer mellan studieförfattarna 

genomfördes dessa av två olika personer, vilket kan ha påverkat både eventuella följdfrågor 

(jfr. Bryman, 2018, s. 599) samt hur bekväma deltagarna kände sig under intervjutillfället. 

 

Även studiens urval är intressant att reflektera kring då deltagarnas ålder varierade mellan 27 

- 55 år. Som tidigare nämnt, i avsnitt 4.2.1, behövde det hos deltagarna, för att denna studie 

skulle bli genomförbar, både finnas en personlig upplevelse av att vara avvikande (från 

tvåsamhetsnormen) samt en vilja att dela med sig av tillhörande erfarenheter. Detta leder till 

funderingar kring ålderns betydelse för både medvetenheten kring den egna relationsfilosofin 

samt hur bekväm individen i fråga är med att prata om det som avviker från normen. 

6.4 Implikationer för vidare forskning 

Precis som Rambukkana (2010, s. 237f) belyser, vilket vidare presenterats i avsnitt 2.4, har 

den västerländska medelklassen en tendens att utgöra det narrativ som finns kring 

icke-monogama relationspraktiker, något som ytterligare reproduceras i denna studie. För att 

ytterligare bredda det fält som finns kring icke-monogami bör framtida forskning innefatta ett 

vidare perspektiv kring faktorer som klass och etnicitet, där kulturell och historisk kontext 

inkluderas. Som nämnts i avsnitt 6.3 vore det även intressant att bredda åldersspannet för att 

primärt inkludera yngre individer med en icke-monogami relationsfilosofi i syfte att 

ytterligare belysa dess betydelse för identitet och självuppfattning. 

 

Den primära aspekt som uppkommit i samband med denna studie och som inte påträffats i 

tidigare forskning, vidare presenterat i avsnitt 6.2, rör hållbarhet kopplat till partnerskapet. 

Detta kan eventuell vara av intresse för framtida forskning då det dels kan förändra 

inställningen gentemot icke-monogama relationspraktiker och samtidigt presentera värdefulla 

verktyg även för monogama praktiker. 
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Avslutningsvis bör även möjligheterna lyftas för huruvida framtida forskning skulle kunna 

utgå från denna studies ämne, men applicera andra metodologiska val. Studiens syfte skulle 

eventuellt gynnas av fokusgrupper, där deltagarna kan inspirera varandra att vidare utforska 

den icke-monogama relationsfilosofins ställning i samhället samt dess betydelse för identitet 

och självuppfattning. Vidare hade även en kvantitativ studie varit av värde, men då med 

betoning på generella samhälleliga uppfattningar rörande partnerskapet snarare än individens 

självuppfattning. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
En förfrågan om deltagande i en studie om avvikande från tvåsamhetsnormen. 
 
Vi är två beteendevetenskapsstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 
kandidatnivå vid Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet vill vi 
undersöka hur olika typer av avvikande från samhällets etablerade tvåsamhetsnorm, det vill 
säga monogama relationer, upplevs för den normbrytande individen samt hur våra 
relationspraktiker har en tendens att mer eller mindre forma vår upplevda identitet.  
 
Om du anser att du i någon bemärkelse bryter mot den konventionella tvåsamhetsnormen och 
vill dela med dig av dina erfarenheter är ditt deltagande högt värderat för vår studie. Data 
samlas in i april 2020 genom inspelning av intervjuer via plattformen Zoom (á cirka 45 
minuter) där just dina personliga erfarenheter och upplevelser är av stor vikt för studien. 
Zoom kräver varken kamera, en egen användare eller andra förberedelser från din sida (dock 
är webbläsaren Google Chrome lämpligast). Du kommer att intervjuas av antingen Evelina 
eller Mikael, där du själv väljer vem du vill ska genomföra intervjun. Efter genomförd 
intervju kommer inspelningen att transkriberas för att sedan raderas efter färdigställd uppsats.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 
Det insamlade materialet kommer att förvaras digitalt så att endast vi och handledare kommer 
åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras och du kommer därmed vara 
anonym i uppsatsen. Citat från intervjun kan förekomma i uppsatsen, men då i syfte att belysa 
övergripande teman och inte med fokus på en enskild berättelse. Materialet kommer vidare 
att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen.  
 
 
Uppsala den 3 april 2020. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Evelina Svadling och Mikael Harmén, 
Beteendevetenskapsstudenter, Uppsala universitet 
 
Evelina Svadling Mikael Harmén 
evelina.svadling.8836@student.uu.se mikael.harmen.4795@student.uu.se 
 
Handledare: Jacob Strandell, jacob.strandell@soc.uu.se  
Universitetslektor, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet 
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8.2 Bilaga 2. Intervjuguide 

 
Deltagaren 

● Vill du börja med att berätta lite om vem du är? (ålder/kön/intressen) 
 

● Vilken relationsstatus har du för tillfället?  
○ Hur ser din boendesituation ut? 
○ Hur trivs du med det? 

 
● Berätta om din syn på relationer… 

 
Relationer 

● Brukar du prata om relationer med andra? (vilka?) 
○ Vad handlar samtalen om? 
○ Hur bemöts din relationsstatus av andra? 

 
● Hur ser din vardagliga umgängeskrets ut? 

 
● Hur upplever du att folk i din närhet ser på relationer? (familj/släkt/vänner?) 

 
● Hur förstärks relationsnormer i din närhet? 

 
● Tänker du mycket på din egen relationsstatus? (På vilket sätt?) 

 
Identitet 

● Påverkar din relationsstatus hur du ser på dig själv? 
 

● Hur är din personlighet? 
 

● Påverkar din relationsstatus dina vardagsaktiviteter? (På vilket sätt?) 
○ Finns det saker du gör/inte gör på grund av din relationsstatus? 

 
● Hur ser din ideala relationssituation ut? (Varför?) 

 
Relationspraktiker i samhället 

● Reflekterar du kring andras relationsstatus? (På vilket sätt?) 
 

● Vilka normer kring relationer tycker du att vi har i samhället? 
○ Varför tror du att vi har det? 
○ Upplever du att det finns tabu eller “ett fel sätt” gällande relationsformer (från 

samhällets perspektiv)?  
○ Upplever du att det finns olika relationsnormer för män och kvinnor? 

 
Avrundande 

● Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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8.3 Bilaga 3. Deklaration av arbetsfördelning 

 
Följande deklarering fylls i av er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 
gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för var och 
en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet av er uppsats. 
 
 
Inledande formalia 
Författare 1: 70% Författare 2: 30% 
 
Tidigare forskning 
Författare 1: 90% Författare 2: 10% 
 
Teorikapitel 
Författare 1: 10% Författare 2: 90% 
 
Metodkapitel 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
Resultatkapitel: Datainsamling 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
Diskussionskapitel 
Författare 1: 60% Författare 2: 40% 
 
Bilagor 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
Genomläsning av färdigt manus/korrektur 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen 
Författare 1: 60% Författare 2: 40% 
 
Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen 
Författare 1: 50% Författare 2: 50% 
 
 
 
Ort, datum: Ort, datum: 
Uppsala, 21 maj 2020 Stockholm, 21 maj 2020 
 
Författare 1: Författare 2: 
Evelina Svadling Mikael Harmén 
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