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Sammanfattning: 

Uppsatsen syftar till att redogöra för den subjektiva upplevelsen av att bli bedragen i en nära 

relation och är således en fenomenologisk ansats. Undersökningen har baserats på tre 

kvalitativa intervjuer, där de intervjuade redogjort för sin subjektiva upplevelse av att bli 

bedragen samt definierat begreppet otrohet. Vi har utgått från teorier om skam, skuld och 

stigma för att kartlägga hur upplevelsen påverkat självet. Scheffs teorier om sociala band har 

använts för att beskriva påverkan på individens förhållanden till andra. Vi har upptäckt att en 

monogam relation inte är ett krav för att otrohet ska uppfattas. Det har även framgått att 

omgivningens reaktioner spelar roll, på så sätt att de antingen sökte stöd från vänner, eller 

aktivt undanhöll ämnet från dem. Vidare har vi även upptäckt att intervjupersonerna som 

blivit bedragna tenderar att skuldbelägga sig själva, känna skam över händelsen samt utveckla 

en starkare grad av svartsjuka – som en förändring av självet. 

 

Nyckelord: otrohet, svartsjuka, stigma, skam och skuld, sociala band 

 

 

Betrayal and shame 

 
Abstract: 

Based on three qualitative interviews, our research has set out to phenomenologically describe 

the experience of being cheated on (or in other words, infidelity). The three people we 

interviewed were to describe their subjective experiences and also provide their own 

definition of what they considered to be infidelity. Theories on shame, guilt and stigma has 

been used to describe the experience's implications ”the self”. The theory of ”Social bonds” 

by Scheff has been used to describe implications on social relationships. We've discovered 

that infidelity can take place even in a relationship that's not monogamous. We've also 

discovered that the reaction from others plays a big part - the persons either sought support 

among friends, or actively withheld information from them. The effects the experience had on 

the persons' self were the following: they tended to blame themselves, feel shameful about the 

incident and after the infidelity had occurred, developed stronger feelings of jealousy. 

 

Keywords: infidelity, jealousy, stigma, shame and guilt, social bonds 
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1. Inledning 

 

Vilka egenskaper är för dig den mänskligaste? - den att bespara andra skamkänslor. 

Vad är inseglet på den uppnådda friheten? - att inte längre skämmas inför sig själv. 

(Nietzsche 1987:175) 

 

Dessa rader tagna ur ”Den glada vetenskapen” talar tydligt för den makt skam har över oss, 

och den fångenskap av självet den i skam besitter. Skam är en av våra primära känslor och 

grundar civilisationer. Genom skam anpassar vi oss åt varandra, vi lär oss vad som är rätt och 

vad som är fel, hur vi ska uppföra oss och den är där i stunden då vårt felaktiga beteende 

påpekas. 

 

Men vad händer då när vi inte är medvetna om att vi gjort fel, eller då felet inte var vårt att 

begå? Då vi endast utstår skammen av andras handlande och måste stå till svars för en skam 

som inte grundar sig i vår bristande medmänsklighet mot andra, utan i det upplevda sveket 

mot vår mänsklighet? 

 

År 1996 var andelen personer som haft sexuell relation med någon annan än sin partner i en 

kärleksrelation 38 % av männen och 23 % av kvinnorna (Lewin et al:1997:78), om detta var 

överenskommet eller på annat sätt accepterat besvaras inte, men låt oss ändå anta att några av 

deltagarna i denna undersökning var vad som vardagligt kallas för otrogna. Huruvida detta 

sedermera kommunicerades, eller om partnern förblev (o)lyckligt ovetande förtäljer inte 

undersökningen. Men hur är det då för de personer som tvingats bemöta detta svek, när 

bevisen är tillräckliga för att ställa någon mot väggen, eller skulden tynger den otrogne till 

den grad att ett erkännande är ofrånkomligt? Vilket känsloliv möts dessa personer av och hur 

står denna nyhet mot deras idé om framtiden för förhållandet? Hur förändrar detta personens 

bild av såväl sitt förhållande som sig själv? Finns det en känsla av att själv varit otillräcklig, 

en skam över någon annans svek? 

 

1.1 Bakgrund 

Att vad som med vardagliga termer beskrivs som otrohet förekommer är ett faktum. Det vi 

vill undersöka är upplevelsen av att vara den som blivit bedragen. Vi vill ta reda på hur man 



6 

 

subjektivt uppfattar, samt väljer att definiera, otrohet. Det vill säga vilka handlingar, känslor 

eller tankar definieras som att ”gå för långt” inom en relation. Vi har således i vår uppsats 

utgått från våra respondenters personliga berättelser, känslor och tankar. Personernas känsloliv 

har varit det centrala i undersökningen. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att redogöra för upplevelsen av att bli bedragen i en nära relation. 

Detta görs genom att kartlägga det känsloliv som utspelar sig efter att en person upplever ett 

svek i en relation, där vi har fokuserat på otrohet (emotionell eller sexuell). Det har varit upp 

till våra respondenter att beskriva och definiera begreppet otrohet, detta för att få en så 

nyanserad bild som möjligt. Det vi valt att fokusera på i undersökningen är känslan av skam 

när de som delar sociala band inte längre verkar dela samma värderingar och/eller emotioner. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplevde personerna otroheten? 

 

Hur påverkade händelsen personernas själv? 

 

Hur väljer man att definiera vad som är otrohet? 

 

1.4 Disposition 

I denna uppsats kommer vi först att gå igenom tidigare forskning som varit relevant för vår 

undersökning. Detta följs upp av teoriavsnittet som beskriver de teorier som vi använt oss av. 

Vi beskriver sedan vårt tillvägagångssätt och metodval, samt diskuterar de etiska 

överväganden som vi ställdes inför i skrivandet av denna uppsats. Därefter följer vår analys 

där vi presenterar det vi har hittat i undersökningen och sist, en avslutande diskussion. 

 

2. Tidigare forskning 

Vi kommer här att presentera några tidigare undersökningar som är relaterade till vår 

undersökning. 

 



7 

 

En tidigare undersökning som är relevant är en kvantitativ undersökning av svenskars 

sexualvanor. Undersökningen Sex I Sverige - Om sexuallivet i Sverige 1996, av Bo Lewin 

(red) med flera, beskriver svenskars (i relation till andra länders medborgares) sexualvanor. I 

undersökningen från 1996 finns även ett avsnitt om just parallella sexuella relationer, det vill 

säga personer som varit i en relation men haft sexuellt umgänge med två eller fler personer 

under den tid de varit i denna relation. Denna undersökning är viktig för att kunna se hur 

vanligt det är - 38% av männen, 23% av kvinnorna (Lewin1997:78). Detta skulle kunna vara 

relevant vid en större studie av vårt ämne. Undersökningen besvarar dock inte om de 

parallella sexuella relationerna har kommunicerats till en stadig partner, inte heller om det var 

accepterat eller ej. 

 

Monogamins gränser - Om kärlek, romantik, (o)trohet och svartsjuka av Pavlina Ekdahl 

behandlar och problematiserar, som hon själv uttrycker: “gränserna och begränsningarna 

kring parrelationer”. Uppsatsen är en kvalitativ studie med fem kvinnor i monogama 

förhållanden. Ekdahl kommer fram till att monogamins gränser kan förstås utifrån vad som 

anses falla innan eller utanför relationsnormen och att den mest grundläggande normen inom 

monogama parrelationer är den sexuella och emotionella exklusiviteten. Hon menar även att 

de parrelationer hon studerat vilar på tanken om en enhet. Vad som anses falla utanför 

relations- och monogaminormen är saker som promiskuitet, otrohet och polyamori. Denna 

studie kan utöver att den berör vårt uppsatsämne vara viktig för oss i jämförande syfte, dvs. 

om vi kan se liknande uppfattningar om exempelvis exklusivitet kontra otrohet hos våra 

respondenter. 

 

Polyamori - En utmanande kärlekshistoria av Louise Egelstig och Daniel Gustafsson är en 

psykologexamensuppsats som delvis berör vårt uppsatsämne. Studien är baserad på 

kvalitativa intervjuer med 22 personer som lever polyamoröst (begreppet polyamori innebär 

enkelt förklarat kärlek till flera – att ha parallella kärleksrelationer med flera samtidigt). 

Uppsatsen tar avstamp i "polyrörelsen" - folk som strävar efter polyamori och vill se en mer 

öppen syn i samhället på relationer som inte är strikt tvåsamma. Relevant för vår uppsats är att 

studien berör svartsjuka och bland annat kommer fram till att trots att svartsjuka förekommer, 

är det för det första mer accepterat att ge uttryck för den inom ”polyrelationer”. För det andra 

anser deltagarna sig inte lika svartsjuka som i tidigare monogama relationer eftersom man inte 

på samma sätt riskerar att bli ersatt av någon annan. Deltagare i studien menar också att 

svartsjuka grundar sig i den monogama normen. Liksom med “Monogamins gränser” kan vi 
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även här använda studien i jämförande syfte och exempelvis titta på hur våra respondenter 

förhåller sig till svartsjuka. Den har också varit viktig för vår förförståelse vad gäller olika 

relationstyper. 

 

I boken Shame : Interpersonal Behavior, Psychopathology, and Culture av Paul Gilbert och 

Bernice Andrews behandlas relationen mellan stigma och skam. Här definieras skam som ett 

totalt misslyckande i självet, där personen själv anser sig misslyckad utifrån sina egna eller 

andras förväntningar och där detta resulterar i ett skadat själv (Gilbert 1998:126). Även 

stigma är relaterat till ett skadat själv, men är i första hand något som upplevs i relation till 

offentligheten (Gilbert 1998:127). Likheter mellan skam och stigma är att de grundar sig i att 

personen håller sig själv ansvarig (Gilbert 1998:128). Den främsta skillnaden mellan skam 

och stigma som de kommer fram till är att med skam är hela självet dåligt och misslyckat 

samt definierar sig utifrån sig själv. Ett stigma är istället ett misslyckande utifrån andras 

perspektiv och där stigmat i sig definierar personen. Skillnaden är således att personen känner 

skam för att den känner sig misslyckad, medan med stigma är det stigmat som definierar 

personen och denne är misslyckad för att den besitter stigmat. Således går det att genom att 

ändra attityden till stigmat förändra självbilden, exempelvis genom att ändra hur man talar om 

ett stigma - något som ej går att göra med skam (Gilbert 1998:128). Detta är intressant för vår 

forskning då det är just i ett bekännande av att ha blivit bedragen inför andra som vi då skulle 

kunna urskilja ett stigma. 

 

3. Teori 

I detta avsnitt ämnar vi först beskriva ursprunget till vårt själv, genom symbolisk 

interaktionism och begreppen ”me” och ”I”. Detta för att påvisa föränderligheten i vårt själv 

och således också i vår självbild. I den andra delen kommer vi att beskriva emotionssociologi 

och emotionspsykologi - med fokus på skam, skuld och stolthet. Dessa primära känslor är 

essentiella för vår studie och syftar till känslor som är av största betydelse för vår självkänsla 

och vår självbild. Detta kompletteras av Goffmans begrepp stigma och moralisk karriär samt 

misskrediterbarhet och informationsstyrning. Vidare kommer vi även tillämpa Scheffs 

begrepp sociala band. 
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3.1 Symbolisk interaktionism och Stigma 

Den symboliska interaktionismen menar på självets föränderlighet efter erfarenhet och 

tolkning av hur andra uppfattar en. Detta är viktigt till exempel vid stigmatisering, då stigmat 

uppstår som en avvikelse i relation till andra. Följande delar kommer att användas främst för 

att visa hur personerna har förändrats genom erfarenheten av att blivit bedragna, men även hur 

detta har påverkat dem vid berättandet av händelsen för andra människor och deras 

upplevelser av andra människors bemötande av dem.    

3.1.1 ”Me” & ”I” 

Inom den symboliska interaktionismen är människan i ständig utveckling, något som uppnås 

genom att hon blir ett objekt för sin egen varseblivning (Lemert 2010:224). Hon kan således 

också interagera med sig själv – detta sker genom ”me” och ”I” (Lemert 2010:228-229). 

 

Enkelt kan begreppen ”me” & ”I” beskrivas som att ”me” är personlighet, individens historia 

och erfarenheter - “I” är den agerande delen hos människan. Dessa två delar utgör självet. För 

att ”me” ska kunna se sig som ett objekt förutsätts rollövertagande som en del i 

socialiseringsprocessen. Dessa rollövertaganden görs från de signifikanta andra - familj, nära 

vänner och dylikt. Sedermera tas även norm- och regelsystem in från resterande samhället och 

dess allmänna handlingsmönster och idéer internaliseras i självet. ”Me” är basen från vilken 

”I” agerar. ”Me” är vår historia och vårt ”I” är vårt agerande i nuet (Lemert 2010:229). Dessa 

delar utgör tillsammans vårt själv och detta själv är således föränderligt. Detta är viktigt att 

betona, då det är föränderligheten i vårt själv som är en av de saker vi kommer att undersöka 

med uppsatsen - att vårt själv förändras efter våra erfarenheter och att vi inte alltid kan styra 

över detta, utan förändringen blir vald åt oss. 

 

3.1.2 Stigma 

Vi kommer att använda oss av Erving Goffmans begrepp stigma, det vill säga när en person 

tillskrivs ett attribut som är misskrediterande. Vi gör hela tiden antaganden om personer vi 

träffar, att dessa skall uppfylla vissa sociala kriterier eller krav, som vi ofta omedvetet ställt på 

dem. När dessa föreställda krav (omedvetna eller medvetna) visar sig vara skilda från vår 

förväntade bild av personen, när vi inte längre kan kategorisera personen i den kategori vi 

normalt ställer personer av dennes typ i - på grund av personlighetsdrag eller fysiska attribut, 

stämplas personens avvikande attribut som ett stigma (Goffman 1963:12). Det är bara i 
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relation till det vi ser som normalt som ett stigma uppstår, således går detta att identifiera som 

relationen mellan ett attribut och en stereotyp (Goffman 1963:14). 

 

3.1.3 Moralisk karriär 

Moralisk karriär är ett av begreppen som Goffman använder sig av. Detta rör 

socialisationsprocessen, när den stigmatiserade lär sig vad som är normalt eller onormalt och 

sedermera ser sig själv genom andras ögon. På så sätt upptäcker den sin egen avvikelse - sitt 

stigma (Goffman 1963:47-48). Det finns även de som blir stigmatiserade sent i livet, genom 

exempelvis en olycka, personliga misslyckanden eller sjukdom. Det stigma som fås sent i 

livet kan påverka personen så att denne börjar ta avstånd från vänner och närstående, således 

distanserar personen sig från sitt ”pre-stigmatiserade” liv (Goffman 1963:49). Gemensamt för 

samtliga stigmatiserade i deras moraliska karriär är att de, när stigmat blir uppenbart för dem, 

ofta drar sig till andra personer i samma utanförskap. (Goffman 1963:49) 

 

3.1.4 Misskrediterad och misskreditabel 

När personens stigma inte är uppenbart (synligt) för oss som möter denne, när vi inte känner 

till personens stigma eller när personen är omedveten om vår vetskap om personens dito, är 

denne inte misskrediterad utan snarare misskreditabel (dvs. möjlig att stigmatiseras) (Goffman 

1963:57). Det är således nu som personen kan välja att avslöja sitt stigma, eller att på olika 

sätt kontrollera informationen om detta. Detta kallar Goffman för informationskontroll och 

innebär att den misskreditabla på olika sätt försöker styra andra personer från att upptäcka 

stigmat, eller på annat sätt försöka utplåna det. Exempelvis kan en väldigt liten grupp känna 

till stigmat medan den stigmatiserade ljuger om sitt stigma (döljer det) för resten av 

omvärlden. 

 

3.2 Emotioner och Sociala Band 

I denna del kommer vi att beskriva teorier om emotioner och sociala band. Dessa teorier 

kommer vi att använda för att visa på känslor som uppstod vid svek och den påverkan detta 

hade för relationen mellan personerna, relationen till deras vänner samt för att beskriva 

personernas ageranden. Detta anknyter således till första teoridelen genom att belysa 

känslorna som uppstod vid otrohetsupplevelsen och vid berättandet för andra om denna. 
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3.2.1 Skam och skuld 

Vessela Misheva har skrivit boken Shame and guilt, en fenomenologisk analys av känslan 

skam och dess relation till skuld. Där kopplas skam tydligt ihop med självkänsla som är en 

stor del av det vi ämnar undersöka, dvs. hur människor ser på sig själva efter att de blivit 

bedragna i en relation. 

 

Skam är en av de mest grundläggande känslorna för vår socialisering. Vi möts av dömande 

när vi gör fel och märker detta i andras bemötande av oss – genom andras ögon ser vi oss 

själva som avvikande och skäms. Skam går att likna vid en misslyckad socialisation, i det att 

personen saknar tillhörighet, identitet och själv (Misheva 2000:56).  Skam lär oss 

kommunicera med andra (Misheva 2000:58). Skam uppstår inte i grunden för personen själv 

oberoende av andra, utan från vår medvetenhet om att vi är en del av något större och vid 

brott mot detta större uppstår känslan av skam, som kan paralysera oss och alltid påverkar oss. 

(Misheva 2000:71). 

 

Skam kan märkas på ansiktet, höras i röstläget, uppfattas i kroppsspråk och blickar med mer. 

Skam påverkar inte bara fysiskt utan drabbar såväl sinne som självbild - skam påverkar hela 

självet. Dock, till skillnad från andra känslor, är det med skam inte vår kropp eller vårt själv 

som kan sägas vara upphov till skammen - denna bottnar snarare i ett brott mot något dessa 

står för (Misheva 2000:53). 

 

Skam är en självmedveten känsla, som involverar hela självet och inte bara delar av det, där 

skammen i sig själv hamnar i fokus för upplevelsen (Misheva 2000:53). Skam kan ofta 

härledas till bristande självförtroende eller självkänsla och personer med brist på detta är ofta 

mer benägna att skämmas, eller att undvika tillfällen där risken för skam är stor. Känslan av 

skam kan ofta leda till identitetskriser och en bristande självbild. 

 

Förutom detta har skam även en hindrande effekt på personers interaktionsförmåga, något 

som är nödvändigt för anpassning i samhället. Exempelvis genom att ta avstånd från 

konversationer eller bete sig extremt självmedvetet placerar personen sig i ett utanförskap från 

möjlig kommunikation. Goffman använder beskrivningen självmedvetenhet för att beskriva 

denna typ av “interaktionsalienering”. Denna menar han, utgörs av att personer inte utesluts ur 
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sociala sammanhang på grund av något externt från personen - utan att personen distraheras 

från interaktion av självet, för att detta uppfattas som hotat (Misheva 2000:57). 

 

Skam bottnar i ett utanförskap, medvetet eller omedvetet, påhittat eller verkligt. Att inte följa 

normen, att känna sig misslyckad i en eller flera situationer. Det går att härleda känslan till 

Goffmans stigmabegrepp, där stigmat indikerar en underlägsen kvalitet hos individen, ett 

misslyckande över att inte vara som andra, en känsla av skam för sitt utanförskap (Misheva 

2000:67). 

 

Personer kan känna skam av moraliska orsaker - exempelvis att blivit påkomna med att göra 

något som är socialt oacceptabelt, bryta mot etikett, eller bryta mot de moraliska regler som 

uttalats i den givna kontexten. Detta bottnar dock inte i individens egen moral. Det handlar 

snarare om ett brott mot normer, mot oskrivna regler eller tydligare - den allmänna åsikten om 

rätt och fel, den allmänna moralen. Det bottnar i att göra misstag, eller visandet av ignorans - 

så som bristande kunskap, förståelse för andra eller oförmåga att handla i vissa givna 

situationer (Misheva 2000:69). 

 

Skam behöver inte ens vara grundat i verkliga situationer, utan kan bottna i att personen 

föreställer sig möjliga händelser och agerar (eller inte agerar) på specifika sätt i tanken, som 

för personen själv skulle vara oönskade. Det kan även uppstå skam från situationer som ligger 

långt tillbaka i tiden - som dyker upp i vårt minne och gör sig påminda på nytt (Misheva 

2000:71). Detta visar på hur mycket skam bottnar i personens själv när det väl en gång rotats 

där.  

 

Skam kan även uppstå genom att andra personer agerar på specifika sätt, således shame by 

association, där vi skäms för att någon annan bryter mot normen - eller att vi föreställer oss 

att vi själva skulle kunna ha agerat på samma sätt (Misheva 2000:70). Skam kan även 

uppkomma när tillit är hotad. När vår bild av hur någon eller någonting är eller förväntas vara 

och motsatsen bevisas, uppkommer hos oss själva skamkänslor. Ett av problemen med att 

erkänna skam i situationer är inte bara för att resultatet inte blev som man hade önskat, utan 

bottnar i en förbistring mellan verklighet och den verklighet man hade föreställt sig (Misheva 

2000:76). 
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Till skillnad från skam kan skuld sägas vara mer prestigefyllt (Misheva 2000:54). Även om 

skuld kan liknas vid skam i många avseenden är det i första hand en känsla av att ha agerat på 

ett specifikt sätt eller medvetet ickehandlande. Det är således kopplat till ett specifikt 

agerande, relaterat till en specifik situation. I vissa lägen kan ett agerande som skulle leda till 

känslan av skuld anses rättfärdigat, således medför det inte heller den känslan (Misheva 

2000:97). Att känna skuld kan även i sig självt innefatta en katarsis. Genom att personen är 

medveten om sin skuld och känner ånger, höjer den sig således moraliskt (Misheva 2000:54). 

Dessutom medför känslan av skuld, till skillnad från skam, inte samma slag på självet. Det 

bör dock noteras att känslan av skuld och skam kan överta varandra, interagera med varandra 

och vara beroende av varandra. 

 

3.2.2 Sociala band 

Sociala band skapas mellan personer och grupper och utgör det element som sammanbinder 

dem. Genom kommunikation och främst då den emotionella kommunikationen, avgörs dessa 

bands kvalité. De sociala banden finns där både i konflikt såväl som i samstämdhet med andra 

personer. Enligt Scheff är upprätthållandet av sociala band det viktigaste mänskliga motivet 

och med stabila och trygga band hålls samhället enat (Scheff 1990:4). De sociala banden är 

inte bara något vi har ansikte mot ansikte, utan utgör även långsiktiga hövligheter, intentioner 

och ageranden. Vi bedömer således inte en person enbart utifrån vårt direkta möte med 

personen utan personens totala uppträdande och agerande (Dahlgren & Starrin 2004:92). 

 

Sociala band kan antingen vara destruktiva - när parterna i det sociala bandet inte är 

samstämda, eller konstruktiva - när parterna är samstämda, detta gäller även vid konflikter 

(Scheff 1990:7). Således gäller enligt Scheff att även om det är en rådande konflikt tjänar 

denna ett syfte för ömsesidighet och anpassning då de sociala banden är intakta (Scheff 

1990:7). Sociala band mellan individer innehåller mental och emotionell kontakt, som mer 

specifikt resulterar i att gruppen delar värderingar, intentioner och känslor (Scheff 1990:7, 

11). Men inom samhällen finns relationer som kan vara grundade i osäkra sociala band, band 

där individer inte har sina grundläggande behov tillfredsställda, exempelvis genom att inte 

dela gruppens intentioner men kanske andra delar. Dessa individer väljer dock att se en 

otillfredsställande relation som ett bättre alternativ till isolering och ensamhet (Scheff 

1990:14). 
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3.2.3 Scheff och skammens relation till stolthet 

Scheff menar att när vi känner att de sociala banden är fungerande och i samklang med vårt 

jag, så känner vi stolthet. Individen behöver inte känna att delar av den undertrycks eller 

behöver kompromissas. Där individen å andra sidan är uppslukad i gruppen, exempelvis 

genom förälskelse eller i en sekt, tvingas denne att överge väsentliga delar av sig själv. Detta 

resulterar i att personen blir en del av gruppen, men på bekostnad av sig själv (Scheff 

1990:14). Detta i sig kan medföra stolthet av att vara i gruppen, dock innebär det också att 

utsättas för skam inom gruppen. Även skam över att bli övergiven av gruppen blir extra 

påtaglig för individen. 

 

Stolthet är den emotion som visar på ett tryggt stabilt socialt band, där individen kan bemöta 

andra människor och är trygg i sin situation (Scheff 1990:15). Självkänsla i sig självt kan ses 

som en motpart till kronisk skam (Scheff 1990:168). Scheff menar att skam uppkommer när 

sociala band är hotade, eller redan brutna (Scheff 1990:15). Vidare menar han att skam finns i 

två former, den ena är öppen skam (overt shame), som innebär att personens kroppsspråk 

förändras, exempelvis genom sänkande av blicken och att man så att säga “krymper ihop” 

(Scheff 1990:15, 87). Den andra formen av skam är den förbisedda skammen (bypassed 

shame) där individen försöker kämpa sig igenom skammen genom olika typer av agerande. 

Istället för sänkt blick stirrar man istället ut någon, eller på annat sätt direkt försöka bemöta 

källan till skam (Scheff 1990:15). Då skam som ovan noterat är något som kan röra sig mellan 

individer - man kan skämmas för någon annan, eller för hur man behandlar andra när detta 

påpekas - kan dessa ageranden ses som att personen skyller sin skam på någon annan, eller 

påpekar att den andre personen borde vara den som känner skam. 

 

4. Metod 

4.1 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för hur vårt empiriska material har samlats in, vårt 

urval samt för problematik kring insamlingen av det empiriska materialet. 

 

4.1.1 Datainsamling och genomförande 

Vår datainsamling skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre personer. Vi använde 

oss av en så kallad semistrukturerad intervjuguide med ett antal större diskussionsområden (se 
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bilaga), detta för att lämna plats åt respondenternas berättelser och känslobeskrivningar. Vi 

utförde samtliga intervjuer med en intervjuare per intervjuad. Vad gäller plats för intervjun lät 

vi respondenten föreslå vart den skulle äga rum, detta för att personen skulle känna sig så 

bekväm som möjligt - i samtliga fall blev detta i respondentens hem. De olika intervjuerna 

varande mellan 45-60 minuter, intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för kodning 

och analys. 

 

4.1.2 Urval 

Då vårt uppsatsämne berör något som för många kan anses känsligt att diskutera kan detta ha 

spelat roll i svårigheten i att hitta respondenter. Till en början försökte vi, utan framgång, att 

nå möjliga respondenter via mailutskick till studenter vid Uppsala universitet. När detta inte 

lyckades vände vi oss istället till bekanta, genom vilka vi till slut fann våra respondenter. 

Således använde vi oss av ett så kallat bekvämlighetsurval, det vill säga vi tog de 

respondenter vi kunde få tag på (Trost 2005:120). Bekvämlighetsurval var även passande då 

en förutsättning för vår undersökning var att vi behövde respondenter med erfarenheter av det 

vi ämnade undersöka. Således var detta i fokus, snarare än bakgrundsvariabler såsom ålder, 

kön eller etnicitet. 

 

Som Trost påpekar är respondenter som fås fram genom exempelvis ett bekvämlighetsurval 

inte på något sätt “representativa i statistisk mening” (Trost 2005:120). Dock utgör inte detta 

ett problem i vårt fall, framförallt eftersom detta är en kvalitativ undersökning och syftet inte 

är att kunna dra några generella slutsatser. Men även på grund av att vi haft ett 

fenomenologiskt förhållningssätt (IPA) och vårt mål har varit att ta fasta på enskilda 

individers subjektiva upplevelser och tankar. 

 

4.1.3 Problematisering 

Något vi blev tvungna att förhålla oss till var problematiken med retrospektiva frågor. Vi var 

tvungna att ställa frågor om saker som låg i det förflutna, rörande gamla förhållanden och de 

nära relationer dessa inneburit. Trost påpekar problemet med att ställa frågor som berör 

händelser som ägt rum tidigare – uppfattningarna ändras över tid och Trost menar att det går 

inte att få svar på hur det var då händelsen i fråga ägde rum (Trost 2005:80). Vi inser att detta 

är viktigt att ha i åtanke, men vi anser att det inte var ett problem i vårt fall. Detta då vårt syfte 
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även har varit att försöka ta reda på hur detta har påverkat personen i efterhand, hur den ser på 

sig själv nu, med händelserna bakom sig. 

 

4.1.4 Begreppsdefinition 

En annan svårighet som uppstod var användningen av begreppet otrohet i uppsatsen. Vi är och 

var medvetna om att ordet har negativ klang och diskuterade länge hur vi skulle komma runt 

detta problem. Att exempelvis använda “parallella sexuella relationer” var till en början ett 

alternativ, dock utesluter termen så kallad “emotionell otrohet”. Slutligen ansåg vi att otrohet, 

på grund av sin breda innebörd, var det begrepp samtliga inblandade kunde utgå ifrån och ge 

sin egen definition av. 

 

Vi har som sagt utgått från att det personer definierar som otrohet eller brott inom 

relationsnormen är väldigt individuellt och att många olika typer av relationer existerar. 

Således har vi har utgått från de intervjuades uppfattning av vad relationen var, samt det 

uppfattade svekets natur. På samma sätt är vi medvetna om att relationen kan ha sett 

annorlunda ut även för den eller de partners de intervjuade varit med, men dessa personers 

verklighet är ej vad vi ämnat undersöka. 

 

4.1.5 Motivering av metod 

Då vårt syfte med uppsatsen är att få en uppfattning om individers subjektiva känslor och 

tankar ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den lämpligaste datainsamlingsmetoden. Genom 

intervjuer ansåg vi att vi kunde få en inblick i respondenternas levnadsvärld såsom de själva 

upplever den. Vårt val av datainsamlingsmetod är självklart även kopplat till vårt val av 

analysmetod, vilken vi diskuterar nedan. Som berörts tidigare kommer vi genom att vi gör 

denna undersökning kvalitativt inte kunna uttala oss om en större populations upplevelser 

eller känslor, ej heller kunna påstå att de svar vi fått fram ska kunna ses som allmängiltiga. 

Vårt urval är således inte representativt, men detta är inte heller syftet med undersökningen. 

 

4.2 Analysmetod 

Som analysmetod har vi använt oss av IPA, som är en fenomenologisk analysmetod - på så vis 

att man är ute efter att ta fasta på människors erfarenheter så som de själva upplever dem 

(Smith, Flowers & Larkin 2009:1, 46).   
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4.2.1 Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) 

Vid en IPA-analys är man intresserad av upplevelser och erfarenheter som spelar roll och är 

betydelsefulla för individen, således är hur individer skapar mening av intresse (Smith et al., 

2009:3, 33). På så sätt är metoden väldigt passande för vårt syfte då vi är ute efter just detta. 

Vid en IPA-analys bör man ha ett förhållningssätt som innebär att både försöka se individens 

upplevelser utifrån deras perspektiv, men även att som forskare ta ett steg tillbaka och tolka, 

ställa frågor om och fundera över vad som uttrycks. På det sättet menar Smith, Flowers och 

Larkin att man får ett förhållningssätt som både är "empatiskt" och "ifrågasättande" (Smith et 

al., 2009:36). 

 

För en IPA-studie väljer man deltagare på grundval av att de har erfarenheter av och kan ge 

sitt perspektiv på det fenomen som studeras, i detta fall - upplevelsen av att bli bedragen 

(Smith et al., 2009:49).  Som tidigare nämnts har alltså våra respondenter valts på basis av 

detta, snarare än att genom att tillhöra en viss kategori (kvinna/man, ung/gammal osv.) Som 

Smith, Flowers och Larkin uttrycker det: "they 'represent' a perspective, rather than a 

population" (Smith et al., 2009:49). 

 

För att kunna fånga individens syn på det fenomen eller den erfarenhet som skall belysas 

utförs datainsamlingen oftast genom semistrukturerade intervjuer med en öppen intervjuguide 

- detta gällde även i vårt fall (Smith et al., 2009:4). 

 

Vad gäller urval drar en IPA-studie nytta av att ha ett litet antal studieobjekt. Som standard 

och optimalt för en studie på nivån som denna uppsats görs (kandidat) anses vara tre 

respondenter, vilket vi har. Detta genererar en lagom mängd data och innebär att man kan 

studera varje enskilt fall på djupet, men även göra jämförelser om likheter och skillnader 

mellan de tre respondenterna (Smith et al., 2009:51-52). 

 

Vad gäller frågeställning menar Smith, Flowers och Larkin att man som primära 

undersökningsfrågor bör ha öppna frågor när man använder sig av IPA. Detta eftersom IPA är 

en fenomenologisk ansats och är ute efter att fånga individers förståelse av sina erfarenheter 

(Smith et al.,2009:47). Dock kan teoridrivna frågor ingå i analysen men dessa bör vara 

sekundära (Smith et al., 2009:48). Således, vilket kommer visa sig, har vi i första hand utgått 

från respondenternas upplevelser för vår analys. Detta genom att generera teman (utifrån 



18 

 

anteckningar/koder) ur individernas egna utsagor. I vår analys kommer dock teoretiska 

begrepp appliceras men detta är först efter att en tematisering av materialet (utifrån sig självt) 

gjorts. 

 

4.2.2 Analysprocessen 

Första steget i analysprocessen är att helt enkelt läsa och läsa om den transkriberade intervjun. 

Detta för att bli välbekant med texten och sätta igång tankeverksamheten kring den. 

Funderingar och idéer som man hade vid intervjutillfället kan göra sig påminda och nya 

generella och specifika tankar kan uppstå (Smith et al., 2009:82). Dessa tankar kring texten 

antecknas, för att senare tas upp då analysen vid senare tillfälle blivit djupare. 

 

Steg två, som delvis flyter ihop med steg ett, innebär att man skriver ner anteckningar i den 

transkriberade texten. Dessa anteckningar kan delas upp i tre grupper: Deskriptiva 

kommentarer - som fokuserar på det individen säger, med fokus på nyckelord, uttryck som 

används, förklaringar som individen ger och helt enkelt saker som verkar framstå som viktiga 

för individen (Smith et al., 2009:83-84). Lingvistiska kommentarer - vilka fokuserar på hur 

individen säger dessa saker. Detta kan vara upprepning av vissa begrepp, tvekan inför att säga 

vissa saker, skratt och så vidare. Konceptuella kommentarer - som berör de funderingar man 

har och tolkningar man gör, utifrån de deskriptiva och lingvistiska kommentarerna (Smith et 

al., 2009:88). 

 

Steg tre innebär att man baserat på de anteckningar man gjort letar efter teman som dykt upp 

under analysarbetet. Detta innebär en omstrukturering av data, då man nu istället för 

transkriptionerna behandlar de anteckningar som gjorts. Detta för att belysa de återkommande 

mönster och de kopplingar mellan olika anteckningar som man genom analysarbetet har 

funnit (Smith et al., 2009:91). 

 

Steg fyra innebär att man ser till hur de teman som växt fram kan kopplas till varandra. Smith, 

Flowers och Larkin beskriver ett antal sätt att sammankoppla teman och vi valde att använda 

metoden "abstraction" Detta innebär att teman som anses höra ihop ges ett nytt mer 

övergripande och överordnat tema, med ett nytt namn (Smith et al., 2009:96). 
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I steg fem går man vidare till nästa studieobjekt och gör om samma process (Smith et al., 

2009:100). I det sjätte steget och sista stegen jämför man de olika studieobjekten och dess 

teman. Detta för att se till vilka teman som är av störst vikt, kopplingar och lik- och olikheter 

mellan teman (Smith et al., 2009:101). 

 

I analysen nedan presenteras de överordnade teman som växte fram utifrån de tre 

respondenternas berättelser. 

 

4.3 Etik 

För att vår forskning skulle gå rätt till och framförallt med tanke på att vår uppsats berör ett 

väldigt känsligt ämne, har vi arbetat i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer: 

 

Informationskravet - ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forsknings- uppgiftens syfte.” 

Samtyckeskravet - ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” 

Konfidentialitetskravet - ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” 

Nyttjandekravet - ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål.” 

(Vetenskapsrådet: 2002) 

 

Utöver detta har vi tydligt informerat våra respondenter om att medverkan är frivillig, 

möjligheten att avbryta när som helst under intervjun samt möjligheten att ångra påbörjad 

medverkan och därmed förstöra dittills insamlat material. Detta både i vårt utskicksbrev i 

letandet efter respondenter samt vid intervjutillfället. 

 

När det kommer till ämnen som sexualitet, begreppet otrohet eller att ha blivit bedragen samt 

känslor, upplevelser av exempelvis skam - kan samtliga av dessa uppfattas som känsliga. Våra 

informanter har varit införstådda i att den tolkning vi gör av dem inte är allmängiltig och att 

de begrepp och analysverktyg vi använt oss av inte heller behöver dela den verklighet som de 

upplever. De har gett oss sitt fulla stöd att analysera och tolka materialet fritt och vi har gett 
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dem möjlighet att läsa materialet innan detta examineras, för att således erbjuda dem 

möjlighet att dra tillbaka uttalanden eller ändra delar som de ansett kränkande. 

 

4.4  Informanter 

För att garantera respondenternas anonymitet har vi fingerat namn samt ålder. De intervjuade 

är dock i åldrarna 20-30 år. 

 

Lars: Man, 26, Studerar samt arbetar som barista. 

 

Beskriver sitt första förhållande, i detta förlorade han sin oskuld. De hade varit tillsammans i 

cirka ett år när otroheten ägde rum. Relationen varade i cirka ett och ett halvt år. 

 

Mona: Kvinna 24, Arbetar som förskollärare. 

 

Beskriver sitt första långvariga förhållande, vilket varade i ca ett år. Partnern och hon var 

under tiden förhållandet ägde rum inte “officiellt tillsammans” - de hade ett öppet förhållande 

(ej sexuellt exklusiva) samt var gentemot andra inte ett uttalat par. Båda parter definierar sig 

dock själva som ett par retrospektivt. Kort efter att Mona brutit upp relationen uppdagades att 

partnern, under tiden relationen fortfarande pågick, träffat någon annan parallellt. 

 

Sandra: Kvinna 23, studerande 

 

Beskriver sitt förhållande som sitt andra "riktiga" förhållande och det första långvariga där de 

bodde tillsammans, var då 20 år gammal. Förhållandet varade i två och ett halvt år, där hennes 

partner under de sista månaderna startade en parallell relation med en annan kvinna. Sandra 

har nu ett nytt förhållande som till en början var odefinierat (under ca fem månader). Paret är 

sedan några veckor tillsammans. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet åsyftas tillförlitligheten vid en mätning, man menar exempelvis att resultatet 

skall vara lika vid olika mättillfällen och således fritt från s.k. slumpinflytelser. Validitet berör 

om man verkligen mäter det man avser mäta, om man använder rätt mått för det man behöver 
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få svar på (Trost 2005:111, 113). Som Trost påpekar är begreppen reliabilitet och validitet 

egentligen främst kopplade till kvantitativ forskning. Vid kvalitativ forskning blir det viktiga 

snarare att kunna visa på trovärdigheten i ens insamlade material och analys. Detta kan göras 

främst genom en tydlig och utförlig beskrivning av hur materialet har samlats in och analysen 

genomförts, samt att kunna visa på hur detta är relevant för syfte och frågeställning (Trost 

2005:113). Detta är något vi anser oss reflekterat över, förhållit oss till och genomfört i vår 

uppsats. 

 

5. Resultat och analys 

Nedan presenterar vi delar av det insamlade materialet med vår tolkning och våra teoretiska 

perspektiv. Vi har i vår organisering av analysen valt att presentera respondenternas berättelser 

kronologiskt, det vill säga individernas upplevelser och känslor innan, under och efter 

händelsen. Detta sluts sedan upp i en diskussion om vad som för dem definierar otrohet.   

 

5.1 Idealisering 

Vi kunde i samtliga respondenters svar se ett mönster av att man i början av förhållandet 

tenderade att “idealisera” partnern och se denna som “perfekt” eller utan brister. Något som 

kan ha spelat stor roll vid besvikelsen man sedan kände när otroheten uppdagades. Vi 

återkommer till detta då vi senare diskuterar vilka konsekvenser otroheten fick för synen på 

förhållandet och partnern. 

 

Lars:  Ja, det är väl ungefär den tiden då man är, du vet… förälskad… Nej, men när man liksom är helt 

fokuserad på den andre och ser personen som perfekt… Innan man börjar störa sig på personen 

 

Mona: På nåt sätt blev det ju som att... Jag hade varit i relationer innan detta som var... Folk som inte var snälla, 

eller så som man inte alls vill att det ska vara i ett förhållande. [...] Han var väldigt annorlunda från andra killar 

jag brukade träffa. Så därför tänkte jag att det här kanske kommer bli annorlunda, men så blev det ändå att han 

typ sårade mig skitmycket fast han var så bra och snäll och sådär. 

 

Sandra: Därför att han var, hade aldrig gett det intrycket, på nåt sätt. [...] Vi hade alltid varit så himla tajta och 

öppna mot varandra. Och vi bodde ju faktiskt ihop... Och jag hade aldrig varit med om en sån här, sån här sak 

tidigare. Jag trodde bara inte att han kunde göra det. Han kändes bara som helt fel person för att kunna göra 

det.[...] 
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I ett förhållande som är i samklang finns det klart fungerande sociala band. Även vid bråk 

inom förhållandet leder dessa destruktiva delar till något konstruktivt, utveckling och 

anpassning, något som för förhållandet framåt (Scheff 1990:7). Dessa sociala band innefattar 

gemensamma intentioner och värderingar och kanske framför allt känslor (Scheff 1990:7). 

Således är i en ömsesidig kärleksrelation ett starkt, fungerande socialt band en 

grundförutsättning. Med dessa starka fungerande sociala band är känslan av stolthet påtaglig, 

banden är tecken på trygghet och stabilitet (Scheff 1990:14). Även om det i en förälskelse ofta 

är så att vi gör avkall på delar av vårt själv för att stärka vårt sociala band till den som är 

föremålet för våra emotioner, resulterar ofta en förälskelse i två vägar: En kärleksrelation där 

de sociala banden knyts starka, en övergång från att göra avkall på sitt jag till att kompromissa 

sig fram till stabila sociala band. Eller, ett uppbrytande av de sociala banden efter 

”förälskelsefasen”, där de sociala bandens styrka förminskas till den grad att de bärare av de 

sociala banden löser upp dem, eller mer konkret; man gör slut. Bland dem som vi intervjuat 

hade i samtliga fall de sociala banden stärkts och personerna har övergått från en förälskelse 

till en kärleksrelation (om än relationerna inte såg likadana ut). Med denna stabilisering av de 

sociala banden kom också en stabilisering av stoltheten. Skammen blev därför extra påtaglig 

när gapet mellan verkligheten och den föreställda verkligheten man hade, visade sig vara 

inkompatibla (Misheva 2000:76). 

 

5.2 Reaktioner när man fick reda på det 

Detta är svaren på frågan om hur personen reagerade, kände och tänkte när de fick reda på 

otroheten: 

 

Lars: Det gick liksom som nån rysning genom kroppen, typ. Det kändes liksom som att något verkligen var fel 

och det kändes i hela kroppen. Lars fortsätter: [...] det blev liksom svart. Lite kortslutning kanske. Jag kommer 

liksom inte ihåg riktigt vad som sades eller hur eller så. 

 

Mona: Nä just när jag fick reda på det så blev jag bara jättearg och ledsen för jag hade typ exakt kommit över 

att dom ens var ihop. Det kändes inte så jobbigt längre att han var ihop med nån annan. Och sen så blev det som 

en såhär extra ”stab” att jag fick reda på att dom var ihop samtidigt som jag. 
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Sandra: Och, eller såhär, jag visste det, jag är, plötsligt var det såhär “gud vad dum jag varit”. Att jag inte har 

sett, att jag inte förstått, att det liksom är henne han har varit med. Och, och då vart det, ja det var. Nu är det 

såhär, det var ju jättejobbigt just då så jag kommer inte riktigt exakt ihåg vad som hände liksom men det var 

väldigt, ja… 

 

Vid upplevelsen av skam i dess mest extrema form kan paralysering och allmänt hetsigt 

beteende uppstå, man talar för snabbt, vacklar med blicken eller blir helt oförmögen att handla 

(Scheff 1990:15, 87). Skam påverkar hela vårt väsen. Den upplevelse som personerna 

beskriver (eller är oförmögna att beskriva) är en antydan till, i brist på bättre ord, ett överflöd 

av känslor. Om skam är direkt knutet till detta eller om det är ett övertagande av sorg eller 

ilska går förstås inte att uttala sig om, speciellt då personerna själva är oförmögna än idag, 

långt efter otroheten, att fullt ut beskriva det känsloliv de hade i stunden. Vad vi däremot kan 

säga är att skam ofta kan knytas till ouppfyllda mål, förväntningar eller då trygghet är hotad 

(Misheva 2000:76). Att detta rör sig om ett direkt hot mot det sociala bandet mellan parterna 

är uppenbart, vilket enligt Scheff leder till skam (Scheff 1990:15). Att till exempel bli arg i 

denna situation är ett sätt att försöka bemästra skammen, att ta den ifrån sig, eller på annat sätt 

hantera den. På samma sätt kan denna berättade upplevelse av kortslutning vara ett sätt att 

hantera skammen för att således distansera sig från den. 

 

Det går även att tänka in Goffmans begrepp moralisk karriär i den situationen, där personen 

plötsligt fått reda på att den grupp man ansett sig tillhöra bara är en sida av gruppen, att bilden 

av att de utgjorde ett par nu inte längre är sann och att det är just man själv som har missat 

något. De har upptäckt för sig själva att de är misskreditabla, den verklighet de trodde var 

giltig inom deras sociala band är nu felaktig och de står inför att när de möter andra ha valet 

att antingen erkänna sitt misstag eller att dölja det. De är nu misskreditabla och kommer 

antingen behöva bemöta skammen eller aktivt försöka undvika den. De måste i sin moraliska 

karriär omvärdera sitt sociala band och därigenom sitt själv. 

 

5.3 Försvarsmekanismer 

Samtliga respondenter uttryckte att man mådde dåligt och kände att man hamnade i underläge 

genom att vara den som blivit bedragen. De uttryckte även hur man gjorde för att ”jämna ut 

spelplanen”, i ett fall då förhållandet fortfarande pågick och i de andra fallen då det tagit slut. 

I fallet då relationen fortfarande pågick berättade personen om hur han försökte få sin partner 

att må lika dåligt som han själv gjorde genom att på olika sätt trycka ner den andre. 
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Lars: Jag kände mig sämre på grund av henne… Och då ville jag väl typ att hon skulle känna sig misslyckad så 

att jag slapp göra det typ. 

 

Lars berättar vidare: Det var ju när vi var ensamma som jag kunde säga saker, vara allmänt elak kanske. Få 

henne att känna sig värdelös och ersättningsbar. För det var så jag kände mig länge. Som att hon ersatt mig. 

 

Lars berättade även att genom att partnern som varit otrogen var ångerfull fick han ett 

”emotionellt övertag”, som han utnyttjade för att få sin partner att må lika dåligt som han själv 

gjorde. 

 

Ett typiskt agerande för stigmatiserade, framför allt då stigmat upptäcks sent i livet, är att söka 

sig till andra personer inom samma stigmatiserade grupp (Goffman 1963:49). En person som 

är osäker på sig själv efter en händelse som denna kan mycket väl vara benägen att söka sig 

till andra som mår lika dåligt som personen själv. I brist på dessa personer, eller med ovilja att 

söka personer med samma stigma, försöker personen applicera ett stigma på den andre, för att 

således ha en gemensam nämnare. Detta går i enlighet med det som Goffman beskriver som 

moralisk karriär. Även Sandra berättade hur hon på olika sätt gav igen, eller “straffade” 

partnern för att denne varit otrogen: 

 

[...] jag var väldigt bestämmande. Det har jag alltid varit liksom. I just den relationen fick jag alltid bestämma 

men jag var väldigt hård. Jag var hård till exempel när vi förhandlade och delade upp vår lägenhet. Då sa jag: Ja 

men jag tar våra gemensamma saker för du har lämnat mig strandsatt i en lägenhet, med en hyra som jag inte 

haft råd med. Så behåller jag våra saker. Och jag tänker inte kompensera dig för dem. För det är du som har varit 

otrogen. 

 

Framförallt hos Lars kunde vi se hur man försökte “få ner” partnern på samma nivå som man 

kände att man själv befann sig på. Agerandet - att försöka trycka ner partnern, eller att på 

andra sätt ge igen - kan vi jämföra med då Scheff påpekar att förbisedd skam ofta kan 

uttryckas som känslor av ilska - vilket tar sig uttryck på olika sätt (Scheff 1990:15). Det kan ta 

sig uttryck riktade mot sig själv eller externt. Genom att känna skam över att ha blivit 

bedragen och sviken tog detta (i både Lars och Sandras fall) sig uttryck i form av ilska och 

irritation gentemot partnern. Sandra berättar vidare: 
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Alltså jag berättade det för folk som han också kände. Efter ett tag. [...] För att dom också skulle höra att han 

var… Att han är en jävla douchebag. Alltså faktiskt. Jag ville att han skulle förlora all respekt bland våra 

gemensamma vänner. 

 

Här ser vi också ett förflyttande av skammen. En person som inte tidigare har bemött 

skammen offentligt och heller inte konfronterat skammen som känsla – går mot att bemöta 

den förbisedda skammen, konfrontera den och vidare kämpa för att den skall flyttas från 

henne till personen som faktiskt varit otrogen. (Scheff 1990:15, 87) 

 

Det rör sig i det offentliga om en kamp om stigmat, att hon inte längre vill se sig som bärare 

av det utan vill visa att det är den otrogne parten i förhållandet som skall bära 

stigmasymbolen. 

 

I Monas fall handlade det istället om att visa vad den före detta partnern gick miste om genom 

att hon förförde någon annan framför honom. Mona påpekade även att man egentligen inte 

vill såra den andre, utan snarare få bekräftelse på att personen fortfarande bryr sig om en: 

 

Man har ju ett underläge när man blivit bedragen, så är det. Så var det ju hela tiden från det att dom blev 

tillsammans. Så var jag hela tiden i ett underläge så man blir så hela tiden att man ska visa hur bra och snygg och 

åtråvärd man är. Det blir väldigt mycket att man visar det för den andra personen, men också för sig själv. 

 

Detta var som sagt ett sätt minska sitt underläge som man anser sig hamnat i. Men som hon 

påpekade extra tydligt är det inte bara ett sätt att visa upp för den andre att man är och mår 

bra, trots att man kanske inte gör det, utan också ett sätt för sig själv att hålla huvudet högt 

och stärka sig själv. 

 

När Sandra svarade på frågan om det fanns något behov av hämnd, eller att på annat sett 

bekräfta sig själv gentemot den andre personen, uttrycktes liknande tankar: 

 

Mm, mm, det var det. Det var helt klart. Bekräftelse och lite grann såhär, ja men det finns ju andra som finner 

mig attraktiv. Ja, jag skulle säga att det var både och. Jag duger i alla fall hos andra. 

 

Sandra fortsätter: Eh, jag fick verkligen behovet av att jag måste... måste träffa någon så att jag... Alltså för att 

veta att jag fortfarande duger, alltså duger till nånting [...] Det var en jättestor grej, så ja, jag fick... Jag hade ett 

stort behov av att ”rebounda” med folk, eller träffa andra liksom. 
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Misheva menar att skam ofta är kopplat till dålig självkänsla och att man i och med detta 

undviker situationer där risken är stor att känna skam (Misheva 2000:57). Eftersom 

situationen då man stöter på sitt ex på en fest skulle kunna vara ett sådant tillfälle kan Monas 

agerande ses som ett sätt att hantera denna situation och avvärja det hot den möjligtvis 

innebär. Detta kan i sin tur liknas vid Scheff och förbisedd skam, då man istället för att 

exempelvis sänka blicken är mer konfrontationsinriktad och försöker bemöta och bemästra 

skammen (Scheff 1990:15). 

 

Som både Mona och Sandra beskriver är agerandet som sagt ett sätt bevisa för sig själv (och 

även expartnern i Monas fall) att man mår bra med sig själv. Då Scheff menar att god 

självkänsla kan ses som skammens motpol innebär agerandet också ett sätt att minska 

skamkänslor och öka självkänslan (Scheff 1990:168). 

 

5.4 Om tillit till andra och sig själv 

Hur påverkade händelsen respondenternas syn på förhållandet och på partnern? Samtliga 

respondenter uttryckte framförallt hur tilliten till personen som varit otrogen blev förstörd. 

Man kände att man inte visste var man hade personen efter händelsen. Lars menade att bilden 

av partnern förändrades och inte gick att återställa: 

 

... jag litade inte på henne helt enkelt. Det var… spelade ingen roll riktigt vad hon gjorde, för jag var ju aldrig 

riktigt säker på henne efter det. 

 

Mona uttryckte att även synen på förhållandet när man blickade tillbaka, innan otroheten ägde 

rum, blev förändrad. Skälet var att man på grund av att lögnen om att där inte fanns någon 

annan kunde innebära att mycket annat också var lögner: 

 

Då var det som såhär, kan jag lita på nånting? Kan jag ens lita på att han ens tyckte om mig överhuvudtaget, 

någonsin? Det var den känslan som var den jobbigaste. Att man började ifrågasätta allt, i ens relation. 

 

Att tilliten i förhållandet blir förstörd eller hotad kan också enligt Misheva vara en källa till 

skam. Vi har en bild av hur någonting är eller var och när denna bild raseras uppstår en 

diskrepans mellan faktisk verklighet och förväntad verklighet, vilket leder till skamkänslor. 

Dessa känslor är även kopplade till en förväntad trygghet hos en person som står en nära, en 
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trygghet man nu inte längre känner (Misheva 2000:76). Som vi tidigare nämnt kan vi här även 

se en koppling till tidigare skeden i förhållandet då man haft en “idealiserad bild” av partnern, 

som nu är förstörd. 

 

Som ovan noterat räcker det med minnen, eller vår fantasi, för att känslan av skam ska vara 

påträngande nära och instinkten av att undvika den känslan slås på igen (Misheva 2000:71) . I 

detta fallet kan svartsjuka ses som en försvarsmekanism, en paranoia som grundar sig i 

rädslan för att på nytt utsättas för den skam man redan känner eller kände. Detta rör Goffmans 

begrepp misskreditabel, där personerna är medvetna om att har det en gång hänt kan det 

hända igen, de ser sig själva som möjliga att stigmatisera, de ser utsättande för skam som 

något som är verkligt även för dem (Goffman 1963:57). 

 

Som vi kommer att se gäller detta även för Sandra där det handlade om en påverkan på hennes 

tillit till människor i efterhand, i framtida relationer. 

 

5.5 Om att vilja skuldbelägga sig själv 

Precis som Mona menade även Lars att händelsen förändrade bilden av själva förhållandet, att 

det inte längre kändes som att det bara var de två. Han påpekade även hur han efter händelsen 

såg på förhållandet som ”misslyckat” i och med att hans partner varit otrogen. Men det var 

även ett misslyckande från hans egen sida, då han på något sätt kände skuld i vad som hänt: 

 

Det var väl så det kändes. Typ som att relationen var misslyckad. Att jag var misslyckad som inte kunde hålla 

kvar min tjej typ. 

 

Även Mona uttryckte att hon till en början haft tankar kring sin egen skuld i händelsen. Dock 

betonade hon senare att hon inte såg någon poäng i att älta sådana tankar: 

 

Och det var också en extremt plågsam grej att lägga på den här sorgen man redan känner. Typ att man känner att 

”kunde jag gjort nåt annorlunda?”, ”skulle jag vart mer såhär?” så kanske det hade funkat... 

 

Framförallt Sandra uttryckte vid flera tillfällen hur hennes eget agerande skulle kunna varit en 

anledning till att otroheten ägde rum: 
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Men det jag tyckte var jobbigast var att… in… alltså kanske var jag en så fruktansvärt hemsk flickvän att leva 

med att han valde att gå bakom min rygg, träffa någon annan eh, under en längre tid. För att jag var så himla 

himla hemsk. 

 

Respondenterna, framförallt Sandra, beskriver händelserna som att de försöker hitta 

anledningar till den känsla de känner. Man vill ersätta skam med skuld, då känslan av skuld 

bottnar i ett agerande och således är lättare att ta fasta på. Det är ett sökande efter en konkret 

anledning till skammen som de försöker hitta, ett sätt att distansera sig själv från skammen 

och i stället kunna skylla på specifika ageranden eller specifik passivitet, för att således 

konkretisera en anledning till känslan. Känslan av skuld är mer önskvärd än skam, då skuld 

kan kontrolleras, svaras för och har sitt ursprung i något personen gjort, inte blivit utsatt för 

(Misheva 2000:97). Skam är känslan av misslyckande, men inte ett misslyckande på grund av 

ett agerande, vilket alltid skulle kunna försvaras med att man åtminstone handlat. Det är i det 

här fallet ett misslyckande som flickvän som Sandra beskriver det som, utan att för den sakens 

skull kunna säga vad själva misslyckandet bestod i. Således försöker hon hitta en anledning, 

så att hon kan känna skuld framför skam. 

 

Detta agerande är ett försök att rädda sin självbild, då skuld inte alls är lika pacificerande och 

inte heller leder till en krossad självbild. Att undvika stigmat som bedragen verkar vara mer 

fördelaktigt, stigmat i att vara en "dålig flickvän" framträder som ett bättre alternativ då detta 

kan beläggas med skuld, framför skam. Skuld innefattar även en form av katarsis (Misheva 

2000:54), något som Sandra här letar efter. Att kunna säga: "Det var för att jag gjorde såhär 

som det blev såhär" verkar vara något hon söker efter. Detta kan inte göras med skam och 

även av denna anledning söker Sandra efter skuld i situationen. 

 

5.6 Om förändring av synen på sig själv 

Mona: Det finns ju en period då man känner att man är värdelös och ingen tycker om en och sånt där men min 

uppfattning är ändå typ att när man har blivit sårad så kommer man ut på andra sidan och känner sig starkare 

eller tror på sig själv mer. Så kände i alla fall jag. Jag blev liksom inte förstörd av det. 

 

Mona skiljer sig från de andra två då hon inte anser sig varit speciellt förändrad av händelsen, 

om hon förändrades så är det till det positiva, genom att hon ansåg sig ha lärt sig vad hon 

eftersträvar i framtida förhållanden. Detta kan bero på en skillnad gentemot både Lars och 

Sandra - de uttrycker sina situationer som att de var i sina första riktigt seriösa förhållanden. 
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De hade således inte haft lika mycket erfarenhet av varken bra eller dåliga 

händelseutvecklingar i tidigare långvariga förhållanden. 

 

Hos Lars och Sandra kunde vi istället, efter det att otroheten ägt rum, se en förändrad syn på 

sig själv framförallt vad gäller att vara svartsjuk. 

 

Lars: Framförallt eftersom jag inte såg mig själv som den svartsjuka typen innan blev det väldigt konstigt att 

vara det. 

 

Lars beskriver sitt "me" som att detta inte var svartsjukt. Således var före händelsen hans själv 

inte det som var svartsjukt då "I" aldrig agerat i en sådan kontext. När det sedan visar sig hur 

han reagerade på otroheten, hur skammen påverkade hans direkta agerande, hans "I" och 

således hans "me" när han blickar tillbaks på händelsen förändrar detta hans själv. Han är 

numera den svartsjuke person han inte såg sig som tidigare, då hans "I" har reagerat på 

skammen och hans "me" kan återuppleva den. Detta är något hans själv försöker undvika. 

 

Sandra: Nä, alltså, nä, jag har aldrig. Innan det hade jag aldrig varit svartsjuk. Aldrig. Jag hade aldrig haft nåt 

kontrollbehov. Om han sagt: ”Nä, men jag ska sova hemma ikväll” - Jaja visst gör det. Och så kunde han sagt: 

”Jag har sovit så dåligt nu hemma i vår lägenhet jag behöver lite egen tid lalalalala” - Ja ok. Jag hade aldrig, jag 

vet inte. Dum kanske man är, men jag vet inte. Ibland kanske man bara behöver vara ensam liksom. Eller det kan 

man förstå. Nej jag hade aldrig.. Nej jag var aldrig svartsjuk. 

 

Upprepandet av konstaterandet att Sandra inte varit svartsjuk tidigare kan tolkas som en 

betoning på att detta är något viktigt för henne, att det är ett viktigt personlighetsdrag som 

förändrats, nu till något som beskrivs som jobbigt och sämre. När personerna har upplevt sig 

som misskreditabla utvecklas svartsjukan hos dem för att undvika att misskrediteras på nytt. 

De beskriver den som en form av försvarsmekanism som gör att de sociala banden blir mer 

kritiskt granskade. Genom att ha kontroll över detta, stärkte det personernas egen bild av de 

sociala banden. Således kan det tänkas att andra personer som knyter sociala band till dem får 

göra avkall på sina egna värderingar, intentioner och emotioner till vis mån för att gå de 

svartsjuka till mötes. Således blir den svartsjuke mer i kontroll i paret, då de sociala banden i 

huvudsak präglas av deras villkor. Stoltheten hos dem kan sägas bli större och det finns 

åtminstone en illusion av att genom kontrollmekanismer hålla skamkänslor och möjlighet till 

skam borta. Lars säger såhär om att stanna i relationen efter att ha blivit bedragen: 
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Dessutom ville jag inte vara den som accepterar sånt. Fast det var jag ju. 

 

Det Lars beskriver här är skillnaden mellan nuet och hur han uppfattat sig själv och sin 

koppling till sociala band innan dessa hade hamnat i kris. Från början hade han tagit för givet 

att han skulle reagera på ett specifikt sätt baserat på sin egen moral. När han nu ställts inför 

krisen upptäckte han att handlingsmönstret han tagit för givet dessförinnan inte längre går att 

tillämpa för honom i den givna situationen. Detta kan vi koppla till det Scheff menar med att 

vi tenderar att välja mindre stabila sociala band - sociala band med personer som inte helt 

delar våra intentioner, värderingar eller emotioner, framför alternativet som skulle vara 

ensamhet, eller åtminstone upplevelsen av isolering (Scheff 1990:14). Således är det inte 

konstigt att Lars, som inte heller upplevt mer än detta förhållande som en långvarig 

kärleksrelation, väljer att göra avkall på sin tidigare moraliska uppfattning framför ett osäkert 

val med risk för ensamhet. Resultatet av händelsen blev också att Lars började definiera sig 

själv som svartsjuk, vilket även visar att det sociala bandet för honom inte heller längre var 

stabilt utan nu under hot, eftersom risken för skam en gång hade visat sig. Således är 

svartsjukan ett tecken på att han konstant var på sin vakt mot att detta skulle återupprepas. 

Lars ser sig numera som misskreditabel. I jämförelse med och i kontrast till detta kan vi se 

Sandras uppfattning av detta: 

 

Jag har alltid tänkt att om man skulle ha råkat ut för en otrohet skulle jag göra slut på en gång. Så svart på vitt 

ska det vara. Att kan han inte vara trogen nån då, då ska han ut ur huset, och det, det var ungefär det jag försökte 

göra... Men det vart ju sjukt jobbigt sen. 

 

Även Sandra reagerade här på ett liknande sätt, men med skillnaden att hon faktiskt bröt 

förhållandet. Både Lars och Sandra delade samma moraliska uppfattning av vad 

konsekvenserna skulle vara vid otrohet. En eventuell skillnad här kan vara att Sandra var äldre 

(och hade haft andra förhållanden tidigare) när detta inträffade än Lars och således hade andra 

stabila sociala band att falla tillbaks på. En annan faktor som spelar in är att Sandra beskriver 

det som att de hade glidit ifrån varandra mer vid tiden då otroheten ägde rum och dessutom 

som att hon egentligen inte var kär i honom längre. Detta visar även det på skillnader mellan 

de bådas sociala band, där Sandra menar att det sociala bandet hade börjat luckras upp. Hon 

och hennes partners intentioner och emotioner var inte gemensamma längre. Sandras 
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förhållande var stabilare i sin form, de var sambos och hade förutsättningarna för ett stabilt 

socialt band, men detta band hade dock redan börjat lösas upp. 

 

Både Lars och Sandra hade en bild av stolthet i att hålla kvar sina moraliska värderingar när 

personer agerat orätt mot dem, men det visade sig att denna ståndpunkt inte var lätt för någon 

av dem att hålla fast vid - vilket dels visar på tyngden i sociala band, dels på hur annorlunda 

vi agerar när vi utsätts för skam. Sandra uttryckte dock ett mått av stolthet över att ha hållit 

fast vid sin grundmoral, men beskrev detta som extremt jobbigt och att hon många gånger 

tänkt att det vore lättare att ge vika än att "stå ut". 

 

På frågan om hur kontrollbehov och svartsjuka yttrar sig, svarar Sandra att hon tenderar att 

kolla sin nuvarande partners mobiltelefonen när denna plingar till och är det exempelvis ett 

sms från en kvinna läser hon även det. Detsamma gäller för Facebook. Sandra berättar: 

 

Och det är lite så jag funkar fortfarande, jag drar mig, jag vill inte kolla hans telefon jag vill inte kolla hans 

Facebook. Men jag måste typ göra det för att få nån slags svar. 

 

Som vi tidigare nämnt kunde vi således här se en koppling mellan hur tilliten till nuvarande 

partnern påverkas av att tilliten i tidigare förhållande blivit förstörd. Sandra påpekade att hon 

numer var mer svartsjuk samt var mer på sin vakt och mer kontrollerande - exempelvis genom 

att tvinga nuvarande pojkvännen att säga upp kontakten med andra tjejer denne tidigare haft 

öppna relationer med. 

 

En ytterligare faktor som kan uppmärksammas är att förändringarna hos både Lars och Sandra 

kan påminna om posttraumatiskt stressymptom
1
, där de båda är mer försiktiga, avvaktande 

                                                
1 ”Posttraumatiskt stress-syndrom, PTSD (posttraumatic stressdisorder) är en psykisk störning som kan drabba 

personer som erfarit en traumatisk händelse. Oftast relaterat till erfarenhet av död, dödshot, kroppslig skada, hot 

om kroppslig skada. en drabbades reaktion skall ha präglats av intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. 

Sjukdomen karakteriseras av tre symtomgrupper: ett ständigt och plågsamt återupplevande av händelsen, t.ex. i 

form av påträngande minnesbilder och mardrömmar; ett ständigt undvikande av tankar, känslor eller aktiviteter 

som har med händelsen att göra, eller svårigheter att minnas viktiga detaljer av den; bestående tecken på psykisk 

överspändhet.ex. i form av koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, irritabilitet och spänd vaksamhet.” (Källa: 

Nationalencyklopedin) 
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och återupplever ångest och skam från händelsen långt efter att denna inträffat. Svartsjukan är 

i sig ett tydligt tecken på detta, i formen av att de båda blivit överdrivet vaksamma och 

stressade - vilket visar sig i behovet av att ta del av kommunikation som de tidigare aldrig haft 

behov av, samt att de är mer kontrollerande angående vilka deras partners umgås med. 

 

Något vi även märkte när vi intervjuade dem var att röstläge och betoningar förändrades vid 

berättandet av just de specifika otroheterna. Då talade de tystare, snabbare, stakade sig mer 

och uppvisade andra fysiologiska skamsymptom, vilket visar att skammen fortfarande är 

närvarande vid återupplevandet av händelsen. Stress och skam över att återuppleva eller 

återberätta en upplevelse återfinns även hos de som drabbats av posttraumatiskt stressymptom 

och det visar även på skammens förmåga att aldrig riktigt lämna dem. Som vi nämnt ovan 

räcker det med att minnas ett tillfälle av skam för att de ska få en fysiologisk reaktion 

(Misheva 2000:71). 

 

5.7 Om omgivningens reaktioner 

Både Lars och Sandra uttryckte hur jobbigt det var att berätta om otroheten för andra. På 

frågan om de berättade för någon svarade Lars: 

 

Nej. […] Jag vet inte egentligen. Jag tror att jag tyckte det var så pass jobbigt. 

 

Som ovan noterat rörde det sig för Lars om dennes första långvariga förhållande, vilket i sig 

kan vara emotionellt svårare att hantera då inga tidigare erfarenheter av liknande finns för 

självet att referera till. Att han valde bort att berätta om otroheten för andra tyder på att han 

antingen inte hade särskilt starka sociala band till andra, eller att han hade svårt för att bemöta 

skam. Han uttrycker det själv som att han kände sig avmaskuliniserad i och med otroheten, 

vilket kan tolkas som att hans stolthet byttes ut mot skam och detta kunde vara svårt att 

erkänna även för andra till vilka han hade sociala band. Skam leder ofta till undvikande och är 

svårt att erkänna. Det han beskriver är just detta, skam över sitt misslyckande som man. 
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Sandra: Till en början så vågade jag inte prata om det. Jag skämdes nåt så oerhört. Men det var just det här att 

jag trodde att det var mitt, eller jag tänkte att det var mitt fel allting, att jag har, jag har pushat iväg honom, eller 

såhär jag har pushat iväg honom, jag har, jag var en så hemsk flickvän att han valde att vara med någon annan. 

Och nu är jag så sjukt ensam. 

[...] 

Jag hade jättesvårt att berätta. om, om, om det. Men sen var jag ju tvungen att göra det för jag var. Höll på att gå 

sönder. Inombords liksom. Jag visste inte vad jag skulle göra jag var tvungen att ventilera det här med folk. 

 

Sandras tvekan att berätta om händelsen för någon grundade sig delvis i skammen att ha blivit 

bedragen men även till stor del på grund av den skuld hon kände i att hon själv kanske hade 

bidragit till att otroheten ägde rum. Att dessa skamkänslor återkommer vid berättandet om 

upplevelsen framgår av att när hon berättar blir stressad och upprepar sig (ex. “om, om, om 

det”). 

 

Rädslan för att vara den som varit den egentliga orsaken till otroheten, bäraren av skuld för 

detta eller med skammen att ha blivit bedragen, kan även visa sig mot andra som man har 

sociala band till. Att på något sätt erkänna för sina andra närstående att man skulle vara orsak 

till partnerns otrohet på grund av sin egen otillräcklighet som flickvän skulle kunna innebära 

en rädsla för att även ens närstående börjar se på en med samma skeptiska ögon som man ser 

på sig själv. Det är inför andra som skammen är som starkast och svårigheten med att berätta 

för dem innebär ett stort risktagande. Man måste då bemöta sin skam, och man måste göra det 

genom hur de andra ser på en. 

 

Vi kan i både Lars och Sandras utsagor också se en parallell till Gilbert & Andrews om 

förhållandet mellan skam och stigma (Gilbert & Andrews 1998). Genom att berätta för 

omgivningen och således låta denna känna till vad man själv upplever som skamfullt, innebär 

detta en övergång från att känna skam till att möjligtvis beläggas med ett stigma. Risken för 

denna övergång medför en tvekan inför att berätta för omgivningen om det. 

Vi kan även se en intressant kontrast i Monas och Sandras svar då de båda valde att berätta 

om otroheten för andra. Medan Mona genom att berätta för vänner fick stöd och bekräftelse 

gällde inte detsamma för Sandra, trots att hon skulle behövt det - det vill säga att få 

bekräftelse på att man agerat på rätt sätt. 
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Mona: Nä men det var väl såhär kompis-... så som man gör när en kompis kommer och berättar att någon har 

varit oärlig mot dom, så blir man jävligt sur, säger att: ”han var en idiot” och så vidare. Sånt där som man känner 

när någon sårar ens vänner. Då känner man att den personen är dum i huvudet. 

 

I kontrast till detta berättade Sandra hur hon inte fick samma stöd av sina (och partnerns 

gemensamma) vänner, utan att dessa istället tog den otrogna partnerns parti: 

 

Och det jobbigaste av allt var mottagandet jag fick av personer som kände oss lika väl. Som var såhär: ”Jaja, 

fast... Ja det är jättetråkigt att han var otrogen mot dig men jag tycker så himla mycket om honom ändå, vi har 

varit vänner så himla himla länge, jag kommer alltid tycka om honom” 

 

Således innebar detta att Sandra inte fick något stöd från vänner och bekanta: 

 

Ja det var ju också såhär.. ja. Kan du inte bara förstå min smärta lite grann, nej men alltså såhär ja, nej, nej jag 

tyckte att, det det, det var inte riktigt den reaktionen som jag behövde just då. För jag behövde någon som kunde 

säga att jag gjorde rätt beslut. Som hade kört ut honom. 

 

Till grund för Sandras vänners bemötande var dels att de umgicks inom samma grupper, både 

hon och hennes dåvarande partner delade många vänner och bekanta. Således var bemötandet 

hos andra svårt då dessa personers sociala band till henne även fanns till hennes dåvarande 

pojkvän. 

 

Genom att berätta och få stöd innebär detta mindre stigmatisering för personen, då man 

genom stöd från vänner och andra utpekas som normal och den andre som den avvikande. Det 

är den personen som är "dum i huvudet" och inte den bedragne, som således agerat rätt. Då 

stödet inte fås bland vänner eller där man inte ens försökt få stöd kan det tänkas att stigmat är 

såpass påtagligt att isolering är att föredra, eller någon annan form av informationskontroll för 

att undvika ämnet och således undvika stigmat. 

 

5.8 Om synen på vad som är otrohet 

Som tidigare nämnts ställde vi oss kritiska till användandet av begreppet otrohet. Dock var det 

ordet vi använde oss av i sökandet av respondenter men vi lade stor vikt vid att lämna 

begreppet så öppet som möjligt och istället få varje respondents individuella definition av vad 

de ansåg vara otrohet. 



35 

 

 

Lars: Jag skulle väl inte säga att jag tycker det är otrohet att bli kär i nån annan, den möjligheten får man väl 

leva med… men när sånt inte berättas.. Det är väl när man vill ha kakan och äta den liksom. Om man har sex 

med någon annan och vet att den person man är tillsammans med skulle bli sårad av det. Eller såhär, om jag 

skulle anse att det vore otrohet om hon gjorde något, då ska jag inte göra det mot henne. 

 

Då Mona beskrev sitt förhållande berättade hon hur hon och hennes före detta i efterhand 

båda såg det som att de varit ett par. Men då förhållandet pågick var de inte uttalat ett par,  

både i den meningen att de inför andra inte sade att de var tillsammans och även i den 

meningen att de hade ett s.k. ”öppet förhållande”. Således handlade Monas upplevelse av 

otrohet om att partnern hade en parallell kärleksrelation snarare än att denne exempelvis haft 

en parallell sexuell relation: 

 

Att vara i ett ”öppet förhållande” är sin sak, det kan också bli jobbigt ibland. Jag ville ju att det skulle vara han 

och jag bara, det var därför jag gjorde slut ju. Men att han var kär i eller liksom hade ett förhållande med nån 

annan samtidigt var ju en helt annan grej. Det gjorde verkligen ont. 

 

Sandra menade att både sexuell och emotionell otrohet ansågs vara otrohet och oförlåtligt. 

Samtidigt gav hon uttryck för att det fanns en gradskillnad, det ena var värre (ett större svek) 

än det andra: 

 

[...] Det var en relation han valde att inleda bakom min rygg. Å, den… vad ska man säga. Det sveket på nåt sätt 

är ju jobbigare än det här; “Ja jag var full, jag var kåt, eh, hon var snygg”. 

 

Det är intressant att se att samtliga intervjuade beskriver otrohet som ett svek eller ett 

misslyckande från den andra partens håll, medan upplevelsen och känslan av att bli bedragen 

ofta innebär att man placerar misslyckandet på sig själv, främst för att hitta sin egen skuld i 

händelsen. Det är alltså en skillnad mellan definitionen av otrohet och den faktiska 

upplevelsen av denna, där beskrivningen är skuldbeläggning av den otrogna parten och 

upplevelsen är skamkänslor av att ha blivit bedragen med ett sökande efter sin egen skuld till 

otroheten. Återigen blir sökandet efter sin egen skuld till otroheten något eftersträvansvärt då 

detta är beroende av ett agerande och således en bättre känsla. 
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6. Diskussion 

Det vi har observerat är att personerna ser otrohet som ett svek, oavsett relationsform så länge 

relationen har inneburit någon form av sexualitet och har koppling till känslor av amorös 

natur. Det är alltså inte avgörande om personerna har ett monogamt förhållande för att otrohet 

ska kunna äga rum, så länge det finns en uttalad överenskommelse om vad som är tabu. Detta 

visar på att de sociala band som personerna binder till varandra är under förhandling. Det är 

inte helt okomplicerat vad gäller intentioner, emotioner och värderingar. En uppfattad otrohet 

kan äga rum för individen oavsett om förhållandet är polygamt eller monogamt. Det verkar 

dock som att den främsta orsaken till uppfattad otrohet är emotioner, där känslor som 

utvecklats för en tredje part är den främsta anledningen till att personer uppfattat sig som 

bedragna. 

 

Att ha uppfattat sig som bedragen verkar innebära en stark känsla av misslyckande, som 

beskrivs som en oförmåga för den bedragne parten att bibehålla det sociala band som 

förhållandet besatt. Känslan av misslyckande är en av de skamformer som framkommit, att 

inte se sig som tillräckligt manlig, eller att definiera sig själv som en "hemsk flickvän" som 

jagat iväg den andre personen. Således har den bedragne varit mer benägen att klandra sig 

själv, att skämmas för sitt eget misslyckande i att bibehålla de sociala banden. Det är inte 

heller begränsat till det sociala band som förhållandet bygger på, den bedragne agerar även 

som skamfull i övriga relationer, antingen genom undvikandet av dessa, eller genom att 

försöka styra bort dem från att få information om otroheten. Således visar detta att händelsen 

resulterat i en skam som inte bara påverkar personen i den direkta situationen, utan som finns 

kvar långt efteråt och att det är något som påverkar personens hela själv. Mona särskiljer sig 

genom att hennes sociala band inte var förankrade i det monogama ideal som finns i 

samhället. Således var deras sociala band av en annan natur än de andra intervjuades. Men det 

skulle också kunna vara kopplat till att personen i fråga hade bättre självkänsla eller 

grundtrygghet och därmed inte var lika benägen att känna skam. 

 

Genom otrohetsupplevelsen har den bedragne personen påverkats i sin moraliska karriär och 

upptäckt att denne nu kan räknas till ett utanförskap från det sociala band han eller hon 

tidigare var i. Intentionerna, emotionerna och värderingarna är inte längre vad personen 

tidigare trodde och ifrågasättandet av det sociala bandets hela historia förekommer. Personen 

ser sig som en outsider i ett förhållande om två. 
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Det finns en uppenbar kamp om vem som ska vara bärare av stigma efter händelsen. 

Exempelvis då den bedragna personen agerar mot den andre personen på ett aggressivt sätt, 

eller genom att underminera den andre personens position i gemensamma grupper - antingen 

genom att berätta om sin upplevelse eller på annat sätt se till att information framkommer som 

målar den otrogna parten i sämre dager. Även en annan typ av kamp framkom, och det är den 

där förhållandet kvarstår, där man ämnar reparera de sociala banden från båda parters sida. I 

dessa fall har den bedragne parten agerat ur ett emotionellt överläge, förmodligen baserat på 

den otrogne partens skuld, och på ett eller annat sett fått den andre att göra avkall på egna 

intentioner, värderingar eller emotioner. Således har den bedragne ökat sin kontroll över 

partnern och de sociala banden kretsar numera kring den bedragne personen och dikteras av 

dennes vilja och känslor. Det sker med andra ord en fokusförflyttning i det sociala bandet från 

fungerande och därmed stolthet till ett mer skambelagt socialt band, där den underlägsna 

parten är mer benägen att utsättas för skam. 

 

Som ovan nämnt förändras de sociala banden mellan personer, speciellt då personerna väljer 

att fortsätta i en relation. Men förändring sker även hos individen, i deras själv. De beskriver 

sig själva som mer kontrollerande, mer svartsjuka och framför allt beskriver de detta som 

chockerande för dem själva. De är överraskade över sitt eget agerande, sin egen rädsla för att 

på nytt uppleva skam över att bli bedragen. De har efter att ha upplevt dessa skamkänslor av 

att vara otillräckliga, misslyckade eller ”bortskrämmande” blivit mer på sin vakt för att 

undvika ett återupprepande av detta. När personen en gång utsatts för skammen är det grundat 

i vår socialisering att undvika detta på nytt. 

 

Det framgår att beteendet kan liknas vid de symptom som är relaterade till posttraumatisk 

stressyndrom. Personerna beskriver för det händelsen som ett trauma, en förutsättning för att 

posttraumatisk stress ska uppstå, men det märks att skammen över händelsen i sig har varit 

det mest traumatiserande. Två av de intervjuade beskriver det som att de blivit 

personlighetsförändrade av händelsen och uppvisar ett paranoidt beteende, som lättast 

beskrivs som svartsjuka. Det visar sig även i personernas beskrivning av händelsen som en 

blackout och i reaktionen de har när de nu långt senare återberättar händelsen. 

 

Det framgick även att exklusivitet i någon form (sexuell och/eller emotionell) var viktigt och 

önskvärt hos samtliga. Trots olika förhållandeformer gav även samtliga uttryck för en önskan 
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om tvåsamhet, dvs. att ett monogamt förhållande var att föredra över ett polygamt. Detta kan 

grundas i en önskan hos de intervjuade att stärka sina sociala band till den andre, för att dela 

intentioner, värderingar och emotioner.  Vi kan således se uppfattningar liknande de Ekdahl 

beskriver i ”Monogamins gränser”. Detta i form av önskan om tvåsamhet och exklusivitet, 

som kan liknas vid hennes upptäckter att den huvudsakliga normen i parrelationer verkar vara 

just kraven och önskan om dessa två saker.  I ”Polyamori  -  en utmanande kärlekshistoria” 

menar författarna att svartsjuka verkar upplevas i lägre grad i polyamorösa förhållanden. 

Även om Monas förhållande inte var polyamoröst från hennes sida, så var det dock polygamt. 

Vi finner det således intressant att Mona var den av våra respondenter som gav minst uttryck 

för att ha utvecklat starkare svartsjuka efter att ha blivit bedragen, något som de andra 

respondenterna i större utsträckning gjorde. 

 

Vidareutveckling av ämnet som vore intressant att undersöka, skulle kunna vara att ta in mer 

bakgrundsvariabler, exempelvis för att se om man reagerar kraftigare om föräldrar är skiljda 

och då om uppbrottet berodde på en otrohet där ena föräldern lämnades i en liknande situation 

som den man själv upplevt. Således undersöka om det finns en koppling mellan tidigt 

observerad osäkerhet kring sociala band och större benägenhet till skam och om detta är en 

inlärd reaktion från närstående. Det finns så klart många andra intressanta vinklar man kan se 

på materialet ifrån. 

 

Vi kan utifrån vår analys se att våra intervjuade har blivit påverkade av händelsen, somliga 

mer än andra. Det har påverkat deras självbild och självkänsla. Med tanke på hur vanligt 

parallella sexuella relationer ändå tycks vara, talar detta för att andra personer skulle kunna 

uppleva liknande problem och skam över liknande erfarenheter. Således vore det väldigt 

intressant att se fler studier som behandlar dessa upplevelser. 
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Bilaga Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor om personen 

- Sysselsättning 

- Ålder 

 

Berätta om förhållandet 

- Hur länge varade det 

- Hur såg du på förhållandet 

- Vad betydde förhållandet för dig 

- Något övrigt specifikt om just det förhållandet 

 

Berätta om händelsen (otroheten) 

- När ägde den rum 

- Hur fick du reda på det 

- Hur uttryckte den otrogne partnern sig 

- Hur kändes det 

 

Din reaktion 

- Hur reagerade du när du fick reda på det 

- Hur kändes det 

- Vad hände efter 

- Gjorde du något för att ”ge igen” 

 

Berättade du för andra? 

- Varför inte 

- Deras reaktion 

- Hur kändes det 

 

Hur har händelsen påverkat dig? 

- I din uppfattning 

- I andras uppfattning (tror du?) 

 

Din syn på otrohet 

- Vad anser du vara otrohet 

- Allmänna tankar kring otrohet 

 

Frågorna ställdes ej i strikt ordning. Dock berördes samtliga övergripande ämnen i samtliga 

intervjuer. Samtliga frågor följdes även upp av följdfrågor (exempel på dessa syns under 

överkategorierna) vilka dock varierade från intervju till intervju, beroende på vad som 

berättades. 
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Bilaga 2 Informationsbrev för utskick och inför intervju 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med inriktning på 

socialpsykologi. Vi skriver just nu på vår C uppsats, där det ämne vi ämnar undersöka är 

personers känsloliv och självkänsla efter att ha uppfattat sig som bedragen i en kärleksrelation. 

Det finns i dagsläget inte särskilt mycket forskning inom detta område och därför skulle vi 

uppskatta din medverkan till denna studie om du har upplevt en situation liknande denna. 

 

Att det är en C-uppsats innebär att arbetet beräknas ta 2 månader, och vi räknar med att 

behöva intervjua fyra-fem personer för att få ihop tillräckligt med information för att sedan 

göra analysen. Intervjuerna beräknas bli upp emot en timme långa. 

 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Du ska dock veta att det du kommer berätta 

kommer att behandlas med total konfidentialitet. Inga annan än vi kommer att lyssna på 

inspelningen från eller läsa utdrag av intervju-utskriften. Du kommer att vara helt anonym i 

studien och uppsatsen kommer inte att användas i något annat än forskningsändamål. 

 

Du har självklart under själva intervjuns gång rätt att avbryta när du vill och ångra ditt 

deltagande. Du behöver heller inte besvara frågor som du känner att du inte vill besvara. 

 

Om du vill har du rätt att läsa igenom uppsatsen redan innan den är klar, för att se att det inte 

är något som du tycker är för personligt för att det ska vara med. Du är självklart även hjärtligt 

välkommen att läsa uppsatsen när den är klar. Det skulle vi enbart uppskatta och tycka var 

roligt! 

 

Det är bara att svara på detta mail om du vill delta, eller ringa någon av oss på telefon. 

Om det är något annat som du undrar över är du välkommen att kontakta oss, våra 

kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till vår handledare för uppsatsen finns längst ner i 

detta brev. 

 

Simon Borgström: borgstrom.simon@gmail.com telefon 070-55 66 544 

Per Emmerberg: per_emmerberg@hotmail.com telefon 0734-47 54 39 

 

Handledare: 

Professor Hedvig Ekerwald 

Sociologiska institutionen 

Uppsala Universitet 

P.O. Box 624 

SE-751 26 Uppsala, Sweden 

 

Telefon: 018 471 51 94 

Mail: hedvig.ekerwald@soc.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Simon Borgström & Per Emmerberg 
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