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1. INLEDNING 

Vi talar om makt på socionomutbildningen, att vi ska vara medvetna att vi som blivande 

socionomer har makt, och att makt ständigt görs, på individuell, grupp- samt institutionell 

nivå. Den finns där, ständigt. I talet om makt lär vi oss om normer, normer som styr hur 

samhället ser ut och hur dess invånare ordnar sina liv, som också blir en grund till det sociala 

arbetets praktik. Vi talar om mänskliga relationer, och begrepp som familj, kärlek och 

sexualitet belyses i kurser som vi läser. Under utbildningen upplever jag att vi har fått lära oss 

att se och ifrågasätta normer inom dessa områden. Tvåsamhet är en sådan norm som vi har 

diskuterat, utifrån exempelvis ensamstående föräldrar. Men det finns flera dimensioner av att 

bryta mot tvåsamhetsnormen, som gör det tydligt hur stark den är i vår syn på relationer, men 

också vilken roll den spelar i vårt samhälle.  

 

Polyamori innebär att ha eller att kunna ha flera (intima) kärleksrelationer samtidigt. Jag är 

nyfiken på polyamori, jag vill uppmärksamma det och ifrågasätta tvåsamhetsnormen, som är 

så stark att vi knappt är medvetna om den. Mattsson (2009) använder sig i sin studie om 

normaliserande socialt arbete och kön av teorier som (…) ser diskursen som central för 

görandet men [de] ger också utrymme för förändringens möjligheter inom diskursen (s. 22), 

bland annat Judith Butlers performativa handlingar, Pierre Bourdieus klassteori samt Stuart 

Halls postkoloniala teorier om kulturell identitet. Mattsson menar utifrån dessa att socialt 

arbete är normaliserande, men också har en potential att förändra samhällstrukturer. Utifrån 

att ha kommit i kontakt med polyamori på Pridefestivalen i Stockholm sommaren 2010, 

upptäckt communities och bloggar på Internet för och av polyamorösa, läst intervjuer i 

dagstidningar med personer som lever i polyamorösa relationer, vill jag lära mig mer om 

detta. Jag har länge varit intresserad av normer och normkritik och vad normer kan innebära 

för hur vårt samhälle ser ut, men också hur det kan påverka människor som bryter mot 

normerna. Jag finner det intressant för att jag anser att det säger någonting om den normativa 

verklighet som vi har att anpassa oss efter, och som vi kan förändra utifrån att vi upptäcker 

vad som finns utöver normerna.  
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1.1 Bakgrund 

1.1.1 Tvåsamhet som norm 

Att tvåsamhet är norm för hur vi ska organisera vår (intima) relationer bekräftas av tidigare 

forskning (Adeniji; 2008, Carrington; 1999, Gustavson; 2001, Nordin; 2007, Richardson; 

2004, Wasshede; 2010, Wilson; 2004). Det är en norm i det västerländska samhället att en 

vuxen individ ska leva i ett parförhållande (Norberg; 2007). Att de som ingår i en parrelation 

ska vara av olika kön kan betraktas som en del i att tvåsamhet kan ses som en ritualiserad 

praxis av en heteronormativ ordning (Gustavson; 2006). Tvåsamheten upprätthålls genom att 

det finns reglerande antaganden kring kategorierna genus och sexualitet (Gustavson; 2003). 

Tvåsamhetsidealet kopplas till monogami som norm för relationsbildning, vilket feministiska 

teoretiker beskrivit som en del i den patriarkala kontrollen för mäns överordning över kvinnor 

(Gustavson; 2001, Norberg; 2007).  Tvåsamhet beskrivs som förutsättning för institutionellt 

inkluderande (Adeniji; 2008, Gustavson; 2001, Richardson; 2004). Exempel på detta är att 

äktenskapsbalken, sambolagen och den tidigare partnerskapslagen normaliserar tvåsamhet 

som form för hur vi ska organisera vår (intima) relationer (Adeniji; 2008, Gustavson; 2006; 

2003; 2001), vilken blir den relationsform som ger tillgång till de största juridiska och 

ekonomiska möjligheterna (Adeniji; 2008, Gustavson; 2001, Norberg; 2007, Nordin; 2007). 

Tvåsamhet beskrivs som en förutsättning för att inkluderas i vissa sociala sammanhang, då 

sällskapsliv många gånger visar sig kretsa kring par och familjer (Nordin; 2007). Öppna 

relationer, där sexuella relationer tillåts utanför kärnrelationen (RFSU; 2009) kan ses som ett 

motstånd till tvåsamhetsnormen, men det är svårt att förhålla sig till dessa utifrån att samhället 

inskolar oss i tvåsamhet (Wasshede; 2010).   

 

Parbildningen på heterosexuella grunder utifrån reproduktion beskrivs som normen för 

(intima) relationer (Gustavson; 2006; 2003; 2001, Norberg; 2007). Utifrån feminism och 

queerteori kan tvåsamhet ses som en konsekvens eller en funktion för könens inbördes 

ordning.  Genom att sätta bisexualitet med det dubbla begäret inom ramen för den 

hegemoniska ordningen om genus och begär, så kan tvåsamhet som norm bli synlig genom att 

det av samhället betraktas som en självklarhet (Gustavson; 2001). Homosexuella par 

förväntas ingå i parrelationer utifrån heteronormativa grunder för att äga tillträde till det goda 

medborgarskapet (Richardson; 2004), vilket partnerskapslagen var ett exempel på 

(Gustavson; 2006; 2003). Tvåsamhet upprätthålls som norm genom att beskriva homosexuell 

familjebildning som ”den valda familjen”, ett alternativ till familjebildning på heterosexuella 
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grunder. Att dessutom beskriva det som ett val, skapar samtidigt en norm: den tvåsamma 

parrelationen baserad på den heterosexuella, biologiska, familjebildningen utifrån en 

parrelation (Carrington; 1999, Wilson; 2004). 

1.1.2 Äktenskapsbalken och sambolagen 

Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) och sambolagen (SFS 2003:376) är lagar som reglerar 

samlevnad mellan makar och sambor . 1 Kap. 1§ i äktenskapsbalken uttrycker att de två som 

ingår äktenskap blir makar. I 2 Kap. 4§ uppges att den som är gift eller partner i ett 

registrerat partnerskap inte får ingå äktenskap. 1 Kap. 1§ i sambolagen beskriver att med 

sambor avser två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har 

gemensamt hushåll. Det uttrycks också att personer som bor tillsammans under 

äktenskapsliknande förhållanden räknas som sambor enligt ovanstående. Vidare uppges att 

lagen gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna är gift (Riksdagen; 

2010, a och b). 

1.1.3 Polyamori: en kort översikt 

Utifrån att tvåsamhet ses som norm i bildning av (intima) kärleksrelationer (Adeniji; 2008, 

Carrington; 1999, Gustavson; 2001, Nordin; 2007, Richardson; 2004, Wilson; 2004), blir det 

som går utanför ramen för tvåsamhet avvikande, och polyamori ses som en del av icke-

monogama relationsformer (Klesse; 2007a, Munson & Stelboum; 1999, RFSU; 2009). Det 

finns knappt någon svensk forskning om polyamori. Anna Adeniji (2008) tar upp begreppet i 

sin avhandling om feministiskt äktenskapsmotstånd, Inte den typ som gifter sig? (2008), där 

hon ger utrymme åt mediediskussion kring synen på polyamorösa relationer utifrån förslag till 

riksdagen om en antalsneutral samlevnadsbalk. I Cathrin Wasshedes avhandling Passionerad 

politik (2010), om motstånd till heteronormativ könsmakt, diskuteras alternativ till tvåsamhet i 

flersamma termer. 

 

RFSU utkom år 2009 med en skrift om polyamori: Poly – så funkar det, vilken i denna studie 

används för definitioner samt centrala och relaterade begrepp. Vidare har internationell 

forskning använts, främst tidskrifterna Journal of Lesbian Studies (1999) och Sexualities 

(2006). Den förstnämnda tar avstamp i polyamori som alternativ för lesbiska relationer, den 

andra utifrån att kritiskt granska begreppets tillgänglighet och maktrelationerna i diskursen 

kring det. Christian Klesses studie The Spectre of Promiscuity (2007 b) behandlar polyamori 

som ett alternativ till monogama relationsbildningar utifrån manliga homosexuella och 

bisexuella relationer och Kevin Lano och Claire Parrys antologi Breaking the Barriers to 
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Desire (1995) behandlar personliga berättelser och teorier om icke-monogama 

relationsformer. Polyamori kan förstås utifrån att det jämförs dels med monogami och 

monogama relationer (Klesse; 2007, Munson & Stelboum; 1999) men också utifrån övriga 

begrepp som hamnar utanför monogam relationsbildning och tvåsamhet, vilka beskrivs längre 

fram i uppsatsen under rubriken Kunskapsläge. 

1.2 Problemformulering 

Jag har sökt efter forskning om polyamori och polyamorösa relationer som fenomen, och har 

funnit att tvåsamhetsnormen problematiseras i svensk forskning utifrån bi- och homosexuella 

perspektiv, men att det saknas svensk forskning om polyamori och polyamorösa relationer. 

Det nämns endast i korta drag i ett fåtal nya avhandlingar, av Anna Adeniji (2008) och 

Cathrin Wasshede (2010). Utifrån att polyamori och polyamorösa relationer går emot normen 

om tvåsamhet och utmanar den rådande ordningen i organiseringen av kärleksrelationer, är 

jag tveksam till att det är helt problemfritt att leva i polyamorösa relationer och som 

polyamorös. Jag vill genom denna studie söka kunskap om detta.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är explorativt. Jag vill utforska vad det, i ett samhälle där tvåsamhet 

utgör norm, kan innebära att leva i polyamorösa relationer och som polyamorös ur sociala, 

moraliska, strukturella och maktordnade aspekter samt hur det kan utmana normen i synen på 

relationer. Utifrån detta syfte har studien följande frågeställningar: 

 

Vad innebär polyamori? 

Hur kan polyamori och polyamorösa relationer förstås utifrån tvåsamhetsnormen? 

Hur utmanar polyamori tvåsamhetsnormen? 

2. METOD 

2.1 Val av metod 

Kvalitativ metod och intervjuer valdes i studien för att kunna utforska vad det kan innebära att 

leva i polyamorösa relationer, vad polyamori och relationer betyder för informanterna i 

studien samt hur det förstås utifrån och utmanar tvåsamhetsnormen. De kvalitativa 
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intervjuerna ger möjligheten att få informanternas berättelse och erfarenhet kring ett relativt 

outforskat ämne (Widerberg; 2002).  

2.2 Urval 

I startskedet av skrivandet av uppsatsen hörde jag av mig till en community på Internet för 

polyamorösa, genom en adress för kontakt för studenter och media, med en förfrågan (bilaga 

1) om möjligheten att få genomföra en intervju eller flera, och fick positiv respons från 

personen jag hade kontaktat. När jag beslutat mig för att använda mig av intervjuer, hörde jag 

av mig till den personen igen, samt skickade en förfrågan till en person som jag fick kontakt 

med genom en klasskamrat (bilaga 1). Båda svarade ja till att medverka. Urvalet var ett 

bekvämlighetsurval, då båda valts ut för att de var lättillgängliga för mig som författare 

(Bryman; 2002). RFSU kontaktades, även de i startskedet av skrivandet av uppsatsen, med en 

förfrågan om att få göra en intervju för att få mer allmän kunskap kring polyamori. Svar på 

förfrågan uteblev dock från de grupper jag sökte kontakt med via RFSU:s e-post för 

information, så denna intervju genomfördes aldrig. 

2.3 Intervjuer 

Teman formulerades i en intervjuguide (bilaga 2) utifrån den tidigare forskning om 

tvåsamhetsnormen och polyamori som jag tagit del av. Jag har utgått utgå från den förkunskap 

jag skaffat mig genom den tidigare forskning jag tittat på, men också genom en paneldebatt 

från Pridefestivalen, Pride House i Stockholm (Dr. Andie: www.andie.se). Då tidigare 

forskning var begränsad, valde jag att ställa öppna frågor av berättande karaktär, men som 

förhöll sig till temana i intervjuguiden och kopplades till den dominerande tvåsamhetsnormen 

och den tidigare forskningen jag tagit del av. Syftet med intervjuerna var att informanterna 

skulle berätta om erfarenheter av polyamori, deras sätt att tänka och se på relationer och 

kärlek i ett samhälle dominerat av tvåsamhetsnormen. Teman i intervjuguiden (bilaga 2) 

handlade om olika begrepp och områden som kan beröra kärleksrelationer. Att det kan beröra 

kärleksrelationer såg jag till viss del som problematiskt i utformandet av temana, då jag inte 

ville tillskriva färdiga definitioner av vad kärleksrelationer innebär och bör inkludera, eller 

hur de definieras. För att förhålla mig till det explorativa syftet, formulerade jag frågorna av 

berättande karaktär, men medveten om att jag ändå valde ut vissa områden relaterade till 

kärleksrelationer (Widerberg; 2002). 
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Informanterna fick själva välja plats för intervjun. Den ena genomfördes hemma hos 

informanten, den andra på ett kafé. Ett visst orosmoment var att det skulle vara mycket 

störande ljud på den senare, men vi bytte kafé på informantens initiativ redan innan vi 

påbörjat intervjun. Informanterna fick information om att de skulle få vara anonyma i studien, 

både i den första kontakten i e-postkonversationerna och innan intervjuerna påbörjades. Innan 

intervjuerna började redogjorde jag även för att de när som helst under intervjun kunde dra sig 

ur eller välja att inte svara på frågor som ställdes samt presenterade syftet med intervjun, 

vilket är kriterierna för informerat samtycke. De fick även information om att syftet var att 

använda materialet från intervjuerna endast till min uppsats, vilket är kravet för information 

om nyttjande (Kvale: 1997, Vetenskapsrådet; 2002). Båda intervjuerna avslutades med frågan 

om informanterna hade något att tillägga, eller om det var något som de tyckte var relevant för 

intervjun som jag inte hade tagit upp, vilket i båda fallen ledde till att intervjun fortsatte 

ytterligare (Kvale; 1997). Efter intervjuerna uppgav båda informanterna att jag fick höra av 

mig om jag hade ytterligare frågor och jag uppgav att jag skulle skicka dem materialet när 

uppsatsen var färdig.  

 

Jag bad informanterna om deras tankar och reflektioner kring respektive tema i intervjuguiden 

samt frågade hur de förhåller sig till dessa. Under intervjuerna ställdes öppna, berättande 

frågor som syftade till att låta informanterna delge sina erfarenheter och tankar kring de teman 

som jag presenterade.  Vad informanterna tog upp och vad intervjun berörde, styrdes delvis av 

mina teman, men också av vad de båda informanterna relaterade till utifrån temana. De två 

intervjuerna skiljde sig således åt i ordningsföljd av teman, hur djupt de valde att gå in på 

områdena samt deras individuella erfarenheter och reflektioner. Jag förhöll mig således 

flexibel under intervjuns gång, för att skapa utrymme åt informanterna att dela med sig av det 

som de associerade till varje tema (Bryman; 2002, Kvale; 1997, Repstad; 2007). 

 

Intervjuerna spelades in, transkriberades ordagrant med undantag för hummande läten. Jag 

undvek att förkorta transkriberingen, då jag var ensam intervjuare och tolkare, och inte ville 

riskera feltolkningar av det som sagts i intervjuerna. Materialet från intervjuerna 

anonymiserades. Eftersom endast två intervjuer genomfördes, har det varit det enkelt för mig 

att hålla isär dem utifrån datum för utförandet, samt initial för ett fingerat namn. När 

materialet var transkriberat togs filen bort från diktafonen och senare även från den personliga 

dator där de även sparades under tiden för skrivandet av uppsatsen (Kvale; 1997, Widerberg; 

2002). 
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2.4 Analysmetod 

Jag läste igenom det transkriberade intervjumaterialet flera gånger för att få en 

helhetsuppfattning av det och kunna sortera det för att hitta delar som var gemensamma för 

båda intervjuerna utifrån temana i intervjuguiden, men också för att se hur informanterna på 

skilda sätt hade utvecklat de temana som presenterades utifrån intervjuguiden. Centrala 

temana för analysen formulerades utifrån analystrådar som jag fann, dels utifrån temana i 

intervjuguiden, dels utifrån vad båda informanterna belyst i sina svar. Understrykningar och 

markeringar i texten har successivt skapat temana för analysen, i kombination med temana i 

intervjuguiden samt den tidigare forskningen som även den formulerats i teman av mig som 

författare. Jag har således använt mig av en tematisk analys och ett empirinära 

förhållningssätt, utifrån att det som informanterna berört har skapat mina teman i analysen. 

Jag har även använt mig av ett teorinära förhållningssätt genom att den tidigare forskning som 

har fungerat som utgångspunkt i utformandet av intervjuguiden, samt som ram i analysen för 

att förstå empirin. I analysen har även begreppet queer och queerteori använts som teoretiskt 

ramverk. Dessa två förhållningssätt kan med fördel användas i kombinerad form, för att 

utmana och kunna se det nya, vilket är syftet i en explorativ studie. Det har varit ett 

användbart tillvägagångssätt i skrivandet av uppsatsen, då ämnet polyamori var nytt för mig 

som författare, men även på den svenska forskningsarenan, och jag behövde stöd för att 

formulera intervjuguiden. Då informanternas erfarenheter och berättelser inom vissa teman 

skiljer sig åt, presenteras även detta och under vissa teman har en av informanterna ett mer 

framträdande resonemang, vilket presenteras. Eftersom syftet inte är att generalisera utan att 

explorativt söka kunskap, har jag presenterat även skillnader i empirin. I analysen presenteras 

citat som används för att tydligare exemplifiera det som informanterna beskriver (Repstad; 

2007, Widerberg; 2002). 

2.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Att tydligt redovisa vad jag som författare har gjort och hur jag gått tillväga, blir den 

kvalitativa ansatsens grund för att studien ska vara trovärdig och tillförlitlig. Studiens 

tillvägagångssätt redovisas, samt bilagor med intervjuguide och intervjuförfrågningar 

medföljer. Reflektion och motivering av val under studiens gång redovisas, samt etiska 

aspekter som blivit aktuella i genomförandet av studiens olika moment (Widerberg; 2002).    

 

Det är troligt att intervjuguiden hade utformats annorlunda om en informativ intervju med 

RFSU hade genomförts, att jag som intervjuare hade utformat andra teman som hade haft 
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större relevans för syftet med intervjuerna och studien (Widerberg; 2002). Den tidigare 

forskningen och de öppna frågorna har fått svara för att det funnits utrymme att explorativt 

söka efter det som studien syftat att undersöka. 

 

Jag har även reflekterat kring mitt eget förhållningssätt under intervjuerna. Syftet var att ställa 

öppna frågor för att inbjuda till att berätta, men jag kan inte säkerställa huruvida 

informanterna kände sig styrda av frågorna. Min upplevelse av intervjuerna var att det gavs 

utrymme och möjligheter för informanterna att svara och berätta utifrån egna erfarenheter och 

tankar. I läsandet av intervjuerna har jag kunnat se hur informanterna har utvecklat 

intervjutemana på olika sätt, vilket jag tolkar som att frågorna betraktats som öppna och gett 

informanterna det utrymme som var syftet med intervjuerna. Att jag arbetat ensam med 

materialet kan innebära en viss risk i och med att jag varit ensam att tolka det, och finna 

centrala teman. Att jag gjort två intervjuer har dock gjort det enklare för mig att förhålla mig 

till det, kunnat läsa igenom det vid flertalet tillfällen för att lyfta fram de centrala temana i 

båda intervjuerna. 

2.6 Förförståelse och positionering 

Att skriva om ett ämne som polyamori som utmanande till tvåsamhetsnormen har väckt 

mycket känslor i mig, dels utifrån att se att det finns människor som har en syn på kärlek som 

inte accepteras i vårt samhälle idag, som jag har uppfattat inte ryms i de ”sanna” och 

normativa definitionerna av kärlek och relationer. Det har också väckt känslor och tankar på 

ett personligt plan genom att jag ifrågasatt mina egna värderingar och sätt att se på kärlek och 

relationer. Utformandet och genomförandet av intervjun påverkas av forskarens önskan och 

intentioner, och i mitt fall har det varit att synliggöra tvåsamhetsnormen. Min egen 

uppfattning om hur tvåsamhetsnormen kan påverka relationer som faller utanför den, blir 

således till viss del avspeglat i vad som skapas i intervjuerna (Widerberg; 2002). 

 

Båda informanterna var nyfikna på mitt förhållningssätt till polyamori och varför jag valt 

skriva om det. Jag redogjorde innan intervjuerna att jag var intresserad av att studera 

polyamori utifrån att det bryter mot tvåsamhetsnormen, för den ena informanten över e-post 

och för den andra i startskedet av intervjun, efter deras förfrågningar.  
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2.7 Etiska överväganden 

En av informanterna fick jag tag på genom min klasskamrat, vilket gjorde att jag funderade 

över om konfidentialiteten kunde ifrågasättas. Informanten talade själv om för vår 

gemensamma bekant att hon skulle vara med och sa att hon inte såg det som ett problem. Den 

community genom vilken jag fann den andra informanten nämns inte vid namn i studien, 

vilket gör att trovärdigheten för arbetet minskar, men det säkerställer informantens rätt till 

anonymitet, som är ett krav för konfidentialitet (Kvale; 1997, Vetenskapliga rådet; 2002). 

 

Under skrivandets gång har frågan om vad jag väljer att lyfta fram för ämnen utifrån 

polyamori varit en viktig del av de etiska övervägandena och även för vilka teman jag valt att 

beröra under intervjuerna. Jag har reflekterat kring föreställningar om polyamori och hur 

dessa skulle kunna upprätthållas genom min studie, utifrån vilka områden som belyses, till 

exempel sexuella relationer, men också utifrån att inte vilja presentera temana för 

informanterna på ett fördomsfullt sätt. Vad som ses som kärleksrelationer kan vara olika 

beroende på vem som tillfrågas. För att ändå kunna lyfta fram kärlek, vänskap och sexuella 

relationer har de berättande frågorna varit ett verktyg för att kunna beröra områden med ett 

explorativt syfte, och gett informanterna utrymme för att själva lyfta fram det som 

kärleksrelationer handlar om för dem.  

3. KUNSKAPSLÄGE 

I denna del av uppsatsen följer en redovisning av definitioner av begreppet polyamori samt en 

presentation av begrepp som beskriver andra relationsformer som bryter mot 

tvåsamhetsnormen. Jag som författare tar inte ställning för någon av definitionerna, utan är i 

min studie ute efter att skapa ny kunskap kring detta område. Vidare presenteras queer och 

queerteori som teoretiskt utgångspunkt för studier av relationer ur ett normkritiskt perspektiv, 

sedan en redovisning av tidigare forskning om polyamori uppdelat i fyra områden: 

Genusperspektivet i forskning om polyamori, Identitet och språk, Skiljelinje mellan vänskaps- 

och kärleksrelationer samt Polyamori och skapandet av det andra.  

3.1 Definitioner och beskrivning av begrepp 

3.1.1 Definitioner: polyamori 

Polyamori presenteras i Nationalencyklopedin som ett nyord och definitionen är att ha flera 

sexuella relationer samtidigt (www.ne.se), medan Svenska akademien förklarar det som att 
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ha flera kärleksrelationer samtidigt (www.svenskaakademien.se). På Wikipedia beskrivs att 

polyamori är utövandet, önskan om eller förmågan till flera samtidiga kärleksrelationer, med 

samtycke från alla inblandade (www.wikipedia.se). 

 

Lano och Parry (1995) definierar i sin ordlista polyamori som att älska mer än en. Kärleken 

kan vara sexuell, emotionell, spirituell, eller någon kombination där av, som samstämmer 

med önskningar och överenskommelser från de inblandade individerna (s. 127).  Munson och 

Stelboum (1999) samt Klesse (2007 b) definierar polyamori som många kärlekar eller kärlek 

till fler än en. Hur polyamori ska definieras är under ständig diskussion, och multipla 

relationer nämns som ett förslag på definition som kan ses som minst kontroversiell (Klesse; 

2007 b). RFSU:s skrift (2009) om poly definierar begreppet polyamorös som att ha förmågan 

att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. De beskriver att det inte krävs en 

praktik, utan att det snarare är en beskrivning av en förmåga eller en identitet.  

 

De olika definitionerna kan tänkas spegla att det inte förs vidare mycket diskussion kring 

ämnet polyamori. Avsaknaden av svensk forskning är ett exempel på att begreppet inte 

diskuteras i vidare utsträckning. Det kan också tänkas vara så att det finns en grund och en 

önskan om att inte definiera begreppet klart och tydligt, att det ska finnas utrymme att 

beskriva sig som polyamorös eller sina relationer som polyamorösa, utan att behöva ingå i ett 

färdigt koncept och bli beskriven utifrån en etikett. Utifrån den forskning som jag har funnit, 

är polyamori ett relativt nytt begrepp, vilket också kan ses som en förklaring till att det finns 

mångtydiga definitioner. 

3.1.2 Relaterade och avgränsande begrepp: polyamori 

Monogami beskrivs som en sexuell relation med endast en partner, oftast livslång, medan 

seriell monogami beskrivs som exklusivt sexuellt parbildande med en person åt gången 

(Munson & Stelboum; 1999, RFSU; 2009). Seriell monogami beskrivs som den relationsform 

som ses som vanligast förekommande i det svenska samhället idag (RFSU; 2009).  

 

Begreppen som beskrivs här nedan, visar andra icke-monogama relationsformer, men som 

avgränsas från polyamori i denna uppsats. Polygami innebär strikt flersamma äktenskap, 

vilket enligt lag inte är tillåtet i Sverige och inte heller i många delar av världen. Öppna 

förhållanden kan innebära att ett traditionellt par tillåter sexuella förbindelser utanför en 

tvåsamhetsrelation, och liknar således polyamorösa relationer på vissa punkter. Swingers 
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innebär att (oftast heterosexuella) par byter partner för sexuella förbindelser. Poly kan ses som 

ett samlingsbegrepp för former av relationer som går utanför tvåsamhetsnormen, vilken menar 

att en relation som innebär kärleks- och sexuella relationer ska bestå av endast två personer, 

vara exklusiv för dessa två och bestående (RFSU; 2009).  

3.1.3 Centrala begrepp: polyamori 

Kontrakt och förhandlingar är begrepp som ses som centrala för polyamorösa relationer. De 

föreställningar och ramar som ofta finns färdigskrivna utifrån parrelationer och tvåsamhet 

ersätts av egna överenskommelser i hur varje relation ska se ut. Polyamorösa relationer kan 

delas in i primära och sekundära relationer, vilket innebär att relationer kan ha olika vikt och 

vara olika starka. För vissa betraktas alla relationer som lika starka. Relationsanarki utgår från 

en queer grund, och innebär en vilja att sudda ut gränser mellan vänskaps- och 

kärleksrelationer, för att undvika föreställningar och ramar för hur relationer ska vara och se 

ut (Munson & Stelboum; 1999, RFSU; 2009). 

3.2 Teori 

3.2.1 Queer och queerteori  

Queer på engelska betyder ”avvikande”, ”knäpp” eller ”pervers” och har använts som 

skällsord på homosexuella. Begreppet togs i bruk  på ett nytt vis av den homopolitiska 

rörelsen, då denna avsåg att med användandet av ordet queer frångå gayrörelsens fokus på 

tolerans och acceptans från majoritetssamhället, och istället vara mer konfrontativ 

(Ambjörnsson; 2006). Meningen var att ta tillbaka ordet queer för att konfrontera förtryck och 

marginalisering, och synliggöra det och dem som avviker från majoritetssamhället. De 

menade också att gayrörelsens betoning på konformitet till majoritetssamhället exkluderar 

vissa grupper inom gayvärlden (Ibid.). Snarare än att betraktas som en tydlig, definierad och 

avgränsad identitet, syftar queer till att vara ett kritiskt förhållningssätt till det normativa. 

Queer som begrepp bör egentligen in preciseras och en av de viktigaste delarna i 

queerrörelsens startgropar var att inte slå fast en exakt betydelse för ordet (Rosenberg; 2002). 

Queerteori syftar till att bryta upp kategorier, inte till att förvandlas till en (Ibid.) och att 

studera och analysera normbrytande praktiker ur ett brett perspektiv, bland annat utifrån 

kultur, samhälle och identitet (Ambjörnsson; 2006). Det är en öppen och därmed tillgänglig 

position för att kritiskt granska det heteronormativa (Rosenberg; 2002).  
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Queerteori är inte en enhetlig eller systematisk skolbildning, utan en blandning av studier 

vilka kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga institutioner, strukturer, relationer 

och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och 

allomfattande ursprungssexualitet (Rosenberg, 2002, s. 12-13). 

 

Även om queerteori har sin huvudutgångspunkt i att den heterosexuella normen fungerar som 

en exkluderande praktik, med främst köns-/genusidentifikation och sexualitet, kan den även 

användas i ett bredare perspektiv för att studera det normaliserande och det avvikande 

(Rosenberg; 2002). Queerteorins främsta syfte är således att studera hur det som beskrivs som 

sexualitet i vårt samhälle organiseras, struktureras och upplevs, och menar att identiteter, 

handlingar, normer och föreställningar är det som gemensamt skapar vad vi kallar sexualitet 

(Ambjörnsson; 2006).  

 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Genusperspektivet i forskning om polyamori 

Relationsformer på heteronormativ och tvåsam grund betraktas som naturlig. De vilar på 

patriarkala grunder och beskrivs som ett arv från judisk och kristen tradition, som 

upprätthåller kvinnans underordning till mannen, vilket även lesbiska kvinnor inordnats i 

bildande av relationer. Polyamorösa relationer kan ses som en form av motstånd till detta 

(Stelboum; 1999), och även som ett paradigmskifte i synen på relationer och känslor. Män 

kan accepteras ha flera (sexuella) relationer utanför den monogama relationen, men inte 

kvinnor (Zambrano; 1999). Även bilden av den monogama relationens upprätthållande av 

trygghet och romantik i en lång relation, ifrågasätts då det utifrån polyamorösa relationer är 

möjligt att vara kvar i långvariga relationer, men samtidigt acceptera känslor för andra 

(Halpern; Vera; 1999). 

3.3.2 Identitet och språk 

Polybegreppet kan tolkas olika för olika personer (Klesse; 2007 b, RFSU; 2009) och 

innebörden i ”jag är poly” och begreppet polyamori kan ha olika karaktär (Klesse; 2007b). 

Det kan innebära en etikett på eller en beskrivning av relationslivet, en relationsfilosofi eller 

ses som en central och betydande del i det personliga socio-sexuella livet (Lano & Parry; 

1995, Klesse; 2007 b.).  Fem dominerande drag som rör sig i diskursen kring polyamori är 

kärlek, kommunikation, förhandling, ärlighet samt vänskap. Betydelsen av polyamori behöver 
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inte nödvändigtvis innefatta sexuella relationer, utan kan mer betona den emotionella delen av 

relationer. Ordet partner kan uppfattas som ett antagande om innefattande av sexuell relation, 

vilket inte alltid är vad polyamorösa relationer innebär (Klesse; 2007 b). 

 

Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv diskuteras hur ett nytt språk formas på 

webcommunities för polyamorösa, för att kunna stämma överens med den polyamorösa 

livstilen och relationer. De ord som i samhället vanligtvis används i talet om relationer 

ifrågasätts, då de betraktas som användbara endast för monogama relationsformer och som 

upprätthållande av tvåsamhetsnormen. Användande av begrepp som svartsjuka och otrohet 

upprätthåller ett språk som exkluderar icke-monogama relationer. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt betraktas språket som en beroende faktor till hur vi ser på och 

förstår sexuell identitet. Då svartsjuka beskrivs som en negativ känsla och som ett naturligt 

svar på otrohet, upprätthålls också samtidigt monogami som norm för relationer, genom 

beskrivningen av rädslan att bli lämnad för någon annan. Det existerande språket som utgår 

från monogama relationer, exkluderar och omöjliggör polyamori (Ritchie & Barker; 2006).  

3.3.3 Skiljelinje mellan vänskaps- och kärleksrelationer 

Vänskap kan ses som polyamoröst genom att det går att älska många vänner samtidigt.  

Kärlekens oändlighet till vänner, barn och syskon ses som naturligt i dagens samhälle, vilket 

skulle kunna stå som modell även för (intima) kärleksrelationer (Klesse; 2007 b, Rothblum; 

1999, Wasshede; 2010). Vänskapsrelationer värderas inte lika högt som (intima) 

kärleksrelationer utifrån den uppmärksamhet som de jämförelsevis får från omgivningen och 

kan tendera att minska i intensitet när en relation som innefattar sexuellt umgänge ingår i en 

individs liv. Den starka gränsen mellan vänskapsrelationer och (intima) kärleksrelationer 

ifrågasätts, och även vad som ses som kärnan i kärleksrelationer. Den intima vänskapen (både 

sexuell och icke-sexuell) ses som en viktig del i många polyamorösa relationer (Klesse; 2007 

b, Rothblum; 1999) och att låta alla viktiga relationer få ta plats och inte sätta någon framför 

den andra beskrivs som en central del i polyamori (Klesse; 2007 b). Vänskapsrelationer kan 

beskrivas som modell även för (intima) kärleksrelationer utifrån att det går att älska mer än en 

person samtidigt (Klesse; 2007 b, Rothblum; 1999, Wasshede; 2010). 

3.3.4 Polyamori och skapandet av det andra 

Polyamori tenderar att, som andra frågor som rör sexualitet, privilegiera vita, icke-trans och 

icke-funktionsnedsatta personer, och det är de privilegierades ansvar att öppna upp 

tillgängligheten till polyamori för de som inte har tillträde till den (Haritatown, Lin & Klesse; 
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2006). Polyamori har en revolutionär potential till att utmana och förändra normer kring 

relationer, men en högre socioekonomisk status gör det lättare att utmana normer kring 

relationer (Noël; 2006). Begreppen inom polyamori behöver teoretiseras så att de kan 

användas oberoende geografisk kontext och individuella omständigheter, och inte främst 

utifrån en västerländsk norm om genusordning och relationer (Sik Young Ho; 2006). Genom 

att beskriva polyamorösa relationer som ansvarsfulla icke-mongogama relationer sätts gränser 

upp för vad polyamori kan vara och gör det till något ansvarsfullt, vilket samtidigt skapar det 

oansvarsfulla och gör det till något avvikande (Klesse; 2007 b, Lano & Parry; 1995). Då 

polyamori vilar på bland annat ärlighet och förhandling, stärker det ytterligare bilden av det 

som ansvarsfull icke-monogami. Betoningen på kärlek i polyamorösa relationer tenderar att 

gå parallellt med nedtoningen av sex, vilket blir ett sätt att avskilja polyamori från 

promiskuitet (Klesse; 2007 b), och skapar och förhåller sig samtidigt till det moraliska och 

omoraliska i förhållande till kärlek, sex och relationer. 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet inleds med en kort presentation av informanterna, med ett fåtal uppgifter för att sätta 

dem i ett sammanhang. Sedan följer resultat och analys som delats in i sju teman: Språkets 

betydelse och begränsning, Reaktioner och (o)förståelse från (två)samhället, Otrohet, 

svartsjuka och moral, Den romantiska kärleksmyten, Gråzonen mellan vänskaps- och 

kärleksrelationer, Patriarkal grund för tvåsamhetsnormen, samt Strukturella hinder för 

polyamorösa relationer. Under varje tema presenteras informanternas tankar, beskrivningar 

och erfarenheter, vilka sedan analyseras temavis utifrån den tidigare forskning och queerteori 

som presenterats ovan.     

4.1 Presentation av informanter 

Nils är 34 år och är för tillfället arbetssökande civilingenjör. Han bor i en storstad i Sverige. 

Maria är en 26-årig journalistikstuderande som även hon bor i en svensk storstad. De 

beskriver båda att de har en polyamorös inställning till relationer. 

4.2 Redovisning av resultat och analys 

4.2.1 Språkets betydelse och begränsning 

Maria använder sig av orden flickvän och tillsammans för att beskriva sin nuvarande relation, 

men problematiserar dem utifrån att de ingår i färdiga koncept utifrån hur relationer ser ut.  
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Hon menar att hon känner sig bekväm i användandet av begreppen tillsammans och flickvän 

tillsammans med sin flickvän, men inte i sammanhang där hennes egen innebörd av orden inte 

är klar för andra. Maria säger att hon kan använda begreppet romans för att beskriva en 

relation som hon har till en person, men understryker också att det kan ses som en underdrift 

av vad personen har för plats i hennes liv. Nils förklarar att han, när han är lat, kan använda 

sig av ord som pojkvän och flickvän, men för att beskriva sin nuvarande relation kan han 

använda sambo, mamma till hans barn och beskriva relationen till den personen som att det är 

någon som han hoppas ska finnas i hans liv så länge han lever. Mamma till hans barn 

upplever han som att det kan tolkas som att de inte längre har en relation eller att hon inte 

längre har en plats i hans liv. Maria menar att språket alltid är en begränsning när normer 

bryts, eftersom språket är en spegling av samhället, och enligt normen om relationer finns en 

färdig mall för hur dejtande- och relationsprocessen ska se ut. 

 

Jag känner mig inte riktigt bekväm med pojkvän, flickvän längre. Jag har gjort det förut, men 

sedan jag kom underfund med mig själv och saker och ting, så kan jag inte riktigt… (Maria) 

 

Hon menar att för henne är varje relation unik och hon vill komma ifrån den färdiga mallen 

och begreppen med färdiga innebörder, men upplever det som svårt att hitta begrepp som 

passar henne utifrån att andra kan ha sina egna definitioner.  

 

Behovet av ett nytt språk och nya begrepp för polyamori (Ritchie & Barker; 2006), belyser 

precis som Maria och Nils erfarenheten av att inte finna de ord som beskriver relationer 

utanför tvåsamhetsnormen och de färdiga relationsmallarna, med ständig risk för att bli 

missförstådda av omgivningen. Då sexuell identitet skapas av det språk som vi använder, 

exkluderas där med den polyamorösa relationsformen (Ritchie & Barker; 2006), som för 

Maria och Nils, då orden saknas för att beskriva det som de relationerna innebär. Det till 

tvåsamhetsnormens alternativa språkbruk som polyamorösa relationsformer skapar, och viljan 

att bryta upp de fasta definitionerna och färdiga relationsmallarna, kan beskrivas som ett 

queert förhållningssätt till relationer. I språkbruket blir det heteronormativa den exkluderande 

praktik som queer belyser, i och med att orden redan har en innebörd som endast passar in i 

den heteronormativa och tvåsamma relationsbildningen (Ambjörnsson; 2006, Rosenberg; 

2002). 
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4.2.2 Reaktioner och (o)förståelse från (två)samhället 

Maria beskriver att hon upplever det som svårare att komma ut som polyamorös än att berätta 

för sin omgivning att hon vill vara med kvinnor, och att människor alltid antar att hon och den 

hon är med har en monogam relation. Hon berättar att människor kan reagera emotionellt och 

bli ledsna när hon berätta om sitt polyskap, utifrån att de ser det som något som skulle kunna 

”drabba” dem, att deras partner skulle tänka liknande och vara otrogen. Nils beskriver att när 

han berättar om sitt polyskap, reagerar ofta människor med ryggmärgen och de hävdar att det 

helt enkelt inte går att vara kär i flera personer samtidigt. Att ha sex med flera personer 

upplever han att det kan finnas acceptans och förståelse för, men inte för att vara kär i flera 

personer samtidigt. Nils beskriver även ”relationsexperters” teorier om anknytningsproblem 

och att polyamori skulle vara ett sätt att fly från relationer när de blir dåliga, och att det skulle 

bero på att polyamorösa har svårt att knyta an. Nils menar att det inte är något som skulle vara 

specifikt för personer i polyrelationer, utan att dessa snarare finns både i poly- och 

monorelationer, samt att polyamorösa kan klara av att ha flera relationer samtidigt, som de 

vill ha för resten av livet.  Maria kan uppleva att det finns en avsaknad av respekt genom att 

människor tar sig rätten att ställa intima frågor och ”klampa in” i hennes privatliv. Hon väljer 

oftast att prata om sina relationer med människor som hon upplever har en grundläggande 

respekt för henne, men säger att hon inte heller har ett behov av att hävda sitt polyskap hela 

tiden. 

 

…jag känner att det är oskönt att bli missförstådd och det är tråkigt att inte kunna njuta av 

människor och livet, utan att det måste bli dömt eller förklara sig eller att det tisslas och 

tasslas om. Det kan jag tycka är tråkigt. (Maria) 

 

De negativa reaktionerna som oftast möter Maria, bidrar till att hon förväntar sig att i princip 

alla ska reagera just negativt. Nils menar att ju mer tydlig han är med hur han lever, desto 

mindre negativa reaktioner får han. Maria uttrycker att hon också kan möta positiva reaktioner 

när hon berättar om sin inställning till relationer, att omgivningen också kan förmedla att om 

det är det sättet hon känner är det rätta för henne, så är det självklart att hon ska leva så. Både 

Maria och Nils menar inte att de tycker att alla människor borde leva, tänka eller känna i 

termer av polyamori. Nils menar däremot att normen borde vara mer accepterande och Maria 

uttrycker en önskan om en ökad förståelse för andra sätt att se på relationer än den rådande 

normen. 
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En vuxen individ ska leva i ett parförhållande, och att tvåsamhet även har blivit en mall för 

samkönade relationer (Norberg; 2007), även om det grundas på heterosexuell parbildning 

(Stelboum; 1999, Zambrano; 1999), exemplifieras av Marias beskrivning av att det är känns 

svårare att komma ut som polyamorösa än att frångå det heterosexuella antagandet. Att 

ständigt behöva förklara sig och sin syn på relationer, bli missförstådd och få påträngande 

frågor om privatlivet visar att det finns ett antagande om att relationer ska ordnas efter färdiga 

mallar och se ut på ett visst sätt. Heteronormen blir en exkluderande praktik som beskrivs 

utifrån queerteori (Ambjörnsson; 2006, Rosenberg; 2002), i och med att de relationer som inte 

förhåller sig till denna, ifrågasätts och måste förklaras och ses som något som kan ”drabba” en 

individ. Det heteronormativa, och där med tvåsamma, handlingarna och relationerna som 

betraktas som naturliga och som en ursprungssexualitet, granskas genom ett queert 

förhållningssätt kritiskt (Rosenberg; 2002), genom informanternas ifrågasättande av 

tvåsamhet som något naturligt. 

4.2.3 Otrohet, svartsjuka och moral 

Både Maria och Nils upplever att de måste förklara hur deras relationer ser ut för att inte 

riskera att betraktas som otrogna av omgivningen. Nils menar att det är orättvist, personer 

som lever i monogama relationer behöver aldrig förklara sig. 

 

Min stora rädsla är att ju att folk ska tro att jag bedrar min flickvän, och även att jag bedrar 

den här kvinnan som jag har träffat. För, det blir som att… Folk kan inte inrymma att det 

finns någon slags frihet i det här liksom. Och det gör mig väldigt ont liksom, att bli tolkad på 

det sättet. Jag blir irriterad över folk alltid tror att man är monogam och jag blir irriterad 

över att folk tror att man lever i någon slags otrohetsvärld. Det stör mig otroligt mycket. 

(Maria) 

 

Maria uppger att omgivningen ofta tolkar hennes öppna relationer eller polyskap som att hon 

vill ha sex med alla hon ser, att hon skulle ta varje möjlig chans till att ha sex, samt att 

polyamori skulle vara någon form av promiskuitet. Maria beskriver att hon har haft öppna 

relationer utan att ens ha varit med någon annan, och kopplar sitt polyskap till känslan av att 

inte vilja äga någon, inte som en chans till att få ha ett obegränsat antal sexuella relationer. 

Föreställningar om att svartsjuka skulle vara det värsta i Marias relationer möter henne ofta. 



18 

 

Hon menar att nödvändigheten om att aktivt prata om relationen och definiera den, gör att 

risken för lögner och missförstånd minskar väldigt mycket. Hon ser det inte som att svartsjuka 

är en känsla, utan flera känslor som läggs ihop, och sedan beskrivs som svartsjuka. Problem i 

relationer kommer alltid att finnas menar hon, men den ärlighet och kommunikation som hon 

värdesätter i sina relationer kan minska risken för känslan av svartsjuka. 

Kommunikation, förhandling och ärlighet är några av de viktigaste begreppen i diskursen av 

polyamori (Klesse; 2007 b), vilka Maria framhåller som viktiga i sin syn på problem som kan 

uppstå i en relation. Svartsjuka blir för Maria ett omdefinierat begrepp med mångtydig 

innebörd och kan knytas till hur språket upprätthåller den normativa synen på de tvåsamma 

relationerna (Ritchie & Barker; 2006), men också beskrivas som handlingar som ses som 

omoraliska i relationer. Diskussionen om skapandet av det ansvarsfulla (Klesse; 2006; 2007 

b) och avskiljandet från begreppet promiskuitet (Klesse; 2007 b) känns igen utifrån 

informanternas beskrivning av sina relationer.  Polyamori definieras dels genom skillnaden 

från den normativa synen på kärleksrelationer, men också genom att avgränsa sig från 

påstående om att polyamorösa skulle har sex med ”alla”, och ha ett obegränsat antal sexuella 

relationer, vara promiskuösa (Ibid.) . Detta speglar den moraliska aspekten av vad som är rätt 

och fel i relationer, sex och kärlek. Sex med andra utanför (den tvåsamma) relationen tolkas 

automatiskt som otrohet och omoraliskt, och ses som bristande i ärlighet och kommunikation. 

Att denna ärlighet och kommunikation existerar, och dessutom ses som viktig och bärande i 

polyamorösa relationer, ger en ny innebörd till moral och svartsjuka. Kärleksrelationer kan 

således vara fler än en, utan att det för de inblandade behöver innebära omoraliska handlingar.  

Detta tolkar jag som att det råder ett dikotomt förhållningssätt mellan sexuella relationer i ett 

parförhållande, och sexuella relationer utanför parförhållanden. Polyamori blir således ett 

mellanting som inte passar in i det normativa sättet att se på sexuella relationer, och 

förhållanden. Det skapas ett svartvitt landskap där polyamori inte får plats, som normen 

exkluderar, språkmässigt och således också i den rådande synen på relationer och sex. 

4.2.4 Den romantiska kärleksmyten 

Nils menar att tvåsamheten i samhället verkar ses som ett slags mål med livet, och Maria 

konstaterar att det finns en vision om att hitta den rätta, ”the one and only”, och att det är den 

allmänt accepterade bilden av kärlek, det normgivande. De refererar båda till att verkligheten 

inte ser ut så idag, att många byter partner under livets gång. Maria tycker att idealet om att en 

person skulle vara den enda, sätter en fruktansvärd press på den personen, att den måste leva 

upp till så mycket och vara ”allt”. Hon ser människor som komplement till varandra, istället 
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för som hot. Hon menar också att det går att se att olika människor passar olika bra för 

varandra vid olika faser i livet. Nils menar att det finns olika strategier för att hantera känslan 

av att bli intresserad av någon och redan vara i en relation: 

 

Så träffar du någon annan som du blir kär i. Då får du ju på något sätt välja då, om man ska 

följa normen, liksom. Du får välja den ena eller den andra och så ska du bara glömma bort 

den du inte väljer. Eller, så lever du med den du valde, och så vänstrar du med den här andra, 

det är också accepterat i samhället. Kanske inte moraliskt korrekt, men det är faktiskt mer 

accepterat än att leva som jag gör, vilket känns väldigt underligt, att det är så. (Nils) 

 

Både Maria och Nils jämför idén om ”the one and only” med en Disneysaga, och att det 

egentligen inte speglar verkligheten. Nils spekulerar kring att det kan vara något att tro på, ett 

komplement till religioner, något som gör livet betydelsefullt. Båda informanterna framhåller 

att det säkert är så att en del bara blir kär i en åt gången, men att det också kan handla om att 

våga öppna upp för att det kan finnas andra alternativ än vad normen så starkt upprätthåller. 

Nils berättar om att han upptäckte att det fanns fler som tänkte och kände som han och senare 

kom fram till hur han ville leva, samt att det inte var honom det var fel på, utan normen om 

tvåsamhet. Normen borde vara mer accepterande och det borde ges mer information om 

alternativen, menar Nils. Till exempel borde det finnas folk som går ut och informerar om 

alternativen i till exempel skolor, precis som information och diskussion kring sexuell 

läggning. Maria säger att hon önskar att människor gav sig själva större utrymme att reflektera 

över sina relationer och sin roll i relationerna. Hon tänker att det möjligtvis kan vara lättare att 

leva som polyamorös, eller över huvudtaget kom fram till att det finns alternativ till tvåsamma 

relationer, i grupper och sammanhang där normer redan luckrats upp. 

 

Den starka tvåsamhetsnormen som styr relationsbildning (Adeniji; 2008, Gustavson; 2001, 

Norberg; 2007, Nordin; 2007). Genom att bryta mot de starka normerna kring relationer blir 

det, som queerteori beskriver det (Rosenberg; 2002), ett sätt att kritiskt granska det 

heteronormativa, i vilket tvåsamhet är en del. Detta beskrivs av Nils genom att den normen 

om tvåsamma relationer fick honom att tro att det var honom det var fel på, tills han märkte 

att det fanns flera som tänkte som honom och började tänka annorlunda på kärlek och 

relationer. Polyamori kan ha betydelsen av en relationsfilosofi (Klesse; 2007 b). Maria och 

Nils belyser hur de dels inte känner sig bekväma i det tvåsamma idealet, och att deras sätt att 
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förhålla sig till relationer kan tolkas som en relationsfilosofi, då de aktivt reflekterar över det 

som normen upprätthåller och hur de själva vill ordna sina relationer och leva.   

4.2.5 Gråzonen mellan vänskaps- och kärleksrelationer 

 

…man kan ju ha flera vänskapsrelationer samtidigt och det upplever inte folk som ett 

problem, för där har man plötsligt kärlek och känslor till över för alla, men man kan inte ha 

flera kärleksrelationer. (Maria) 

 

Maria och Nils uttrycker båda att de flesta människor har väldigt nära relationer med flera 

vänner, och sedan en nära relation med en person som de kallar för sin partner. Gränsen där 

emellan beskrivs av Nils som många gånger minimal, och av Maria som en gråzon, där olika 

relationer kan flyta in i det ena för att sedan övergå i något annat. Maria uttrycker det som att 

hon kan vara ”vänskapskär” och vilja vara med en vän hela tiden, utan att det finns en sexuell 

attraktion, precis som den sexuella attraktionen som finns i vissa relationer kan försvinna med 

tiden. Ibland kan hon ha vänner eller personer i sitt liv som hon känner en sexuell attraktion 

till, som sedan helt försvinner. Hon uttrycker att hon ser all sin kärlek som en och samma pott, 

men att ordet förälskelse skulle kunna definieras som det när vi känner något för någon på 

både ett emotionellt och ett sexuellt plan. Nils menar att han inte ser det som relevant att dela 

in kärlek i kärlek till personer som han har sex med eller inte, och att den hårda gränsen som 

dras mellan dessa två relationsformer och upphöjandet av den relationen där sex ingår, av 

honom uppfattas som en nedvärdering av vänskapsrelationer. 

 

Kärlek för mig är ganska rent, och inte så kopplat till det sexuella, utan, de personer som man 

vill ha nära sig, de har man någon form av kärlek till. (Nils) 

 

Maria poängterar att det blir lika naturligt att fokusera på två kärestor som att fokusera på två 

syskon eller vänner. Nils menar att han brukar använda mallen för vänskapsrelationer för att 

reflektera över sina djuprelationer där det ingår sex och som han känner mycket för. Han 

menar att han har blivit programmerad med den normativa synen på relationer och kärlek, att 

han också tidigare har reagerat med ryggmärgen på känslan av att vara kär i flera samtidigt 
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och att det bara skulle gå att vara kär i en person samtidigt. Han har sedan kommit fram till att 

den reaktionen går emot honom själv och hur han känner inför relationer och kärlek. 

 

Diskussionen kring den starka skiljelinjen mellan vänskap- och (intima) kärleksrelationer som 

finns i dagens samhälle (Klesse; 2007 b, Rothblum; 1999) belyser i likhet med Nils, hur 

mallen för vänskapsrelationer också kan användas som mall för intima kärleksrelationer, och 

att skillnaden inte behöver eller borde vara så stor. Vänskapsrelationer nedvärderas i och med 

att de (intima) kärleksrelationerna får ta en större och viktigare plats, men i polyamorösa 

relationer framhålls det att flera relationer kan få ta lika mycket plats (Ibid.). Det 

relationsanarkistiska förhållningssättet ifrågasätter den tydliga kategoriseringen av kärleks- 

och vänskapsrelationer och menar att kategoriseringen medför mallar för hur relationer ska 

vara (RFSU; 2009), vilket båda informanterna exemplifierar i beskrivningarna av den gråzon 

de tycker kan, och bör få, finnas. 

4.2.6 Patriarkal grund för tvåsamhetsnormen 

Båda informanterna kopplar den starka tvåsamhetsnormen till en historisk kontext av 

patriarkal stuktur och kärnfamiljen som en strukturering för ett ekonomisk fungerande och 

gynnsamt samhälle. Maria ser det som att kvinnor har haft mindre möjlighet och tillgång till 

sin sexualitet och sexuell frigjordhet, vilket hon också ser som invävt i normer kring sexualitet 

idag. Nils upplever att människor ibland antar att han ”vill knulla runt”. Han menar att det kan 

bero på att han är kille, och att tjejer i polyamorösa relationer oftare kan betraktas som offer 

av omgivningen, att de skulle ha råkat ut för något hemskt och därför tänker och känner som 

de gör. Både Maria och Nils ser polyamori som en förändringspotential till ojämställdhet 

mellan kvinnor och män. 

 

För då tvingas man bryta upp från det här ”en hane”-perspektivet, och man… Ja. Man 

tvingas ju… Det som händer med en själv är ju att man tvingas inse att man inte kanske är 

den enda. Och att man kan vara unik ändå och sådana saker. (Maria) 

 

Nils ser prioriteringen av jämställdhet inom relationsanarkin och polyamori som en hjälp till 

att först ha kunnat acceptera sitt sätt att se på relationer och hur han känner. Han menar att det 

överlag måste ges mer frihet och bli mer jämställt i relationer mellan människor, och ser det 
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som att förhållanden överlag är en del av det patriarkala systemet. Både Maria och Nils 

beskriver sitt polyskap i termer av icke-ägande, vilket för dem bryter mot de färdiga mallarna 

och koncepten för traditionella relationsformer, dels utifrån begreppen om flick- och pojkvän 

och tillsammans, men också som Maria uttrycker det kring sitt polyskap: 

 

...så det är mer en känsla, eller ett state of mind, en känsla av att inte vilja äga någon, att inte 

vilja äga rätten till någons upplevelser, eller sinnesupplevelser, eller tankeupplevelser eller 

möten med människor. Den rätten vill jag inte ha över någon och jag vill inte att någon annan 

ska ha den rätten över mig. (Maria) 

 

Den starka tvåsamhetsnormen har sina grunder i mäns makt över kvinnor och termen att inte 

”ha rätt till någon”, frångår den normativa synen på relationer som monogami innebär 

(Stelboum; 1999, Zambrano; 1999). Dekonstruerandet av tvåsamhetens ensamt rådande 

garanti till romantik och trygghet belyses genom att se polyamori som ett alternativ som kan 

erbjuda detsamma (Vera; Halpern; 1999).  Det exemplifieras utifrån informanternas betoning 

av att kunna skapa detta, utan att behöva vara den enda, men ändå vara unik och betydelsefull. 

De patriarkala grunderna för tvåsamma relationer beskrivs också genom mäns tillgänglighet 

till flertalet sexuella relationer utifrån en acceptans från samhället (Zambrano; 1999), vilket 

exemplifieras av Nils i hans beskrivning av att han antas vilja ha många sexuella relationer 

eftersom han är man. Den patriarkala grund för förhållanden och relationer (Gustavson; 2001, 

Norberg; 2007, Stelboum; Zambrano; 1999), kan beskrivas genom informanternas syn på de 

existerande relationsbegreppen, som de kopplar till ägande. 

4.2.7 Strukturella hinder för polyamorösa relationer 

Varken Nils eller Maria har någon praktisk erfarenhet av ekonomiska eller juridiska problem 

eller hinder utifrån sina relationsbildningar. Maria beskriver att hon bor ensam och trivs 

väldigt bra med det och Nils att han ser sig som individualist och betonar vikten av att ha sin 

egen ekonomi. Båda kan dock se att det finns lagar och regler som begränsar möjligheter till 

samlevnad utifrån juridiska och ekonomiska aspekter, när det handlar om relationer som går 

utanför tvåsamhetsnormen. Nils exemplifierar det med att automatiskt räknas som sambo 

genom att bo tillsammans med någon, och att det bara går att vara sambo med en.  
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Ja, alltså, det blir ju vissa dilemman, för att, ja men till exempel, om jag har tandborste hos 

två olika personer, blir jag då plötsligt skyldig att, till exempel, om de söker bostadsbidrag, 

blir jag då tvungen att ge dem pengar, om jag skulle tjäna pengar? Båda två? Det finns ju 

väldigt många sådana frågeställningar som blir väldigt absurda om man tänker i icke-

tvåsamma sammanhang. (Nils) 

 

 

Maria pekar på att både äktenskapsbalken och sambolagen baseras på tvåsamhet och 

exkluderar andra former för att kunna ingå avtal med personer, kring exempelvis vårdnaden 

av barn och bodelningar. Hon förstår inte heller varför vårdnaden av barn ska behöva 

begränsas till två personer, eller varför det ska krävas ett samliv för dessa typer av avtal, 

vilket även Nils ifrågasätter. 

 

 

…jag tänker mig inte att jag nödvändigtvis kommer att skaffa barn med en käresta, eller så, 

eller nödvändigtvis med en person, det kanske är män eller det kanske är flera män, det 

kanske är en partner och två vänner. (Maria) 

 

 

Maria menar att hon inte förstår det nödvändiga eller det logiska i varför de juridiska och 

ekonomiska avtalen endast kan skrivas mellan personer som har, eller antas ha, en sexuell 

relation, vilket hon menar är utmärkande för äktenskapsbalken och sambolagen. Hon kan 

också se att det finns tillfällen då hon tenderar att hamna utanför myndigheters klassificering, 

och inte synas i statistik. Något som båda informanterna uppmärksammar är att verkligheten 

inte ser ut som lagar och regelverk gör, vilka de menar utgår från kärnfamiljen. Idag har barn 

halvsyskon och styvföräldrar, vilket Maria ser som en form av queer och Nils menar att det 

faktiskt är något av en känsla av polyamori i det.  

 

Tvåsamhetsrelationen ger tillgång till de ekonomiskt och juridiskt mest gynnsamma 

förhållandena, vilket beskrives genom att visa hur tvåsamheten privilegieras genom 

äktenskapsbalken, den tidigare partnerskapslagen och sambolagen (Adeniji; 2008, Gustavson; 

2006; 2003; 2001). Både Maria och Nils problematiserar detta genom att inte bara se till sig 

själva och sina relationer som går utanför tvåsamhetsnormen, utan också till hur relationer ser 
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ut över lag i samhället idag. Den seriella monogamin och familjekonstellationer som går 

bortom en livslång relation, bryter även det mot de juridiskt och ekonomiskt mest gynnsamma 

möjligheterna som lagarna ger tillträder till. Genom att den heteronormativa och tvåsamma 

relationsbildningen privilegieras, nedvärderas och avvikandegörs samtidigt andra 

relationsformer, och en queer granskning av det institutionella privilegierandet (Rosenberg; 

2002), synliggör den heterosexuella och tvåsamma normen som ger tillgång till de största 

juridiska och ekonomiska möjligheterna för relationsbildning.  Detta exemplifieras av Marias 

reflektion om att den sexuella relationen är det som uttryckligen ger tillträde till den 

lagstiftning som erbjuder de mest gynnsamma möjligheterna ekonomiskt och juridiskt, i fråga 

om relationsbildning och familjeliv, och sätter hennes önskningar om familjebildning i en 

oprivilegierad och avvikande position. 

5. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

Följande kapitel redovisar en sammanfattning av hur studiens syfte: att utforska vad det, i ett 

samhälle där tvåsamheten utgör norm, kan innebära att leva i polyamorösa relationer och 

som polyamorös ur sociala, moraliska, strukturella och maktordnade aspekter, samt hur det 

och studiens frågeställningar har besvarats i resultatet och analysen. Vidare förs en diskussion 

kring det som resultatet och analysen visat, studiens starka och svaga sidor samt vad studien 

har för betydelse för framtida forskning och det sociala arbetets praktik. Kapitlet avslutas med 

ett slutord. 

5.1 Sammanfattning 

För att besvara syftet med studien visar resultatet och analysen att den starka 

tvåsamhetsnormen gör polyamorösa relationer till något avvikande. Informanternas 

erfarenheter av att mötas av oförståelse och hårda reaktioner i sociala sammanhang när de 

berättar om sitt sätt att se på kärlek och relationer, speglar att normen om tvåsamhet stark och 

kräver att polyamorösa behöver förklara sina relationer. Känslan, viljan och önskan att leva 

polyamoröst begränsas av tillgången till de juridiskt och ekonomiskt mest gynnsamma 

möjligheterna utifrån att tvåsamhet är grundläggande  för sambo- och äktenskap. Att ha flera 

sexuella kärleksrelationer och inte vara exklusiv i en tvåsam relation, betraktas som 

omoraliskt och jämförs med otrohet. Polyamorösa relationers betoning på kommunikation och 

ärlighet skapar en annorlunda syn på moral och flersamma sexuella kärleksrelationer. En 

kärna i polyamori är att det tenderar att ifrågasätta den patriarkala grunden för tvåsamma 

relationer som underordnar kvinnor, och ser jämställdhet som viktig för relationer. 
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Polyamori skapas och får mening genom att det finns tvåsamma relationer som ses som norm, 

och att polyamorösa relationer avviker från dem. Det ifrågasätter det mest grundläggande 

inom tvåsamhet, att en intim kärleksrelation ska vara mellan två personer exklusivt (Adeniji; 

2008, Carrington; 1999, Gustavson; 2001, Nordin; 2007, Richardson; 2004, Wasshede; 2010, 

Wilson; 2004), genom att ha och vilja ha flersamma, intima kärleksrelationer. Informanterna i 

intervjuerna möter oförståelse och reaktioner i sitt sociala liv när de berättar om sina 

relationer. Det blir något avvikande, men kanske främst något som är svårt att förstå utifrån 

det som normen om tvåsamhet så starkt förmedlar. 

 

Språket för relationer är anpassat till att de är tvåsamma (Ritchie & Barker; 2006), både 

utifrån begrepp som pojk- och flickvän men också innebörden i begrepp som trohet och 

svartsjuka. Polyamori utmanar den moraliska aspekten av kärleksrelationer genom att ge en 

annan innebörd åt vad som är moraliskt rätt i relationer. Genom kommunikation och ärlighet, 

som ses som centrala begrepp i polyamori (Klesse; 2007 b) och som framhålls av 

informanterna som grundläggande för dem, kan flera intima och djupa relationer vara möjliga, 

och ger en ny innebörd åt vad moral kan vara i kärleksrelationer. Begreppen pojk- och 

flickvän och tillsammans ifrågasätts också utifrån tvåsamhetens patriarkala grund (Stelboum; 

Zambrano; 1999) och polyamorösa relationer skapar andra sätt att definiera och benämna sina 

nära kärleks- och sexuella relationer. Informanterna använder sig av benämningar som enligt 

dem inte symboliserar icke-ägande, på kärleksrelationer i deras liv. Detta blir en del i en 

relationsfilosofi (Klesse, 2007 b), genom vilken informanterna också ifrågasätter den 

romantiska kärleksmyten som inbäddas i tvåsamhetsnormen, om den enda rätta partnern i 

livet. Polyamori ger ett alternativ till romantik och trygghet (Halpern; Vera; 1999), vilket 

informanterna i studien har beskrivit kunna finnas i fler relationer än en. Polyamori som 

relationsfilosofi (Klesse; 2007 b) som uttrycks av både informanterna kan också ses innefatta 

ett ställningstagande för jämställdhet i relationer, vilket både Maria och Nils menar har 

undergrävt kvinnans rätt till sin sexualitet. Nils menar att kvinnor och män tolkas olika i 

förhållande till polyamori, vilket pekar på en maktordning mellan mäns och kvinnors 

tillgänglighet till sexuella relationer (Zambrano; 1999).  

 

De skarpa skillnaderna som görs mellan vänskaps- och (intima) kärleksrelationer utifrån 

tvåsamhetsnormen, åsidosätter vänskapsrelationer, och framhäver de intima 

kärleksrelationerna som de viktigaste (Rothblum; 1999) . Informanterna påvisar att denna 
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uppdelning för dem inte ses som nödvändig, men att den sexuella, tvåsamma relationen på en 

heterosexuell och patriarkal grund, ger tillträde till de juridiskt och ekonomiskt mest 

gynnsamma möjligheterna genom äktenskapsbalken och sambolagen (Adeniji; 2008, 

Gustavson; 2001, Norberg; 2007, Nordin; 2007).  Där är (antagandet om) den sexuella 

relationen och reproduktionen grunden för samlevnad och den heterosexuella och tvåsamma 

normen för parbildning blir synlig (Gustavson; 2006; 2003; 2001, Norberg; 2007, Rosenberg; 

2002) genom att belysa hur polyamorösa relationer exkluderas från liknande juridiska och 

ekonomiska möjligheter.   

 

5.2 Reflekterande diskussion 

Marias ifrågasättande av att den sexuella relationen ska vara grundläggande för tillträde till de 

ekonomiskt och juridiskt mest gynnsamma förhållandena som äktenskapsbalken och 

sambolagen ger, ser jag som författare intressant. Det blir tydligt att det ska finnas en sexuell 

relation mellan människor som vill leva tillsammans, och att den relationen ska begränsas till 

att vara endast mellan två personer. Jag kan se att det finns en historisk förklaring till 

sexualitet och familjebildning, som även båda informanterna belyser, men ser inte 

verkligheten annorlunda ut idag? Polyamorösa relationer blir ett alternativ, men den starka 

normen begränsar detta alternativ och gör det till något avvikande, konstigt och bemöts som 

något omoraliskt. Jag ser polyamori som en förändringspotential och möjliggörare till andra 

relationsformer än tvåsamma, men utifrån det som beskrivs av den tidigare forskningen som 

visats i uppsatsen, gör de sociala, moraliska, strukturella, maktordnande och till och med 

språkliga faktorerna att polyamori begränsas i vårt samhälle. 

 

Polyamori skapar alternativ till de strategier som finns i sätt att hantera kärlek eller sexuell 

attraktion till andra än ”den ende”, och jag finner det som ett intressant förhållningssätt till 

sexuella kärleksrelationer utifrån en diskussion om otrohet i monogama och tvåsamma 

relationer. Jag uppfattar det som att otrohet och sexuell attraktion till andra utanför den 

tvåsamma relationen är vanligt, trots att det betraktas som omoraliskt och felaktigt. Den 

polyamorösa relationsformen skapar enligt mig ett paradigmskifte i synen på kärleks- och 

sexuella relationer. Den visar dessutom att det som tvåsamhetsnormen upprätthåller som 

omöjligt och omoraliskt, att vara kär i flera personer samtidigt, kan vara möjligt och moraliskt 

rätt för polyamorösa. Utifrån detta perspektiv är det också intressant att se hur den 

polyamorösa diskursen tenderar att frångå den starka uppdelning mellan vänskaps- och 
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kärleksrelationer, och se kärlek som något rent, som en kärlek. Det ständiga behovet av 

förklaringar på grund av den oförståelse möter en sådan syn, visar på hur uppdelningar skapar 

ordning i upprätthållandet av tvåsamheten, och exkluderar andra former.  Informanternas 

betoning på hur tvåsamhet upprätthålls som något att tro på och som en strävan i livet, 

problematiserar dock denna inställning till relationer.  

 

Jag har som författare av uppsatsen mött nyfikenhet från min omgivning, men också många 

kritiska och ifrågasättande uttalanden. När den djupt rotade normen om tvåsamhet som en 

viktig del i våra liv ifrågasätts genom ett annat alternativ, ifrågasätts också våra egna tankar, 

önskningar och visioner om relationer. Jag har själv som författare genomgått många 

konfrontationer med mina egna föreställningar kring relationer och kärlek, vilka jag har 

skapat i ett tvåsamt samhälle och som jag bär på. De starka reaktioner som polyamori skapar, 

reflekterar jag kring att de har att göra med att det är våra egna önskningar och mål som 

utmanas. Syftet med uppsatsen har inte varit att ifrågasätta tvåsamhetsrelationers existens, 

utan det som uppsatsen har visat: att den starka tvåsamhetsnormen skapar oförståelse för 

polyamori och försvårar för människor som vill leva i polyamorösa relationer.  

5.3 Studiens styrkor och svagheter 

Att endast ha två informanter kan ses som en svaghet i studien, i syftet att explorativt 

undersöka vad polyamori är och vad det blir och utmanar i förhållande till tvåsamhetsnormen. 

Svaren som informanterna har gett har dock samstämt med mycket av den tidigare 

forskningen, och har även i vissa fall skiljt sig åt mellan de två informanterna. Jag tolkar det 

som att polyamori kan betyda olika för olika personer, och att det utmanar den mall kring att 

intima kärleksrelationer måste vara färdigdefinierade och se ut på ett visst sätt. Empirin har 

främst analyserats utifrån den tidigare forskningen om polyamori, men också till viss del 

utifrån queerteori. Det queera i polyamori tolkar jag på det sättet att det är ett kritiskt 

förhållningssätt till det heteronormativa, sexualitet och genus. Dock är det i beskrivningar av 

queer och hur det tematiseras, en rådande tvåsamhet i diskussion om relationer och saknar en 

diskussion kring polyamori. Jag tolkar det som att polyamori även ur en kritisk och 

ifrågasättande position som queer och queerteori blir avvikande, vilket samtidigt belyser hur 

stark tvåsamhetsnormen är, och hur den begränsar andra relationsformer, så som den 

polyamorösa. 
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5.4 Betydelse för det sociala arbetes praktik 

Som tidigare forskning har visat och som Maria och Nils menar i studien, passar inte den 

tvåsamma relationsformen alla. Även om det sociala arbetets praktik speglar normerna i 

samhället, har det även en kapacitet att förändra (Mattsson; 2009). En medvetenhet om 

relationsformer annorlunda än den tvåsamma, skapar förändringsmöjligheter, men också en 

kunskap som gör att socialarbetare kan bemöta människor som inte inordnar sig i 

tvåsamhetsnormens relationsform.  

 

5.5 Slutord 

Att ha skrivit en uppsats om polyamori har skapat kunskap och förståelse för mig som 

författare om alternativ till den tvåsamma relationsformen. Som uppsatsskrivare har jag också 

fått förklara för andra i min omgivning vad polyamori innebär, och jag har fått en inblick i hur 

polyamorösa ständigt måste förklara och försvara sin syn på kärlek och relationer. Känslan av 

den oförståelse som polyamorösa kan möta och det utanförskap som det kan skapa, bär jag 

med mig som blivande socionom, i möten med människor som hamnar utanför normer som 

samhället upprätthåller. 

 

Denna uppsats visar att polyamorösa relationer möts av ifrågasättande och oförståelse från 

omgivningen och samhället, vilket visar på hur stark tvåsamhetsnormen är, samt vad en sådan 

stark norm omöjliggör. Min förhoppning är att kärleksrelationer på andra grunder än 

tvåsamhet ska accepteras och kunna betraktas som kärlek på samma premisser som 

tvåsamhetsrelationer nu enhälligt äger tillträde till.  

 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur polyamorösa relationer 

framställs i media. Även om det är en relativt fattig diskussion om denna relationsform, tycker 

jag mig i utforskandet av området under skrivande av uppsatsen, ha anat en tendens till att 

polyamori som begrepp och relationsform växer och utvecklas, genom att den litteratur och 

forskning som berör det är relativt ny.  
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BILAGA 1  

 

Förfrågan till informanter 

 

Hej! 

Mitt namn är Caroline Lindblom och jag studerar på det interkulturella-internationella 

socionomprogrammet vid Mittuniversitetet, Östersund. Jag har precis påbörjat kursen 

Självständigt arbete som innebär att jag skriver min C-uppsats och jag ska skriva om poly. Jag 

har ännu inte min frågeställning eller mitt syfte helt klart för mig, men vill ändå skicka ut en 

förfrågan huruvida det skulle vara möjligt för mig att få göra en intervju/er med dig eller flera 

som lever som poly. Jag hittade dina kontaktuppgifter på www.XXX.xx 

 

Vänliga hälsningar, 

Caroline Lindblom 

student, Mittuniversitetet 

 

Hej! 

Jag heter Caroline Lindblom och läser femte terminen på det interkulturella-internationella 

socionomprogrammet på Mittuniversitetet, Östersund. Just nu skriver jag min C-uppsats om 

polyamori och undrar om Du skulle vilja vara med i en intervju kring polyamori? Jag skulle 

behöva göra intervjun så snart som möjligt, inom de närmaste två veckorna och planerar att 

åka till Stockholm för genomförandet av den. Du kommer att få vara anonym i användandet 

av materialet, som endast kommer att användas till min uppsats. Skulle du kunna tänka dig att 

vara med i en intervju? 

 Har du frågor kring uppsatsen, genomförandet av intervjun eller annat, är du välkommen med 

dessa! 

  

Mina kontaktuppgifter är: 

xxxxxx@student.miun.se 

076 xxx xx xx 

Vänliga hälsningar, 

Caroline Lindblom 



 

 

BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

 

Syfte: 

Att utifrån olika teman få ta del av informantens syn på och erfarenheter av att leva utanför 

tvåsamhetsnormen i form av andras reaktioner, krav och bemötande. 

 

1. Skulle du vilja berätta lite om dig själv? 

2. Hur ser du på språkbruk utanför tvåsamhetsnormen?  

3. Kan du berätta om ditt sociala liv, sociala sammanhang och reaktioner på att du inte följer 

tvåsamhetsnormen? 

4. Hur ser du på samlevnad och relationer utifrån ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv? 

5. Vad har du för tankar kring jämställdhet & könsroller? 

6. Skulle du vilja delge några tankar kring om polyamori och polyrelationer är lika eller olika 

tillgängligt för alla? 

 


