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ABSTRACT 

 
This essay discusses the subject of men’s perspective on love relationships, boundaries within             
them and infidelity. It uses a phenomenological approach and is based on qualitative             
interviews with five men. They were asked about their definition of and attitude towards              
relationships and infidelity. The aim of this study is to investigate men's experiences and              
views of relationships and infidelity and how they describe the two concepts. One aspect is to                
study how men's views on relationships and unbelief are related to social beliefs about              
masculinity. The results are interpreted in light of theories related to sociology of emotions              
and masculinity. It shows that teamwork, communication and creating their own rules within             
the relationship are key aspects of a working relationship. Infidelity is a phenomenon of              
many different dimensions and divided into physical or emotional as well as the underlying              
intentions. This essay wishes to contribute greater insight into how stereotypes affect the             
individual and therefore society as a whole. 
 
 
Nyckelord: Relationer, otrohet, kvalitativ forskning, fenomenologi, maskulinitet.  
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INLEDNING 

 
Killpanelen, Manspodden och Det vi inte pratar om. Alla tre är titlar på olika plattformar som                

på senaste tiden dykt upp i medier där samtliga syftar till att få män att öppna upp sig om                   

svåra frågor. Det existerar en stor mängd olika plattformar, projekt och litteratur, vilket visar              

på det stora behov som finns i samhället av att få män att prata och att män får prata om                    

ämnen som tidigare gömts undan - bland annat relationer. Thor Rutgersson och Ida Östensson              

(2018) beskriver i boken Allt vi inte pratar om ett projekt som syftar till att män ska börja                  

prata med andra män omkring sig. Ämnen som kärlek, normer, ego och sex lyfts upp i boken                 

där några kända svenska män diskuterar kring dessa ämnen och de utmaningar de medför för               

dem själva och samhället. Ida Östensson är också initiativtagare och grundare till Make             

Equal, en plattform som arbetar för och uppmanar till praktiskt jämlikhetsarbete genom            

innovativa projekt och samhällsförändrande idéer utan pekpinnar. Hon menar att även om            

män inom många områden är överordnade kvinnor, så går det inte att utgå från att               

maktpositionen enbart är friktionsfri för de som innehar den: 

 

– Jag tror att de där fördelarna som män har också kan vara nackdelar. Som att män inte får                   

visa känslor. Eller att män ska vara aktiva, kåta och redo hela tiden. Och det finns fortfarande                 

förväntningar på att mannen ska försörja sin familj, ”lyckas” och göra karriär. Det är              

orimliga krav som ingen människa kan bära ensam, och män måste få prata om detta för att                 

kunna göra en förändring i sitt liv. För vi vet att när män mår dåligt så drabbar det även                   

andra. (2018). 

 

Även maskulinitetsforskningen återkopplar till (makt)relationer och till skillnader i         

förhållningssätt som finns mellan kvinnor och män. Marcus Herz och Thomas Johansson            

(2011) förklarar i sin bok Maskuliniteter att manlighet som begrepp ofta tilldelas attribut som              

rationell, instrumentell och emotionell inkompetent. De menar vidare att mäns sexualitet           

beskrivs som något okontrollerbart, nästan djuriskt och som en kraft som är så biologisk att               

den inte går att stoppa. Samtidigt beskrivs kvinnor som kärleksfulla, känslosamma och            

omsorgsfulla med ett behov av att prata. Manlighet och de attribut som tillhör den stereotypa               

bilden är alltså något som målas upp som raka motsatsen till kvinnlighet. Vad ger denna typ                
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av beskrivningar av män och den hävdade oförmåga att hantera känslor och visa ömhet för               

bild av en man att leva upp till? Och hur påverkar denna typ av föreställningar mäns beteende                 

inom och utanför kärleksrelationen? 

 

Följande uppsats fokuserar på mäns syn på relationer och otrohet, områden som inte alltid              

diskuteras så mycket bland män. Genom att studera mäns perspektiv på relationer och otrohet              

och de gränsdragningar som görs i relation till dem kan man nå en ökad förståelse för hur                 

socialt konstruerade roller upprätthålls och reproduceras samt den problematik de kan           

medföra. 

 

 

SYFTE 
 

Mitt syfte med den här studien är att undersöka mäns erfarenheter av och syn på relationer                

och otrohet och hur de beskriver de båda fenomenen. Ett delsyfte är att studera hur mäns syn                 

på relationer och otrohet relateras till samhälleliga föreställningar kring manlighet. 

 

Studien utgår från en fenomenologisk ansats som innebär att studien försöker fånga kärnan,             

essensen, av respondenternas upplevelse ett specifikt fenomen, i detta fall relationer och            

otrohet. Det innebär att jag utgått från ett induktivt arbetssätt där respondenternas upplevelse             

stått i centrum och där teorier och tidigare forskning har knutits till empirin efter analysen.               

Med utgångspunkt i insamlade data har forskning och teorier kring relationer, otrohet,            

emotionssociologi, sociala band samt socialt konstruerade roller uppfattats som centrala att           

relatera till. Teorin har därmed tillkommit efter insamling och analys av data, men för att               

tydliggöra processen för läsaren och göra en mer överskådlig presentation av ämnet som             

helhet kommer teori och tidigare forskning på sedvanligt sätt att presenteras före            

resultatredovisningen. 
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FORSKNINGSOMRÅDET 

 
I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskningen och de teoretiska resonemang som finns              

gällande fenomenen relationer och otrohet. Avsnittets innehåll syftar till att ge en större             

förståelse för det empiriska materialet och efterföljande analys. Inledningsvis definieras och           

presenteras begreppet relation. Sedan behandlas emotioner och emotionssociologins        

betydelse för relationer där begrepp som sociala band är relevanta för knyta till en vidare               

förståelse av relationer. Därefter diskuteras socialt konstruerade roller och föreställningar          

kring maskulinitet och relationer. Avslutningsvis definieras och diskuteras begreppet otrohet. 

 

Vad är en relation och varför studera den? 

 

Relation är enligt Nationalencyklopedin (2018) två eller fler personer som har ett förhållande             

till varandra som bygger på känslor. En relation är ömsesidig och baseras på att de som är                 

med i relationen både ger och får exempelvis omtanke och uppmärksamhet. I den här studien               

syftar begreppet relation till en kärleksrelation mellan två människor som lever i ett             

monogamt heterosexuellt förhållande tillsammans. Robin Goodwin (1999) adderar till         

definitionen även det samspel mellan individerna som i sin tur styrs av övergripande             

samhälleliga och kulturella faktorer och därmed formar relationen. En relation och hur den             

utformas påverkas alltså av fler faktorer än de två personerna som ingår i den, nämligen de                

normativa förväntningarna som kommer från samhället. 

 

Studier av vardagslivet visar att de vardagsrutiner som utifrån kan verka automatiska och             

slentrianmässiga i kombination med konstant interaktion med andra människor konstituerar          

struktur och form åt allt vi gör (Giddens 2014). Människor är kreativa när de skapar sin                

sociala verklighet. Trots att våra beteenden till stor del styrs av sociala regler, normer och               

gemensamma värderingar kommer individer att ha olika uppfattningar om verkligheten -           

något som påverkas av individens bakgrund, intresse och motivation. Giddens (1992)           

använder begreppet ren relation för att beskriva att vi i dagens samhälle etablerar sociala              

relationer som tillfredsställer oss så mycket att vi faktiskt vill upprätthålla dem. Det handlar              

om ett ömsesidigt engagemang där kärlek och sexualitet är grunderna och båda parterna             
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väljer varandra för att de anser att relationen innehåller allt man behöver. Som en              

modernisering av det traditionella äktenskapet vidmakthålls de här relationerna genom att det            

känslomässiga utbytet är jämlikt och att intimiteten utvecklas då båda parterna delger sina             

behov och visar sig sårbar för den andre. I en relation kommer det med tiden därmed                

utvecklas en gemensam och delad social verklighet som påverkas av och påverkar de             

handlingsmönster som finns mellan parterna (Nilsson 2015). Dessa mönster kommer          

fortsättningsvis inte bara känneteckna förhållandets karaktär utan även ha en inverkan på hur             

de båda individerna sedan agerar i samhället som helhet. Att studera vardagslivets            

interaktioner och relationer kan därför ge en förståelse för hur underliggande och            

övergripande sociala strukturer skapas. 

 

Med avstamp i emotionssociologin 

 

Emotioner är inte något som uppstår från ingenstans utan ingår i ett socialt sammanhang och               

skapas i interaktioner mellan människor, samtidigt som de också är orsaken till och bränslet              

för sociala handlingar (Wettergren 2013, 11). Det är därför viktigt att förstå vad människor              

känner för att ens kunna förstå varför de handlar som de gör. Begreppet emotion kan enkelt                

uttryckt användas istället för ordet känsla. Det är dock viktigt att göra helt klart vad begreppet                

faktiskt innebär och hur det används i den här studien, framför allt då emotionssociologin är               

en av grunderna i förståelsen för de studerade fenomenen, relation och otrohet. Inom             

sociologin används emotion som en kombination av just känslor (upplevelser som en individ             

känner inom sig) och det individen kommunicerar utåt genom uttryck (Wettergren 2013). En             

emotion består av fyra delar där situationsbedömning är den första, sinnesförnimmelser är            

den andra och uttryck av expressiva gester (handling) är den tredje. Den fjärde komponenten              

är den kulturella kontext vi lever i, hur samhället lärt oss bete oss i vissa situationer. Det                 

innebär att en emotion inte bara är våra känslor som vi känner dem utan även socialt och                 

kulturellt formade - de är alltså en produkt av vad vi faktiskt känner, men också vad vi lärt                  

oss att vi borde känna (Wettergren 2013). Att använda emotion som begrepp istället för              

känsla i studien faller sig naturligt eftersom förförståelsen är att det kan finnas sociala              

förväntningar på män i relationer som kan bidra till och påverka deras agerande och synsätt               

på vad en relation innefattar. Eftersom emotioner inbegriper den instinktiva (inre) känslan            
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inför något men även tar hänsyn till de yttre omständigheterna samt ger indikation på hur de                

uttrycks (handling) bidrar emotionssociologin till att tolka och förstå det empiriska materialet.  

 

Emotioner är alltså både ett resultat av men också en avgörande funktion i sociala processer.               

De ses inte som något statiskt eller oföränderligt, utan istället som ett verktyg för social               

kontroll och styrning, konstruktion av strukturer och förhandling (Wettergren 2013).          

Emotioner har sitt ursprung i sociala interaktioner och strukturella förhållanden där individer            

ständigt hanterar och anpassar sina känslor och känslouttryck efter uttrycks- och           

känslonormer i samhället.  

 

Den här studien tar avstamp inom det socialkonstruktivistiska synsättet som handlar om att             

föreställningar, normer och strukturer i samhället är något vi gör och skapar tillsammans.             

Inom socialpsykologin är det en av de mest grundläggande uppfattningarna att allt det som              

sker i vardagslivets alldagliga form och det som kan verka ointressant, egentligen innehåller             

ritualer och beteendemönster som är så inövande att de till slut blivit en del av det naturliga                 

förhållningssättet (Wettergren 2013, 18). Individens tankar och handlingar påverkas av både           

andras närvaro och sociala strukturer. Under uppväxten får vi som barn tidigt lära oss vilka               

normer och föreställningar som samhället förväntar sig av oss samt hur vi ska bete oss. Det                

sociala systemet och kulturen utgör därmed en gemensam världsbild med tillhörande           

beteendemönster och uppfattningar som anses vara de rätta (Nilsson 2015). Emotioner           

påverkar därmed de relationer och sociala band vi skapar, upprätthåller och utvecklar genom             

livet.  

 

Sociala band som samhällets byggstenar 

Sociala band som begrepp tillhör Scheffs relationella teori som utgår från att upprätthållandet             

av sociala band är den mest betydelsefulla grunden för människors välmående. Stabila och             

trygga sociala band är den kraft som håller ihop ett samhälle menar han och det kräver en                 

balans mellan distans och närhet (1990). Fungerande sociala band är dock inte helt självklart              

utan behöver formas och utvecklas mellan två interagerande individer som båda är ömsesidigt             

engagerade. Genom kommunikation kommer en förståelse för den andres förväntningar och           

behov vilket skapar grund för en bestående relation. En relation är dock något som inte är                
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statiskt utan har en provisorisk karaktär (Dahlgren & Starrin 2004:91-91). Det innebär att i              

varje givet ögonblick eller möte mellan två individer kan en relation stärkas eller skadas i en                

ständigt föränderlig process. På ett liknande sätt beskrivs relationens kärna genom begreppet            

rena relationer som Anthony Giddens (2014) beskriver som den ideala relationen i dagens             

samhälle där människor är tillsammans för att de väljer det och där båda parterna får ut så                 

pass mycket av den att den är värd att upprätthålla och arbeta för. Men de här sociala                 

relationerna och banden är, oavsett det arbete som krävs, väsentliga att upprätthålla för både              

samhället som individen. Scheff argumenterar för de sociala bandens betydelse genom att            

hänvisa till Maslows “behovshierarki” från 1968 som i fem nivåer förklarar människans mest             

primära behov (kroppsliga, trygghet och säkerhet, kärlek och tillhörighet, uppskattning samt           

självförverkligande). Utöver kroppsliga behov som är kopplade till överlevnad genom mat,           

skydd, ren luft och vatten så är de fyra resterande behov direkt kopplade till de sociala banden                 

(2008). Trygghet och säkerhet innebär ett behov av struktur, ordning och gränser. Kärlek och              

tillhörighet inbegriper vänner, någon, att älska, nära relationer och gemenskap. Uppskattning           

handlar om att bli respekterad och värderad av någon annan men dels också självaktning med               

ett bra självförtroende samt egen frihet. Slutligen är självförverkligande att nå sin egen unika              

potential oavsett vad den är (Dahlgren & Starrin 2004). Tillsammans skapar dessa            

fundamentala behoven ramar för vad en människa behöver i sitt liv för att må bra och fungera                 

i ett samhälle.  

 

Socialt konstruerade roller och den trasiga maskuliniteten 

Inom socialkonstruktivismen studeras samhället som socialt konstruerat av människor och          

deras interaktioner med varandra. Föreställningar om vad som ses som maskulint är därmed             

något som kan förändras och speglar nutidens samhälle, det är alltså inte något statiskt även               

om vissa egenskaper och attribut kan verka bestående. Definitionen av vad som är maskulint              

förväntat beteende är något som påverkar både kvinnor och män. Den kultur som innebär att               

förväntas vara tuff och ta kontroll reproducerar könsordningen mellan man och kvinna, där             

mannen behåller sin överordnade plats. Dahlgren och Starrin (2004) menar att männens            

överordning naturligtvis innebär ett maktövertag för dem men att det också kommer med en              

baksida. Föreställningarna skapar en förbestämd mall för män att förhålla sig till vilket kan              

skapa ambivalens mellan den egna viljan och samhällets förväntningar. Maskulinitet beskrivs           
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ofta med attribut som rationell, instrumentell och emotionellt inkompetent (Herz &           

Johansson, 2011). Inom området känsloliv handlar det om svårigheter att skapa och            

upprätthålla intima relationer över tid och en oförmåga att kommunicera kring känslor och             

relationer. Maskulinitet präglas också av ett behov att hävda sig och fokusera på materiell              

framgång, medan det feminina sättet är mer tillbakadraget med större fokus på relationer och              

livskvalitét (Nilsson, 2015). Maskulint och feminint blir alltså ett motsatsförhållande som           

innebär att en individ är antingen det ena eller det andra, och de emotionella egenskaperna               

hålls tydligt isär. Thomas Johansson lyfter fram att det inom den stereotypt manliga kulturen              

är viktigt att inte tappa kontrollen eller visa sig svag. Attribut som hårdhet, dominans och               

vinnarinstinkt är något som uppmuntras (2000). Då en man inte identifierar sig med de givna               

maskulina attributen och istället relaterar till de feminina egenskaperna blir han avvikande            

från normen. Herz och Johansson (2011) beskriver problematiken detta kan innebära som den             

trasiga maskuliniteten. Föreställningar om en man som aktiv, tävlingsinriktad och med makt            

gör att andra egenskaper osynliggörs, där exempelvis någon som visar sig svag inte passar in.               

Att ha ett behov av att prata känslor, att vara omsorgsfull eller ha ett större fokus på familjen                  

än karriären kan ses som avvikande och kan bidra till en osäkerhet om det egna jaget. Den                 

kluvenhet som många män idag upplever kring hur man “som en man” ska förhålla sig till sin                 

kropp, det sociala livet och ibland livet självt är en konsekvens av            

maskulinitetskonstuktioner. 

 

Raewyn Connell, som är en av de mest tongivande forskarna inom området            

maskulinitetsforskning skriver att idén om att maskulinitet är en internaliserad manlig           

könsroll också möjliggör för social förändring - det är alltså skapat av samhället och därmed               

föränderligt (1995, 40). Eftersom de sociala rollerna och de tillhörande attributen är en social              

realitet så kommer de förändras genom sociala processer först när socialisationsagenter som            

familj, skola och massmedia förändras. När män beskrivs som rationella, individualistiska           

och sexuellt aktiva bidrar detta till en reproduktion av klassiska bilder av maskulinitet och              

manlig sexualitet (Herz & Johansson 2011). Dessa diskurser gör att enskilda män försöker             

leva upp till dessa förväntningar som i sin tur stärker den patriarkala könsordningen. Män              

personifierar föreställningarna och vill därmed undvika kvinnliga attribut för att inte riskera            

upplevas som omanliga (ibid.) 
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I avhandlingen Det kallas kärlek problematiserar Carin Holmberg (1993) hur unga par            

tolkar varandra utifrån samhällets föreställningar om manligt och kvinnligt, och hur detta i sin              

tur medverkar till kvinnors fortsatta underordning och mäns överordning. Holmberg visar hur            

de socialt konstruerade rollerna gör att mannen och kvinnan förhåller sig till varandra och              

interagerar med varandra på vissa sätt och därmed upprätthåller maktordningen. Att tilldelas            

egenskaper och förväntade beteenden endast till följd av ens biologiska könstillhörighet är            

naturligtvis problematiskt och en social process som inte bara påverkar individen utan            

samhället som helhet. Relationer och hur människorna inom dem agerar är därmed en             

väsentlig aspekt av det sociala livet att studera då de både skapar och reproducerar normer               

och strukturer i samhället. 

 

Otrohet och dess olika former 

 

Vad är otrohet? 

Otrohet som begrepp har under de senare decennierna blivit ett något mer svårdefinierat             

begrepp på grund av den utveckling som skett gällande teknik och framför allt sociala              

medier; mer om det under resultat och analys längre fram. Enligt Nationalencyklopedin            

innebär begreppet ordagrant “det att svika ngn som man lovat trohet särsk. sexuellt men äv.               

allmännare” (2018). Detta lämnar en del frågetecken - sexuellt svek som en tydlig             

överträdelse, men allmännare som mer tolkningsbart. Många studier har gjorts om reaktioner            

och konsekvenser av otrohet i en relation, men färre om själva definitionen av otrohet              

(Wilson med flera 2011). Nedan följer därför en redovisning av de olika teoretiska aspekterna              

av fenomenet som kan bidra till förståelsen för otrohet.  

 

Emotionell kontra fysisk otrohet 

En tydlig skillnad görs mellan emotionell och fysisk otrohet där den fysiska otroheten är mer               

konkret och ensidigt definierad medan den emotionella otroheten till följd av utvecklingen i             

samhället kan innehålla fler faktorer. Tidigare har exempelvis emotionell otrohet beskrivits           

som då en part i kärleksrelationen blir kär i en part utanför kärleksrelationen (Treger &               

Sprecher, 2011). Därefter har nya faktorer, som sociala medier, exploderat och bidragit med             

en ny dimension av vad som faller under begreppet emotionell otrohet. Mikro-otrohet            
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exempelvis syftar till de gränsöverträdningar som sker då någon aktivt följer och uppvaktar             

någon via sociala medier som Facebook eller Instagram. Man “glömmer” till exempel nämna             

att det finns en partner i ens liv för att upplevas som singel eller man på olika sätt söker                   

bekräftelse från personer som en upplever attraktiva (Thought Catalog, hämtad 2018-04-27).           

Den fysiska otroheten däremot benämns och definieras fortfarande som en sexuell handling,            

ett samlag med en person utanför parrelationen (Wilson med flera 2011).  

 

Skillnader mellan kvinnor och mäns inställning till otrohet 

Tidigare forskning visar att det går att identifiera skillnader mellan könen i attityder till och               

åsikter om vad som anses vara otrohet men även vad som anses vara det största sveket, fysisk                 

eller emotionell otrohet. I en enkätundersökning som genomfördes i USA med 3879 deltagare              

konstaterades att en större andel av kvinnorna ansåg att emotionell otrohet var värre, medan              

en större andel av männen tyckte att sexuell otrohet var värre än emotionell otrohet (Treger &                

Sprecher 2011). Män reagerar alltså starkare på sexuell otrohet och kvinnor mer på             

emotionell otrohet, men när de två typerna av otrohet mäts separat och inte ställs mot               

varandra anser både kvinnor och män att det är den sexuella otroheten som är mest sårande                

(Carpenter 2011).  

 

Treger & Sprechers enkätundersökning visar att det finns fler skillnader än endast            

könstillhörighet som påverkar inställningen till otrohet, men också att det inte går att förbise              

kön som en avgörande faktor. Anknytningsstil är en faktor som lyfts fram. Anknytning kan              

kategoriseras in i tre stilar: undvikande, trygg och ambivalent. Beroende på hur anknytning             

mellan barn och vuxna skett under barndomen kommer dessa erfarenheter också att påverka             

individen senare i livet. Det handlar om hur de uppfattar sig själva, vilka krav de medvetet                

och omedvetet har samt vilken tillit och närhet de kan uppleva i förhållande till någon annan                

(Nilsson 2015, 208). Teorin är relevant i relation till de studerade fenomenen relationer och              

otrohet då män i större uträckning kan sägas ha den undvikande stilen vilket påverkar hur de                

agerar (Treger & Sprecher 2011). En undvikande anknytningsstil kännetecknas av individer           

som i sin barndom tidigt fått lära sig att inte söka närhet och stöd, utan klara sig själva och                   

inte känna efter så mycket (Levy & Kelly 2010). En individ med olika typer av               

anknytningsstilar har olika inställningar till vad man anser är otrohet och vad som smärtar              
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mest (Nilsson 2015, 209). I en studie som utfördes 2010 visar det sig att både de med trygg-,                  

och ambivalent anknytningsstil anser att den emotionella otroheten är det som skapar            

svartsjuka och sårar mest, medan de med en undvikande anknytningsstil i högre utsträckning             

tyckte att den sexuella otrohet är den värsta (Levy & Kelly).  

 

Män reagerar alltså starkare på sexuell otrohet och kvinnor mer på emotionell otrohet enligt              

tidigare forskning. En av orsakerna har, ur ett mer psykologiskt perspektiv, antagits förklaras             

av att män dessutom är överrepresenterade i den undvikande anknytningsstilen som nämnts            

ovan. I den här studien har dock teorin om anknytningsstil använts i begränsad omfattning              

och ska ses som ett komplement till övriga teorier. Att lyfta fram de funna centrala aspekterna                

i hur de intervjuade männen i den här studien definierar och förhåller sig till relationer och                

otrohet ger därmed ett tillskott till forskningen om de skillnader som kan återfinnas mellan              

kvinnor och mäns attityd till fenomenen. 

 

 

METOD 
Den metod jag valt att använda mig av är fenomenologi. I detta avsnitt beskriver jag den                

arbetsgång som genomsyrat datainsamlingsarbetet från början till slut.  

 

Fenomenologi som metod  

Fenomenologi är en kvalitativ metod som syftar till att fånga upp data från flera individers               

uppfattning om-, eller förhållande till ett utvalt fenomen. Creswell beskriver metodansatsen           

som en process där flera personers upplevelser av samma fenomen tillsammans skapar en             

essens, alltså en kärna som kan förklara det studerade fenomenet mer ingående (2013). Det              

studerade fenomenet i den här uppsatsen berör mäns egna upplevelser av relationer och             

otrohet. Därmed utgörs essensen i det här fallet av deras gemensamma erfarenheter som i              

analysen presenteras som teman. Samtliga teman beskriver vardera en nyans av fenomenet            

och är en del av den större forskningen om maskulinitet i dagens samhälle.  

 

Fenomenologi är en metod som därmed grundar sig i att försöka förstå den subjektiva              

upplevelsen hos de studerade, det är alltså inga kausala samband som eftersträvas. Begreppet             
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fenomen är naturligtvis centralt inom fenomenologi och syftar till respondenternas upplevda           

verklighet av det som studeras, i det här fallet relationer och otrohet. Enligt             

Nationalencyklopedin innebär begreppet fenomen något som uppenbarar sig och visar sig           

(2016). Allting som återfinns i en livsvärld, det vill säga varje persons upplevda verklighet är               

enligt fenomenologin alltså en fenomen, förutsatt att världen uppfattas och formas i personers             

medvetande (Leijonhufvud, 2008). Det är en induktiv metod som innebär att forskaren går in              

med ett öppet sinne för den information som kan finnas utan förutbestämda teorier eller              

förväntade resultat.  

 

Att studera något ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär att vara intresserad av            

förstapersonsperspektiv och den subjektiva erfarenheten av ett upplevt fenomen (Smith          

Woodruff 2013). Det centrala är alltså den subjektiva upplevelsen och dessa upplevelser            

kommer naturligtvis inte att vara identiska mellan informanterna. Därför är det essensen av             

det informanterna säger som blir den datan som leder analysen vidare och bidrar med              

ytterligare förståelse av fenomenet. Följaktligen är det viktigt att informanternas svar tas som             

deras sanning under kodningen och analysprocessen därmed hanteras förutsättningslöst utan          

att förkunskapen hos forskaren vägleder kodningen (Creswell, 2013). Förförståelsen hos          

forskaren är också något som måste reflekteras över och tas med i beaktning för att på ett                 

aktivt sätt särhålla sin egen förkunskap och den insamlande informationen. I mitt fall har              

förförståelsen för fenomenet varit att jag i mitt vardagliga liv stött på funderingar och              

attityder kring ämnet i både arbets-, och privatliv vilket lett till en nyfikenhet. De teoretiska               

perspektiven som emotionssociologi och maskulinitetsforskning är däremot nya för mig och           

har i studiens slutfas hjälpt mig att tolka och förstå mina resultat. 

 

I enlighet med processen som hör till fenomenologi har det teoretiska ramverket, frånsett             

tidigare forskning, skrivits i efterhand då intervjuerna var genomförda. Detta för att i så stor               

utsträckning som möjligt ge förutsättningar för den insamlade datan att behållas så neutral             

och nära sin egen kontext som möjligt under analysen. Därefter har, baserat på kodningen och               

de teman som framträtt, lämpliga teorier valts ut som en utgångspunkt för tolkningen av data. 
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Urval 

Det fenomenologiska tillvägagångssättet är i första hand ett försök att förstå fenomen ur de              

studerades perspektiv (Creswell 2013). Av den anledningen valdes kvalitativa intervjuer som           

datainsamlingsmetod. På detta sätt kan informanterna dela med sig av sina erfarenheter på ett              

sätt som ger goda förutsättningar för så utförliga svar som möjligt. Eftersom studien berör              

ämnen som kan uppfattas intima, eller åtminstone initimt att prata om så behöver det finnas               

en egen vilja att dela med sig och en medvetenhet hos informanterna om vilka teman som                

studeras. Därför har det tidigt i urvalet tydligt kommunicerats att det inte bara är relationer               

som studeras utan även otrohet. Med det sagt har kriterierna varit att informanterna inte bara               

ska ha en åsikt om begreppen utan även erfarenhet av relationer, antingen i en nuvarande eller                

tidigare i livet.  

 
Urvalet av mina första informanter gjordes utifrån bekvämlighet vilket innebär att de var             

tillgängliga för intervju i närtid, detta är lämpligt när tiden för forskningen är begränsad              

(Denscombe 2014). Det fortsatta snöbollsurvalet föll sig sedan naturligt som fortsättning av            

liknande omständigheter: tidseffektiviteten och för att öka möjligheten att faktiskt nå ut till de              

som hade relevant erfarenhet att delge. Snöbollsurval innebär att någon som redan blivit             

intervjuad eller hört om studien rekommenderar nya personer som kan tänkas ställa upp, på              

det sättet rullar urvalet på som en snöboll (Denscombe 2014). Den här typen av urvalsmetod               

är också fördelaktigt då det kan vara lättare att få personer att ställa upp om de blivit                 

rekommenderade av en bekant - alternativt att de får höra om studien och själva söker sig dit.                 

I det här fallet var två av respondenterna ytligt bekanta, en var något närmare och de två                 

resterande för mig okända sedan tidigare.  

 

En annan aspekt är att utifrån de som blev rekommenderade kunde jag välja ut de som                

verkade ha störst erfarenhet av de båda fenomenen relationer och/eller otrohet och därmed             

kunde bidra med värdefull information, utan att för den sakens skull styra studiens inriktning.              

Men som Heléne Thomsson förklarar, intervjuer görs med personer som vi på förhand antar              

kan fylla ett utrymme i vår hela tiden ökande förståelse, på så sätt kommer vi framåt i studien                  

och målet att förklara fenomenet (2010, 64). Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter vardera             

och totalt har fem stycken män deltagit i studien. De är utspridda över hela landet från norr                 

till söder. De har samtliga erfarenhet av att vara i eller varit i minst en längre relation och                  
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otrohet i olika former. Åldersspannet för de intervjuade är mellan 20-42 och de hade              

varierande yrken och/eller utbildningsbakgrund. Antalet intervjuer bestämdes inte på förhand,          

men riktlinjen var att få ut så pass mycket information som var nödvändig för studien men                

ändå inom uppsatta tidsramar. För att kunna säkerställa att den fenomenologiska metoden            

följdes genom en noggrann och grundlig kodningsprocess var det också av vikt att inte alltför               

stort material samlades in.  

 

Att skapa en intervjuguide 

Att beskriva processen hur en intervjuguide skapas kan verka överflödigt, men eftersom den             

valda metodansatsen är fenomenologi så är både genomförandet av intervjuerna och därmed            

frågorna under den viktiga för att metoden ska utföras så korrekt som möjligt. Frågorna ska               

formuleras på ett sätt som både passar studien och metoden, vilket i det här fallet innebär                

öppna frågor så att respondenternas svar blir så utförliga som möjligt.  

 

Intervjuguiden arbetades fram med tyngdpunkt på att få respondenternas subjektiva          

upplevelse kring frågorna som kategoriserades in i tre huvudområden. Första området           

definition av parrelation och vad den innefattar och utgick från frågor som fångade             

respondenternas definition av och syn på en relation och vad de upplever är viktigt i en                

relation. Det andra området Förväntningar och känslor innefattade precis som titeln nämner            

respondenternas egna upplevelser av de förväntningar som kan finnas från partnern eller            

samhället kring deras roll i relationen. Det avslutande området otrohet och gränsdragning            

handlar om att först och främst definiera vad otrohet betyder, vad respondenterna själva anser              

vara otrohet och vart gränsen mellan olämpligt beteende och otrohet går. Utöver frågorna             

som ställdes under respektive tema ställdes även följdfrågor kopplade till respondenternas           

svar, som en naturlig del av semi-strukturerade intervjuer (Thomsson 2010).  

 

Pilotintervju 

Innan intervjuerna med de utvalda respondenterna genomfördes så testades intervjuguiden          

under en pilotintervju. Detta gjordes med syftet att se hur frågorna som ställdes upplevdes ur               

den intervjuades perspektiv och se om något behövde läggas till eller tas bort. Det är en fin                 

balansgång mellan att ha öppna frågor som ändå är så pass konkreta att respondenten förstår               
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dem och i detta avseende hjälpte pilotintervjun till att förbättra förutsättningarna för            

kommande intervjuer. Pilotintervjun blev ett värdefullt tillfälle för mig att prova på rollen             

som intervjuare och gav insikt i hur jag kan agera för att säkerställa så goda förutsättningar                

för uttömmande svar som möjligt, exempelvis hur jag ställer följdfrågor etc. Under            

pilotintervjun framkom även mycket värdefull information. Jag valde därför att använda den            

som empiriskt material i studien. 

 

Etiska överväganden  

Med utgångspunkt i Vetenskapsrådets etiska riktlinjer har studien genomförts och tillhörande           

data bearbetats med ambition att uppfylla de fyra kraven som de lyfter. Informanterna har              

blivit upplysta om forskningens syfte vilket faller under informationskravet. De har också            

blivit informerade om att deras deltagande sker under egen vilja och att de endast medverkar               

så länge de själva väljer det, helt i linje med samtyckeskravet. De uppgifterna som finns om                

informanterna i undersökningen har, enligt konfidentialitetskravet, behandlats på ett sätt som           

möjliggjort så stor konfidentialitet som möjligt. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, har           

tillämpats genom att uppgifterna som framkommit under studien endast använts till           

forskningsändamål (2002).  

 

Utöver de ovan nämnda etiska riktlinjerna har en övergripande försiktighet i hanteringen av             

materialet applicerats under hela arbetsgången, respondenternas riktiga namn har utslutits och           

istället ersatts av fiktiva. Under de genomförda intervjuerna har informanterna på ett tydligt             

sätt gjorts medvetna att deras medverkan kan avbrytas när som helst och att det redan               

insamlade materialet i så fall utesluts och raderas. 
 

Processen fram till en analys 

Då intervjuerna var klara påbörjades arbetet med transkriberingen inför den kommande           

analysen. Kodningen, som är det första steget i bearbetningen av det empiriska materialet,             

gjordes till stor del utifrån riktlinjer från Riemen och Creswell (2007). Ord, meningar, citat              

och längre stycken valdes ut enligt Riemens arbetssätt och gav tillsammans en stort antal              

koder (2007). Dessa koder omarbetades sedan för att filtrera bort de som antingen liknade              

varandra för mycket eller inte var relevanta för de studerade fenomenen relationer och             
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otrohet. När de mest väsentliga koderna var kvar kunde en längre mening skapas utifrån dem,               

något som Riemen beskriver som att ge mening åt koderna (2007). På detta sätt började sedan                

ett tema framträda då meningen signalerade vad koderna uttrycker om materialet. Eftersom            

koderna kom från flera olika respondenters svar men ändå pekade i samma riktning kunde              

dessa meningar ge en flerdimensionerad bild av fenomenet.  

 

Inom fenomenologi är det helt centralt att beskriva det empiriska materialet utifrån teman             

eller liknande uppdelning för att sedan kunna förmedla de individuella berättelserna som en             

enhetlig essens, Anderson och Spencer beskriver det här arbetssättet (Creswell 327-245). I            

tabellen nedan visualiseras den här processen och visar hur text och koder skapar ett tema. 

 

Meningar - citat - stycken Koder Mening skapad från koderna Tema Område 

“En kärleksrelation för mig är nog, 
mycket som ett team. Alltså att man 

jobbar med varandra, inte bara är 
tillsammans, har sex, äter 

tillsammans...utan man tar sig igenom 
problem som kommer längs livets väg 

tillsammans” 
 

“[…] målmedvetenhet, jag är väldigt 
sådan...jag gillar att ha mål, gillar att 

liksom sträva efter någonting. Jag 
tycker det är svårt att träffa en individ 

som inte har mål. 
 

“Man är i synk med varandra...vi vet 
att den här brasan brinner skitbra. Vi är 

liksom teamet, vi har 
ömsesidigheten...vi slänger in ved på 

brasan. Antingen varannan gång, 
någon slänger in mer någon gång, 

någon mer en annan gång 
liksom...brasan blir större, den avtar 
och blir normal igen, (...) Annars blir 

det bara att en försöker och då kommer 
brasan slockna…” 

Som ett team 

Jobba med varandra 

Tar sig genom problem 

Tillsammans 

 

Målmedvetenhet 

Att ha mål 

Sträva efter någonting 

Likasinnade viktigt 

Synkade 

Vi är teamet 

Ömsesidighet 

Slänger ved på brasan 

Teamwork 

Engagemang 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Att arbeta som ett team innebär både att 
ha gemensamma mål i livet men även 
kunna kommunicera kring det - viktigt 

att vara någorlunda likasinnade i 
ambitionsnivå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ett team med 
gemensamma 

mål 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relationens 
betydelse 

 

För att sedan säkerställa att de teman som framträtt faktiskt ger en rättvis bild av               

ursprungstexten gjordes, enligt Riemans riktlinjer, kontinuerliga återblickar i grundmaterialet         

(2007). De teman som beskriver de intervjuade männens upplevelser av fenomenen är            

därmed essensen av det empiriska materialet och nedan följer resultatet. 
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RESULTAT 

 
Alla människor upplever under sin livstid olika former av relationer. Kärleksrelationer är            

dock inte alla förunnat att få uppleva men de flesta har ändå egna erfarenheter av olika former                 

av förhållanden. De fem männen i studien hade alla erfarenhet av att nu vara i en eller varit i                   

minst en tidigare relation. Tre av dem hade dessutom egna erfarenheter av att antingen själva               

varit otrogna eller att deras partner varit det. Intervjuerna som jag har genomfört har därmed               

gett en fördjupad insikt i mäns syn på relationer och otrohet. Under analysen av de båda                

begreppen framkom sju olika teman. Dessa teman har delats in i två huvudområden:             

Relationens betydelse som omfattar de faktorer som påverkar och formar relationen. Det            

andra huvudområdet otrohetens gränsdragningar inkluderar olika typer av otrohet samt          

förklaringsfaktorer. Se tabell 2 nedan för en tydligare visualisering.  

 

Tabell 2. Presentation av huvudområden och dess teman. 

 

Relationens betydelse Otrohetens gränsdragningar 

 

Ett team med gemensamma mål Fysisk otrohet 

Kommunikation som verktyg Emotionell otrohet 

Förväntningar på att bete sig som en man Intention som avgörande faktor 

 Legitim otrohet 

 

Relationens betydelse 

De teman som framträdde under första området berörde de olika faktorer som respondenterna             

menade var viktiga för dem i en relation. De pratade om relationen och lyfte ett antal viktiga                 

komponenter som helt avgörande för att fortsätta leva i den, men också som kriterier i               

begynnelsen av den för att det ens skulle vara värt att inleda något. En annan faktor som                 
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visade sig inte bara påverka dem själva utan relationen som helhet var de förväntningar på               

hur man som kille skulle bete sig inom den. Dessa tre teman ger tillsammans en bild av vad i                   

en relation respondenterna menar är viktigt och hur dessa påverkar både förhållandet och dem              

själva. 

 

Ett team med gemensamma mål 

Det här är en uppfattning som samtliga respondenter ansåg var av största vikt för att nå en                 

relation som både var väl fungerande men även långvarig. I de flesta fall uttrycktes det               

explicit men själva tanken om att vara ett team tillsammans med den man levde med var                

något som genomsyrade svaren även i de frågorna som inte uttryckligen berörde hur själva              

relationen var. Begrepp som team och som ett lag användes flitigt för att förklara vad som                

enligt dem är grunden till en hållbar relation som både är lycklig och stabil. Simon förklarar                

så här: 

 

En kärleksrelation för mig är nog, mycket som ett team. Alltså att man jobbar med varandra, inte                 

bara är tillsammans, har sex, äter tillsammans...utan man tar sig igenom problem som kommer              

längs livets väg tillsammans - Simon 

 

Att vara ett team innefattade alltså ett gemensamt arbete med bla problem som dyker upp i                

relationen. Alla män betonade vikten av att ha ett fungerande lagtänk i sin relation, ett vi. De                 

menar att detta inte behöver innebära att man gör saker tillsammans hela tiden eller alltid är                

överens, men att de övergripande målen för vad man vill åstadkomma i livet är avgörande i                

en väl fungerande relation för dem. En respondent menar att det faktum att båda parterna vill                

åt samma håll i livet är en helt avgörande faktor för honom i en relation och något som finns                   

med i kriterierna i sökandet efter potentiell partner. Så här förklarar han det: 

 

[…] målmedvetenhet, jag är väldigt sådan...jag gillar att ha mål, gillar att liksom sträva efter               

någonting. Jag tycker det är svårt att träffa en individ som inte har mål. Och så då att vara öppen,                    

att man ska kunna prata...jag tycker det är väldigt viktigt, att man ska kunna göra sig förstådd och                  

veta om att den andra individen förstår en och att jag förstår [...] - Niklas 

 

Här beskrivs betydelsen av att leva tillsammans med en partner som också värderar             

kommunikation och är öppen inför att kunna samtala om allt. Genom att både göra sig själv                
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förstådd och kunna förstå hur den andra tänker är väsentligt för att möjliggöra en ömsesidig               

förståelse dem emellan. Genom att på detta sätt gemensamt jobba för att uppnå de              

tillsammans uppsatta målen är något som även bidrar till stabilitet och trygghet i relationen.              

Att dela på ansvaret för att ta relationen framåt är också något som lyfts fram som en viktig                  

komponent. 

 

Man är i synk med varandra...vi vet att den här brasan brinner skitbra. Vi är liksom teamet, vi har                   

ömsesidigheten...vi slänger in ved på brasan. Antingen varannan gång, någon slänger in mer någon              

gång, någon mer en annan gång liksom...brasan blir större, den avtar och blir normal igen, [...]                

Annars blir det bara att en försöker och då kommer brasan slockna… - Christian 

 

Här används brasan som metafor för relationen där uppgiften att hålla liv i elden kan ses som                 

ett gemensamt arbete med att hantera livets upp och nedgångar i olika perioder genom att               

någon ibland får vara den starkare när det andra inte orkar eller har lika mycket kraft.                

Lagarbetet blir enormt betydelsefullt där två personer kan förlita sig på och hjälpa varandra              

att ta sig genom både de lättare och svårare stunderna i relationen och livet i stort. Får att nå                   

dit krävs transparens när det gäller förväntningar på den andra och relationen, samt verktyg              

för att förmedla detta till varandra. 

 

Kommunikation som verktyg 

Kommunikationen är något som återkommer genomgående under samtliga intervjuer och          

något som är intressant i förhållande till den stereotypiska bilden av en man som någon utan                

behov av att berätta om sina känslor eller ventilera tankar, en bild som raseras totalt i detta                 

insamlade material. Emil berättar så här under en diskussion om vad som är viktigt för honom                

i en relation:  

 

[...] jag måste kunna säga vad jag tänker utan att fundera så mycket, utan filter liksom. Innan det                  

blir ett problem, att man pratar om “nu känner jag så här inför detta” och tar det därifrån, så att                    

man kan fixa det eller lösa något innan det blir kaos - Emil 

 

Behovet av att få ventilera det han känner var något han både önskade för sin egen skull, men                  

också för relationen. För sin egen skull handlade det om att vara ärlig mot sig själv och vad                  

han ville, funderade på och undrade över. För relationens skull handlade det om att               
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säkerställa att båda parterna kommunicerar vad de tänker, förväntar sig av varandra och på              

förhållandet som helhet. En annan respondent håller med och förklarar hur han alltid haft              

behovet men att det utvecklats mer över åren: 

 

Ju äldre jag blir desto mer mån blir jag om den här kommunikationen och tar initiativ till att prata                   

om vad som förväntas av oss, så att vi helt plötsligt inte vet vad vi förväntar oss (...) Och är det                     

något som inte stämmer så måste man ju prata om det - Simon 

 

Simon som blev citerad här menade att kommunikation inte bara var önskvärt utan helt              

väsentligt, de andra respondenterna höll också med. Oavsett skilda åsikter kring andra            

aspekter av frågorna under intervjun var alla överens om vikten av fungerande            

kommunikation som en helt avgörande faktor för att ta sig framåt tillsammans och hålla ihop. 

 

[...] Och så då att vara öppen, att man ska kunna prata...jag tycker det är väldigt viktigt, att man ska                    

kunna göra sig förstådd och veta om att den andra individen förstår en och att jag förstår henne” -                   

Niklas 

 

Att förstå varandra, inte bara förmedla sin egna åsikter var en poäng som återkom              

genomgående då flera av männen var noga med att tydliggöra att det handlade om ett               

ömsesidigt och öppet utbyte av förståelse för varandra, inte bara säkerställa att ens egna              

värderingar synliggjordes. 

 

Förväntningar på att bete sig som en man 

Könsroller som en problematik i förhållandet var något som männen i mina intervjuer hade              

märkt av, det vill säga att det fanns vissa förväntningar på dem till följd av deras biologiska                 

könstillhörighet. Som svar på frågan om de upplevt att detta i deras tidigare eller nuvarande               

relationer uttryckte några av respondenterna sig explicit så här: 

 

[...] jag kan känna det...att det är jag som är den som ska vara initiativtagaren till sex till exempel.                   

Det är som att det bara  är vad jag tycker som spelar roll, alltså sexuellt - Simon 

 

En annan respondent pratar om samma förväntan och menar att det finns något oskrivet med               

att mannen är den som sexuellt ska bestämma och driva sexakten.  
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Om vi pratar sexuella upplevelser så är det ju liksom stereotypiskt, mannen ska styra, mannen ska                

ge - Niklas 

 

Mannen ska styra, så var hans upplevelse av sexuellt umgänge i förhållandet. Det var              

alltså en tydlig maktordning som han kunde känna både inom sin egen relation men              

också i konversationer han haft med vänner och bekanta runt omkring sig. Han             

fortsätter förklara vidare att när han känt av detta ibland även upplevt en frustration av               

att förväntningen på honom inte alls var det som han själv kände för.  

 

Jag vet ju själv att kan ta på mig en roll som inte alltid är så macho, stereotypiskt sett [som man]                     

ska vara. Ibland kan jag vara väldigt mysig, om man säger så. Och jag kan ändå känna att det                   

förväntas att jag ska vara...vad ska man säga, att jag ska vara...alltså typiskt manlig - Niklas 

 

Niklas pratar om sitt eget sätt att vara som en total motsats till vad som förväntas av                 

honom och att detta är något han reflekterar över och som bitvis kan upplevas svårt.               

Typiskt manlig som han förklarar det, med hans egna ord en motsats till mysig. När               

hans initiala tanke är att mysa finns då samtidigt tanken på att han borde vilja något                

annat, eller “köra på” som han själv uttryckte det. 

 

Några upplevde också en förväntning på dem som att vara den primära försörjaren i              

relationen, den som ska vara den händiga hemma och skämma bort sin partner med gåvor               

eller upplevelser. Andra förväntningar som respondenterna gemensamt hade upplevt var den           

allmänna bilden av en man som någon som alltid skulle vara den stabila och rationella i                

relationen. En av respondenterna menade till och med att den rollen var statisk och inte något                

som anpassades även om livsförhållandena förändrades: 

 

Men jag kan känna så ibland, alltså att jag alltid ska koll på allt och vara stark liksom - Christian 

 

Christian förklarar vidare hur stressen av att vara manlig, som han förklarar och definierar              

det, vara stark och ha koll på läget varit svårt att hantera. När allt flyter funkade det, men när                   

det inte längre gjorde det blev utmaningarna med att upprätthålla ett fungerande förhållande             

betydligt svårare eftersom dynamiken i deras relation utmanades. Han hade alltid varit            
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självsäker, framåt och tagit tag i saker medan hon hade tagit ett större ansvar för barnen och                 

hemmet då han var ute och reste mycket i arbetet. I samband med ett skifte i arbetet                 

förändrades detta och istället var han den som var mer hemma och hon avancerade i sin                

yrkesroll. Förväntningarna på honom som den starka mannen i hushållet, samtidigt som han             

själv kände sig långt ifrån den bilden, blev en utmaning för honom. Dessa förväntningar, och               

framför allt känslan av att inte lyckas leva upp till dem, visade sig också vara en anledning                 

som gjort att han gick över gränsen i sin relation. 

 

Otrohetens gränsdragningar 

Vad innebär det att gå över gränsen egentligen? Här delar sig åsikten mellan respondenterna              

där några anser tröskeln vara betydligt lägre än andra. Men det som de alla har gemensamt är                 

uppfattningen om gränsöverträdning som en oklar gråzon. Under analysen har fyra teman            

inom området otrohet framträtt. De två första fysisk otrohet och emotionell otrohet syftar till              

att definiera respondenternas syn på vad som klassificeras som det ena eller andra. De två               

senare, intention som avgörande faktor och legitim otrohet syftar till att förklara de kriterier              

eller argument som använts för att förklara vad som avgör om det enligt männen ska kallas                

otrohet, eller i vissa fall till och med rättfärdiga den. 

 

Fysisk otrohet 

 

Otrohet för mig är nog ganska klart, en fysisk handling...tillsammans med någon, gentemot någon              

annan. Puss på kinden, nej. Även om det är en fysisk handling, så nej...inte otrohet. Men alltså...ett                 

rent..alltså ligg, det är otrohet - Simon 
 

För Simon är begreppet otrohet väldigt tydligt, det är en fysisk handling och inget annat.               

Även om han senare nämner andra situationer som han betecknar som illojalitet och i sig               

innebär att gränser överträtts inom relationen så menar han att just otrohet definieras av              

samlag med någon annan än sin partner. En annan respondent är inne på samma spår, men                

sträcker sig till att även andra fysiska handlingar kan betecknas som otrohet: 
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[...] om jag skulle vilja kyssa en person på klubben säger vi, bara för att jag är sugen, då är det                     

otrohet - Niklas 

 

Vi pratar vidare om att det för just den här respondenten handlar mycket om anledningen               

bakom som avgör, alltså intentionen, något jag återkommer senare till i resultatet. Men under              

samtalet gällande vart gränsen går för respondenten framträder ytterligare en dimension av            

otrohet som inte är fysisk men ändå något som bryter mot reglerna inom en relation. 

 

Emotionell otrohet 

En av männen benämner det som illojalitet, en annan som “oschysst beteende” och några              

andra som något där det verkligen är en gråzon - det som fått namnet den emotionella                

otroheten. En förlängning och ibland känslig diskussion av den otrohet som kanske inte alltid              

går att ta på, men kan skada en relation minst lika mycket. 

 

[...] Man bryter emot det här kontraktet man har skrivit på när man går in i en relation. Och det                    

handlar liksom inte om att det bara måste vara sex med penetration utan det handlar om att du                  

bryter mot det förtroende du har till din partner genom att ge någon annan vibbar om att du må                   

vara intresserad. Eller får din partner att känna sig mindre uppskattad jämfört med en annan               

individ. - Niklas 

 

Så här beskriver Niklas hans definition av otrohet. Att få någon annan att känna sig viktigare                

för en än sin egna partner. Han pratar om ett kontrakt som innebär en förståelse i relationen                 

av vad som är accepterat beende eller inte, där bland annat att låta någon tro att han är                  

tillgänglig också är ett sätt att bryta förtroendet. Även om inte alla respondenter uttryckligen              

använder sig av ordet emotionell otrohet så är detta andemeningen av det övertramp alla har               

någon relation till, antingen har de själva varit skyldiga till det eller haft en partner som gjort                 

det. Alla är dock överens om att det är en svår gränsdragning och något som varierar från                 

relation till relation. Nils pratar länge om egna erfarenheter där han varit den som, i den här                 

benämningen, varit den otrogna men då själv inte tyckt att det egentligen var något fel: 

 

[...] Absolut, det är klart att det kanske inte är så kul för henne att jag pratade med en tjej så på det                       

sättet liksom, men alltså...det var ju bara prat. Den var ju aldrig inne om man säger så… - Nils 
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Han menar att så länge inte något fysiskt händer så betecknas det inte som otrohet, oschysst                

kanske - men inte otrohet. Vidare diskuteras problematiken med vart gränsen går och hur              

viktigt det är att man pratar om det i en relation - det som är otrohet för den ena kanske inte är                      

det för den andra. En annan respondent menar att just när det gäller de övertramp som inte är                  

fysiska ändå måste tas på allvar och signalerar om att något inte stämmer i relationen: 

 

[...] men ändå ett övertramp som är liksom, har vi något vi inte har pratat om här? Tydligen har vi                    

ju det eftersom det har gått så pass långt att den andra är beredd att gå så långt att man är beredd                      

att förkasta det den har med mig. Då kanske vi inte riktigt är överens om vad vi har med varandra.                    

- Simon 

 

Även de tre andra respondenterna problematiserar kring den gråzon som gör just den             

här typen av otrohet något mer svårklassificerad än den fysiska. De som varit utsatta för               

det själva är övertygade om att detta kan skada en relationen minst lika mycket som ett                

fysiskt övertramp medan de som själva varit det mer vill benämna det som ett gränsfall               

men inte otrohet. Samtliga diskussioner, oavsett om det gäller den fysiska eller            

emotionella otroheten, präglas ändå av en slags förklaringsfaktor som kan definiera           

övertrampet mer än själva handlingen, nämligen anledningen bakom. 

 

Intention som avgörande faktor 

Som resultaten ovan visat så kan otrohet uppfattas på olika sätt. Men männen tycks alla vara                

överens om att gränsen för om ett beteende eller handling ska kallas otrohet eller ej handlar                

om intentionen bakom. En respondent tyckte exempelvis att det är okej att pussa en              

tjejkompis på munnen om det just bara är en kompis, men att pussa en “vanlig” tjej på                 

munnen är inte accepterat. Det var alltså inte den fysiska handlingen i sig, utan intentionen               

bakom det som avgör. Så här menar han: 

 

[...] om det är ett vettigt argument bakom så kan jag köpslå att det inte gäller som otrohet. Men när                    

man helt enkelt väljer att glömma för en stund, inom citationstecken att du har en flickvän och gör                  

det för sitt eget nöje...eller sin lust. Om man låter sin egen lust bestämma så är det otrohet anser jag                    

- Niklas 

 

27 



Ett vettigt argument handlar enligt honom bland annat om att handlingen utförs tillsammans             

med en nära vän, då är det mer accepterat än om det skulle ske med en främling. Att pussa en                    

tjejkompis är okej, att pussa en främmande tjej på krogen är inte. Några andra av männen                

diskuterar gränsdragningen med begreppet transparens som en form av kompass för att veta             

om det är otrohet eller inte. En av respondenterna förklarar det så här. 

 

[...] gör man något för att smyga liksom, eller hålla undan...då är det ju fel. Kan man vara öppen                   

med det är det nog lugnt... - Christian 

 

Det de menar är att om handlingen som utförs, oavsett det är en puss, en träff eller en                  

sms-konversation, görs i öppenhet så är det inte otrohet. Är det något man kan berätta för sin                 

partner om, så är det troligtvis också acceptabelt, det är när något börjar ske i hemlighet eller                 

med syfte att undanhållas för sin partner som det klassas som ett övertramp.  

 

Legitim otrohet 

Under diskussionerna gällande gränsdragningen framkom ett sätt, för de av respondenterna           

som själva varit otrogna, att förklara och i viss mån rättfärdiga sitt övertramp. De två som                

hade egna erfarenheter av att gå över den fysiska gränsen hade i samma mening som de                

berättade om det även en förklaring som de menade kunde rättfärdiga varför det skett. En av                

dem menade att det var som en reaktion på något hans partner gjort, om än det inte var fysisk                   

otrohet så menade han att hon bröt delar av sitt ansvar i förhållandet så då kunde han också                  

göra det: 

 

Jovisst, det kanske inte var det snyggaste men..alltså, eh..det är ju inte så att hon alltid var perfekt -                   

Christian 

 

Det blir så mycket fokus på sexet, menade han, medan det finns andra sätt att såra varandra                 

eller förstöra förhållandet. Han förklarade sitt övertramp med att han upplevde att hans             

dåvarande partner skadade andra delar av deras förhållande genom att vara svartsjuk, osäker             

och tänka mer på vad hon ville i livet än vad de ville. Den andra mannen som varit otrogen                   

förklarade hans övertramp som ett sätt att hitta tillbaka till sig själv. Hans yrke innebar en                
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stereotypiskt manlig roll, han tjänade bra och var stolt över sig själv tills något inom arbetet                

hände och hans situation blev omkullkastad. Så här beskriver han det: 

 

Alltså jag hade haft en skitperiod på jobbet, ja alltså..jag vill inte gå in på det men jag kände mig                    

inte som mig själv. Jag ville väl bara..vet inte, eh...vara mig själv igen. Känna mig manlig typ…  

- Emil 

 

Från att haft ett yrke som han identifierade sig starkt med, varit den i hushållet som tjänade                 

mest och varit stolt över sin person hamnade han i en form av identitetskris. “Vem är jag utan                  

allt det här?” Att då särskilja otrohet som en handling mot någon, och istället se den som en                  

handling för sig själv blev det argumentet som lugnade hans samvete. Han menade att han               

behövde känna att han hade kontrollen, att vara med någon som inte visste om allt annat han                 

gick igenom då och känna sig manlig, som sig själv, för en stund igen. Hemma upplevde han                 

det som att han var tvungen att hålla upp den starka fasaden fortfarande och inte visa hur                 

mycket motgången i arbetslivet påverkat honom. På det sättet kunde han rättfärdiga            

övertrampen som något han var tvungen att göra för att ta sig tillbaka till sig själv, och i sin                   

tur sedan kunna bli den mannen han ville vara igen. En annan respondent som också varit                

otrogen mot sin tidigare partner menade att förhållandet, när det skedde, inte var i sin bästa                

fas. Även om ingen sagt det rakt ut hade känslorna avtagit och han menade att de levde                 

nästan som två vänner där den ena bara väntade på att den andra skulle ta tag i uppbrottet.                  

Eftersom förhållandet ändå snart var över upplevde han inte det som att han gjort fel,               

gentemot om han varit otrogen tidigare, när de hade det bra. 

 

 

DISKUSSION 

 
Berättelserna som är grunden för den här studien har gett insikter i mäns syn på relationer och 

gränsdragningar kring otrohet som visar att ömsesidigt engagemang och kommunikation är 

centrala aspekter. I den här delen av uppsatsen kommer diskussionen att knyta samman det 

empiriska materialet med relevanta teoretiska aspekter. I linje med den fenomenologiska 

metoden och för att kunna tydliggöra essensen av fenomenet kommer fokus att ligga på de 
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huvudsakliga aspekterna, i detta fall de teman jag funnit. De fyra centrala aspekterna behöver 

betonas var för sig men hör samman och utgör därmed kärnan. Att gemensamt skapa ett vi 

kräver kontinuerlig kommunikation och möjligheten att tillsammans skapa sin egna regler 

inom relationen medan förväntningar på att bete sig som en man är en genomgående känsla 

som männen upplevt mer eller mindre i samtliga av aspekterna. De samlade berättelserna kan 

därmed ge tillgång till värdefulla perspektiv på sociala konstruktioner kring maskulinitet samt 

på hur det kan relateras till individen och till synen på relationer och otrohet.  

 

Att gemensamt skapa ett vi 

Att dela livet tillsammans med någon är en önskan som samtliga respondenter är överens om, 

det är till och med något som kändes helt givet för dem. I linje med Scheffs (2008) teori om 

sociala band som ett av de mest primära behoven för en människa är detta inte en 

överraskning. Den mest grundläggande drivkraften är att uppleva intellektuell och emotionell 

sammankoppling med andra människor, något som mina respondenter också berättat. Det är 

genom den här kontinuerliga interaktionen som människor utvecklas vilket också gör att de 

människor man omger sig med är av stor vikt. För männen i den här studien har den mest 

centrala aspekten av ett fungerande förhållandet handlat om att man arbetar som ett lag, 

teamwork. Giddens (2014) teori om idealet ren relation bekräftar detta och innebär att 

människor i dagens samhälle är tillsammans för att de väljer det. Den rena relationen innebär 

att båda parterna får ut så pass mycket av relationen att den är värd att upprätthålla, något 

som även den här studien visat. Det handlar om att, som en av de intervjuade förklarade, man 

hjälps åt att slänga ved på brasan. Ibland får den ena lägga lite mer och en annan gång tar den 

andra över, man hjälper alltså varandra att hålla liv i lågan. 

 

Den rena relationen baseras på en känslomässig närhet som i sin tur skapar förtroende. Det 

kräver att båda parterna i relationen är öppna att prata om de förväntningar som finns på 

varandra, något som samtliga respondenter framhöll i sina berättelser. Det handlar också om 

att finnas där för varandra även i de svåra stunderna, något som även Holmberg beskriver i 

sin avhandling. För männen hon intervjuat handlade omsorg i ett fungerande förhållande om 

att få uppmuntran och känna en tillåtelse att må dåligt (1993). Samma var det i den här 

studien där samtliga respondenter på olika sätt beskrev samma delaspekt av fenomenet, hur 
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viktigt det är att vara ett team med sin partner och finnas där för varandra även i de svåra 

stunderna. En respondent använde ordspråket “älska mig som mest när jag förtjänar det som 

minst, för då behöver jag det mest” när han beskrev vad han tyckte var det viktigaste för 

honom i en långvarig relation. Han menade att livet är som en berg och dalbana, det är lätt att 

vara tillsammans med någon när allt går bra, men det är när det blir jobbigt som relationens 

kärna verkligen visar sig och då handlar det om att se sig som ett vi - inte ett jag. 

 

Att aldrig sluta kommunicera 

Många respondenter beskrev hur viktigt kommunikation var även för dem - att få ventilera 

det som man funderade på innan det blev ett problem. Att få lyfta tankar, frågor och behov 

tillsammans med den de levde tillsammans med. Detta är något som går emot den bild av 

mannen som genom historien målats upp som inkompetent när det gäller att delge sina 

känslor samt med ett avsaknat behov av detsamma (Herz & Johansson 2011). Männen som 

blivit intervjuade i den här studien beskrev istället kommunikation som ett av de allra 

viktigaste verktygen för att få relationen att fungera och även att de själva ofta är 

initiativtagaren till den.  

De pratade om vikten av att vara ärlig och tydlig med vilka förväntningar de själva hade på 

relationen. Ibland användes även andra synonymer som t.ex. mål. Men essensen av vad 

samtliga förmedlade var att fungerande kommunikation var något som inte bara var önskvärt 

i en relation utan helt centralt. Det intressanta med ordvalen som respondenterna använde: 

som mål, team och lag, är att det alla är synonymer på något som beskriver en organisering 

av en situation. Ett slags organisatoriskt tänkande som går i linje med den stereotypa bilden 

av en man som rationell och instrumentell (Herz & Johansson, 2011). Detta kan vara en 

produkt av hur män blir socialiserade till att tänka på det sättet och framför allt förmedla en 

bild av någon som har kontroll och kan ta kommando, som ett lag mot ett mål. Oavsett ordval 

var ändå kärnan i det respondenterna berättade vikten av kommunikation i relationen - att 

kunna prata med sin partner om sina känslor och förväntningar på ett förutsättningslöst och 

ofiltrerat sätt. Detta visar att den stereotypiska bilden av hur en man ska vara inte ger en 

rättvis bild av de män som lever i dagens samhälle, åtminstone inte männen i den här studien.  
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I linje med Scheffs (2008) teori visar analysen av kommunikation som det mest primära 

verktyget att skapa ett väl fungerande förhållande att det inte bara handlar om vad man säger 

till varandra utan hur man säger det. Som respondenterna betonade var det centralt att ha en 

kommunikativ plattform i relationen där inget är tabu, utan att man på ett öppet sätt kan prata 

om vad som helst - när som helst - för att undvika missförstånd och problem. Med en 

uppriktig och kontinuerlig kommunikation skapas en stabil grund för en relation att 

utvecklas, förändras och växa över en lång tid framåt. 

 

Att skapa sina egna regler för gränser 

Den gemensamma nämnaren, essensen, av samtliga fyra tema inom området otrohet är att 

oavsett om handlingen betecknas som ett övertramp eller inte så är det upp till de parter i den 

individuella relationen att avgöra. Det som däremot kan användas som en form av generellt 

mått för konkret otrohet är det fysiska, alltså samlag med någon utanför relationen. Där var 

alla männen i den här studien överens om att kriterierna för att gå över gränsen var uppfylld, 

något som går i linje med Levy & Kellys antagande om män som de som upplever den 

sexuella otroheten som mest smärtsam (2010).  

 

När det gäller de andra aspekterna - emotionell otrohet och de bakomliggande orsakerna, 

skiftade inställningen något mellan respondenterna. Några upplevde emotionell otrohet som 

lika illa, medan andra benämnde det som illojalt men inte otrohet. Dessa skillnader i synsätt 

kan ha att göra med anknytningsstil, som förklarar människors förhållningssätt i relationer till 

följd av deras uppväxt. Interaktionen mellan en själv som barn och andra vuxna påverkar hur 

man senare i livet hanterar situationer som har med sociala sammanhang, som relationer.  Det 

påverkar både hur man uppfattar sig själv, vilka krav man ställer på sig och andra samt ens 

förmåga att känna tillit och närhet till någon annan (Nilsson 2015). Män tillhör i stor 

utsträckning den undvikande anknytningstilen som kännetecknas av någon som fått lära sig 

att inte söka närhet och stöd, klara sig själv och inte känna efter så mycket (Levy & Kelly 

2010). Detta är i likhet med hur den stereotypa mannen porträtteras och männens berättelser i 

den här studien indikerar en liknande uppfattning. Alla var överens om att den fysiska 

otroheten var ett glasklart övertramp medan den emotionella var mer tolkningsbar. Detta 

signalerar hur män påverkas av sin socialisering som lärt dem att inte behöva närhet, känna 
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efter så mycket eller vara känsliga. Den emotionella otroheten är därmed inte lika självklar 

för att de inte förväntas bli så berörda av den, medan den fysiska otroheten är ett klart 

övertramp då sexualiteten är så kraftigt ihopkopplad med en man.  

 

 

Att bete sig “som en man” 

Avslutningsvis i analysen vill jag belysa den förväntade manligheten som i grunden är en 

faktor som i olika grad påverkar samtliga delar av den här studien. Oavsett om det handlar 

om relationer, kommunikation eller gränsdragning så tycks förväntningen ligga där i 

bakgrunden och ha en inverkan på berättelserna om och deras upplevelse av de tre 

aspekterna. 

 

Som teoridelen i den här uppsatsen beskrev så är emotioner ett centralt begrepp i en 

diskussion om relationer, och alltså en kombination av vad en människa känner inom sig och 

det som den lärt sig att den borde känna (Wettergren 2013). Emotionen är en 

sammanslagning av den inre och den socialt konstruerade känslan. Medvetenheten om att det 

är en sammanslagning gör också att man ibland ifrågasätter sina egna handlingar. Vill jag 

göra det här, eller borde jag vilja göra det här? Så här kunde även respondenterna uppleva 

delar av livet och en viss utmaning inom relationerna. Det handlade framför allt om 

förväntningen på att “bete sig som en man”. En del uttryckte sig explicit om förväntningarna 

och andra förmedlade det mer genom ordval, sätt att formulera sig eller i det de inte sa. De 

kunde känna en sak, men lika snabbt påminna sig själva om att de därmed bryter normen - 

som en respondent förklarade, han vill hellre mysa än bara “pang på”. Han förklarade det 

ursäktande och var medveten om att det fanns en annan förväntning på honom, något han 

också känt av i både kärleks-, och sexuella relationer och ibland justerade sig efter.  

 

Detta är ett exempel där traditionellt stereotypiska bilder av maskulinitet och sexualitet 

synliggörs i relationer. När enskilda män på detta sätt försöker leva upp till den föreställda 

bilden av en man reproduceras en könsordning där män och kvinnor är motsatsen till 

varandra (Herz och Johansson 2011). Man är alltså antingen mysig eller hård, vilket också 

kan knytas till föreställningar om kvinnligt och manligt. Det blir en ifrågasättning av 
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föreställningarna som man samtidigt är med själv och konstruerar eller låter fortgå. I den här 

studien fanns det dock en medvetenhet om dessa föreställningar om manlighet och en viss 

aktiv strategi till att bryta sig lös från dem. Männen som jag har intervjuat är från olika delar 

av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund och ändå har de en gemensam inställning 

till vad som är viktigt i en relation. Det som de lyft fram som viktigt i relationer är dessutom i 

många fall tvärtemot stereotypa och socialt konstruerade förväntningar. Upprätthållandet av 

manligt och kvinnligt är därmed något vi själva skapar och inte något man föds med - det 

innebär också att det kan förändras.  

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

 
I min studie har jag försökt att förmedla mäns erfarenheter av och syn på relationer och                

otrohet, samt hur de definierar fenomenen. Valet av fenomenologi som metod föll sig             

naturligt då min ambition varit att lyfta fram essensen av deras gemensamma syn och              

definition av dem. Tillsammans har deras berättelser gett en bild av hur män i dagens               

samhälle ser på fenomenen och vad det är som påverkar deras upplevelse av det.  

 

Som tidigare konstaterats är mina respondenter på många sätt olika - sett till ålder,              

arbetssituation eller utbildningsnivå och vart i landet de bor. Detta kan ha en bidragande              

effekt på deras inställning till och erfarenhet av relationer och otrohet, vilket gör att en               

fortsatt studie med större urval och där betydelsen av faktorer som ålder, arbetssituation,             

utbildningsnivå och bostadsort studeras mer specifikt vore intressant.  

 

Jag har sett vissa mindre skillnader i attityd till både relationer och otrohet mellan de som                

studerat/studerar samhällsvetenskapliga program gentemot de som studerat något annat eller          

inget alls. Detta kan säkert förklaras av deras större kunskap och medvetenhet om normer och               

samhälleliga strukturer och sannolikt påverkat deras svar. Skillnader har även kunnat noteras            

i svaren beroende på yrkesval och vart i landet man bor, där de som bor i större städer och                   

arbetar inom kringresande yrken också är de som varit otrogna. Det är naturligtvis en för liten                

studie för att kunna göra några säkra antagande men det indikerar ändå att alla valmöjligheter               

och den anonymitet som kommer med en en större stad och varierande arbetsplatser ger fler               

34 



tillfällen för kontakter utanför relationen och kanske därmed en mer liberal syn på relationer              

och gränsdragningen inom dem.  

 

Det har varit en otroligt spännande resa att göra den här uppsatsen, inte bara för de intressanta                 

berättelser som mina respondenter delat med sig av utan även den respons som ämnet mött i                

diskussioner. Ämnet berör och engagerar, ofta har både kvinnor och män velat dela med sig               

av egna erfarenheter och åsikter kring fenomenet då det spontant kommit upp både i möten               

med bekanta och främlingar. Det finns alltså ett stort behov av att prata om det här - prata om                   

vad vi känner, förväntar oss och tror att andra förväntar sig av oss. Min förhoppning är att                 

den här studien ska bidra med lite mer kunskap kring hur föreställningar påverkar oss som               

individer, i relationer och i samhället som helhet. Kan vi öka medvetenheten om att de här                

föreställningarna om hur man bör vara är just föreställningar och därmed något vi själva              

skapat, kan vi också begränsa dem och ge individer mer utrymme att själva känna och vara                

precis som de vill vara - ensam eller tillsammans med någon.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide: mäns definition av och syn på begreppen relation och otrohet 
 
Tre övergripande teman: 
- definition av parrelation och dess innehåll 
- förväntningar och känslor 
- otrohet och gränsdragning 
 
 
* relation som begrepp används i den här intervjun för att förklara en ömsesidig monogam               
kärleksrelation mellan två människor. 
 

 
 
 
[Definition av relation och dess innehåll] 
 
Det finns ju ingen mall för hur en relation ska se ut eller vad den ska innehålla. 
 
1. Hur skulle du så utförligt som möjligt beskriva ordet relation, som en kärleksrelation? 
2. Vad tycker du är viktigt i en sådan relation? 
 
Alla relationer går genom olika faser, och det kan ibland gå upp och ner. 
 
3. Hur skulle du beskriva en relation som fungerar bra? 
4. Hur skulle du beskriva en relation som inte fungerar så bra? 
 

 
 
[Förväntningar och känslor] 
 
 
Att vara två som tillsammans skapar ett vardagsliv. 
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5. Hur tänker du på eventuella förväntningar på dig som man i en relation? 
 
Att veta vad den andra personen förväntar sig är inte alltid självklart 
 
6. Kan du beskriva hur ni i din nuvarande eller tidigare relation pratat om vilka förväntningar 
som finns er emellan på er relation? 
 

 
 
[Otrohet och gränsdragning] 
 
Otrohet kan se ut olika för olika personer 
 
7. Hur skulle du definiera begreppet otrohet? Var så utförlig som möjligt. 
8. Vad är otrohet för dig? 
 
9. Har du egen erfarenhet av otrohet? 
 

 
 
 
Har du några frågor? 
 
Tack för din medverkan! 
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