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Sammandrag 
Människor som går på parklubb, även kallade swingers, är en grupp som uppmärksam-
mades under 1960- och 1970-talet i framförallt amerikansk forskning. De senaste två de-
cennierna har dock forskningen kring swingers lyckats undfly den sociala vetenskapen, 
kanske för att de utmanar den kulturella bilden av äktenskapet. Genom att öka vår kun-
skap om ”extremerna” i vårt samhälle kan vi lära oss mer om såväl samtida familjeliv, 
som framtida. Swinging är ett exempel på social förändring och kan symbolisera den hi-
storiskt ständigt återkommande kampen mellan förändringsmakter och stabilitet och mel-
lan den enskilda individen och samhället. För både ”vanliga” människor och forskare är 
det viktigt att öka förståelsen för swinging för att närma oss ett av våra grundläggande 
humanistiska mål – nämligen att bredda vidden av accepterade och genomförbara alterna-
tiv som vi människor har att välja ifrån i vårt samhälle.  

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur parrelationen och relationerna 
gentemot omgivningen påverkades av att man gick på parklubb. För att uppnå syftet med 
studien användes följande frågeställningar: Hur ser de utvalda informanterna på kärlek 
och sex? Hur ser de utvalda informanterna på svartsjuka? Finns det skillnader mellan in-
formanter som valt att vara öppna respektive döljer sina besök på parklubb? I vilken ut-
sträckning får studiens empiriska generaliseringar stöd i aktuell forskning? 

Intentionen med min studie var inte att generera en objektiv ”sanning” utan att förstå 
vilken mening informanterna tillskrev sina upplevelser och erfarenheter. Empirin samla-
des in via två källor. Den ena källan var en gruppintervju med tre personer, och den andra 
källan var en litteraturstudie om tidigare forskning. Den hermeneutiska förståelsen av in-
formanternas berättelser gavs genom detta tillvägagångssätt möjlighet att bestyrkas/icke 
bestyrkas mot den tidigare forskningen. Både tidigare forskning och informanterna i den-
na studie lyfte fram att kommunikationen, kärleken såväl som sexlivet förbättrades inom 
parrelationen. Betydelsen av ärlighet, åtskillnad mellan emotionell och sexuell trohet, 
vikten av partners fulla kännedom och samtyckte om det utomäktenskapliga sexet beto-
nades. Det visade sig också vara vanligt att de som besöker parklubbar hemlighåller detta 
på grund av rädsla för upptäckt och eventuella konsekvenser av detta. 

Resultaten analyserade slutligen utifrån två perspektiv, ”Människors intima relationer 
– en del av Giddens modernitetsteori” samt Socialkonstruktivism.    
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

Vilka normer och värderingar som är dominerande mellan, men även inom kulturer, för-

ändras med tiden. Vad som idag tas för givet, till exempel möjligheten att leva i ett sam-

boförhållande, var för 50-60 år sedan en omvälvande tanke (Giddens, 2003).    

När det gäller ett område som sexualitet så har det skett dramatiska förändringar de 

senaste decennierna jämfört med de traditionella samhällena då sexualiteten under lång 

tid enbart var kopplat till reproduktion. En av de röster i västvärlden som utmanat gängse 

sexuella normer och värderingar kring parrelationens självklara syn på konstellation man- 

kvinna är de homosexuella. Även om det fortfarande finns många fördomar så har attity-

derna mot homosexuella gått mot en normalisering i många västerländska länder på sena-

re år (a. a.). En annan grupp som utmanar dagens kulturella värdering om sexuell två-

samhet och därmed gränserna för familjebegreppet är människor som besöker parklubbar, 

även kallade ”swingers”. Swingers kan definieras som ”…the agreement between hus-

band and wife to have sexual relations with other people, in contexts in which they both 

engage in such behavior at the same time and usually in the same place” (Fang, 1976, s. 

220). Det unika i denna företeelse är den ömsesidiga vetskapen och godkännandet från 

respektive partner gällande det utomäktenskapliga sexet.  

Under 1960- och 1970 – talet uppmärksammade, framförallt amerikansk forskning, al-

ternativa livsstilar såsom samboförhållanden, styvfamiljer, gruppäktenskap och swingers. 

Livsstilar som samboförhållanden och styvfamiljer blev sedermera etablerade områden 

för vetenskaplig forskning medan de mer marginaliserade livsstilarna såsom swingers och 

gruppäktenskap starkt har försummats de två senaste decennierna (Rubin, 2001). Att den 

publicerade forskningen om swingers lyckats undfly den sociala vetenskapen de senaste 

20 åren verifieras även av Jenks (Jenks, 2001) och de Visser och McDonald (de Visser & 

McDonald, 2007). Swingers utmanar den kulturella bilden av äktenskapet och det kan 

vara anledningen till att de inte vinner acceptans och att forskningen kring detta fenomen 

fortsätter att befinna sig i periferin (Rubin, 2001).  

Den forskning om swingers från 2000-talet, som jag funnit, handlar om hur swingers 

hanterar svartsjuka (de Visser & McDonald, 2007), i en annan undersökning har forska-
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ren undersökt vem av mannen och kvinnan i ett förhållande, som skulle vara mest positiv 

till att besöka parklubb och huruvida det skulle förbättra deras sexliv efteråt (Qaqiesh & 

Regan, 2004). En annan rapport diskuterar kring att forskningen om swingers är eftersatt 

trots att det verkar som swinging är lika vanligt som det varit de fyra sista decennierna 

(Rubin, 2001). ”De värderingar som rör våra nära relationer har utvecklats gradvis och 

nästan omärkligt under en lång rad av år” (Giddens, 2003, s. 38). Det finns dock många 

skönlitterära erotiska böcker om swinging, till exempel ”Swingers – True confessions 

from today´s swinging scene” (Lister, 2006) och ”Swingers 2 going all the way…again” 

(Calvert, 2007). Det finns också ett antal reportageböcker om swingers. Den mest kända 

av dem är ”The Lifestyle” (Gould, 1999).  

Genom att studera och lära oss om ”extremerna” av familjeliv kan vi lära oss mycket 

om det samtida familjelivet. Att swinging fortsätter att finnas till antyder att de uppfyller 

de meningar och funktioner som utmanar och föraktas av religiösa och sociala institutio-

ner såväl som kliniker, utbildare, forskare och lagstiftare (Rubin, 2001). Charles Cole och 

Graham Spanier skrev på 70-talet att bättre förståelse för en påtagligt ökande aktivitet 

som swinging kan bidra med ökad insikt gällande äktenskapets dynamik i framtiden 

(Cole & Spanier, 1975).  

Sex kan som ämne tyckas föga lämpat för offentlig behandling samtidigt som det en-

gagerar och ständigt återkommer i det offentliga samtalet. Sex talar dessutom revolutio-

nens språk (Giddens, 1995). Swingers är en grupp som speglar samtiden samtidigt som 

de är normbrytare och utmanar samhällets föreställningar om familjebegreppet. De är ett 

exempel på en social förändring och kan symbolisera den ständigt återkommande histo-

riska ändlösa kampen mellan förändringskrafter och stabilitet, mellan den enskilda indi-

viden och samhället och mellan personer och sociala strukturer. Både för forskare och 

”vanliga människor” är det viktigt att förstå denna sociala företeelse för att närma oss ett 

av våra grundläggande humanistiska mål – nämligen att bredda vidden av accepterade 

och genomförbara alternativ som människor i vårt samhälle har att välja ifrån (Varni, 

1972). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur parrelationen och relationerna gent-

emot omgivningen påverkas av att man går på parklubb. För att uppnå syftet med studien 

kommer följande frågeställningar att användas: 

- Hur ser de utvalda informanterna på kärlek och sex? 

- Hur ser de utvalda informanterna på svartsjuka? 

- Finns det skillnader mellan informanter som valt att vara öppna respektive döljer 

sina besök på parklubb? 

- I vilken utsträckning får studiens empiriska generaliseringar stöd i aktuell forsk-

ning? 
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2. Metoder och material 

2.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Intentionen med min studie var inte att generalisera en objektiv verklighet som går att 

applicera på andra människor än de som ingick i min studie. Jag ville istället förstå vilken 

mening informanterna i denna studie tillskrev sina upplevelser och erfarenheter Detta 

förutsatte en metod som var av tolkande karaktär. Neuman skriver om ”the interpretive 

social science” även kallad kvalitativ forskningsmetod (Neuman, 2006). Den kvalitativa 

metoden knyter an till hermeneutiken som utgår från att människan, till skillnad från 

andra djurarter, har en kultur, kan planera, kan motivera och resonera sig fram till olika 

företeelser och sätta mening till sitt beteende. Detta unika mänskliga beteende, som är 

högst subjektiv, innebär att social vetenskap inte kan studeras objektivt, kontrolleras med 

våra sinnen eller förklaras logiskt. Socialt liv existerar genom att människor upplever det 

och ger det en mening. Jag försökte sätta mig in i informanternas känslor och tolkningar 

för att förstå hur de tänkte och kände. Detta är nödvändigt för att få fram en djupare me-

ning där de olika små delarna och helheten kan samspela genom en växelverkan. Kvalita-

tiv forskning handlar om att lära känna en viss miljö, utveckla en förståelse för det sociala 

livet, att lära sig vad som är subjektivt meningsfullt och hur människor skapar denna me-

ning i naturliga miljöer (a. a.). 

 

Förförståelse 

Inom hermeneutiken är begreppet förförståelse viktigt. Förförståelse innebär att våra sin-

nesintryck/upplevelser är präglade av en mängd tolkningar som beror på erfarenheter, 

värderingar och förutfattade meningar (Thurén, 1991). ”Människors ofrånkomliga för-

förståelse blir utgångspunkten för tolkningar av världen” (Sohlberg & Sohlberg, 2008, s. 

73). Min förförståelse om swinging innan jag började skriva på denna uppsats var tämli-

gen begränsad. Min enda direkta kontakt med parklubbar var när jag för cirka tio år sedan 

besökte en parklubb i form av ett observerande ”studiebesök”. Även om jag inte själv är 

en swingare så vill jag lyfta fram att jag har en liberal syn på hur människor väljer att leva 

ut sin sexualitet. Jag har även en förståelse för att det finns ett behov av alternativa sexu-

ella arenor än de som erbjuds inom parrelationen. Denna uppfattning ser jag inte som nå-
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got negativt utifrån mitt syfte. Min ambition under arbetets gång har dock varit att försö-

ka förhålla mig så neutral som möjligt gällande swinging och dess positiva och negativa 

effekter.    

 

2.2 Datainsamling 

I denna studie insamlades empirin via två källor. Den ena källan var en gruppintervju 

med tre personer, och den andra källan var en litteraturstudie om tidigare forskning. Den 

hermeneutiska förståelsen av informanternas berättelser gavs genom detta tillvägagångs-

sätt möjlighet att bestyrkas/icke bestyrkas mot den tidigare forskningen.     
 

Gruppintervju 

Min empiri erhölls genom en intervju. Kvale skriver ”… intervjuer är särskilt lämpliga 

när man vill studera människors syn på meningen hos sitt levda liv, beskriva deras upp-

levelser och självuppfattning och klargöra och utveckla deras eget perspektiv på sin om-

värld” (Kvale, 1997, s. 100). Detta passade mitt syfte då jag var intresserad av informan-

ternas livsvärld i avsikt att tolka deras mening.  

Intervjun ägde rum i form av en gruppdiskussion. Anledningen till detta var att infor-

manter själva ville bli intervjuade på detta sätt. Halvorsen skriver att denna insamlings-

metod kan användas då man vill samla ett mindre antal människor för att diskutera ett 

visst ämne eller problemfält. Genom en gruppdiskussion kan dolda inställningar och kol-

lektiva åsikter komma fram. Det är också lämpligt med denna form av intervju då man 

vill belysa i vilket sammanhang åsikter bildas. Deltagarna kan komplettera varandra ge-

nom att förstärka varandras resonemang eller säga emot varandra (Halvorsen, 1992).  

Under intervjun användes en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden var indelad i 

”Dåtid”, ”Nutid” och ”Framtid”. Varje del hade olika intervjufrågor, vissa av dessa gav 

möjlighet till mer uttömmande svar och vissa var mer riktade. Tanken med denna inter-

vjuguide var att intervjun skulle hållas mer levande och informanterna uppmuntras att 

komma med egna inlägg (a. a.). Att lägga upp intervjun på detta sätt med både teman och 

mer konkreta frågor kallar Kvale en halv-strukturerad intervju (Kvale, 1997).  
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För att få större möjlighet att kunna koncentrera mig på ämnet och dynamiken under in-

tervjun och för att inte glömma bort vad som sagts bandinspelades intervjun med en dik-

tafon (Kvale, 1997).   

 
Litteraturstudie om tidigare forskning 

När jag började söka efter tidigare forskning om swingers visade det sig att det inte fanns 

någon svensk forskning på området. För att få tillgång till tidigare forskning fick jag där-

för söka internationella artiklar via Ersta Sköndals biblioteks elektroniska artikel- och 

litteraturdatabaser. Den databas som visade sig ha forskning gällande mitt område var 

SOCINDEX with Full Text. 

 

2.3 Urval och avgränsning 

Gruppintervju 

I studien intervjuades tre personer, vid ett och samma tillfälle, som alla under ca 15 år 

aktivt besökt en parklubb. I nuläget hade de dock slutat swinga. Personerna bestod av ett 

gift par, ”Hasse” och ”Hillevi”, samt deras bästa väninna ”Izla” som de lärt känna via 

parklubben. Antalet informanter och intervjuer var inte bestämt i förväg. Denna gruppin-

tervju genererade dock ett så stort material och mättnad att fler intervjuer inte kändes re-

levant. Antalet informanter motiveras även utifrån att uppsatsens syfte ej är att nå fram 

till en allmän sanning som gäller alla människor som besökt parklubb, utan att istället få 

så gott kvalitativt innehåll som möjligt från just dessa intervjupersoner (Halvorsen, 

1992).   

Genom min kontakt med en av dessa informanter kom jag i kontakt med de övriga. 

Som urvalsmetod användes vad Patton benämner snöbollsmetod. ”This is an approach 

for locating information-rich key informants or critical cases” (Patton, 1987, s. 56). Vid 

denna urvalsmetod har samtliga informanter en direkt eller indirekt koppling till var-

andra. I mitt fall hade dock samtliga personer en direkt koppling till varandra. Snö-

bollsmetoden är användbar när man vill komma in i slutna miljöer, vilket även stämde in 

i min studie (Halvorsen, 1992).  
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I förväg visste jag att Hasse och Hillevi var öppna inför sin omgivning med att de besökt 

parklubb. Hasse berättade innan intervjun att deras väninna Izla och hennes man ”Ali” 

inte var öppna med att de gått på parklubb. För mig blev det en positiv slump att de för-

höll sig olika gällande öppenheten kring parklubbsengagemanget, då detta eventuellt 

kunde bidra med olika åsikter och aspekter.  

 
Litteraturstudie om tidigare forskning 

I databasen SOCINDEX with Full Text, sökte jag på orden ”swinging” som gav 144 träf-

far, ”swinger” som gav 30 träffar samt ”swingers” som gav 28 träffar. Av dessa träffar 

var det många som återupprepades under de olika sökorden. Utifrån de olika träffarna 

valdes tio artiklar ut till denna studie totalt och av dessa passade sex artiklar till tidigare 

forskning (se sid. 41 Resultatredovisning av tidigare forskning). Vissa artiklar var i Pdf-

format och kunde laddas ner direkt från datorn, andra var endast Abstracts som fick be-

ställas via Ersta Sköndals bibliotek.    

 

2.4 Databearbetning – tolkning och analys 

Gruppintervju 

Efter bandinspelningen transkriberades intervjun för att lättare kunna bearbeta materialet. 

Att transkribera innebär att transformera, det vill säga ändra något från en form till en an-

nan. I detta fall var förändringen från talspråk till skriftspråk och denna process var i sig 

tolkande. Talspråket har sin egen uppsättning regler och skriftspråket en annan. Att be-

trakta transkriberingen enbart som en grund för den kommande tolkningen är fel då varje 

utskrift från ett sammanhang till ett annat för med sig diverse uppskattningar och avgö-

randen (Kvale, 1997). Transkriberingen gjordes ordagrant. Pauser, tonlägen och dylikt 

togs dock inte med. Skratt togs med om det var ett ”starkt skratt”. 

Transkriberingsmaterialet lästes först igenom ett par gånger och därefter användes oli-

ka färgpennor, en färg för varje frågeställning/tema, för att markera vilken text som hörde 

till vilken frågeställning/tema. De olika temana var ”Sex och kärlek”, ”Svartsjuka” och 

”Öppenhet/Doldhet”. När detta gjordes så uppstod en mängd underteman till respektive 

tema. Den text som inte kunde placeras under något av temana placerades under temat 
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”Övrigt”. Detta material kändes dock väldigt spretigt att arbeta vidare med och därför 

gjordes ytterligare en indelning. Denna gång sorterades texten istället utifrån fem katego-

rier: ”Inträdet till parklubben”, ”Fortsättningen på parklubbslivet”, ”Utträdet ur parklub-

ben”, ”Öppenheten gentemot omgivningen” samt ”Synen på kärlek, trohet, sex och svart-

sjuka”.  Även denna gång uppstod underteman men inte lika många. Denna teknik, då en 

stor intervjutext reduceras till kortare och koncisare formuleringar samt att strukturera in 

texten till några få kategorier kallas enligt Kvale meningskoncentrering och meningskate-

gorisering (Kvale, 1997). Nästa steg var att skriva om den sorterade transkriberingen till 

en läsvänlig empiriframställning. Inför analysen valde jag tre analysteman utifrån empirin 

som var intressanta och anknöt till studiens syfte och frågeställningar, dessa var ”Swing-

er-tiden som läroprocess i relationen”, ”Att (om) definiera kärlek, trohet, sex och svart-

sjuka”, samt ”Att hemlighålla sitt sexliv”. Analystemana jämfördes sedan med tidigare 

forskning och kopplades därefter till två teoretiska perspektiv, ”Människors intima rela-

tioner – En del av Giddens modernitetsteori” samt Socialkonstruktivism.  

 

Litteraturstudie om tidigare forskning 

Artiklarna lästes igenom och översattes till svenska. Därefter gjordes kortare samman-

drag av de olika forskningsresultaten. Dessa referat jämfördes sedan mot resultatet från 

gruppintervjun under analystemana.  

 

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga, huruvida forskarens mätningar är 

korrekt gjorda (Thurén, 1991). I en kvalitativ undersökning kan inte reliabiliteten avgöras 

utifrån utgångspunkten att oberoende mätningar ska ge ungefär identiska resultat (Hal-

vorsen, 1992). Istället får forskaren, under till exempel en intervju, använda sig av ledan-

de frågor för att pröva tillförlitligheten i informanternas svar och kontrollera forskarens 

tolkningar. Under intervjun använde jag vissa kontrollfrågor och ifrågasättanden för att 

komma bort från osäkerheter och misstolkningar (Kvale, 1997). Genom att intervjun spe-

lades in så kunde jag i lugn och ro gå tillbaka och lyssna, och om det varit nödvändigt, 

kontaktat informanterna efteråt för att förtydliga vissa resonemang. För att undvika en 
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godtycklig och ensidig subjektivitet vid analysen av materialet är det lämpligt att använda 

sig av flera uttolkare (Kvale, 1997). Detta var dock något som jag inte hade resurser till. 

Vad som kan ha påverkat min analys är att jag hade viss kännedom om en av informan-

terna innan intervjun.  

Reliabiliteten är nödvändig för validiteten (Neuman, 2006). Validiteten uppmärksam-

mar frågeställningen ”Mäts verkligen det som forskaren avser att mäta”? (Sohlberg & 

Sohlberg, 2008, s. 119). I en kvalitativ undersökning innebär detta, snarare än att återge 

en sanning, om att återge ett rättvist och ärligt perspektiv av informanterna (Neuman, 

2006). Även om jag självklart kan ha missat vissa viktiga aspekter så anser jag att validi-

teten i denna uppsats förstärktes genom att informanterna kände sig trygga i att de alla 

kände varandra väl och att intervjun genomfördes hemma hos Hasse och Hillevi. Att in-

tervjun var öppenhjärtlig med mycket skratt och skoj kan också vara ett tecken på att in-

formanterna kände sig väl tillfreds och kunde vara ärliga. Efter empiriframställningen 

läste informanterna igenom vad de sagt och godkände detta.  

Det visade sig att informanterna i denna studie hade gått på parklubb i 15 år. Att deras 

upplevelser om swinging var mycket positiva kan utifrån det tyckas föga överraskande. 

Samtidigt förstärks validiteten genom att informanterna talar om något de ägnat sig åt 

under lång tid och inte någon sporadisk aktivitet de prövat på. Merriam menar att när 

forskaren studerar ett fenomen och induktivt arbetar fram empiriska generaliseringar och 

analyserar olika aspekter på problemet så kan den kritiska läsaren tydligare än i kvantita-

tivt inriktade studier ta ställning till relevansen i det framtagna materialet (Merriam, 

1994).  

Biblarz och Biblarz menar att människor som engagerar sig i sådana okonventionella 

aktiviteter som swinging kan ha tendenser till självbedrägeri. De kan för att övertyga sig 

själva och andra, rationalisera bort negativa aspekter och enbart framhäva positiva saker, 

till exempel att det de gör är bra och hälsosamt (Biblarz & Biblarz, 1980). Huruvida detta 

leder till brister i validiteten är svårt att uttala sig om. Den kritiske läsaren får, under läs-

ningens gång, bära med sig denna aspekt i bakhuvudet.   

Validiteten går inte enbart att fokusera på under vissa moment av en studie utan bör 

finnas med under hela forskningsprocessen från syfte, frågeställningar, val av metod, ur-

val, insamling och bearbetning av data, teorier/tidigare forskning till analys. För att få så 
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hög validitet som möjligt och därmed undvika en snedvriden tolkning, är det viktigt att 

jag som forskare är medveten om min förförståelse, att jag är tydlig, kritisk och ifrågasät-

tande (Kvale, 1997). Genom att en ingående litteraturstudie om tidigare forskning, det 

vill säga vad andra kommit fram till, ställdes mot informanternas beskrivningar så anser 

jag att reliabiliteten och validiteten ökade.  

Kvalitativa studier vill ha svar på frågan om alla relevanta aspekter på fenomenet är 

uttömda. Detta till skillnad från kvantitativa undersökningar, som genom ett visst stick-

prov vill bidra med en generalisering som går att applicera på en stor del av befolkningen 

(Merriam, 1994). Min målsättning med denna studie var, som tidigare nämnts inte att ge-

neralisera, utan att få fram informanternas olika perspektiv på hur swinging har påverkat 

deras relationer. Detta kunde sedan jämföras med tidigare forskning på området och peka 

ut intressanta teman. Kvale skriver att många aktuella intervjuundersökningar skulle ha 

vunnit på att ha färre intervjuer till förmån för mer tid till förberedelse och analys. ”Som-

liga kvalitativa intervjuundersökningar tycks, kanske som en sorts defensiv överreaktion, 

ha lagts upp enligt kvantitativa kriterier – ju fler intervjuer, desto mer vetenskapligt” 

(Kvale, 1997, s. 99).  

 

2.6 Etiska överväganden 

Min studie berördes inte av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor då arbetet utfördes inom ramen för högskoleutbildning. Däremot behövde jag 

infria och respektera Vetenskapsrådet fyra forskningsetiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet och samtyckeskravet uppfylldes genom att mina informanter innan 

intervjun fick läsa igenom ett skriftligt dokument (se Bilaga 2). Där stod om deras uppgift 

i studien samt vilka premisser som gällde för deras deltagande – att det var helt frivilligt, 

att de själva valde vilka frågor de ville svara på och att de hade rätt att avbryta sin med-

verkan. Detta dokument beskrev även syftet med undersökningen, hur undersökningen i 

stora drag skulle genomföras, att de insamlade uppgifterna endast var till för forskning 

och hur arbetet skulle publiceras. Informanterna godkände premisserna och gav sitt sam-
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tycke genom att skriva under dokumentet (Vetenskapsrådet, 2002). När empiriframställ-

ningen var klar läste informanterna igenom den och godkände att jag uppfattat dem rätt.  

Enligt konfidentialitetskravet gavs mina informanter största möjliga anonymitet. Mina 

informanter ville vara anonyma. Det gick dock inte att komma ifrån den icke-anonymitet 

som kommer råda mellan de tre informanterna. Dels för att de är insamlade genom snö-

bollsmetoden och dels för att intervjun skedde i form av en gruppdiskussion. Det insam-

lade materialet användes endast i min studie och kommer inte lämnas vidare för kommer-

siellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (a. a.). När jag var klar med uppsatsen 

kasserades allt material som gick att spåra till informanterna.     

 

2.7 Metodologiska reflektioner 

En svårighet med en studie som denna, kunde ha varit att inte lyckats skapa en bra atmo-

sfär under intervjun där informanterna kände sig trygga och icke utdömda. Jag anser att 

detta inte blev ett problem. Hasse nämner under intervjun att hans erfarenhet är att det är 

ovanligt att folk som går på parklubb öppnar upp sig och berättar om vad de gör för andra 

utanför klubben. Han anser att de utgör ett litet undantag som väljer att göra det. Anled-

ningen till det är att de vet vem jag är, litar på mig och vet att jag ej ser ner på dem. Om 

jag hade haft en annan förförståelse kanske resultatet av intervjun blivit annorlunda.   

Att sortera i den stora transkriberingen, ta ställning till vilka teman som skulle repre-

sentera empirin samt att välja lämpliga teoretiska perspektiv till analysen var tidsödande 

och lite krångligt. Svårigheten med att bearbeta ett stort kvalitativt material är något som 

Halvorsen tar upp. En styrka med denna metod, jämfört med formella intervjuer och en-

käter, är dock att informanterna inte tvingas in i bestämda tankesätt utan fritt kan uttrycka 

och fördjupa sina åsikter och uppfattningar (Halvorsen, 1992).  
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3. Teoretiska perspektiv 

Utifrån de framarbetade temana ur gruppintervjun så valdes två teoretiska teorier ut som 

de mest fruktsamma att analysera genom. Den första är Människors intima relationer – 

en del av Giddens modernitetsteori och den andra är socialkonstruktivism.  

 

3.1 Människors intima relationer – en del av Giddens modernitetsteori 

I boken ”Intimitetens omvandling – Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhäl-

let” utvecklar sociologen Anthony Giddens sitt intresse för människors intima relationer i 

förhållande till samhällsutvecklingen. Han använder sig av fem olika begrepp för att kun-

na teoretisera kring intimitetens omvandling: den romantiska kärleken, den passionerade 

kärleken, den rena relationen, den sammanflödande kärleken och den plastiska sexualite-

ten (Giddens, 1995). 

 

Den romantiska kärleken 

Under 1700-talet växte den romantiska kärleken fram. Äktenskapsbildningen kom att 

grundas på andra bedömningar än praktiska och ekonomiska. Människor fostrades till att 

förälska sig i ”den rätte”, en speciell och idealiserad person som skulle fullända den andre 

partnern. Man skulle finna en kärlek som varade för alltid. Fortspridningen av den ro-

mantiska kärlekens ideal bidrog till att bandet mellan äktenskap och släkt luckrades upp. 

Äktenskapet fick en speciell betydelse där mannen och kvinnan sågs som arbetspartners i 

ett engagerande gemensamt känslobaserat projekt. I hemmet kunde individen förvänta sig 

emotionellt stöd till skillnad från till exempel arbetsplatsen som hade en mer instrumen-

tell karaktär. Denna långvariga känslomässiga relation upprättades på grundval av egen-

skaper hos själva förbindelsen (a. a.). ”I förbindelser baserade på romantisk kärlek ten-

derar den sublima kärlekens element att dominera över den sexuella glödens” (a. a. s. 

43).    
 

Den passionerade kärleken 

Den passionerade kärleken ses som ett allmänt uttryck för sambandet mellan kärlek och 

sexuell attraktion. Den är trollbindande och allt i hela världen känns nytt och blomstran-
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de, dock kan det stora intresset för ”kärleken” skymma intresset för individen. Den pas-

sionerade kärleken anses inte vara en lämplig grund för äktenskapet, snarare något som 

kan orsaka äktenskapliga problem. “Det emotionella engagemanget i den andra är ge-

nomträngande och så starkt att det kan få individen, eller båda individerna, att bortse 

från sina vanliga skyldigheter” (Giddens, 1995, s. 41). Till skillnad från den romantiska 

kärleken, som betraktas som något mer kulturspecifikt, så ses den passionerade kärleken 

som en mer universell företeelse (a. a.).   
 

Den rena relationen relaterad till den sammanflödande kärleken 

Den rena relationen utmärks av respekt, ömsesidighet, engagemang i varandra, förhand-

lingar, öppna diskussioner samt sexuell och känslomässig jämställdhet. Den rena relatio-

nen har inte något med renhet i sexuellt avseende att göra utan syftar på  

  
… en situation där en social relation etableras för sin egen skull, dvs. på grundval av vad var 
och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den andra, och som vidmakthålls endast i 
den mån relationen av båda parter anses ge så mycket tillfredställelse att de vill bibehålla den 
(a. a. s. 58).  

 

Om den romantiska kärleken stod för en evighet så betonar den rena relationen en aktivi-

tet för relationens fortsättning.  

Om kärlek tidigare förknippades med sexualitet inom äktenskapet så förknippas den 

nu med sexualitet inom den rena relationen. Betydelsen av att finna en speciell person, 

som i den romantiska kärleken, förlorar i betydelse till förmån för den speciella relatio-

nen. Genom denna förflyttning så har en omstrukturering av intimiteten ägt rum (a. a.). 

Det speciella band och den gemensamma historia som två individer tillsammans utveck-

lar kommer vid något tillfälle innebära en mer eller mindre utestängning av andra. Exklu-

siviteten är i sig ingen garanti för ett förtroende, men kan ses som en stimulerande faktor. 

Genom att en person avslöjar privata känslor och handlingar inför sin partner som denne 

inte visar andra så genereras intimitet (a. a.).”Förtroendet har i den rena relationen inget 

yttre stöd, utan måste utvecklas uteslutande på grundval av intimitet” (a. a. s. 124).  

Detta att öppna sig själv för den andra, är ett tillstånd som Giddens kallar den sam-

manflödande kärleken. Kärleken utvecklas beroende på hur intimiteten utvecklas, som i 

sin tur utvecklas beroende på huruvida man är beredd att avslöja behov och intressen och 
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visa sin sårbarhet för den andra. Ju mer ett kärleksförhållande uppfyller dessa villkor, 

desto närmre kommer relationen den rena kärlekens prototyp (Giddens, 1995).     

Som nämndes i beskrivningen av den rena relationen karaktäriseras den bland annat av 

en sexuell jämställdhet. Uppnåendet av ömsesidig sexuell njutning är en nyckelfaktor i 

den rena relationen och sammanflödande kärleken för huruvida relationen upprätthålls 

eller upplöses. Till skillnad från den romantiska kärleken, så är inte den sammanflödande 

kärleken ovillkorligen monogam i betydelsen sexuellt exklusiv. Det avgörande för rela-

tionens fortskridande är båda parters samtycke om att den ger dem båda tillräckligt 

mycket för att det ska vara värt att stanna kvar. ”Sexuell exklusivitet har här betydelse i 

samma utsträckning som parterna ömsesidigt anser den vara väsentlig och önskvärd” (a. 

a. s. 62). Som en faktor bland andra, ses en individs sexualitet, som ett föremål för för-

handling som delar av relationen (a. a.).       
 

Den plastiska sexualiteten 

Genom förändringar i det senmoderna samhället har det vuxit fram en konstruktion som 

Giddens kallar den plastiska sexualiteten. Som en konsekvens av bland annat modern fö-

delsekontroll och fortplantningsteknologi är sexualiteten idag befriad från fortplantnings 

behov. Detta har lett till en "…slutgiltig ’befrielse’ av sexualiteten, som hädanefter helt 

och hållet kan bli en egenskap hos individerna och deras samspel” (a. a. s. 32). Sexuali-

teten är inte längre något naturgivet, den tillhör den egna individen och kan formas som 

vilket annat personlighetsdrag som helst. Sexualiteten är en formbar egenskap och utgör 

en viktig förbindelselänk mellan kroppen, jag-identiteten och sociala normer. Uppkoms-

ten av den plastiska sexualiteten är förutsättningen för de senaste decenniernas sexuella 

revolution (a. a.). 

”Den plastiska sexualiteten kan komma att bli ett område befriat från yttre tvångsmäs-

sigheters vittrade rester, och istället inta en plats bland flera möjligheter för självupp-

täckande och byggande av moral” (a. a. s. 128).  

Giddens resonerar kring opersonlig episodisk sex och menar att den vanligtvis är ett 

sätt att undvika intimitet, samtidigt som den erbjuder möjligheter att främja eller vidare-

utveckla den. Sexuell exklusivitet är enbart ett sätt av flera, att skydda samhörigheten och 

det är långt ifrån självklart att den episodiska sexualiteten är oförenlig med den rena rela-
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tionens framväxande normer. Den inneboende jämlikheten i episodisk sex kan fullt ut 

förverkligas beroende på andra sociala miljöers utjämnande influenser och maktinbland-

ning (Giddens, 1995).      

 

3.2 Socialkonstruktivism 

Sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann analyserar i sin klassiska bok ”The 

social construction of reality – A treatise in the sociology of knowledge” från 1966, de 

processer med vars hjälp individer uppfattar vad som ter sig som verklighet (Berger & 

Luckmann, 1966). Termen socialkonstruktivism används ofta inom den sociala forsk-

ningen, då ofta löst refererad till all social påverkan på individens upplevelser. Det är 

dock lämpligare att använda den för att referera till ett specifikt paradigm. Paradigmets 

grundantagande är att verkligheten är socialt konstruerad (DeLamater & Hyde, 1998). 

”Tanken om verkligheten som socialt konstruerad är enkel och svår! Enkelheten ligger i 

tankens självklarhet, men svårigheten beror på att den går tvärs emot våra invanda före-

ställningar” (Börjeson, 2008, s. 291).  

I den sociala konstruktionen av verkligheten är språket grundläggande för hur vi 

kommer att uppfatta världen. Genom språket konstruerar vi kategorier som vi använder 

för att klassificera händelser och människor och för att skapa ordning mellan dem. Språ-

ket hjälper oss att förmedla våra upplevelser till andra och tolka nya erfarenheter (DeLa-

mater & Hyde, 1998).  

Vi uppfattar världen som en objektivt ordnad verklighet bestående av händelser och 

personer som existerar oberoende av vår uppfattning om dem. Vår ”vardagsverklighet” är 

delad, detta innebär att andra människor uppfattar verkligheten på ungefär samma sätt 

som vi själva gör, detta kallas intersubjektivitet. Dessa delade upplevelser blir institutio-

naliserade och uttrycks genom vanor vilka i sig är förutsägbara och förväntade. Genom 

denna process skapas sociala kontrollmekanismer för att vidmakthålla och upprätthålla 

dessa ”överenskommelser”. Överenskommelserna, som ibland kan vara kunskap, kan bli 

institutionaliserade både på en samhällsnivå och en subgruppsnivå. Olika grupper kan ha 

olika kunskaper och detta kan leda till konflikter dem emellan.  
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Socialkonstruktivismen kan användas för att representera komplexiteten inom en kultur 

då den inte förutsätter inre likgiltighet samtidigt som den är förenlig med variationer över 

samhällen och tid (DeLamater & Hyde, 1998).  

Essentialismen betraktas ofta som en motsats till socialkonstruktivism. Enligt den 

klassiska essentialismen så finns det underliggande sanna former eller essenser hos ting 

och människor. Dessa essenser är kategoriskt annorlunda från andra essenser och även 

konstanta över tid.  Modern essentialism består av en tro på att vissa fenomen är naturli-

ga, oundvikliga och biologiskt bestämda oberoende av sitt sociala sammanhang (a. a.).      
 

Social konstruktion av sexualitet 

Berger och Luckmann lyfter fram sexualiteten som ett tydligt exempel på människors på-

verkan av sin sociala och kulturella kontext. Sexualiteten ses till viss del som biologiskt 

ursprunget men biologin är inte avgörande för hur sexualiteten kommer att uttryckas. 

Som sociala varelser i olika miljöer lär vi oss hur denna sexuella biologi kan manifesteras 

och tolkas. De rådande sexuella normerna och värderingarna kring sexualiteten i ett visst 

samhälle, eller subgrupp, under en viss tid, fungerar som spelregler. De talar om för oss 

vad sex innebär, vilka begränsningarna är, vad man kan göra, med vem man kan ha sex, 

när man kan ha sex, var man kan ha sex och varför man har sex (Tikkanen, 2003).  

I Sverige råder vad som benämns kärleksideologin, där ses sexuella handlingar som ett 

uttryck för kärlek. Sexuella handlingar definieras utifrån två kategorier, bra respektive 

dåliga. Dåliga sexuella beteenden är de utan inslag av kärlek och är därmed per definition 

omoraliska och osunda (a. a.).     

 Enligt socialkonstruktivism har  

 
…inte en och samma sexuella handling alltid samma betydelse. Den sexuella handlingen, 
 t. ex. ett samlag, kan ha olika betydelser beroende på situation, partner, avsikter etc. Betydel-
sen kan skilja sig mellan olika individer men även inom en individs sexuella handlingsreper-
toar. Med andra ord har en individ inte alltid sex av samma anledning. En individ består sna-
rare av flera parallella sexualiteten än en sammanhållen sexualitet (a. a. s. 43). 

 

Sexuella handlingar har således ingen sann eller inneboende betydelse, de får sin mening 

i sin sociala kontext och kan förstås på många olika sätt. En innebörd kan vara med kär-

lekens förtecken för att manifestera och skapa intimitet. I andra fall står erotiken i fokus 
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där de sexuella handlingarna medför spänning och upphetsning. Ytterligare en dimension 

är ren rekreation (Tikkanen, 2003). 

De sexuella handlingarnas symboliska betydelser ligger i flera fall utanför det strikt 

sexuella. Tikkanen skriver att sex är så mycket mer än en fysisk handling och finns när-

varande i alla delar av samhället, från politik till religion. Enligt queerteori är sexualiteten 

i hög grad närvarande där den synes vara frånvarande (a. a.). 
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4. Resultatredovisning av gruppintervju 

Som nämndes i Metodkapitlet så utgår studiens resultat dels från en gruppintervju och 

dels från en litteraturstudie om tidigare forskning. Upplägget av resultatet från gruppin-

tervjun demonstreras med en nära och ingående beskrivning av informanternas sätt att se 

på olika fenomen. Detta motiveras utifrån vikten av att verkligen få fram den hermeneu-

tiska tolkningen, vilken mening informanterna ger sina upplevelser utifrån vilka de är och 

i vilket sammanhang de befinner sig i. Resultatet delas upp i följande fem teman: Inträdet 

till parklubbslivet, Fortsättningen på parklubbslivet, Utträdet ur parklubbslivet, Öppen-

heten gentemot omgivningen samt Synen på kärlek, trohet, sex och svartsjuka.   

 

4.1 Inträdet till parklubbslivet  

Relationen innan 

Hasse och Hillevi är i 60-års åldern och har varit tillsammans i över 30 år. De har svenskt 

ursprung. När de började gå på parklubb hade de varit tillsammans i cirka 15 år. Vid den 

tidpunkten var deras relation bra och stabil men slentrian. De kom bra överens och brå-

kade i stort sett aldrig. Hasse hade jobbat mycket och lovat Hillevi att dra ner på arbetet. 

Hillevi beskriver relationen som ”inget fel sådär men inget extra sådär”. Sexlivet var 

tråkigt och förbättrades inte av att Hasse drog ner på arbetet. Hillevi säger att det kan vara 

komplicerat med sexlivet. De hade inte heller längre så mycket intressant att prata om.  

Izla och Ali är i 40-års åldern och har också varit tillsammans i över 30 år. De kommer 

från ett land i Mellanöstern. När de började gå på parklubb hade de också varit tillsam-

mans i cirka 15 år. Izla berättar att de hade många olika problem i relationen innan de 

började gå på parklubb och att de inte lagt ner tid på att diskutera bakgrunden till deras 

konflikter. De hade inte gift sig på grund av kärlek. Utan att de egentligen kände varandra 

hade deras föräldrar bestämt att de skulle gifta sig. Enligt traditionen hade de sedan skaf-

fat barn och levt vidare. Izla uttrycker det såhär ”Vi visste ingenting om livet, ingenting 

om kärlek, älskling och sådana saker”. Izla tyckte att sexlivet var samma sak hela tiden 

innan de började gå på parklubb. Hon jämför det med att äta samma potatis år ut och år 

in. Till slut behövs det lite krydda, salt och peppar eller annat. Izla var inte bekväm med 

att visa sig naken i ljuset för sin man och själva sexakten skedde alltid i sängen med 
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släckt lampa. De hade aldrig under sitt 15-åriga äktenskap haft oralsex, även om det sena-

re visade sig att de båda hade velat men inte vågat tala om detta för varandra. Izla hade 

blivit nyfiken på oralsex när hon sett det på TV och videoband. Senare kom det också 

fram att både Izla och Ali, under många år, hade varit nyfikna på att ha sex med andra 

utan att de vågat säga något.  
 

Första kontakten med parklubben 

Varken Hasse eller Hillevi hade någonsin hört talas om parklubbar och menar att det var 

en ren tillfällighet att de började gå på parklubb. En kväll efter att de varit på fest kom de 

hem vid tolv – halv ett på natten och slog på TV: n. TV 1000 visade Ylva Maria Thomps-

son som befann sig på en parklubb, hon diskuterade tillsammans med ägarna om hur sa-

ker och ting fungerade på klubben. Hasse och Hillevi blev båda nyfikna och tyckte att 

detta verkade vara spännande. De bestämde att det skulle vara intressant att gå dit och 

titta en gång, för att bättre förstå vad det var för någonting. Hillevi beskriver sin känsla 

såhär ”Är det skumt sa jag då går vi hem på en gång! “  

Hasse och Hillevi blev dock positivt överraskade efter första gången de besökt 

parklubben. De tyckte inte alls att det var skumt, alla människor var dessutom jättetrevli-

ga. Deras största förvåning var den påtagliga respekt som rådde mellan alla på klubben. 

Fast det egentligen inte hände så mycket den första kvällen så hade de aldrig under deras 

15-åriga förhållande någonsin haft så mycket att prata om. De låg tillsammans i sängen 

fram till morgonkröken och diskuterade allt som hade hänt och hur spännande det varit.  

När Ali visade Izla en annons i Aftonbladet om en parklubb, var det första gången som 

hon hade hört talas om detta. Innerst inne var de båda nyfikna på att gå dit men vågade 

inte riktigt säga detta till varandra. De började med att efterforska lite kring parklubbar, 

titta lite på textteven, kontakta parklubben i annonsen och tillsammans diskutera tankar 

och känslor kring om vad som skulle kunna hända om de bestämde sig för att besöka en 

parklubb. Till slut bestämde de sig för att beställa tid på parklubben i annonsen och gå dit 

och titta. Izla berättar att hon i början var rädd för att någon skulle känna henne där, sär-

skilt på grund av att de hade barn. Hon var orolig för hur det skulle se ut om det kom 

fram att hon och hennes man gick på parklubb, samtidigt ville hon prova att ha sex med 

någon annan.  
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Izla kommer ihåg den första kvällen de besökte parklubben. Hon tyckte att det var jätte-

spännande samtidigt som hon varit väldigt nervös. De hade umgåtts med Hasse och Hil-

levi redan den kvällen. Hasse och Hillevi hade pratat mycket med dem och fått dem att 

känna sig lite tryggare. De hade haft jättekul och, precis som Hasse och Hillevi, legat till-

sammans och pratat hela natten. Izla säger ”Vi pratade på ett helt nytt sätt, jag kände mig 

som nygift, det var spännande!”   

 

4.2 Fortsättningen på parklubbslivet 

Respekten och samhörigheten på parklubben 

Hasse, Hillevi, Izla och Ali tycker alla att atmosfären på parklubben var mycket positiv. 

Hasse säger ”Just respekt är det viktigaste ordet i klubben, det är det som är så fint 

egentligen, varför det aldrig är bråk där, det går väldigt lugnt till, alla respekterar var-

andra, det spelar ingen roll om det är en läkare eller bonde, det är samma nivå.” Hasse 

tycker att människor på parklubben hade mycket större respekt för varandra än vad män-

niskor på vanliga pubar har. Ingen på klubben fick ifrågasätta vad andra valde att göra, 

om tjejer hade sex med andra tjejer eller killar hade sex med andra killar, så spelade det 

ingen roll, det var deras sak. Däremot var det viktigt att det enskilda paret tillsammans 

kom överens om vad som var tillåtet att göra och inte göra på klubben. Ingen fick göra 

något som ens partner inte ville.  

Hasse och Hillevi har dock aldrig behövt bestämma några regler utan de har känt av 

var gränserna går ändå. Izla berättar att hon var svartsjuk på sin man innan de började gå 

på klubben och att hon i början hade många idéer om vad hennes man skulle få göra och 

inte göra med andra på klubben. Hon menar att det handlade mycket om hennes egen 

rädsla. Dessa regler släppte dock Izla ganska fort. Hon förklarar att när hon själv försvann 

iväg och hade en massa roligt med andra karlar och upplevde spännande sexuella erfa-

renheter så glömde hon bort vad hon tidigare tänkt. Hon brydde sig inte längre. Hon säger 

“Man hade inte smakat innan, man kunde inte veta”.  

 Izla berättar om en annan slags ömsesidig respekt på klubben, den handlade om att det 

fanns en oskriven regel om att ingen på klubben berättade för utomstående vilka som gick 

på klubben. Om ett par skulle se varandra utanför klubben så hälsade de inte på varandra 
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om de inte visste att det var okej. Detta handlade om att många ville hålla det hemligt att 

de gick på parklubb. De var inte nonchalans utan snarare en slags ömsesidig respekt. 

Både Hasse, Hillevi och Izla tycker att det fanns en väldig samhörighet och en naturlig 

blandning av människor på klubben där social status, yrke, ursprung, ålder med mera inte 

spelade någon roll. Klubben stod för jämställdhet, accepterande, öppenhet, trygghet och 

avslappning. På klubben var alla som en stor sammansvetsad familj, där lärde de känna 

många nya människor och där träffade de sina bästa vänner, varandra (Hasse/Hillevi och 

Izla/Ali). På klubben kunde de prata om precis allt. Hillevi uttrycker det ”Man behöver 

inte tänka så mycket”. De poängterar alla att klubben långtifrån enbart handlade om sex, 

även om de alla var nyfikna på att ha sex med andra och spänningen bakom det. Klubben 

var även en social arena där de haft otaliga, icke-sexuella, jättespännande och trevliga 

möten med andra människor. De säger att de inte alla gånger hade sex på klubben utan 

enbart var där för att umgås med andra. Izla förklarar också att en del av spänningen med 

att ha sex med en annan man eller kvinna ofta varit det sociala samspelet som ofta skett 

innan själva sexet.  

 

Vänskapen mellan Hasse/Hillevi och Izla/Ali  

Både Hasse, Hillevi, Izla och Ali besökte parklubben minst flera gånger i månaden regel-

bundet under cirka 15 år. De beskriver det som att det var deras andra hem. De har aldrig 

ångrat att de tog steget att börja gå på parklubb. Hasse säger ”Jag har ofta tänkt, hur 

skulle våra liv ha sett ut, det skulle ha varit hur jävla tråkigt som helst”. Hasse tycker att 

95 % har varit positivt med klubben och 5 % negativt. En sak som de alla är väldigt glada 

över är den vänskap, som genom klubben, uppstod dem mellan. Vänskapen sträckte sig 

även utanför klubben och de har alla fyra tillsammans privat umgåtts under alla år och 

gör så fortfarande. Förut brukade de ha partnerbyten men nu träffas de mer enbart som 

goda vänner. De känner varandra utan och innan, de kan prata om vad som helst, inte 

bara sådant som har med klubben att göra. Ibland kan Izla komma och hjälpa Hasse att 

”spruta” för att det bli lite mer spänning, men förutom det har parena inga sexuella kon-

takter med varandra längre.  

Izla berättar att Alis bästa sex har han haft med Hillevi. De var alla fyra på en resa ut-

omlands och bodde tillsammans. Ali och Hillevi bestämde sig på natten för att ha sex på 
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balkongen. Det var Alis första upplevelse av att ha sex på balkongen samtidigt som det 

också var första gången han inte kunde ”komma”. Hillevi berättade att det var vansinnigt 

mycket biltrafik och att balkongen bara låg en meter ovanför gatan. Hillevi säger ”Det 

var väl lite spänningen, att man smög samtidigt, mitt i natten, spänningen som hänger 

ihop med det sexuella”. Izla tycker absolut att det är helt ok att hennes mans bästa sexuel-

la minne är med Hillevi. Hon menar att hon blir upphetsad då de ligger i sängen och ska 

ha sex och hennes man samtidigt berättar för henne om vad han gjort med andra.           

Hasse och Hillevi har alltid beundrat Izla och Ali jättemycket på grund av att de kom-

mer från det land de kommer ifrån och kunnat anpassa sig till Sverige, ändrat sig och vå-

gat gå till parklubb. Izla tycker att hon har lärt sig jättemycket av Hasse och Hillevi som 

hon har haft stor nytta av i livet, såsom relationer, tålamod och jämställdhet. Hon tycker 

att de är underbara, godhjärtade unika människor. Hon säger att när hon har kastat ut sin 

man är det Hasse som har fått tagit hand om honom. Hasse säger  

 
Jag har många gånger tänkt på det, att när, just när vi lärde känna Izla och hennes man, 

att alla de där åren, om vi inte skulle ha känt dem, okej då skulle vi inte ha känt dem men man 
har lärt så mycket av varandra, till exempel så har vi lärt oss så mycket om deras kultur, de 
har berättat många saker, man förstår bättre och så och så. Då handlar det inte bara om sex, 
just relationen gentemot dem har varit jätteviktig för oss egentligen. 

    

Även om Hasse, Hillevi, Izla och Ali inte längre ägnar sig åt partnerbyten så menar de 

alla att livet är så mycket mera än bara sex, de träffas och pratar och har det jättetrevligt. 

De skulle aldrig vilja avbryta deras vänskap på grund av att de inte har sex längre, deras 

relation är något mycket mer än så. Hasse säger att vissa grejer försvinner med tiden och 

åldern. De tycker att det har hänt jättemycket i deras liv och det mesta har varit positivt. 
 

Parrelationens utveckling  

Efter ett 15-årigt äktenskap kändes det tråkigt för Hasse och Hillevi att aldrig mer ha sex 

med någon annan. Efter att de börjat gå på klubben så blev deras privata sexliv hemma 

bättre. De pratade mycket med varandra om vad de hade gjort på klubben med andra och 

detta var något som gjorde dem båda upphetsade. Hasse säger ”Man snackade på ett vis 

som man inte trodde var möjligt”.  De kunde också lära sig av andra hur man kunde ha 

sex på olika sätt som de själva inte tänkt på. Hillevi hade en gång, innan de började gå på 

parklubb, frågat Hasse vad han hade för sexuella fantasier. Han hade då sagt att han skul-
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le vilja se henne med en annan tjej. Hillevi hade sagt att det var helt okej men att det ald-

rig skulle hända, men sedan hände det på klubben i alla fall. Hillevi säger  

 
Jag tänkte aldrig att jag skulle kunna vara med en annan tjej men helt oväntat så kom det, det 
är lite konstigt egentligen, man har inte tänkt sig att, men helt plötsligt var det så helt natur-
ligt, det var inte alls något konstigt. Jag hade inte tänkt mig att jag skulle… det var inte drag-
ningen så utan mer själva spänningen, mer nyfikenhet än kåthet egentligen.  

 

Hon tycker att det bästa med klubben var att man kunde pröva lite olika människor. Has-

se berättar att han många gånger blivit förvånad över de helt otroliga grejer som hänt på 

klubben. Han säger att folk blev mycket roligare. På klubben hände saker som aldrig 

skulle hända någon annanstans. Saker som där var helt normala skulle av andra uppfattas 

som ofattbart. De har sett och upplevt saker så det finns inte längre någonting som över-

raskar dem. Att vara på klubben och prata om sex var för dem samma sak som att träffa 

någon bekant ute och prata om vädret eller politik.    

Hasse berättar att de på klubben lärde känna en man och hans flickvän från Brasilien. 

Hillevi hade alltid varit nyfiken på att ha sex med en svart man och hon fick ihop det med 

brasilianaren på klubben. Mannen hade sedermera gjort slut med sin flickvän och efter att 

de slutat gå på klubben så hade Hasse och Hillevi behållit kontakten med honom. En dag 

ringde brasilianaren hem till Hasse och Hillevi och frågade om han fick komma över, ha 

lite sex och skoj. Då hade Hillevi frågat Hasse om det var okej att han kom varpå Hasse 

hade svarat nej inte idag, på grund av att han skulle se en viktig fotbollsmatch. Hillevi 

hade talat om detta för brasilianaren men sedan hade hon och Hasse börjat diskutera sa-

ken. Hilllevi tyckte att det var orättvisst, Hasse skulle få ha roligt och titta på sin fot-

bollsmatch och där skulle hon sitta och ha det tråkigt. Hasse ändrade sig och sa till Hille-

vi att hon kunde ringa upp brasilianaren och säga att han gärna fick komma. Så länge 

Hasse fick se sin fotbollsmatch så fick Hillevi och brasilianaren göra vad de ville. Det 

slutade med att Hasse satt nöjd i fåtöljen och tittade på sin fotbollsmatch medan Hillevi 

och brasilianaren hade sex i soffan i bredvid. ”Jag var nöjd med mina bollar…” säger 

Hillevi. De fick båda vad de ville och var tillfredställda med det. Hasse och Hillevi menar 

att sex inte är så märkvärdigt som många tror.   

I nuläget har Hasses och Hillevis sexliv på hemmaplan förändrats. Hasse säger  
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Nu är det såhär, vi är inte unga längre, det har ju försvunnit va, ska jag vara riktigt ärlig, 
jag tycker jättemycket om Hillevi, men du vet jag är 60 +, och du vet killar i den åldern, de 
får inte stånd så lätt, det bara är så va, det har blivit så va och jag accepterar det och Hillevi 
också och det bara är så… 

 
Izla kommenterar ”Det finns Viagra…” 

Hasse och Hillevi säger att allting egentligen inte handlar om sex och även om de idag 

inte har ett så aktivt och frekvent sexliv, så har deras relation förändrats väldigt mycket 

genom att de började gå på parklubb. Innan var det rätt tråkigt, de satt och tittade på TV 

utan att ha särskilt mycket att säga till varandra, efter att de börjat gå på parklubb så fick 

de mycket att prata om. Både saker relaterat till klubben men även massor av annat. De 

tror att det finns få par i Sverige som bråkar så sällan som de. Men trots det så har de inte 

tråkigt. Hasse säger  

 
Jag skulle aldrig ha en tanke i mitt liv att lämna henne, för det är min fru punkt slut. Jag 

tycker jättemycket om henne, det vet hon, även om man kanske säger det för lite, man säger 
det inte så va, men hon är det viktigaste i mitt liv, det var inte så länge sedan som jag sa till 
henne att det viktigaste för mig det är hennes trygghet, att hon är trygg med mig, och sen är 
sexlivet en annan sak, liksom så va.  

 

Hillevi nickar och håller med.  

Izla tycker att sexlivet är jätteviktigt och hon säger att hon och Ali har lärt sig jätte-

mycket genom klubben. I början hade de varit lite nervösa samtidigt som de var nyfikna 

och tyckte att det var jättespännande. Hon berättar om första gången hon såg en tjej utföra 

oralsex på en kille på klubben, hon hade bara stått och tittat på dem. Det hade blivit som 

en chock för henne, ”Jag sa till man, kolla!”  Izla menar, att även om det tog tid, så 

byggdes hennes självförtroende och självsäkerhet upp och hon lärde sig att känna sig sex-

ig och avslappnad. Hon fick höra att hon hade en fin kropp och det var en kick när någon 

annan än hennes man tog på henne. När Ali efter många år hade prövat på att ha sex med 

svenska tjejer, mörka tjejer och allt möjligt så sa han till Izla att nu hade han fått svaret. 

Alla är ganska lika även om det kan vara spännande att ha sex med andra. 

Izla och Ali har idag enbart sex med varandra. De har ett bra och aktivt sexliv som är 

mycket roligare än innan de började gå på klubben. Izla berättar dock att hennes man inte 

orkar ha sex lika ofta längre. Förut kunde de ha sex tre gånger om dagen men nu orkar 

han bara en gång, ”Igår prövade jag honom, men andra gången så sa han jag orkar 
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inte…” Om Izla skulle känna ett behov av mera sex så menar hon att hon alltid skulle 

kunna gå till klubben.  

Izla berättar att kärleken och känslorna mellan henne och Ali blev starkare när de bör-

jade gå på parklubb. Det var ingenting som hände från en dag till en annan, det var en 

process som gick sakta men säkert fram. De lärde sig förstå varandra bättre, de lärde sig 

hur de kunde visa sin kärlek till varandra och de lärde sig lita på varandra till 100 %. Izla 

beskriver det som att de lärde känna varandra på ett nytt sätt, att deras relation blev an-

norlunda. De pratade mycket, bland annat om hur deras liv tidigare varit, och hade jätte-

roligt tillsammans. Även om de fortfarande hade problem som alla andra, så kunde de 

tillsammans diskutera olika svårigheter och få en förståelse för den andre. Izla kände sig 

inte lika gnällig som hon hade gjort innan. “Vi kom närmre varandra, som bästa kompi-

sar, det var spännande att ha en gemensam hemlighet i livet, bara han och jag” säger 

Izla. Izla kände sig om en lyckligare människa och både hennes man och människor utan-

för klubben uppmärksammade att hon var mycket gladare. Folk påpekade också att hon 

och hennes man verkade så lyckliga.   

Izla berättar att innan hon och Ali började gå på parklubben så hade Ali varit otrogen 

en gång. Hon kände det på sig men när hon frågade honom så förnekade han det. När de 

sedan började gå till klubben och Ali såg att Izla inte blev svartsjuk fast han var med 

andra kvinnor så fick han dåligt samvete. Han berättade då för henne att han visst varit 

otrogen. Izla blev arg samtidigt tyckte hon att det var bra att han själv till slut kom och sa 

det till henne. Om hon hade fått höra det från någon annan så hade hon blivit väldigt led-

sen. Izla säger att innan de började gå på parklubben så hade hon varit svartsjuk på sin 

man på alla möjliga sätt, beroende på hur deras relation såg ut. Men när de började lita på 

varandra bättre och bättre så försvann svartsjukan. Hon kände att det inte fanns någonting 

de behövde dölja för varandra. De visste att de älskade varandra och inte skulle vara 

otrogna mot varandra. Izla säger att Ali skulle bli mycket besviken och ledsen om hon 

skulle vara otrogen. Det som skedde på klubben handlade om spänning och hade ingen-

ting med otrohet att göra eftersom det skedde med helt öppna kort. Izla tycker att klubben 

hjälpte henne jättemycket och hon är jättetacksam för det hon lärt sig därifrån och från 

alla människor, inte minst Hasse och Hillevi som hon träffat tack vare klubben. Det hand-

lade inte bara om sexlivet utan om relationer, jämställdhet, svensk kultur, växa upp, tåla-
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mod och att lära sig stå på egna ben. Hon är inte längre nyfiken, däremot jättelycklig att 

hon och hennes man inte skiljde sig utan höll fast vid familjen. Hon tror att de alltid 

kommer vara tillsammans. Hon är tacksam för sin mans stora tålamod.     

 

4.3 Utträdet ur parklubbslivet 

Både Hasse, Hillevi, Izla och Ali har slutat gå på parklubben. De tycker alla att sedan ett 

par år tillbaks så förändrades stämningen på parklubben. Från att ha varit ett avslappnat 

sammansvetsat ställe där folk, unga som äldre, satt och pratade tillsammans och hade det 

trevligt så blev det väldigt grupperat, nästan lite gängaktigt.  Förut kunde de prata med 

vem som helst om vad som helst och de kände sig alltid välkomna. Från att ha känt alla 

så var det var många nya människor som kom, framför allt yngre som höll sig för sig 

själva. Izla säger att folk blev mer tystlåtna. Hasse, Hillevi och Izla upplevde även en 

mycket större utseendefixering. Izla säger ”Det är inte längre samma naturliga bland-

ning mellan olika människor, unga och andra, förut var alla nakna och accepterade men 

nu är det helt annorlunda, mer kroppsfixering.” Några var fula, några tjocka, några var 

smala och så vidare. Även om det inte skulle vara så, kände de sig som lite äldre utanför, 

att de inte längre passade in. Det blev annorlunda, inte längre lika roligt, spänningen för-

svann.  Hillevi säger att det är mycket möjligt att de som går där nu har samma känsla 

som de själva hade förr om åren även fast Hasse, Hillevi, Izla och Ali inte upplevde det 

när de själva senast gick till parklubben. 

De berättar att de inte är de enda som slutat gå utan att det är många från förr som ock-

så gjort det. De tycker alla att det verkar finnas en trend att många istället ägnar sig åt 

privata tillställningar. Folk knyter kontakter på Internet och träffar andra par hemma istäl-

let. Hasse säger att han vet en parklubb som har stängt för att den inte gick så bra och att 

han hört andra klubbar som har problem med för lite folk. Han säger att från mitten av 

90-talet och tio-tolv år framåt så var det väldigt populärt men efter det så har det dalat. 

Även om parklubbslivet verkar bli mindre populärt så tror både Hasse och Hillevi att sy-

nen på att sex med någon annan än sin partner i framtiden kan bli mer accepterad.  

Hasse anger även sin ålder och tidsbrist som anledningar till att han inte längre har 

samma intresse i parklubben. Izla säger att hon är rädd att stöta på sina barn på klubben. 
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De är nu vuxna och skulle själva kunna gå dit. ”De kanske är nyfikna på att gå dit men 

vill inte veta att vi går där, hur skulle det bli, man vet aldrig vad som händer…” säger 

hon. Izla säger att hon vet flera andra som resonerar på samma sätt. Hillevi håller med om 

att det nog kan ligga något i det.    

 

4.4 Öppenheten gentemot omgivningen 

När Hasse och Hillevi hade varit på klubben första gången bestämde de redan samma 

kväll att de skulle berätta för sina barn att de hade börjat gå på parklubb. De diskuterade 

saken och tyckte båda två, att även om det var deras privatliv, så ville de vara ärliga mot 

sina barn. Alla barnen var över 20 år och Hasse och Hillevi resonerade att om barnen tit-

tar negativt på dem för att de gick på parklubb så var det barnens problem och inte Has-

ses och Hillevis. Barnen hade tagit det väldigt bra och de kunde prata väldigt öppet om 

det. Både Hasse och Hillevi säger att de egentligen aldrig varit ett dugg oroliga att berätta 

för barnen. ”Det var inget märkvärdigt alls, det var ingen som sa ”oj”. Inget fördöman-

de, de är inte lagda så. De är inte uppfostrade så. Vi var inte rädda för det, inte det mins-

ta. Jag trodde aldrig det, jag hade aldrig den tanken” säger Hillevi. Barnen hade i sin tur 

valt att berätta för sina barn att Hasse och Hillevi gick på parklubb.  

När det gäller övrig släkt, vänner, bekanta och arbetskolleger har det varit lite olika 

vilka som de bestämt att berätta för. Hillevi menar att vissa av hennes bekanta förmodli-

gen inte skulle ha förstått, att de skulle ha haft fördomar eller tagit avstånd om hon berät-

tat för dem. Därför har hon varit tvungen att begränsa sig. Hillevi säger att det sämsta 

med att gå på parklubb är att man inte kan berätta det för alla runtomkring hur trevligt, 

roligt och bra det är. Hasse och Izla håller med om detta. Hillevi säger att hon tror att de 

som aldrig har varit på parklubb kan ha alla möjliga förutfattade meningar om människor 

som går dit. Hon säger att det finns många som är helt emot parklubbar och inte kan för-

stå att någon kan leva på det sättet. Hillevi beskriver hur hon tror att vissa människor ser 

på dem som går på parklubb  

 
Hemska människor alltså, usch hur kan de liksom och, blanda sig med varandra liksom, 

aaa, de förstår ingenting av nöjet med det tror jag, de behöver inte ha nån sån spänning, utan 
de håller sig till en och de skulle aldrig falla dem in att tänka sig att prova någon annan, det 
tror jag… 
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Hasse tror också att det är många som skulle se ner på dem ifall de visste vilket liv de 

förde. Hasse och Hillevi tror dock att ”svensken” i största allmänhet inte bryr sig, att de 

tycker att det är var och ens privatliv. Hasse tror att det är ovanligt att folk som går på 

parklubben öppnar upp sig och berättar om vad de gör för folk utanför klubben, att de är 

ett litet undantag som gör det, på grund av att de känner mig, litar på mig och vet att jag 

ej ser ner på dem.   

Izla och hennes man har aldrig vågat berätta för någon att de gått på parklubb. Izla sä-

ger att om det skulle bli känt i hennes hemland att hon och hennes man har haft sex med 

andra män och kvinnor så skulle de kunna bli avrättade. Skulle deras vänner, bekanta och 

släkt, även de här i Sverige, få reda på att de gick på parklubb så tror Izla, på grund av att 

de kommer från en helt annan kultur att de förmodligen skulle ta väldigt illa upp. För Iz-

las släkt och bekanta är det väldigt viktigt vad andra tycker och tänker. För Izla och Ali är 

det viktigt att tänka på vad de säger och gör så att ingen får reda på att de går på 

parklubb. Izla har träffat många andra på klubben som också velat hemlighålla att de går 

där. Hon har också prövat många svenskar vad det tycker om gifta par som har sex med 

andra och hon har fått höra att det är äckliga människor som håller på med sådant. Hon 

har också träffat par på klubben som där är jättevänliga, sociala och roliga men som har 

sagt till henne att de inte ville att de skulle hälsa på varandra om de sågs ute på gatan.    

 

4.5 Synen på kärlek, trohet, sex och svartsjuka 

Hasse, Hillevi och Izla säger att de aldrig har upplevt någon svartsjuka under alla år de 

gått på klubben. De tror att genom att de respekterat sin partner och varit ärliga så har det 

aldrig blivit någon svartsjuka. Hillevi säger att de viktigaste när man går på parklubb är 

respekt och tolerans.  

 
Alltså det är ju så att man ska ju inte göra något som ens partner inte vill, man måste ha väl-
digt stor respekt, och man måste ha helt klart för sig, att är man på klubben så är man på 
klubben, är man utanför dörren så är det bara hon och jag. Då är det där glömt va. Det är 
precis som Hillevi säger, det är respekt och tolerans, alltså, det stämmer 
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säger Hasse och Izla kommenterar att det annars aldrig skulle funka. De menar att sexet 

med andra är rättvist och på lika villkor. De uppger dock att de sett svartsjuka hos andra 

par på klubben. Hillevi berättar att det kan bli ett problem om en går och tar för sig för 

mycket, om en inte är lyhörd så kan det uppstå konflikter. Hon tycker att det ofta är män-

nen som tar för sig lite för mycket och då kan de behöva hjälp att styra upp det igen. Hon 

tänker att kanske kan det vara så att vissa av dem inte är tillräckligt mogna för att gå på 

parklubb.    

Hasse berättar om tillfällen när han och Hillevi varit på klubben och han enbart suttit 

ute i kafeterian och pratat med folk medan Hillevi, i flera timmar, haft sex med andra 

inne på klubben. Hasse säger  

 
Jag tyckte att det var lite roligt, och det gjorde mig ingenting, jag menar jag visste att det 

handlar om, vi kunde liksom skilja mellan äktenskap och sex, där har man lite sex och sedan 
är det Hillevi och jag som gäller, det har ingen betydelse för mig, om hon nu är två eller tre 
eller fyra timmar därinne och knullar, det spelar ingen roll för mig, jag tyckte att det var lite 
roligt att skoja med tjejerna därute och snacka skit. 

 

Varken Hasse, Hillevi eller Izla tycker att deras sätt att leva är bättre eller sämre än något 

annat sätt. De tycker att det är upp till var och en att bestämma själv och att allas val skall 

respekteras. ”Jag bryr mig egentligen inte så mycket om det, vi är ju alla olika det har 

man ju förstått” säger Hillevi. De menar att vi är olika människor, en del väljer en sak 

och andra någonting annat, vissa känner sig nöjda och trygga på ett sätt och andra är ny-

fikna på annat. Hasse säger att han personligen tycker att det är mycket värre att vara 

otrogen än att gå till klubben tillsammans. Han menar att när man går till klubben så är 

man ärlig och respektfull mot varandra, är man otrogen så är man oärlig och kan förstöra 

ett helt äktenskap. Han ser det som att på klubben gör man något tillsammans, som inte 

förstör äktenskapet, man har sex med andra men är inte otrogen.     

Hasse, Hillevi och Izla tänker alla likadant kring vad som, ur deras perspektiv, räknas 

som otrohet. De menar att så länge ens partners sexuella aktiviteter sker på klubben och 

så länge det finns en tillit inom paret om vad som sker där så är det inte otrohet. Hillevi 

tycker att det är väldigt praktiskt, hon säger ”Man behöver ju liksom inte titta på någon 

annan när man är utanför klubben, för det behovet kan man tillfredställa där. Så på det 

viset kan det rädda många från otrohet tror jag”. Detta är något som Hasse och Hillevi 
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också håller med om. Hasse och Hillevi menar att om en partner skulle ha sex med någon 

annan utanför klubben så skall det vara under sådana former att det är någon båda partner 

känner och det skall vara helt öppet och ärligt. Izla säger att hon och Ali har kommit 

överens om att, ifall de ska ha sex med någon annan än på klubben så ska de vara det till-

sammans. Det finns ett undantag och det är när Izla ibland kommer och hjälper Hasse att 

spruta. Hon säger att det är helt annorlunda för de känner varandra så pass väl.  

En annan närliggande dimension är vilken känsla som döljer sig bakom sexet som sker 

med en annan än sin partner. De säger alla att sexet på klubben inte har något med kärlek 

eller känslor att göra, utan med spänning och nyfikenhet. De handlar enbart om sex, att 

pröva något nytt och ”testa nya smaker”. När man sedan kommer hem ifrån klubben så är 

det ”glömt”. Izla säger ”På klubben har man sex med varandra, det finns ingen kärlek 

eller känsla, det handlar bara om sex, känslan av att slappna av, spänningen hur det blir, 

när man kommer ut därifrån så glömmer man bort.” Hon menar att det måste finnas lite 

spänning i livet, om det inte händer någonting blir det tråkigt.   

 

4.6 Sammanfattande kommentar 

Såväl Hasse och Hillevi som Izla och Ali hade varit tillsammans länge när de började gå 

på parklubb. Båda paren kände att sexlivet var tråkigt och slentrian. Hasse och Hillevi 

bråkade sällen men hade inte så mycket gemensamt. Izla och Ali å andra sidan, hade 

ganska många problem som Izla bland annat tror bottnade i en dålig kommunikation. När 

de hade hört talas om parklubben men ännu inte gått dit, var de alla lite skeptiska och 

oroliga samtidigt som de var nyfikna. Första intrycket var dock mycket positivt och över-

raskande, de möttes av jättetrevliga människor i en härlig atmosfär. Hasse, Hillevi och 

Izla berättar om, hur de inom paret, redan första kvällen när de kom hem upplevde att de 

började kommunicera med varandra på ett nytt sätt.  

De lyfter alla fram den samhörighet de så starkt kände på klubben. Den handlade om 

respekt, tillit, trygghet, och en acceptans av människor med olika utseende, ålder, bak-

grund, social status med mera. Just för Hasse, Hillevi, Izla och Ali blev vänskapen dem 

emellan, som uppstod genom att de lärde känna varandra på klubben, en mycket viktig 
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del i deras liv. Genom vänskapen lärde de sig mycket om sex, relationer, varandras kultu-

rer med mera.  

Såväl Hasses, Hillevis, Izlas och Alis privata sexliv hemma blev bättre av att de börja-

de gå på parklubb. De började prata med varandra på ett nytt sätt och blev upphetsade av 

att lyssna på när ens partner berättade om alla spännande saker som denne hade gjort på 

klubben. Sedan några år tillbaks går dock ingen av dem längre på parklubben. Anled-

ningarna till det är lite olika. Hasse nämner att åldern har tagit ut sin rätt och att tiden inte 

riktigt räcker till. Izla säger att hon är rädd för att stötta på sina nu vuxna barn på klubben. 

Den största anledningen till att de slutade gå på parklubb, som de alla lyfter fram, är dock 

den förändrade klubbatmosfären som de menar började för några år sedan. Det började 

komma många nya, unga par samtidigt som en utseendefixering växte fram.  De upplevde 

en gruppering på klubben och den gamla samhörigheten, acceptansen och sociala utbytet 

försvann. Hasse, Hillevi, Izla och Ali började känna sig utanför och tyckte inte längre att 

det var roligt och spännande att gå till klubben.  

Idag är Hasse och Hillevis sexliv ganska begränsat. De är både i 60-års åldern och 

menar att ålder tagit ut sin rätt. Deras relation är dock mycket roligare än den var innan 

de började gå på parklubben och de har accepterat att sexlivet inte är så aktivt. De menar 

att tryggheten de känner med varandra är det viktigaste. Izla och Ali har idag ett bra och 

aktivt sexliv, de har dock bara sex med varandra. Deras kärlek är mycket starkare än in-

nan och Izla känner sig som en gladare människa.  

Hasse och Hillevi valde vid ett tidigt stadium att berätta för sina barn om att de gick på 

parklubb. De ville vara ärliga mot dem. Vilka andra som fick veta var lite olika, på grund 

av en känsla att alla inte skulle mottagit det på ett bra sätt. Izla och Ali, som kommer från 

Mellanöstern valde att inte berätta för någon av samma anledning, de kände en ännu star-

kare oro för vilka konsekvenser det skulle kunna få om det kom ut att de hade sex med 

andra män och kvinnor.  

Varken Hasse, Hillevi, Izla eller Ali har under parklubbsåren känt av någon svartsjuka. 

Genom att de inom paret har visat varandra respekt, varit ärliga och rättvisa så har de ald-

rig behövt uppstå någon svartsjuka. De menar att de på detta sätt heller aldrig varit otrog-

na, de har berättat allt för varandra och inte haft sex med någon annan i smyg. De skiljer 

på sexet på parklubben och kärleken i relationen. Sexet på klubben handlar om spänning 
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och nyfikenhet, inga känslor finns närvarande och när man sedan lämnar klubben så är 

det ”glömt”. Då är det enbart parrelationen som gäller. De tycker alla att det är upp till 

var och en att bestämma hur man vill leva, inget sätt är bättre än det andra utan beror på 

vilken människa man är.                                                 
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5. Resultatredovisning av tidigare forskning 

Som nämndes i Metodkapitlet så utgår studiens resultat dels från en gruppintervju och 

dels från en litteraturstudie om tidigare forskning. De sex forskningsartiklar som valdes 

ut efter studiens syfte och frågeställningar presenteras nedan i följande ordning: Swings 

and roundabouts - Management of jealousy in heterosexual swinging couples, Brief rep-

orts, Dropouts from swinging, An exploratory study of spouse-swapping, Swinging – In 

retrospect samt To swing or not to swing. I brist på bättre översättning av engelskans 

swinging så används ”svengelska” flitigt i följande text. 

 

5.1 Swings and roundabouts - Management of jealousy in heterosexual 
swinging couples 

Richard de Visser och Dee McDonald har i en brittisk kvalitativ studie med djupintervju-

er från 2007, undersökt hur fyra heterosexuella aktiva swingerspar hanterar svartsjuka. 

Respektive par var sammanboende, hade en ålder mellan 30-50 år och hade besökt 

swingersklubbar i minst ett år. Undersökningen utgick från följande tre frågeställningar: 

1) Hur upplever swingersparet svartsjuka som kan uppstå från vetenskapen om att ens 

partner har njutfullt sex med någon annan? 2) Är en sådan svartsjuka negativ och destruk-

tiv i sig, eller kan den användas/omvändas till något positivt? 3) Vad kan en studie om 

svartsjuka hos swingerspar bidra med gällande förståelsen om förhållanden mer gene-

rellt? Resultaten från studien delades upp i fyra teman: 

Tema 1) Filosofi och identitet: Alla paren hade fasta åsikter gällande svartsjuka och 

dess position i swingingsammanhang. De förnekade att de i nuläget kände svartsjuka men 

att det i början av deras swingingupplevelser hade uppstått sådana känslor. Alla infor-

manter hänvisade till swinging som ett naturligt beteende och antydde att monogami var 

en onaturlig företeelse pålagd av samhället. Paren betonade starkt att swingandet var en 

paraktivitet som skall utföras med en stark paridentitet. Detta kunde ibland innebära att 

de fick offra vissa personliga önskningar för att försäkra att de först och främst som par 

upplevde njutning. En partners negativa upplevelse var parets negativa upplevelse och 

löses gemensamt. Denna delade paridentitet var för många informanter en ovanlig upple-

velse och gav en unik känsla av säkerhet. Denna säkerhet var enligt informanterna avgö-
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rande för ett lyckat swingande. Alla paren föredrog att vara tillsammans med sin partner 

under swingandet (de Visser & McDonald, 2007). 

Tema 2) Gränser och regler: Alla paren hade utvecklat gemensamma gränser och reg-

ler gällande swingandet för att minimera svartsjuka. Dessa ramar var inte satta en gång 

för alla utan behövdes kontinuerligt diskuteras och förhandlas kring. Genom dessa gavs 

större frihet att kunna njuta av sina sexuella upplevelser med andra partners utan att be-

höva utsättas för negativa konsekvenser. Paren drog fasta skillnader mellan ärlig-

het/trohet och bedrägeri/otrohet. De ansåg att emotionell trohet, ärlighet samt öppenhet 

var viktigare än sexuell ”trohet”. De ansåg att det var en stor skillnad mellan att å ena si-

dan, gå på swingersklubb tillsammans, å andra sidan att ha en affär vid sidan av. Endast 

då sex med andra medförde ett svek var det skadligt för relationen. Alla paren var ense 

om att ärlighet och god kommunikation var en nödvändighet för att kunna engagera sig i 

swinging. Paren diskuterade svartsjuka och menade att det var centralt om det var en sex-

uell eller kärleksfull känsla som låg bakom en fysisk handling. Endast om den bakomlig-

gande intentionen kom från känslomässig intimitet kunde den hos partnern framkalla 

svartsjuka (a. a.). 

Tema 3) Förberedelse och utveckling: Alla paren ansåg sig ha arbetat hårt för att nå 

den trygghet och stabilitet som de upplevde i sina nuvarande parrelationer. En viss per-

sonlig mognad, förberedelse och god kommunikation hade hjälpt dem att hantera tidig 

svartsjuka. Genom att vända svåra och osäkra situationer till möjligheter, snarare än indi-

kationer för ett kommande misslyckande, hade de fortsatt att utvecklas både personligt 

och som ett par (a. a.).    

Tema 4) Swingare och cirkulation – svartsjuka och upphetsning (fri översättning): 

Alla deltagarna menade att svartsjuka kunde bli problematiskt om den uppstod alltför ofta 

och/eller alltför intensivt. Lite svartsjuka kunde dock vara något konstruktivt då den bi-

drog till spänning och sexuell upphetsning. Vissa av deltagarna ville därför inte eliminera 

svartsjuka utan snarare dra nytta av den. Alla manliga informanter berättade att de i bör-

jan hade haft svårt att dela med sig av sin partners njutning och faktumet att en annan 

man eventuellt kunde ge deras kvinnor mer sexuell vällust än de själva. De hade känt en 

blandning av svartsjuka och sexuell upphetsning när de såg sin partner ha sex med en an-

nan man. Inga av de kvinnliga informanterna uppgav dock att de blivit upphetsade av att 
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se sin man ha sex med en annan kvinna. Männen svarade mer starkt på hot mot den egna 

kompetensen medan kvinnorna svarade mer starkt mot hot på den personliga ömsesidiga 

relationen (de Visser & McDonald, 2007).   

 

5.2 Brief reports 

Richard Jenks har i en amerikansk enkätundersökning från 1985 undersökt icke-swingers 

attityder om swingers inom olika områden. Urvalet bestod av 134 icke-swingare och 342 

swingare. Jenks utgick från Hughes stämplingsteori som innebär att en person som besit-

ter en negativ avvikande egenskap också, av andra, anses besitta andra oönskade egen-

skaper. I denna studie var den avvikande egenskapen att ägna sig åt swinging, Jenks hy-

potes var således att icke-swingers uppfattningar om swingers skulle innebära att swing-

ers skulle bli trodda att ha även andra ”konstiga” karaktärsdrag (Jenks, 1985).  

Icke-swingers skattade att ungefär hälften av alla swingerspar var i behov av äkten-

skapsrådgivning, de visade sig att de som gått i rådgivning i själva verket var cirka en 

fjärdedel. Icke-swingers skattningar gällande swingers användning av alkohol, marijuana 

och starkare droger visade sig också vara starkt överdrivna. Icke-swingers trodde att en 

mycket större andel swingers skulle vara icke-vita, de trodde också att de flesta swingers 

skulle vara demokrater men i själva verket var de flesta republikaner. Icke-swingers trod-

de att swingers skulle ha lägre utbildning, lägre familjeinkomster och en lägre ålder än 

vad som var fallet. Icke-swingers trodde att fler swingers kom från överklass, mindre 

kom från medelklass och mindre från arbetarklass än vad som visade sig. Icke-swingers 

trodde att färre swingers var religiösa och de trodde också att swingers skulle ha en mar-

kant mer politisk liberalisk inställning än hur det såg ut (a. a.).     

Jenks undersökte även olika inställningar i sociala frågor. När det gällde dessa frågor 

var det endast icke-swingers som svarade utifrån vad de själva tyckte och vad de trodde 

att swingers hade för inställningar. De visade sig att icke-swingers egna attityder gällande 

vapenkontroll, medicinsk vård för behövande, legalisering av marijuana och miljösats-

ningar skilde sig markant från hur de trodde att swingers skulle ha ställt sig i dessa frågor. 

När det gällde satsning på försvaret och satsning på skolbuss fanns det skillnader men 

inte lika stora. Angående jobbgaranti var det ingen märkbar diskrepans.  
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Icke-swingers fick också skatta vad de själva tyckte och vad de trodde swingers tyckte 

om sex före äktenskapet, prostitution och homosexualitet. Icke-swingers ansåg att sex 

före äktenskapet var minst fel och homosexualitet mest fel. De menade att swingers lik-

som de själva skulle gradera de olika företeelserna på samma sätt. Swingers ansågs dock 

tycka att sex före äktenskapet, prostitution såväl som homosexualitet var mindre fel än 

vad icke-swingers ansåg (Jenks, 1985). 

 

5.3 Dropouts from swinging 

Duane Denfeld genomförde 1974 en studie om swingers som slutat swinga. Utifrån anta-

gande att i alla fall några swingers-avhoppare kontaktat äktenskapsrådgivning så skickade 

hon ut formulär till 2147 stycken äktenskapsrådgivare. Dessa var anslutna endera till 

”American Association of Marriage and Family Counselors” eller till “California Asso-

ciation of Marriage and Family Counselors”. Totalt hade dessa äktenskapsrådgivare sam-

manlagt träffat 1175 swingers-par. Äktenskapsrådgivarna fick svara på frågor kring vilka 

problem som swingers-avhoppare hade haft och av vilka skäl de slutat swinga.  

 109 par angavs ha slutat swinga på grund av svartsjuka. Den typiska förklaringen var 

att partnern inte kunnat hantera den svartsjuka som kommit då dennes partner hade haft 

sex med en annan person. Männen rapporterades ha varit mer svartsjuka än kvinnorna 

och vissa av männen hade blivit ganska bekymrade över sina fruars popularitet eller sex-

uella uppträdanden. Ett antal män hade också fruktat att deras kvinnor hade haft mer ro-

ligt än vad de själva hade haft. När kvinnorna berättat om sin svartsjuka var det mer tro-

ligt att det var relaterat till att de var rädda att förlora sin karl (Denfeld, 1974).  

68 par angavs ha upplevt skuldkänsla som ett problem och 68 par angavs ha upplevt 

hot mot äktenskapet som ett bekymmer. Enligt paren hade bråk och fientlighet relaterat 

till swingandet försvagat äktenskapet. 53 par uppgavs ha slutat swinga på grund av att en 

partner utvecklat känslomässiga band med en annan swingare. Dessa personer hade i vis-

sa fall upptäckts med att ljuga och bedra sin partner. 49 par angavs ha tyckt att swingan-

det varit uttråkande och ointressant. I samma linje angavs 32 par ha ansett att swingandet 

var en besvikelse som inte levde upp till de fantasier man haft. 29 par uppgavs ha slutat 

swinga på grund av skilsmässa och separation (a. a.).  
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Fruars oförmåga att ”ta det” uppgav äktenskapsrådgivarna som en anledning till avhopp 

hos 29 par. Hos kvinnorna hade sannolikheten att de inte kunde hantera swingerslivet va-

rit större och de hade oftare hotat med skilsmässa. Det var vanligare att männen initierat 

swinging. Av alla par som hoppat av var det 54 % kvinnor och 34 % män som tagit initia-

tivet till detta, i resterande 12 % hade det varit ett gemensamt beslut. Vissa kvinnor hade 

uttryckt avsmak och äckel medan männen som initierat avhopp mer var bekymrade över 

kvinnornas popularitet. Kvinnorna hade i vissa fall tvingats in i swinging som en del i ett 

äktenskaps åtagande medan männen beskrevs som ”barn med nya leksaker” (Denfeld, 

1974, s. 47). 

 15 par uppgavs ha hoppat av swinginglivet av rädsla för upptäckt, från samhället 

och/eller från sina barn. Vissa par hade hoppat av på grund av rädsla för att förstöra sitt 

professionella och sociala rykte. Vissa hade slutat swinga för att tillfredställa grannar som 

hade upptäckt dem och andra för att de blivit ifrågasatta av sina barn – särskilt av tonårs-

barn. I de fall då swingandet hade hemlighållits och som en chock upptäckts av barnen så 

hade familjefunktionen allvarligt skadats (a. a.).   

 

5.4 An exploratory study of spouse-swapping 

Charles Varni genomförde 1972 en amerikansk studie om swingers. Empirin samlades in 

genom att han och hans fru, genom deltagande observation, utgav sig för att vara ett par 

som var nyfikna på att börja swinga men först ville ha lite information om vad det inne-

bar. De satte ut annonser i en ”underground newspaper” och träffade på så sätt 16 swing-

ers-par. Charles och hans frus deltagande observation innebar dock inte att de sexuellt 

deltog i någon form av swinging-aktivitet utan enbart träffade de 16 paren och pratade 

med dem. Utav de sexton paren som tog kontakt med dem så var alla vita, hade en ålder 

mellan 19-60 år, hade varit tillsammans mellan tre månader och trettio år och alla utom 

tre par hade barn. De kom från undre till övre medelklass och en majoritet av dem upp-

gav att de inte swingade mer än två gånger i månaden (Varni, 1972). I sin studie tar Char-

les upp diverse aspekter gällande swinging, i den följande texten återberättas dock endast 

de områden som relaterar till analystemana i min studie.  
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Utifrån informanternas utsagor kunde två väsentliga villkor, gällande vad som definierar 

en swinger, utkristalliseras. Det första var att det utomäktenskapliga sexet utfördes med 

full kännedom och 100 procentigt samtycke från sin partner. För det andra så var det en 

sysselsättning som de gjorde tillsammans, både tidsmässigt och rumsligt. Genom att följa 

dessa premisser så menade parena att de inte var otrogna och därmed inte begick äkten-

skapsbrott. Tvärtom ansåg de ha överträffat det hyckleri, den omogenhet och den oärlig-

het som de flesta gifta par sysslar med (Varni, 1972).  

 Flera skäl till varför ett par avfärdar ett annat par angavs, vissa mer allmänna än 

andra. För de flesta gällde att de inte ville korsa ”rasgränser”, inte ville swinga med ogifta 

par av rädsla för könssjukdomar, att det var avgörande att känna någon form av person-

kemi samt att de par som inte verkade sköta sin personliga hygien eller var knäppa avvi-

sades. De yngre paren ville generellt inte swinga med par som var för gamla, detta gällde 

dock inte för motsatsen. Den största allmänna faktorn för att accepteras var ett attraktivt 

yttre (a. a.).   

 Den största effekten av swinging, rapporterad av åtta par, var en ökad känsla av värme, 

närhet och kärlek mellan mannen och hustrun. Konsekvenserna av swinging blev som 

bevis och bekräftelse på deras kärlek. De kunde bortse från den traditionella och veder-

tagna synen på äktenskapet om sexuell trohet, och istället finna större styrka, säkerhet 

och tillit i relationen. Andra positiva effekter var en förbättrad kunskap och kompetens 

gällande sexuell teknik, rikare och aktivare socialt liv samt en större öppenhet och ärlig-

het inom alla dimensioner av förhållandet. Fyra kvinnor uppgav att de inte var helt nöjda 

med swinging-livet. Av dessa hade två gått med på att börja swinga på villkoret att deras 

män inte längre skulle ”sneak around behind their backs” (a. a. s. 519). Swinging gav 

dem en känsla av mer kontroll och de kände sig mindre hotade. De andra två kvinnorna 

som var missnöjda hade aldrig riktigt gillat att swinga utan fortsatt för att tillfredställa 

mannen (a. a.).    
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5.5 Swinging – In retrospect 

Betty Fang gjorde 1976 en sammanfattande artikel om swinging. Hon diskuterade utifrån 

tidigare forskning olika aspekter av swinging. I den följande texten återberättas de aspek-

ter som är relevanta för mina analysteman. 

 Fang sammanfattade olika anledningar till att människor började swinga. Vanliga mo-

tiv var uttråkan, rastlöshet, ett behov av nya erfarenheter och en önskan efter mer sex än 

sin partner kan ge en. Andra anledningar var viljan att lappa ihop ett dåligt äktenskap, 

behov att ett ego-lyft, utled på att vara otrogen i smyg och less på den sexuella begräns-

ningen som följer med ett äktenskap (Fang, 1976). 

 De fördelar som forskare hade angett med swinging var att inga lögner och svek före-

kom, sexuella hämningar kunde läggas åt sidan, möjligheten att dela ett ömsesidigt in-

tresse och att äktenskapet fick högsta prioritet. Andra vinster var lindring av ett mono-

tomt sexliv, en vitalisering av förhållandet, förbättring av kroppsbilden, ökat sexuellt in-

tresse i sin partner, ökad förståelse och uppskattning för sin partner och en förbättrad 

sexuell prestation. Även en ökad cirkel av vänner, en känsla av värme, acceptans och 

gensvar som de inte funnit i några andra sociala sammanhang och möjligheten att kunna 

vara med någon annan fysiskt men inte emotionellt, nämndes som positiva aspekter av att 

swinga (a. a.). 

 Nackdelar med att swinga och/eller skäl till att sluta swinga var svartsjuka, ägandebe-

gär, brist på kommunikation och involvering, för mekaniskt samt en identitetsförlust. 

Andra negativa aspekter var svårigheter att hitta lämpliga personer att swinga med, 

skuldkänslor, desillusioner, besvikelser, uttråkan, intresseförlust, rädsla för upptäckt, 

rädsla för könssjukdomar, oförmåga att leva upp till sin egen psykosexuella bild och 

mannens impotens. Även hot mot äktenskapet, en rädsla för att frun har roligare och är 

mer populär, fruns oförmåga att hantera swinging, känsla av att frun utnyttjas av mannen, 

utveckling av ett emotionellt engagemang, mer gräl, beslut att skaffa barn, skilsmässa och 

separation, nämndes som risker med att swinga (a. a.). 
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Ur artikeln framgår också att många swingers är väldigt noggranna med att hemlighålla 

sitt swingande för sina barn, grannar och arbetskolleger. De fruktar att upptäckten skulle 

vara skadlig för deras rykten och/eller karriärer (Fang, 1976). 

 

5.6 To swing or not to swing 

Richard Jenks skrev 2001 en artikel ”To swing or not to swing” där han kommenterade 

boken “The Lifestyle” av den mångbelönade journalisten Terry Gould. Boken är från 

1999 och kan beskrivas som en välskriven reportagebok. Gould själv är ingen swinger 

utan introducerades till swinging när han blev ombedd att skriva en tidningsartikel om 

”swinging-scenen” i Vancouver. Boken är ett resultat av författarens mångåriga gedigna 

efterforskningar och egna upplevelser i diverse möten med swingers, kopplad till littera-

tur och tidigare forskning. Boken ger en mycket utförlig historisk och nutida överblick av 

swinging och en ”inside-look” av swinging, åtminstone så den utövas i Nordamerika 

(Gould, 1999). Enligt Jenks lyckas Gould med att porträttera detta fenomen utan att 

stämpla swingers som avvikare eller missanpassade människor. En av Goulds slutsatser 

är just att swingers är precis som alla andra förutom att de swingar. Jenks understryker att 

swinging är ett ämne som lyckats undfly den sociala vetenskapen de senaste två decenni-

erna (Jenks, 2001).  

 Gould fann tre primära etikregler som gällde för swingers. Den första regeln var att 

visa hänsyn till sin maka/make. Den andra regeln var att vara anständig, ”keep your 

hands to yourself unless invited to do otherwise” (a. a. s. 172). Den sista regeln handlade 

om att vara artig, till exempel att följa kvinnans önskan om att använda kondom.  

 Gould menar att det var många swingers som gärna ville berätta öppet om allt de, ge-

nom swinging, varit med om men avstått för att de var rädda för de efterverkningar det 

skulle kunna ge. För många blev det ett problem att förena swinging med religion. Vissa 

sa att Guds ord hade misstolkats, andra kände att de till slut kommer bli förlåtna. Ytterli-

gare andra menade att, trots att de ägnat sig åt ett avvikande beteende, så var de goda 

människor som hjälpte andra, gav till välgörenhet med mera (a. a.).  

 En av de faktorer som mest rättfärdigade att swinga var att swingers inte tyckte att de 

hycklade. Paret gjorde denna aktivitet tillsammans och med varandras samtycke och ve-
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tenskap. I denna diskussion kom ofta upp den höga frekvensen av otrohet i ”sexuellt mo-

nogama” förhållanden. En annan synpunkt var att, även om svartsjuka kan vara proble-

matiskt inom swinging så gav swinging välgörande och fördelaktiga effekter på förhål-

landet. En person sa dock att man inte kunde vara swinger och vara svartsjuk. Ett av de 

grundläggande perspektiven var att swinging inte kunde göra ett dåligt äktenskap bra, 

däremot kunde det förbättra ett redan bra förhållande. En swinger berättade att swinging 

hade bidragit till att kommunikationsfärdigheterna inom parrelationen hade ökat. Många 

uppgav att parets privata sexliv hade förbättrats, swinging fungerade som en slags afrodi-

siakum (Jenks, 2001).      

 Gould menar att swinging har vuxit de senaste åren och inte visar tendenser på att dö 

ut. Kulturen har förflyttats fram till en position där ens egna sexliv är ens egen grej. Jenks 

kommenterar detta med Bill Clinton – Monica Lewinsky affären, som han menar visar på 

att en stor andel av den amerikanska populationen inte bryr sig om vad som sker bakom 

stängda dörrar. Ett av Goulds argument till varför swinging har kommit för att stanna är 

att kvinnorna har ökat sin makt de senaste åren. Han berättar att han stött på många kvin-

nor som var grundligt lyckliga med sitt swinging-liv, för dem representerade swinging ett 

genomförbart och fungerande alternativ till ett sexuellt monogamt förhållande. Gould tror 

också att swinging kommer öka i popularitet på grund av tillväxten på Internet. Där kan 

nyfikna personer på ett tryggt sätt få information om swinging, om utbudet av swingingk-

lubbar och andra swingers i sin stad. Slutligen menar Gould att media hjälper till att mju-

ka upp attityden gentemot swinging (a. a.).       

 

5.7 Sammanfattande kommentar 

Resultatredovisningen av tidigare forskning pekar på flera återkommande åsikter och ef-

fekter av swinging. Angående positiva effekter nämns förbättringen av kommunikatio-

nen, värmen, kärleken och sexlivet inom parrelationen samt ett ökat socialt liv. Forsk-

ningen lyfter också fram betydelsen av ärlighet, åtskillnad mellan emotionell och sexuell 

trohet, vikten av partners fulla kännedom och samtyckte om det utomäktenskapliga sexet 

och att swinging är något man gör tillsammans. Rädsla för upptäckt och konsekvenserna 

av detta på grund av andra människors fördomar är också ett återkommande tema. När 
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det gäller svartsjuka visar det sig vara ett svårdefinierat begrepp som anges både som en 

orsak till att man slutar swinga och som ett afrodisiakum.   
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6. Analys 

Under analystemana presenteras tre olika aspekter utifrån empirin. Första temat är Swing-

er-tiden som läroprocess i relationen, som kopplas till studiens övergripande syfte. Det 

andra temat är Att (om) definiera kärlek, trohet, sex och svartsjuk, som kopplas till fråge-

ställning ett och två. Det tredje temat är Att hemlighålla sitt sexliv, som kopplas till fråge-

ställning tre. Först ges en kort beskrivning av temats ”kärna”, därefter kopplas temat till 

tidigare forskning, som besvarar frågeställning fyra, för att slutligen analyseras med hjälp 

av de valda teoretiska perspektiven, ”Människors intima relationer – En del av Giddens 

modernitetsteori” samt Socialkonstruktivism. Efter detta avslutas Analyskapitlet med 

Diskussion och egna reflektioner.      

 

6.1 Analysteman 

Swinger-tiden som läroprocess i relationen 

Hasse, Hillevi och Izla berättar alla att swinger-tiden har varit mycket positiv för deras 

parrelationer. De betonar att de lärt sig kommunicera och lärt känna varandra på ett nytt 

sätt. Detta utvecklade en stark ärlighet och öppenhet gentemot varandra. Kärleken, såväl 

som sexlivet stärktes och förbättrades. De upplevde sig som lyckligare och hade roligare 

tillsammans. De poängterar också att just vänskapen till varandra (Hasse/Hillevi – 

Izla/Ali) har lärt dem mycket som de själva har haft nytta för i sina respektive parrelatio-

ner.  

 Denna beskrivning återfinns i Varnis studie An exploratory study of spouse-swapping, 

som också vittnar om en emotionell, sexuell och social fördjupning och förbättring av 

förhållandet. Dock får inte Varnis resultat om missnöjda kvinnor stöd i denna studies re-

sultat. Bland diverse fördelar som Fang tar upp i sin litteraturstudie Swinging – In retros-

pect, så nämns de aspekter som Hasse, Hillevi och Izla tar upp. Fangs beskrivelser av ne-

gativa konsekvenser från swinging kan inte kopplas till informanterna i denna undersök-

ning. Även Goulds bok The lifestyle, vittnar om swingers som uppger välgörande och 

fördelaktiga effekter på förhållandet genom swinging.        

 Detta tema kan analyseras genom Giddens teori om den rena relationen, den samman-

flödande kärleken och den plastiska sexualiteten. Giddens beskriver den rena relationen 
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som en aktiv form av förhållande där öppna diskussioner, förhandlingar och engagemang 

i den andra är centralt. Genom att öppna sig för den andra och fördjupa intimiteten så nås 

den sammanflödande kärleken. Den sammanflödande kärleken är, till skillnad från den 

romantiska kärleken, inte nödvändigtvis monogam i sexuellt avseende. Den emotionella 

intimiteten är viktigare är den sexuella exklusiviteten, vilket stämmer in på informanterna 

i denna studie. Hasse, Hillevi och Izla betonade alla hur deras relationer fördjupats och att 

kommunikation med deras partner förbättrats även om de inte nämnde ordet ”förhand-

ling”. Ett exempel på hur både kommunikation och förhandling är närvarande i Hasses 

och Hillevis relation är dock historien om brasilianaren som Hillevi, efter viss diskussion, 

hade sex med. Historien när Ali, till slut, berättar om sin gamla otrohet för Izla kan 

åskådliggöra hur deras relation kan beskrivas som den rena relationen och att de utvecklat 

en sammanflödande kärlek. Utan att, så att säga, vara tvungen öppnar han upp sig för 

Izla. Detta förstärker tilliten och på så sätt kärleken och den emotionella intimiteten i de-

ras förhållande. Båda dessa exempel konkretiserar att den emotionella intimiteten är vik-

tigare än den sexuella exklusiviteten. Detta kan tyda på att när kommunikationen förbätt-

ras så leder detta till en ökad sexuell tillfredställelse. Kombinationen av en god kommu-

nikation och sexuell tillfredställelse bidrar i sig till ett ökat välbehag inom relationen. 

Istället för att intimiteten i en parrelation säkerställs genom sexuell exklusivitet så bidrar 

det utomäktenskapliga sexet, paradoxalt, att fördjupa relationen. Detta i enlighet med 

Giddens tankar om att samtidigt som opersonligt episodiskt sex vanligtvis är ett sätt att 

undvika intimitet, så erbjuder den möjlighet att främja eller vidareutveckla intimiteten.   

Den plastiska sexualiteten är en sexualitet befriad från fortplantning och betraktas som 

en egenskap hos individen att fritt utforma som vilken annan egenskap som helst. Infor-

manternas sätt att agera ut sin sexualitet och deras experimentella sätt att utveckla den 

tyder på en plastisk sexualitet.  

  

Att (om) definiera kärlek, trohet, sex och svartsjuka 

För Hasse, Hillevi och Izla innebär kärlek en emotionell trohet och en parrelation som 

bygger på 100 % ärlighet, tillit, respekt och rättvisa. Genom att följa detta så kommer hel-

ler ingen svartsjuka att uppstå. Svartsjuka och otrohet föreligger ifall en partner skulle 

träffa någon annan utan att tala om detta. Det unika och viktiga för parrelationen är kärle-
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ken, den emotionella troheten och det emotionella sexet. Sex på klubben är något man 

gör tillsammans vilket förstärker den emotionella tvåsamheten/dyaden. Det handlar inte 

om känslor för en annan person utan om just sex, och förknippas med spänning och ny-

fikenhet. 

 Informanterna i De Visser och McDonalds studie Swings and roundabouts – Manage-

ment of jealousy in heterosexuell swinging couples beskriver också hur de drog fasta 

skillnader mellan emotionell trohet och sexuell trohet. De förde också fram betydelsen av 

ärlighet och att swinging var något man gjorde tillsammans. Detta var helt annorlunda 

jämfört med att ha en ”affär” vid sidan av. Dock hade de en mer komplex bild av svart-

sjuka. De behövde kontinuerligt diskutera och förhandla kring gränser och regler för vad 

som gällde på klubben för att inte svartsjuka skulle uppstå. Samtidigt ville de inte nöd-

vändigtvis eliminera svartsjuka då den bidrog till att skapa spänning och sexuell upphets-

ning. Varnis studie stödjer också filosofin om att otrohet inte är för handen så länge det 

utomäktenskapliga sexet sker med partners fulla kännedom och samtycke. De lyfter ock-

så fram betydelsen av att swinging är något man gör tillsammans. Flera av de swingers 

som Gould träffade tyckte att en av de faktorer som mest rättfärdigade swinging var just 

det ”icke-hycklande” som kom av partners fulla vetenskap och samtycke.  

 Informanterna använder sig av olika definitioner kring diverse begrepp. Kärlek inne-

bär att alltid vara ärlig och emotionellt trogen – inte sexuellt trogen. Svartsjuka undviks 

så länge sex med andra inte innefattar några känslor. Sex med sin partner är emotionellt 

sex vilket manifesterar och skapar intimitet medan sex på klubben är sex utan känslor och 

handlar om kåthet, spänning, nyfikenhet och så vidare. I enlighet med det Tikkanen skri-

ver så består en individ snarare av flera parallella sexualiteter än en sammanhållen sexua-

litet. Denna ”konstruktion” som informanterna skapar kring de olika begreppen kan be-

skrivas som socialkonstruktivistisk. Den indikerar att kärlek, trohet, svartsjuka och sexu-

ella handlingar inte har någon sann ”essens” eller allmän inneboende betydelse. De är 

informanterna själva, i sin kontext, som tillskriver dem en särskild mening. Kanske kan 

man tänka att detta är ett sätt att inte skada relationen men ändå kunna ha sex med andra? 

 Följande analys kopplas inte till något teoretiskt perspektiv utan är en analys utifrån 

egna tankar. Informanterna i Varnis studie menade att de, genom sina definitioner av kär-

lek och sex, genom att vara ärliga och ha samtycke från sin partner, överträffade det 
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hyckleri, den omogenhet och oärlighet som de flesta gifta par sysslade med. Även om 

informanterna i min studie inte uttryckte sig direkt på det sättet, så finns det ändå tenden-

ser att vilja rättfärdiga och förstärka sitt eget beteende och samtidigt förminska andras. 

Icke-swingers vill inte identifiera sig med ”konstiga” swingers och har därför ett behov 

av att skilja mellan ”vi” och ”dem”. Swingers, å andra sidan, vill inte bli ettikerade som 

omoraliska människor och ”vänder lite på steken”. Genom att framhäva att de alltid är 

ärliga med sin partner, inte gör något utan samtycke och därmed inte ägnar sig åt någon 

dubbelmoral så förstärks deras subkultur. Samtidigt är det också ett sätt att ta avstamp 

från icke-swingers och dela in de två kategorierna i ”vi” och ”dem”. Ur detta perspektiv 

beter sig icke-swingers och swingers på samma sätt men med olika utgångspunkter. Kan-

ske har människor en tendens att förstora skillnaderna mellan olika grupper och förmins-

ka skillnaderna inom en grupp?  

Tidigare använde jag mig av Giddens begrepp ”den rena relationen”, ”den samman-

flödande kärleken” samt ”den plastiska sexualiteten” för att analysera analystemat 

”Swinger-tiden som läroprocess i relationen”. I detta analystema ”Att (om) definiera kär-

lek, trohet, sex och svartsjuka” vill jag påvisa hur informanterna i min studie, genom mer 

indirekta definitioner av kärlek och trohet också beskriver vad som skulle kunna tolkas 

som den ”romantiska kärleken”. Den romantiska kärleken knyts an till att hitta den rätte, 

en speciell person som varar för alltid. Äktenskapet fick en speciell betydelse där mannen 

och kvinnan sågs som arbetspartners i ett engagerande gemensamt känslobaserat projekt. 

Informanterna definierar kärlek som tidigare nämnts, i termer av ärlighet, respekt, rättvisa 

och emotionell trohet men under intervjun pratar de även om hur glada de är över att hål-

lit samman och att de ”planerar” att vara tillsammans för alltid. Hasse säger   

 
Jag skulle aldrig ha en tanke i mitt liv att lämna henne, för det är min fru punkt slut. Jag 

tycker jättemycket om henne, det vet hon, även om man kanske säger det för lite, man säger 
det inte så va, men hon är det viktigaste i mitt liv, det var inte så länge sedan som jag sa till 
henne att det viktigaste för mig det är hennes trygghet, att hon är trygg med mig, och sen är 
sexlivet en annan sak, liksom så va.  

 

Izla berättar att hon känner sig jättelycklig över att hon och hennes man aldrig skiljde sig 

utan höll fast familjen, hon säger att hon tror att de alltid kommer vara tillsammans. In-

formanterna lyfter också fram det symboliska i att när man lämnar parklubben så är det 
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bara de som gäller. Hasse säger “är man på klubben så är man på klubben, är man utan-

för dörren så är det bara hon och jag”. Izla säger ”På klubben har man sex med var-

andra, det finns ingen kärlek eller känsla, det handlar bara om sex, känslan av att slapp-

na av, spänningen hur det blir, när man kommer ut därifrån så glömmer man bort.” Des-

sa uttalanden tyder på en traditionell syn på äktenskapet om att vara tillsammans för alltid 

och lyfter fram att den andra personen inte är vem som helst utan en speciell person. De-

ras långa äktenskap, över 30 år, kan också ses som ett tecken på att de varit fungerande 

arbetspartners i ett engagerande gemensamt känslobaserat projekt. Den romantiska kärle-

ken står visserligen för sexuell exklusivitet, men då informanterna i denna studie anser att 

de är monogama utifrån att de enbart har emotionellt sex med andra så blir detta mer en 

tolkningsfråga.  

 Detta resonemang tillsammans med resonemanget under analystema ”Swinger-tiden 

som läroprocess i relationen” visar att informanternas relationer kan beskrivas både lite 

som den romantiska kärleken och den rena relationen. Den enda av Giddens kategorier 

om kärlek och sex som inte kan appliceras på informanterna är den ”passionerade kärle-

ken” (= allmänt uttryck för sambandet mellan kärlek och sexuell attraktion).  Hur kan 

detta tolkas? Är den passionerade kärleken det vi alla egentligen vi ha, men som Giddens 

påpekar inte är en fungerande grund för äktenskapet. Är det möjligt att i längden kunna 

förena känslomässig kärlek och erotisk spännande sex? Kan det vara så att informanterna, 

så att säga, har gjort ett tappert försök och ”plockat lite av det bästa från båda världar?” 

Är det också vad människor gör när de stannar kvar i ett tryggt äktenskap med man/fru 

och barn samtidigt som de har hemligt sex med arbetskollegor på firmafesten? Ligger 

skillnaden i om man tror på 100 procentig ärlighet eller är de bakomliggande faktorerna 

mer komplicerade än så?       

 

Att hemlighålla sitt sexliv 

Även om Hasse och Hillevi berättat för många att de går på parklubb så finns det vissa de 

inte berättar för. Izla och Ali har valt att inte berätta för någon att de går på parklubb. Att 

hemlighålla sitt parklubbsengagemang gör de på grund av rädsla för vad folk skulle tycka 

om dem och vilka konsekvenser det skulle få. Varken Hasse, Hillevi eller Izla tycker att 
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det de gör är fel men de tror att många människor skulle tycka att de var äckliga, ha 

många fördomar och inte ha någon förståelse för deras sexuella liv. 

 Jenks studie Brief reports bekräftar att icke-swingers har fördomar om swingers, inom 

en mängd olika aspekter. Även om Jenks studie inte undersökte huruvida icke-swingers 

ansåg att swingers var äckliga så belyste den bland annat att swingers ansågs vara mer 

positiva angående prostitution, mer frekventa användare av alkohol och droger och vara i 

större behov av äktenskapsrådgivning. Gould träffade också många swingers som berät-

tade att de velat vara mer öppna om sitt ”hemliga liv” men inte vågat av rädsla för nega-

tiva reaktioner. I Denfelds studie Dropouts from swinging så återfinns, bland en mängd 

olika aspekter, rädsla för upptäckt av sina barn, som en anledning till att sluta swinga. 

Resultaten i Fangs studie stödjer också informanternas rädsla för konsekvenserna av att 

bli upptäckta.   

Genom att koppla informanternas dilemma om att behöva hemlighålla sitt swingingliv 

till social konstruktivism så ges problemet nya tolkningsmöjligheter. Hasse, Hillevi och 

Izla kan antas behöva förhålla sig till två olika ”världar” samtidigt. Den ena världen är 

deras liv i den subkulturella parklubbsatmosfären och den andra världen är den utanför, 

den så kallade ”vanliga världen”. I den vanliga världen råder, vad socialkonstruktivismen 

benämner som, överenskommelser, eller normer och värderingar om vad som är sexuellt 

gångbart. Med andra ord de sexuella spelreglerna: vilken sex som är tillåten, med vem, 

när, vart, varför och så vidare. På samma sätt finns det också överenskommelser och sex-

uella spelregler på parklubben, dessa skiljer sig dock markant från de i den vanliga värl-

den. I den vanliga världen ses sexuella handlingar som ett uttryck för kärlek, kärleksideo-

login, de som följer detta är normala och accepterade, de som dock inte gör det är därmed 

omoraliska, avvikande och icke önskvärda. Informanterna står med en fot i varje värld 

och upplever, till viss del, intersubjektivitet i båda. De känner av den inbyggda makt-

strukturen i den vanliga världen och dess uppmaningar om hur de förväntas tänka och 

agera. Samtidigt har de genom sina val att agera sexuellt tagit ett steg bort från dessa 

”sanningar” och istället identifierat sig med de sexuella värderingar som råder på 

parklubben. Även om de kan känna sig missgynnade i samhället så kan de konstruera en 

egen liten livsstil.           
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Informanterna, främst Izla väljer att hantera denna ”övergivna” sociosexuella verklighet 

genom att hemlighålla sitt parklubbsengagemang och därmed, illafall utåt sett, infoga sig 

i maktstrukturen. Hon följer normen samtidigt som hon lever ut sin sexualitet. Hasse och 

Hillevi däremot väljer att, till viss del, vara öppna med att de ägnar sig åt en avvikande 

aktivitet. De står inte lika mycket med fötterna i två världar, detta på bekostnad av risken 

att bli stämplade som avvikare och normbrytare.  

 

6.2 Diskussion och egna reflektioner 

Då var det dags att knyta samman påsen. Vad kan kunskaper om ett område som swing-

ing bidra med till människor i allmänhet och för socialarbetare i synnerhet? Hur ska man 

betrakta denna företeelse? Normalt, avvikande, omoraliskt eller kanske nyskapande och 

evolutionistiskt? Det finns många åsikter men inga riktiga ”sanningar”. Som Hillevi ut-

trycker det ”… vi är ju alla olika det har man ju förstått”.  

Trots att swingers av många betraktas som udda så utgör de egentligen bara en form 

av äktenskap bland många i vårt samhälle. ”Lyckade-swingers” kommunikationsstrategi-

er, med öppna diskussioner och förhandlingar, kan lära oss om vikten av en fungerande 

kommunikation inom alla relationer och hur långt man faktiskt kan komma med det. Vad 

Hasse, Hillevi och Izla också understödjer är egentligen gamla klichéer men likväl vikti-

ga och lätta att glömma. Nämligen betydelsen av att inte döma andra, att vi kan lära oss 

mycket av alla människor om vi bara vågar och får chansen samt att de flesta konstiga 

beteenden och åsikter egentligen inte är så spektakulära när de sätts i sina historiska, kul-

turella och personliga kontexter. Lite trist egentligen… 

Under arbetets gång har jag stött på olika perspektiv kopplat till swinging, till exempel 

makt, genus och media, som skulle vara intressanta att forska vidare kring. Andra intres-

santa områden är parklubbarnas utveckling och åldrandets sexualitet. Det som jag dock 

mest själv har funderat över är de psykologiska och biologiska faktorerna som ligger 

bakom önskan om sexuell variation. Detta fenomen är inte något unikt för vår tidsålder 

utan har hängt med sen urminnes tider, grekerna såväl som romarna hade offentliga or-

gieliknande fester och partnerbyten som inslag i sina fester och/eller gudsdyrkan (Gould, 

1999). Faktumet att lusten att bara ha en och samma partner avtar kallas av beteendefors-
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kare för ”Coolidge-effekten” (Klein, 2002). Denna effekt har observerats hos många va-

relser och tyder på att tendensen till snedsteg är en del av vårt evolutionära arv. Redan 

Aristoteles ansåg att lusten till förändring låg i människans natur. Han menade att ny-

fikenheten får oss att inte bara finna oss i sådant som är nytt, utan att till och med sträva 

efter det. Det finns också psykologiska tester som avslöjar att nyfikenheten är en av män-

niskans mest stabila egenskaper och hur mycket detta karaktärsdrag styr livet (a. a.). Det 

som inte pratas om existerar inte, men gör sig hela tiden påmind. Jag tänker i detta sam-

manhang på sexuella kontakter som sker utanför parrelationen, såväl swinging som mer 

renodlad otrohet. Det skulle vara jätteintressant att forska vidare om orsakerna bakom 

denna företeelse och öka förståelsen för den mänskliga sexualitetens drivkrafter.    
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Bilaga 1: Intervjuguide                    
    

Då 
- Hur länge har du och din partner varit tillsammans? 

- När började ni gå på parklubb? 

- Kommer du ihåg hur er relation var vid den tidpunkten? (Kärlek, sexualliv, svart-

sjuka?) 

- Hur kom det sig att ni blev intresserade av att swinga? (Initiativtagare, gemensamt 

beslut, kände någon som swingade, hur hittade man en parklubb, tankar och käns-

lor?)  

- Kan du berätta för mig hur det första intrycket var efter att ni besökt parklubben? 

(Svartsjuka, allmänna tankar och känslor?) 

- Berättade ni för några andra personer att ni besökt en parklubb? (Om ja – vilka 

och varför? Om nej – varför?  Rädslor och reaktioner?) 

 

Nu 
- Hur ofta besöker ni parklubben? (Vill någon mer – hur känns det isånafall?) 

- Hur har er relation förändrats? (Kärlek, sexualliv på hemmaplan, tankar och käns-

lor?) 

- Diskuterar ni hemma om aktiviteterna på parklubben? (Om nej – varför inte? Om 

ja – hur bli det?)  

- Är svartsjuka ett problem? (Om ja – hur hanterar ni det? Om nej – vad tror ni det 

beror på?) 

- Kan svartsjuka vara något positivt?  

- Hur ser ni på trohet/otrohet? (Emotionell/sexuell trohet, kärleksfull/sexuell känsla 

bakom en fysisk handling?) 

- Hur kan man skilja på sex och kärlek? (Definitioner?) 

- Hur viktigt är det att man har sex med andra på en parklubb istället för att ha sex 

med andra ”var för sig”? 
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- Vilka egenskaper behöver en person ha för att vara en ”lyckad swingare” (Anled-

ningar?) 

- Vad är det bästa med att gå på parklubb? (Varför swingar man?) 

- Vad är det sämsta med att gå på parklubb? (Problem?) 

- Hur tror ni att samhället/andra ser på personer som väljer att gå på parklubb? 

(Normalt, avvikande, fördomar?)  

- Hur ser ni på er själva utifrån ert val av sexualliv? (Normalt, avvikande, otrohet?) 

- Hur ser ni på andra par som väljer att enbart ha sex med sin partner? (Normalt, 

avvikande, otrohet?) 

- Har ni valt att vara öppna med att ni går på parklubb? (Om ja – varför och mot 

vilka? Om nej - varför? Rädslor och reaktioner?) 

- Vilka reaktioner har ni stött på? (Konsekvenser?) 

 

Framtid 
- Hur ser framtiden ut, kommer ni fortsätta att gå på parklubb? (Tröttna, lika ofta?) 

- Kommer ni att fortsätta vara öppna/ej öppna med att ni går på parklubb? (Anled-

ningar?) 

- Hur tror du att er relation kommer att utvecklas? (Kärlek, sexualliv?) 

- Tror ni att samhällets syn på swingers kommer att förändras? (På vilket sätt, var-

för?) 
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Bilaga 2: Samtycke                            

 

I min studie förhåller jag mig till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Därför vill 

jag ge er lite information om mitt arbete. Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för 

hur parrelationen och relationerna gentemot omgivningen påverkas av att man går på 

parklubb. Syftet ska besvaras utifrån frågeställningar om sex, kärlek, svartsjuka samt öp-

penhet/icke öppenhet gentemot sin omgivning om att man går på parklubb.  

För att samla in min empiri kommer jag att intervjua personer som besöker parklubb. In-

tervjun/intervjuerna kommer att spelas in på en bandspelare och sedan föras över till 

skrift för att sedan tematiseras och analyseras. Informanterna kommer efter tematisering-

en erbjudas att läsa igenom empirin för att kunna kommentera eventuella misstolkningar 

av vad de sagt. Alla informanter kommer att vara anonyma. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas i min studie och inte lämnas vidare för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. När jag är klar med min uppsats kommer jag att 

radera allt material som går att spåra till mina informanter.  

Det färdiga arbetet kommer att publiceras i Ersta Sköndal Högskolas elektroniska biblio-

tek och därmed vara tillgänglig på Internet. 

Er medverkan är helt frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun eller 

välja att avstå från att besvara frågor.  

 

Jag godkänner dessa premisser genom att skriva under detta dokument. 

 

Datum och namnteckning: 

 

Datum och namnteckning:  
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