föreningen som diskuterar stressen om att uppnå tvåsamhetsnormen
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Erika har för mycket sex
Hon avviker från det heteronormativa och kallas för
slampa av sina vänner

Johans flickvän
finns bara i hans
drömmar

Konsumtionen av kärlek och förhållanden
När vi inte längre vet vad vi kan köpa för att förtycka ångesten från det
pluralistiska konsumtionssamhället bestämmer vi oss för att skaffa barn

Tvåsamhetsnormen som en social hierarki
Lägst ner på skalan är de äldre singlarna som ses på som
misslyckade med sexuella eller med mentala rubbningar

Lovemap
En sammansättning av meddelande som berättar för dig hur din idealpartner
ser ut och är. Lovemap förklarar varför du inte är sexuellt intresserad av alla

Ursula inleder
Att vara singel och ifrågasättande är synonymt med oälskad och bitter
Jag hör det ofta. De tycker jag är en bitter
människa. Jag är inte bitter. Och jag är inte
cynisk. Jag kanske inte är ett sprudlande
energiknippe som ser möjligheter vid varje
nytt andetag men helvete heller att jag är
en bitter kvinna. Jag ser att man måste vara
ifrågasättande inför det mesta, annars kan
det gå illa. Särskilt normer, särskilt tvåsamhetsnormen som faktiskt ses som livslycka.
Jag älskar kärleken och tvåsamheten men
fan i heller att jag vill hamna i en relation
med någon för resten av livet för att det är
tryggt och för att jag inte längre orkar stå
själv som singel gentemot samhället som
ingått äktenskap för länge sen. Jag ifrågasätter Wolverine, Legolas och Johnny Depp
som idealmän för min smak. Jag ifrågasätter om de män jag träffar som påminner
om dessa himmelska populärkultursikoner
verkligen är något att ha. Jag ifrågasätter
kärlekspirret i magen för att vara riktigt
eller placebo av tryggheten från tvåsamheten. Jag ifrågasätter de svartsjuka känslorna som ibland bubblar upp om de grundas
på ensamrätten och äganderätten gentemot
kärleken eller om det bara är mänskligt. Jag
ifrågasätter min sexuella läggning med mitt
intresse för män om det är medfött eller om
jag har lärt mig att jag som kvinna ska vilja
ligga med män håriga som Wolverine och
drömma om att vilja gifta mig med skönheter som Johnny Depp.

Kanske att man blir lite avtrubbad av alla
självanalyser men jag har hela tiden koll
på vad det är jag vill och jag behöver aldrig ifrågasätta vem jag är. Jag kan vara säker på att jag inte kommer sitta vid livets
höst och ångra att jag lagt ned hela livet på
en gubbe jag egentligen inte älskar. Jag är
självald singel. Frivillig singel.
Jag tror att parrelationer, monogami går
hand i hand med bekräftelse både för en
själv och inför omgivningen. Statusen i att
vara älskad och utvald är obytbar och något som ingen vill leva utan. Människan är
beroende av kärlek och bekräftelse, hon är
skapt så. Individualisten inom oss alla kräver att få känna sig utvald och speciell i någons ögon. Det är där en stor del av tryggheten ligger, det är så underbart och tryggt
att känna så. Jag tror det är här jag vill
poängtera att jag inte är en bitterfitta, jag
tror jag är ganska romantisk, jag vill vara
kär och inte bli övertalad in i en relation av
tryggheten själv. Det är så lätt att blanda
ihop begreppen trygghet och kärlek och det
är värt att sätta sig ned och ifrågasätta sina
känslor. Även om folk anklagar en för att
vara en bitterfitta, jag tror kärleken och jag
som individ blir mer sann så. Och att vara
singel frivillig eller ej är ingen psykisk diagnos av depression och bitterhet som hela
världen verkar ha fått för sig.

Ursula, aktiv deltagare i diskussionen

Om Vänskapssamfundet

V

i bjuder in medlemmar till en gemenskap diskuterande stressen som en påföljd av
samhällets krav att leva upp till tvåsamhetsnormen.
Vi ser att normen om tvåsamhet är ett stort stressmoment som påverkar oss hur vi beter
oss i förhållanden till relationer och partners. Stressen kan ibland gå så långt att beteendet inte kan ses som normalt i samhällets ögon fastän de påverkade på flera punkter
följer normen om tvåsamhet. Våra medlemmar drömmer liksom alla andra om att vara
upp över öronen förälskad, vara älskad över allt annat i världen, kunna fly vardagen med
romantik och bilda en vacker familj, med andra ord de vill åt livslyckan. Denna livslycka
måste enligt normen upplevas med ”den rätta” som älskar bara dig, som får dig att utvecklas som individ och får dig att vara så klassiskt kär som kärleken påvisas vara på film. Om
detta inte infinner sig i ett förhållande är partnern inte den rätta för en. Och inte relationen
för den delen heller. Målet är alltså inte enbart en bra relation, målet är att uppnå drömmen om Den perfekta relationen med Den rätta partnern. Att uppnå livslycka.

Följ och delta i
diskussionen på vår hemsida:
www.vanskapssamfundet.se

De flesta av våra medlemmar har gemensamt att känna sig stressade inför att inte
vara accepterade av omgivningen och att
misslyckas att nå upp till normen. De känner stress inför att ses som misslyckade
inför sig själv och andra. Vi vill genom
diskussioner mellan medlemmarna öppna upp för en förståelse att normen och
de tillhörande sociala konstruktioner är
de drivande faktorerna till deras emotionella stadium. Vi försöker öppna den annars tabubelagda kritiken gentemot de
lagar och regler som övertalar oss att det
endast finns ett sätt att älska, ett sätt att
leva i relationer och att det endast finns
ett sätt att agera normalt i dessa frågor.

NORMEN OM TVÅSAMHETEN
Att vara gift är normalt. Att vara singel är onormalt.

N

ormen i sig är att du ska vara heterosexuell, du ska leva i ett äktenskap (åtminstone
samboskap) och ha eller vilja ha barn med denna. Just denna är ”den rätta” och är en
partner som kan fly vardagen tillsammans med dig, en person som är så underbar att du
vill bekräfta dig inför så många andra att du lyckats få en så bra. Att inte ha uppnått detta
vid medelålder eller att ha levt som singel i många år ses som högst onormalt, antagligen är det något fel på personen, kanske sexuellt eller mentalt- antagligen lider denna
av båda avvikelser. Att bevisa att man uppnått normen- livslyckan är viktigt för de flesta,
att bevisa att man har blivit utvald av denna underbara, att man inte alls har en sexuell
eller mental avvikelse- bevisandet av normalitet. Äktenskapet är ett utmärkt sätt att bevisa
sin lycka som många väljer inför allmänheten och för att främja sitt ego, som dessutom genom populärkulturen har fått ett uppsving som den ultimata offentliga kärleksförklaringen.
Normen för med sig en grad av social hierarki som de flesta av oss känner motivation att
följa och klättra upp för. Det högsta och det mest åtråvärda: gift med barn, därefter sambo,
särboende, ung singel och sist: äldre singel.
Erika
Mina vänner skäms över att jag har sex på fel sätt, att jag inte är normal som
alla andra.
”Jag gillar att festa och umgås med mina
vänner. På jobbet under veckorna brukar
jag längta och drömma om helgen och vad
som kommer att hända. Utöver att festa
gillar jag att ha sex, mycket sex. Jag gillar att gå hem med nya killar och tjejer
för kvällen. Jag gillar inte att vänja mig
vid att gå hem med samma partner varje kväll eller att vara van vid att samma
person ligger hemma och väntar på mig
att festa klart. Tanken på att ha en och
samma partner tråkar ut mig. Visst gillar
jag romantik, det är bland det bästa som
finns men förr eller senare kommer alltid

alltid svartsjukan och tristessen, det spelar
ingen roll vad man än försöker ta sig till
för att försöka hålla passionen uppe. Förväntningarna och förhoppningarna dödar
alltid romantiken, jag tycker det är bättre
att få allt det jag vill av så många olika
personer som möjligt.
Mina vänner påpekar ofta att de misstycker att jag har så mycket sex, deras diagnos
på mig är sex- missbrukare. De menar att
jag fan inte mår bra, att folk som mår bra
inte beter sig som jag gör.

De vill ha en normal kompis, en dom inte behöver skämmas över. De har kallat mig billig,
hora och ett sex monster. De känner till mina tankar och idéer kring relationer, ändå tycker
de att jag är äcklig. Jag antar att jag är helt går ifrån det heteronormativa, att jag har sex
på helt fel sätt. Jag har alldeles för mycket sex med personer jag inte kan tänka mig att gifta
mig med. Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera, ska jag försvara mig med töntiga repliker som ”jävla trångsynta bönder”, att de faktiskt inte är bättre än homofober som tycker
att det enda normala är att man har relationer med personer av motsatt kön. Jag kommer
aldrig att tvinga mig själv att bli fastbunden av sociala konstruktioner som försätter oss
som individer att ständigt bli besvikna över förhållanden och partners, att driva fram relationer p.g.a. vad det ”normala” säger och p.g.a. vad man tror en bra kärleksrelation är.
Jag ser fram emot en framtid med många fina relationer. Livet är för kort för att tvinga sig
igenom dåliga och kärlekslösa relationer för att kunna känna sig accepterad av andra.”

Erika, 33 år

Var med och diskutera Erikas avståndstagande till stressen av tvåsamhetsnormen på:
http://vanskapssamfundet.se/medlemmar/erika/erikasblogg

FIXERINGEN

S

tressen Vänskapssamfundet koncentrerar sig på bygger på en klar bild av hur vi vill
att vår romantiska relation och personen att uppleva detta med ska vara. Som Rickard
senare i detta nummer beskriver sitt flera års långa sökande på diverse online dejting
system efter ett förhållande utan någon större framgång, vill han förklara sitt misslyckande av kärlek som ett resultat av hans fixerade bild av ”den rätta” och deras relation.

Lovemap
”Andrea är lika snäll som mamma, har lika långt fint hår som Ulla jag bodde granne med som barn, är djurrättsaktivist som Leo och liknar Sandra
Bullock till utseendet”- Ahmed 24.

V

i har alla en fixerad bild av hur vi vill att
det ska vara. En del har mer kontakt med
den än andra. För vissa är den helt fastspikad och går inte att få ut ur systemet. Den
är dock inte omöjlig att utveckla genom nya
relationer eller diskussioner man engagerar
sig i. Enligt socialantropologen John Money
är denna fixering av den perfekta partnern,
”den rätta” fastspikad i något han kallar
Lovemap. Denna lovemap är en samling
signaler och meddelanden som berättar för
dig hur du vill att din partner ska vara. Lovemap utvecklas genom olika relationer du
har haft sedan 8 års ålder och fortsätter att
utvecklas till den dag du inte längre är mottaglig för yttre påverkan genom relationer.
Genom dessa relationer och av personerna i
dem samlar du på olika egenskaper som t.ex.
att din mamma är en otroligt snäll person,
vad din barndoms granne tyckte var rätt och
fel eller att din förra flickvän hade långa ben.

Dessa egenskaper sätter du ihop och skapar en bild av en partner, en illusion av hur
denna ska vara. Detta är Moneys förklaring
till varför vi inte ser hela världen som lämpliga livs- eller sexpartners.

Lovemap

D

Fixeringen av Den rätta

et heter kärleken är blind. Man kan
vara kär utan att egentligen veta vem den
andra personen är och utan att veta om personen i fråga är bra eller dålig för en, ond
eller god. Om man lyckas få förälskelsen till
en relation med den man är kär i blir vi besatta av att få svar, att ställa frågor och kritisera om kärleken är sann från den andra.
Att skala av en prästkrage blad efter blad.
Vi ställer partnern på prov om samhörighet, monogami och den sanna kärleken.
Om denna person svarar korrekt på ens
frågor kan man tillsammans stå starka gentemot fienden, samhället, stress, oro, ångest och allt det som vi står frågande inför
framtiden.
Om man lyckas träffa en person som älskar
en själv lika mycket som man älskar den och
denna svarar på ens krav och frågor man
har om relationen kan denna hjälpa dig att
finna svar inom dig om dig själv, vem du är
och vart du ska. Partnern får dig att se din
egen personlighet i ett annat perspektiv.
Vänskapssamfundet ser att tvåsamheten
ofta handlar om bekräftelse. Bekräftelse
att man minsann lyckats ta sig till det stora
kapitalet tvåsamheten lockar oss med. Att
lyckas med att nå upp till normens topp kan
inte ske med vem som helst, utan med den
rätta. Den rätta är en person som passar in
i de krav du har på din lovemap, som klarar
av dina prov om tvåsamheten och som får
dig att utvecklas. Med dessa tre steg kan du
utvecklas till den person du vill bli och om
du inte redan vet vart du i framtiden ska
gå hjälper den rätta dig att finna vägen och
komma underfund.

Denna person är något alldeles fantastiskt.
Det är en otrolig skapelse som är kär i dig
och som du är kär i. Det är den största bekräftelsen för dig att känna att er kärlek för
varandra är så otroligt stark och att andra
ser det. Det är en fantastisk känsla att
kunna spegla dig själv i denna otroligt fina
person. Tillsammans kommer ni att leva i
den romantiska kärleken och få fina kärleksbarn tillsammans. Om vardagen en dag
kommer att bli lite grå spelar det ingen roll
eftersom ni har varandra och ni kan fly den
tillsammans när ni behöver.
Rickard, 43 år om den rätta
”Jag har letat efter henne sen jag började
drömma om tjejer. Jag har haft många
olika flickvänner som jag var jättekär i
men som alltid gjort mig besviken efter
några veckor. Jag är medlem i flera olika
online- dejting system och går på minst en
dejt varannan vecka. När jag chattar med
tjejer online verkar de jätte bra, intressanta, intelligenta och roliga, de verkar
ha allt det jag vill ha hos en tjej men när
jag väl träffar dem är det något hos dem
som retar upp mig. Jag vet att det finns
någon annan där ute som inte kommer att
få mig irriterad på detta sätt, därför blir
det sällan någon andra dejt. Jag vill inte
nöja mig med någon helt ok, jag vill ha
den prinsessa jag alltid har drömt om. Jag
börjar bli stressad, jag är trots allt 43 år
och det är verkligen dags för mig att bilda
familj, men det är viktigare att inte misslyckas med kärleken och att inte få uppleva
den på rätt sätt. Vem vet, det kanske dröjer
15 år till innan jag hittar henne. Hon kommer att vara väntan värd.”

Fixeringen av Den lyckliga familjen

D

römmen om att nå upp till toppen är
stark. Toppen lockar oss med den eviga
kärleken och romantiken, de vackra barnen
och vetskapen om att alltid vara älskad. Vi
vill ha allt det vi ser på TV. Och vi nöjer oss
inte förren vi har det. Vi vill ha en lika fin
familj som i ”7th heaven”, ha lika vackra
barn som Tom Cruise och Catie Holmes.
Karaktärerna och kändisarna är våra ideal
och sätter vår standard. Vi vill kunna känna
tryggheten med att åka till Kungens kurva
på löningshelg samtidigt som romantiken
och lyckan är den samma som karaktärerna
har på film. Vi växer upp med dessa starka
ideal från början i barnböckerna och barnprogrammen som berättar om äganderätten av varandra och tvåsamheten med den
lyckliga mamma, pappa, barn drömmen.
Standarden och idealet blir så starkt att
även den lyckliga familjen blir liksom den
rätta en illusion där verkligheten ständigt
jämförs med illusionen och drömmen.
Den vackra familjen som vi dagligen ser
och läser om i diverse populärkulturer
är en stor del av livslyckan många av oss
drömmer om. Denna vackra familj grundar
sig på kärnfamiljsidealet vilket betyder att
fadern är familjeförsörjaren och mamman
uppfostraren av barnen. Detta är så klart
inget vi i det moderna samhället ser som
ett ideal men ändå har vi en stark vilja om
att komma upp till den totala lyckan kärnfamiljen stod för. Vi tar avstånd från sättet
att kontrollera kvinnan kärnfamiljen gjorde
och ser att jämställdheten i förhållandet är
A och O. De som ingick i kärfamiljen var de
som hade råd att ha mamman hemma.

De separerade sig från resten av samhället genom att säga att deras lycka var total
medan resten av folkets vardag var full med
bråk, alkohol och smuts. Det fina folket stod
för kärnfamiljsidealet. Det vi tar avstånd
ifrån idag är alltså det ojämnställda förhållandet och det segregerande samhället, vi
vill leva i ett samhälle där vi alla har lika
mycket värde. Populärkulturen talar om
det moderna familjeidealet där mamman
och pappan har lika mycket ansvar både i
ekonomin och barnauppfödandet men familjen i sig är fortfarande den lyckliga delen
av samhället och står fortfarande för en stor
segregering av samhället. Man delar på det
lyckliga fina folket – familjen och det olyckliga och smutsiga folket – singlarna och de
ogifta. De gifta har fortfarande den högsta
sociala statusen i samhället och de som inte
har en familj har fortfarande det lägsta. Nog
för att utvecklingen inom familjen har gått
framåt har synen och jämställdheten om
familjen i sig inte utvecklat sig det minsta
lilla.

KONSUMTIONEN OCH INDIVIDUALISMEN

Ä

ven kärleken hänger med i samhällets utveckling där tävlingsinriktan och egenintresset står i fokus. Det är en tävling att kunna finna livslyckan, den som klarar det ger sig
själv hög status gentemot de andra som ännu inte lyckats.

Konsumeringen av kärlek
Vi köper ständigt upp oss, även när det gäller kärlek. Ingenting är beständigt och allt kan hela tiden bli bättre.

F

ör oss i konsumtionssamhället blir livslyckan en dröm och ett mål vi jobbar hårt
livet igenom för att nå.
Vi kan se konsumtionen som ett sätt att
stilla andra känslor och behov än just det
som varan fyller. En del filosofer som bland
andra Zygmunt Bauman och Erich Fromm
ser att vi konsumerar p.g.a. vår rädsla inför döden och alla de saker som står som
oförklarliga inför oss. Vi är små individer i
ett litet hörn av ett stora universum, vi kan
omöjligt se svar på allting, vi kan heller inte
veta någonting om döden då vi inte kan referera till den genom andras upplevelser.
De menar att denna ovetskap skapar ångest
som vi försöker förskjuta genom romantik
och konsumtion. Bauman menar dessutom
att när vi har hunnit med att konsumera alla
slags olika ting att vi inte längre vet vad som
kan förskjuta ångesten väljer vi att skaffa
barn med förhoppningen av att de för med
sig glädje och stillar konsumtionshungern.
Som en följd av de olika fixeringarna av
”den rätta”, den vackra familjen, den

romantiska kärleken och det kapitalistiska
samhället lever de flesta av oss i serie monogama förhållanden. Vi ser livet som i episoder där kärleken kommer och går. Vi är
trogna och kära i en partner en tid för att
sedan flytta över dessa känslor till en annan
när kärleken slocknar i den tidigare relationen. Vi nöjer oss inte fören vi nått målet, drömmen - illusionen av livslyckan. Vi
shoppar hela tiden efter något bättre. Vi vet
att det finns något bättre där ute, vi vet att
en relation alltid kan innehålla mer romantik än den vi har, att vardagen skulle vara
mindre tråkig om vi hade det lite bättre. För
människan är gräset alltid grönare på andra
sidan. Frågan är om vi någonsin når upp till
drömmen eller om den hela tiden utvecklas
med tiden som individen utvecklar sig.

F

Individualism

ixeringen av den romantiska kärleken
och livslyckan blir så stark med hjälp av
populärkulturen och vårt starka behov av
individens utveckling, att den blir till en
illusion. Vi ser oss värdiga den äkta kärlek
som pop kulturen beskriver med ”den rätta” och vi ska inte ge upp fören vi nått det.
Med ännu en referens till Bauman har människan svårt att skilja på beundran till partnern och sig själv. Hon måste ständigt spegla sig själv i en underbar och beundransvärd
person för att kunna överleva individualiseringen och stressen i dagens samhälle. Genom en partner vill hon kunna känna sig
utvald ur en stor mängd individer, att se att
hon har något alldeles speciellt som denna
underbara person ser att ingen annan i
massan har. Vi älskar med ett hopp om att
bli älskade, att kunna förverkliga oss själva som värdig kärlek och livslycka. Andra
måste älska oss innan vi kan älska tillbaka.
Denna beundran inför sig själv är ett sätt
vi tillämpar för att överleva i en kamp mot
de saker vi upplever som hotfulla som t.ex.
ångesten inför döden och universums alla
obesvarade frågor. Denna beundran inför
sig själv tillsammans med vårt intresse för
konsumtionen för oss till svartsjukestadiet
som vi välkomnar med öppna armar.

De flesta ser att en väl fungerande relation
måste innehålla en viss mängd svartsjuka
för att kärleken mellan partnerna ska vara
äkta. Utan den ses de delaktiga i relationen
som oengagerade. Genusvetaren Liv Höglund menar i detta ämne att svartsjukan
tillsammans med det kapitalistiska samhället ger en exklusiv äganderätt på varandra.
Johan, lever med tjejen i hans drömmar
”Sanna är helt rätt för mig på alla sätt.
Hon är en perfekt tjej. Hon är alltid där
när jag behöver henne. Hon lämnar mig
ifred när jag behöver vara ensam. Hon
är otroligt vacker, intelligent och rolig, vi
har exakt samma humor. Jag älskar att
dra fingrarna genom hennes blonda långa
hår. Ibland ligger vi i soffan och skedar
och kollar på politiskt inkorrekta tv-serier,
då känns det som om det inte finns ett enda
problem i världen, i alla fall inga som berör mig. När vi ska ta beslut tillsammans
som t.ex. vad vi ska äta eller vilken färg
vi ska måla om till i sovrummet finns det
sällan någonting att diskutera, vi tycker
och tänker alltid lika. Mina vänner påpekar alltid hur de vill ha en relation som är
helt bekymmersfri där romantiken aldrig
tar slut och hur deras kille eller tjej skulle
kunna vara bättre. De påstår att det aldrig
blir bättre än det dom har, att romantiken
måste ta slut och att det inte går att hitta
en perfekt partner. Om jag hade kunna berätta för dem om Sanna hade de fått upp
hoppet igen, jag har den perfekta partnern
och vi har varit tillsammans i 1 år och romantiken är den samma nu som när vi
faktiskt blev ihop.

Problemet är bara att folk skulle tro att jag
har en psykisk rubbning som gör att jag
inte kan fungera normalt i sociala sammanhang. Jag har bara valt att ha den perfekta relationen med min perfekta partner.
Är det egentligen något fel med det?”

Johan, 27 år

Elin, om att inte kunna vara själv
Mitt liv som seriemonogam lycksökare
närheten av denna dröm jag har haft sen
”Jag är 27 år och har haft så många pojkjag var liten känner jag mig misslyckad.
vänner att jag faktiskt inte vet hur många
Jag vill kunna känna att livet går ut på
dom har varit. Det skulle säkert gå att
mer än att bara vara gift och kär, mer än
räkna dem om jag ansträngde mig men
att bara vara älskad av en man.
jag har verkligen ingen lust att se min desperation som fakta. Jag vet att alla dessa
När jag var liten umgicks jag alltid med
pojkvänner är förklaringen till mitt dåliga
min bästis Sara. Vi gjorde allt tillsammans
självförtroende, att jag hela tiden måste
och klarade inte oss utan varandra. Det
stå i centrum för en mans uppmärksamvar till och med viktigt för oss att se lika
het. Det gör mig så otroligt irriterad att
dana ut, vi ringde varandra dagen innan
jag är en så pass svag person att jag inte
och bestämde oss för vad vi skulle ha på
klarar av att stå själv, att jag hela tiden
oss i skolan nästa dag. Hennes mamma
måste ha bekräftelse utifrån för att mitt
flätade håret på oss likadant för att vi inte
ego ska kunna överleva. Att jag känner
skulle skilja oss någon stans. Det var otromig misslyckad som person när jag inte
ligt viktigt för oss att folk såg att vi faktiskt
är en del av den romantiska kärleken.
hörde ihop, att vi var bästisar. Det skulle
bara vara vi två. När vi var tillsammans
Jag har alltid drömt om att ha ett underfick ingen annan vara med
bart och vackert äktenskap med en fantastisk man och om jag inte är i

och leka. När någon av oss var bortrest
på semester och den andra lekte med någon annan uppstod en svartsjuka utan like
och den andra, den otrogna var tvungen
att övertyga den andra över att denne var
den enda, den bästa vännen. Helt sjukt
egentligen att det börjar så jäklars tidigt –
tvåsamheten med dess äganderätt och ego
– boosten av bekräftelse genom att känna
sig utvald.
När jag senare blev tonårig började jag
tycka att relationen till Sara bara höll mig
tillbaka. Jag ville utforska världen och killar. Jag och Sara växte ifrån varandra och
jag fick många olika tjejkompisar som hela
tiden byttes ut. Trogenheten jag tidigare
lagt ned på Sara lades nu på killarna. Jag
koncentrerade mig helt och hållet på dem
och såg att detta var målet med livet, att
hitta den perfekta killen och få det perfekta
förhållandet och så ser jag fortfarande på
saken. Nu är jag tillsammans med en kille i
högst ett år sen byts han ut. Skiftet mellan
de två går alltid snabbt, ibland hinner jag
inte ens göra slut med den ena killen förrän
jag är sambo med den andra. Det längsta
jag har varit singel är i 3 månader, sen har
jag hunnit bli fast beslutsam vid att denna
nya kille är den jag ska gifta mig med.
Jag känner mig rastlös, att livet hela tiden går att förbättra och att jag inte borde
nöja mig med det jag har. Nu när jag ser
tillbaka på mina gamla relationer genom
åren tror jag absolut att jag är den skyldiga till att förhållandena tog slut, att jag
blev rastlös och stressad av att livet kan bli
bättre, att det antagligen finns en perfekt
kille där ute som är mannen i mina drömmar.

Jag tycker det är jobbigt att vara själv.
Jag känner mig otroligt misslyckad som
singel. Det är ju inte normalt att vara
singel. Alla vill väl leva i en relation?
Jag har alltid varit rädd för att vara en
av dem som går runt i år som singel och
oälskad. Nu vet jag inte. Kanske det skulle
vara bra för mig att vara singel förevigt
eller åtminstone väldigt länge. Att gå runt
och vara rastlös och det ständiga letandet
efter det perfekta tar kol på mig och får
mig att känna mig mindre som person.”

Elin, 27 år

Gunnar avslutar

Om omgivningen som förändras när de ingår partnerskap
Jag har under en längre tid känt mig intresserad av att iaktta mina vänner när de skaffar sig relationer. Vissa av dem har en längre tid aktivt sökt efter en partner, andra har
alltid haft en partner men byter ibland till
en ny och några skaffar sig en på hösten och
gör slut till våren. Det som verkar vara gemensamt för dem alla är att de förändrats
en del efter att ha skaffat sig en relation.
Någon som aldrig hade kunnat tänka sig
en lugn hemma kväll sitter hemma och ser
på tv, andra som skrattat åt parmiddagar
sitter där själv en lördagskväll och dricker
vin. Det är inget fel med det, jag förändras
också en del i en relation, man anpassar
sig lätt till den man tycker om, men ibland
känns är som om relationen i sig är viktigare än personens egen lycka. Hur mycket är
en relation egentligen värd? Jag har varit
mer eller mindre singel under ett antal år
och stortrivs. Visst kan ensamheten ibland
göra mig nedstämd, visst längtar jag efter
någon att krama, men till vilket pris är man
villig att betala för att bli älskad? Jag har
förstått att vi alla har olika behov av närhet och relationer, jag har min bild av hur
relationen ska vara och ju äldre jag blir ju
viktigare känns det att relationen bygger på
en gemensam respekt för varandra med de
intressen vi har. För mig är relationer ett
utrymme för att växa som individ och bli
starkare som ett par viktigt, inte att förändra och förskjuta ens gamla personlighet.
Det kan inte vara sunt att byta personlighet
helt och hållet. Det var aldrig något fel på
mina vänner när de var singlar och det är
heller inget fel på dem nu när de är i relationer, men de är som två olika människor
och det skrämmer mig för deras skull och

för min egna romantiska framtid.
Det är varken fel att vara singel eller att
vara i en relation så länge det känns bra,
men att jaga efter en relation för att passa
in i en norm är inte okej. Jag önskar mina
vänner all lycka i världen men tycker inte
deras lycka känns äkta och särskilt långvarig då deras starka bild av hur en parrelation försätter dem i identitetsbyte och en
enorm stress över att relationen inte alltid
lever upp till deras krav. Jag vill också ha en
vacker relation men jag söker inte aktivt efter en. Jag tycker det skulle vara trevligt att
vara kär men jag vill absolut inte att denna
önskan ska ta över allt i mitt liv precis som
det gjort för så många av mina vänner. Jag
trivs med mig själv som person och med
mitt liv som det är. Jag är inte rädd för förändring eller för att släppa in någon i mitt
liv men jag är rädd för att vara tvungen att
lämna mig själv bakom för att bli älskad.
Jag har faktiskt kommit till den punkten
att jag ser på mina vänner som patetiska.
Det är patetiskt och svagt att inte kunna stå
stark själv utan endast längta efter att leva
med en partner som älskar en över allt annat för att ge sitt ego bekräftelse. Kärleken
handlar om något mer än bara att se helt
egoistiskt på sitt behov av att balsamera
egot och att inte bara konsumera partners
för tidsfördriv eller för att man tror att livet går ut på att leva i en perfekt relation
som man ständigt söker. Jag ser positivt på
framtiden och romantiken, jag känner att
det kommer att bli fantastiskt så länge jag
är medveten om att tvåsamheten och dess
norm handlar om en social hierarki, bekräftelse, individualism och konsumtion.

Deltag i diskussionerna genom
Vänskapssamfundets medlemsbloggar.
Skapa ett nytt medlemsskap genom att
berätta om karaktären du är i din illusion om
livslyckan.
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