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Tvåsamheten tycks vara en av de djupast rotade tendenserna i den svenska kulturen och samhället.
Trots att mycket har hänt med våra föreställningar kring kärlek och familj de senaste hundra åren
så är  det  huvudsakligen formerna och ramarna för  tvåsamheten som har förändrats  –  själva
fenomenet i sig står nästan ohotat. Men det finns undantag och under det senaste årtiondet har
relationsanarkister kämpat med frågan om hur det kan bli möjligt att leva utanför den där nästan
tvångsmässiga traditionen. Hur sliter vi oss från några av våra mest inbitna livsmönster? Hur kan
ett  bättre liv konstrueras? För att svara på den typen av frågor måste vi dock förstå vad den
romantiska tvåsamheten verkligen är. För är det verkligen bara traditionen som gör att så många
finner  den  både  självklar  och  lockande,  så  oerhört  svår  att  leva  utan?  Var  passar  det
känslomässiga  äventyret  och  den  sanna  kärlekens  spirituella  värde  in  i  bilden?  Och  den
brinnande,  destruktiva  svartsjukan? Det  är  frågor  som inte  låter  sig  besvaras  utan  lång och
noggrann analys. Låt oss därför så sakteliga börja.

I en C-uppsats i sociologi vid Lunds universitet använder Ludvig Moritz1 Anthony Giddens teorier
om intimitetens omvandling för att  belysa relationsanarki och relationsanarkers visioner. Enligt
Giddens2 uppstod den romantiska kärleksrelationen ungefär samtidigt som romanen och har som
ett av sina mest utmärkande drag den gemensamma livsberättelsen. Motparten i den romantiska
kärleken uppenbarar  att  någonting  alltid  har  saknats  i  livet,  något  som slutligen  kan  åtgärdas
genom att livet riktas mot framtiden i en gemensam livsberättelse. Men den romantiska relationen
är,  såsom Giddens  använder  ordet,  inte  längre  den  dominerande  utan  har  trängts  undan  när
traditionella mönster  har förlorat  sin gamla status och betydelse. Vad vi  istället  kan se är  den
successiva framväxten av nya former och uttryck för sexualitet, intimitet och kärlek, som mynnar
ut i möjligheten till vad Giddens kallar den rena relationen – en relationsform fri från traditionens
kontroll där relationen endast kan bestå om de inblandade parterna får ut något av den. Det är helt
enkelt en relation öppen för förhandlingar, där parterna själva – inte traditionen – avgör vad som är
rätt och rimligt.

Enligt Giddens har försvagandet av traditionen lett till att individen tvingas arbeta mer med sin
egen  identitet  –  sin  reflexiva  jagberättelse.  Eftersom traditionella  sanningar  inte  gäller  längre
finner man också trygghet i till exempel upprepandet av rutiner, vanor som lätt blir tvångsmässiga
och leder till missbruksbeteenden. Relationer som låsts fast av till exempel rutiner eller konflikt
kallar Giddens för fixerade relationer – båda parter ”är beroende av en bindning som antingen
handlar om rutinmässig förpliktelse eller är direkt destruktiv …” (s. 85). Frigörelsen från sådana
mönster påminner därför om att övervinna missbruk. Individen måste lära sej att släppa taget om
barndomens  trauman,  tidigare  kärlekspartners  och  de  överdrivet  inrutade  rutinernas  kraft.
Intimiteten kräver att man kan öppna upp sej för andra, och för att ett gott utbyte ska kunna ske
krävs  personlig  integritet.  Vid  den  samhälleliga  horisonten  skymtar  Giddens  något  stort  och
lovande.  Den intimitetens  omvandling som öppnats  upp genom bland annat  kvinnors  sexuella
frigörelse pekar i riktning mot någonting verkligt nytt och omvälvande – en demokratisering av
den personliga sfären.

Det är kanske inte konstigt att  Moritz ser kopplingar mellan Giddens och relationsanarkers
förhoppningar. Det relationsanarken måste kämpa mot tycks vara just dessa fixerade relationer där
intimiteten präglas av ett missbruksliknande beteende. Men berättelsen kan också förstås som en
saga om utveckling och hjältemod – kampen mot en väldig fiende som äntligen har börjat vända

1 Ludvig Moritz, Intimitetens omvandling och relationsanarkistiska strategier: en kritisk läsning av 
Anthony Giddens Intimitetens omvandling (Kandidatuppsats, Lunds universitet,  2008).

2 Anthony Giddens, Intimitetens omvandling: sexualitet kärlek och erotik i det moderna samhället, övers. 
Mats Söderlind (Nora: Nya Doxa, 1995).
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mot seger. När heterosexuella kvinnor började slita i de bojor som kärnfamiljen lagt uppå hustrur
och mödrar tappade den romantiska relationen sitt grepp om vardagslivet och gav vika för alla
individers krav på en givande och jämbördig samvaro.  Samtidigt  hade redan alla de som stod
utanför  de  heterosexuella  lagarna  om  giftermål,  i  brist  på  fasta  regler  varit  tvungna  att
experimentera och så att säga tänka efter själva vad de ville ha. Här kunde en ny form av relation,
med en härligt demokratisk potential, uppstå. Relationsanarkin framstår som själva spetsen på en
historisk  utveckling  för  frihet,  jämlikhet  och  demokrati  som äntligen  kan  omsluta  den  intima
sfären. ”Man skulle kunna uttrycka det som att RA i själva verket är en praktisk tillämpning av den
rena relationen,” skriver Moritz. ”Det är inte svårt att tänka sig att flera av de som diskuterar RA i
själva verket har läst Giddens och att han påverkat deras funderingar” (s. 26). Men Moritz har en
viktig synpunkt på Giddens förhoppningar och visioner – de är lite väl optimistiska. Att verkligen
realisera rena relationer är ett hårdare arbete än vad Giddens har tänkt sig (s. 16).

Det är tur att Moritz hejdar sej där3, för om vi tittar närmare så gör Giddens egentligen sitt
yttersta för att täcka över alla maktrelationer med sin hoppfulla optimism. Samhället är redan (i
princip) jämställt, kvinnors sexualitet frigjord och även om det finns en bit kvar att gå, till exempel
när det gäller samkönade relationers ställning, så är vi ändå på rätt  väg, ja nästan framme. Vi
omfattas  nu  alla  av  den  härliga  demokrati  som strömmar  fram ur  det  senmoderna  samhället.
Frigjorda och jämlika är det bättre att prata relationer och jämlik kommunikation än att prata makt.
De analyser – till exempel feministiska – som ger en mer nyanserad bild av makt och relationer
låtsas inte Giddens om.4 Men i några upprepade och tafatta försök att bemöta Michel Foucault
bekänner  sociologen åtminstone färg,  och ger  oss därmed en glimt  av vad som står  på spel  i
definitionen av den moderna historien.

Ren romantik

I första bandet av Sexualitetens historia5 ger Michel Foucault ett något annorlunda perspektiv på
den  historiska  utvecklingen.  Enligt  Foucault  har  den  moderna  kärnfamiljen  fått  sin  form  i
skärningspunkten mellan två olika mönster för vetande, makt och reglering av relationer. Å ena
sidan har vi det traditionella, juridiska alliansmönstret – ett ”system för giftermål, för bestämning
och utveckling av släktskap, för överlåtelse av namn och ägodelar från generation till generation”
(s. 114). Å andra sidan växte ett nytt mönster fram under 1700-talet. Detta nya sexualitetsmönster
bygger på en mycket noggrann kontroll, reglering och kunskap om kroppen och dess begär. Det
var i mötet mellan dessa två mönster för vetande och makt som familjen blev ”ett reservat för
affekter, känslor, kärlek” (s. 115).

Parallellt  med framväxten av den romantiska relationen som Giddens diskuterar,  har  alltså,
enligt Foucault, en ny sexuell logik fått spridning. Samtidigt som vi har blivit mer romantiska, så
har vi också blivit allt mer fixerade vid sexualitet,  måste ständigt prata om den, analysera och
gräva i den för att uppenbara dess sanningar.6 

3 Moritz är också kritisk mot Giddens användning av psykoanalytiska begrepp och hur de naturaliserar 
utvecklingen av jaget och könsidentiteten.

4 För en sådan feministisk kritik av Giddens se Mulinari & Sandell, A feminist re-reading of theories of 
late modernity: Beck, Giddens and the location of gender. Critical sociology 35 (2009), s. 493-507.

5 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band I. Viljan att veta, övers. Britta Gröndahl (Göteborg: 
Daidalos, 2002).

6 Giddens håller inte med, men levererar en beskrivning av samhället som i allra högsta grad bekräftar den 



Den romantiska kärleken, menar Giddens, hade redan från början ett element av längtan efter
frihet från omvärldens bojor. Samtidigt uppstod också ett ideal av frihet och självförverkligande
som drog i  samma riktning.  När  samhället  blev  allt  mer  fokuserat  på  rationalitet  så  ”återgav
romantiska  föreställningar  klanger  från  tidigare  uppfattningar  om  ett  kosmiskt  öde,  men  nu
tillfördes  också  en  mer  öppen  syn  på  framtiden”  (s.  44).  Framtiden  blev  nu,  allteftersom
traditionens fasta svar förtvinade, något som människorna måste kolonisera genom sina narrativa
identiteter, eller reflexiva jagberättelser som Giddens kallar dem. Den moderna individualismen
växte med andra ord fram tillsammans med å ena sidan den successivt  ökande fixeringen vid
sexualitet (Foucault),  å andra sidan romansens allt  viktigare roll  (Giddens). Individens identitet
kunde  få  ”sin  bekräftelse  genom  upptäckten  av  den  andra”  –  den  rätta.  ”Den  inneboende
subversiva karaktären i den romantiska kärlekens komplex,” menar Giddens, ”hölls under lång tid
i schack, dels av kopplingen mellan kärlek, äktenskap och moderskap, dels av föreställningen om
att den sanna kärleken, när man väl funnit den, varade för evigt” (s. 48). Men om sexualiteten och
kärleken kan göra sej fri från denna konservativa och frihetsfientliga struktur kan samhället uppnå
en fullständig och jublande demokrati, även på det intima planet. Det är där vi nästan är, enligt
Giddens, eller dit vi vill, om man ska följa Moritz relationsanarki.

Vad Giddens lovordar är  alltså den subversiva potentialen,  vägen till  intim demokrati,  i  de
tvåsamma heterorelationer som Moritz, och förmodligen många andra relationsanarker, tycker är
deprimerande. Tanken är att den romantiska kärleken inte var romantisk nog, det var spåren av
tradition som satte käppar i hjulen men som nu till  slut kan övervinnas. Giddens är i  grunden
romantiker och drömmer om den potential som alltid fanns i den romantiska tvåsamheten, men
döper om sin vision till  ren relation. Allt det dåliga, ojämlika, sexistiska och orättvisa förskjuter
den hoppfulla sociologen till den historiska relationsformen som får namnet  romantisk. Allt det
frigörande, positiva, jämlika och alla löften om en demokratisk intimitet inför framtiden upphöjs
under namnet ren relation. Förmodligen menar Giddens att relationen är ren från yttre kontroll, att
den bara finns för  sina egna syften,  men namnet  borde ändå slå  igång larmsignalerna.  Det  är
förespråkarna för den rena relationens storslagenhet som är romantiskt lagda, det är där vi finner
Kärleken med stort K, den som inte är ful och befläckad, även om den ofta misslyckas. Men att
säga ren kärlek hade varit för uppenbart, istället är det relationen som är renad.

Frigörelsen av misslyckandet

Låt oss för ett ögonblick skänka en tanke åt kärlek och skilsmässor. Vilka argument är egentligen
acceptabla i den moderna debatten? Vad är ett giltigt skäl till att oroa sig för de påstått mångfaldiga
brustna  parrelationerna i  samhället?  Med Giddens  och  Moritz  bör  vi  förvänta  oss  att  de  nya,
demokratiska relationsformerna här är ett hot mot dem som saknar det gamla och kontrollerande
romantiska  systemet.  Men  med  handen  på  hjärtat  så  är  det  inte  för  evig  kärleks  skull  som
skilsmässa är dåligt, det är för barnen. Det är inte vid altaret inför prästen, där kärleken sätts i sten,
som  separationen  blir  moraliskt  tveksam  i  de  nykonservativas  ögon  utan  vid  den  första
graviditetens början. Romantisk kärlek (eller brist  på den) är betydligt lättare att  använda som
argument  för  separation  än  för  att  leva  tillsammans  tills  döden  rent  automatiskt  ombestyr
skilsmässan åt en. Uppfattningen om att livet ska levas med romantisk kärlek bygger inte upp den
traditionella familjen utan får den att slutligen separera. Man skiljer sig för sin egen skull, för att
kärleken  har  dött,  eller  försöker  en  gång  till  för  barnen  och  den  fulländade  familjen.  Här  är

fixering som Foucault kommenterar.



Foucaults  beskrivning  mer  träffande  än  Giddens.  Den  konservativa  familjen  regleras  genom
kontrollen av kroppar, deras relationer och begär inom ramen för traditionella familjeband (genom
en sinnrik kombination av äktenskapsbalk, barnbidrag, familjerätt, socialt arbete och så vidare).
Här dominerar inte det romantiska ideal som enligt Giddens och Moritz borde styra, det är i mötet
mellan sexualitetsmönster och alliansmönster som vi finner kärnfamiljen.

Giddens historiska uppdelningen mellan ett traditionellt, romantiskt läger och ett nytt, friare
läger är i sej ett drag av romantisk ideologi där relationsanarkister blir ett slags möjligt hopp om en
framtid där alla kan leva som fria individer i ett härligt demokratiskt samhälle. En modell med
förförisk potential för varje relationsanark som mycket gärna vill tillhöra intimitetens avante garde.
En sådan relationsanarki riktar sin huvudsakliga kritik mot de normer och förväntningar som läggs
på individen,  antingen av omvärlden eller  motparten i  en intim relation.  Men den romantiska
kärlekens kärna, den som Giddens aldrig frigör sej från, slipper inte bara undan kritiken utan hotar
dessutom att leva kvar. Många av de besvär som relationsanarkismen behöver ta sej förbi hör med
största sannolikhet samman med just den relationsform som Giddens och Moritz sätter sitt hopp
till, den relationsform som påstås kunna utvecklas till en ny, fri och demokratisk intimitet. Vad vi
måste fokusera på är en annan fråga, en fråga som Moritz lyfter i sin uppsats utan att riktigt föra
resonemanget  tillräckligt  långt:  hur  den  romantiska  kärleken  öppnade  upp  för  ett  potentiellt
misslyckande.  ”Detta  misslyckande  blir  då  inte  bara  ett  socialt,  utan  också  ett  personligt
misslyckande: det måste vara något fel på en människa som inte lyckas att skapa och upprätthålla
en relation till  någon annan” (s.  7,  se även s.  11).  Men för att  verkligen förstå betydelsen av
misslyckandet räcker det inte att tänka att individen kan misslyckas. Det är nämligen lika mycket
en  fråga  om  hela  relationen  och  i  slutändan  om  kärleken  i  sej,  den  romantiska  kärlekens
misslyckande.

Utan att göra några historiska eller sociologiska studier kan vi nog tänka oss att när kärleken
dör, men inte skilsmässa är socialt tänkbar, så finner man sej snart i sin lott och slutar framför allt
att tänka på sann kärlek annat än inom ramarna för sliskig populärkultur eller privata drömmar.
Men när separation är samhälleligt acceptabel och varje individ söker kärlek efter sina egna behov
så är det just detta romantiska misslyckande som frigörs – kanske i  större grad än den Heliga
Individ.  Nu  kan  jag  verkligen  misslyckas  –  om  och  om  igen!  Det  finns  ingen  hejd  för
misslyckandet. Och framför allt finns här något som är så ingrott att man lätt förbiser det. Kärlek
som inte kan misslyckas är inte äkta kärlek. Om anledningen till att vi är tillsammans är att vi
måste vara det så har det inte med romantisk kärlek att göra. Det jag önskar av dej är inte att du ska
stanna vid min sida utan att du ska vilja göra det. Förmodligen är detta ett antagande som ligger
bakom de flesta relationsanarkisters och polyamorösas perspektiv också. (”[V]ad ska du med en
ofrivillig älskad till?” frågar sej Dr. Andie på andie.se.)

Det är här svartsjukan, något som borde vara ett av den relationsanarkistiska kritikens centrala
problem, kommer in. Ted Gärdestad illustrerar det träffande i sin sång Eifeltornet.

För om jag ser dig le,
mot nån annan kis,
tar jag planet till Paris
Jag bor på hotell
för en kväll, skyll dig själv!

Jag tänker hoppa, ner från Eiffeltornet
om du sviker mig
för jag ska hämnas, om jag lämnas



ensam utan dig.
Jag tänker hoppa, ner från Eiffeltornet
om du lurar mig,
men jag hoppas att jag stoppas
i hissen upp av dig.

Din minsta blick och ditt minsta leende har en betydelse och speglar ditt innersta begär, äktheten
hos eller bristen på kärlek i ditt hjärta som min svartsjuka kan analysera och förstå. När jag sedan
får mitt sammanbrott, utbrott eller övergår i ett självskadligt beteende så finns det en viktig faktor,
ett viktigt syfte som kanske ofta är långt mindre medvetet än vad det är i Eifeltornet. ”Jag hoppas
att jag stoppas i hissen upp av dej.” Min rädsla för att kärleken har misslyckats, att jag är lämnad
ensam utan den kanske viktigaste personen i mitt liv, får mig att själv närma mej denna avgrund
för att söka bevisa att jag har fel. Kärleken hade trots allt inte misslyckats, den hade inte brutit
samman, och jag kan dra en lättnadens suck. I den moderna, sanna romantiken har misslyckandet
slutligen frigjorts och den omvandling av intimiteten som Giddens skriver om har alltså inte gjort
sej  kvitt  romantik utan snarare släppt  lös den.  En allians med Giddens kanske är  sociologiskt
korrekt men visar bara på relationsanarkismens brister. I Giddens analys är det ju trots allt skillnad
mellan å  ena sidan de missbruksbeteenden som drivs  fram genom samtidens ökande tryck på
individer och relationer, å andra sidan traditionen som är de sant förälskades huvudsakliga fiende.
Och det vore nog rimligt att gissa att de flesta relationsanarkisters konkreta problem handlar om
just det som Giddens kallar missbruksbeteenden – tvångsmässiga rutiner och orimliga krav för att
skapa och bibehålla grundtrygghet – snarare än behovet av att  slå sej loss ur konservativa (till
exempel högerkristna) äktenskap. Kanske är det alltför lätt att låta sej luras tro att romantik är
tradition när den snarare är just den kraft som bryter med vissa aspekter av traditionen, samtidigt
som  den  frikopplar  andra  aspekter  från  sitt  gamla  system  och  återanvänder  dem  till  nya
kontrollmekanismer.

De metoder för uttolkande av begär och dolda innebörder som Foucault beskriver i  Viljan att
veta är just de metoder som romantiken har inlemmat i sin egen ångest. Svartsjukan som får mej
att undersöka och tolka din minsta rörelse och blick. Det är inte bara dina handlingar som räknas
utan även det som döljer sej i ditt hjärta, de begär och känslor som knappt går att uttyda men som
finns  där  någonstans  och  nästan  kräver  att  jag  ska  tolka  dem.  Men  romantikern  behöver
naturligtvis inte begränsa sina tvivel till motparten. Är min egen kärlek äkta? Var det vi som skulle
vara tillsammans? Att gå igenom varje process för att förstå begärens betydelser och samband, att
tolka  mina  inre  reaktioner  när  du  lägger  din  hand  på  min  arm.  Sammantaget  är  det  ett
mångfacetterat och finessrikt system för kontroll av kroppar och utmejslandet av individer. Sagan
om relationsanarkismens  frigörande  kraft  blir  på  det  här  sättet  inte  alls  lika  hjältemodig  men
beskrivningen fångar problemen bättre.

Ett av de mest typiska misstagen bland tvåsamhetskritiker tycks vara just att blanda samman
tradition och romantik. Ironiskt nog är det kanske bara de nykonservativa som verkligen förstår i
vilket skede det svenska samhället befinner sej i. De som skriker av frustration när de hör talas om
samkönade äktenskap. ”Vad angår det dem huruvida två andra människor gifter sej?” frågar kanske
en glad demokrat, men det angår dem i allra högsta grad om man ser närmare på saken. Under de
senaste  två  eller  tre  århundradena har  kärnfamiljen utformats  och reglerats  i  mötet  mellan ett
alliansmönster och ett sexualitetsmönster där alliansmönstret står för den traditionella strukturen
av  vem  som  kan  gifta  sig  med  vem,  hur  namn  och  ägodelar  går  i  arv.  Här  är  naturligtvis
heterosexualiteten en grundläggande regel, en regel som är svår att tumma på. Men en könsneutral
äktenskapsbalk speglar en viktig förändring och skriver in Kärleken med stort K som centrum för
den juridiska tvåsamheten. Den tvåsamma kärlek som finns för att den kan misslyckas, och som



inte  tar  någon  som helst  hänsyn  till  relationen  mellan  föräldrar  och  barn.  ”Vad  händer  med
familjen?”  undrar  de  nykonservativa  och  det  är  en  fullständigt  befogad  fråga  (även  om inte
konservatism i sej är befogat). Den sanna och verkliga kärleken, den som nu också ligger till grund
för  lagstiftarnas  tankar,  har  själv ingen grund att  stå  på.  Dess  mest  centrala  och  definierande
karaktärsdrag är just att den kan misslyckas. För när det romantiska maskineriet allierar sej med
sexualitetsmönstrets begärsuttolkande är inte längre traditionen nödvändig. Det tidigare systemet
håller  faktiskt  på  att  falla  samman  och  spåren  av  tradition  är  bara  spår  –  obehagliga  gamla
samplingar mot bakgrunden av en nyare romantisk-sexuell hyperrytm. De nykonservativa kan bara
hoppas  att  separationssugna  par  med  barn  inte  ska  lyckas  slita  sej  loss  från  varandra  av
ekonomiska  skäl,  eller  tar  en  paus  från  den  hektiska  romantiken  för  att  vila  några  år  i  ett
slentrianmässigt äktenskap.

En relationsanarkism som kämpar enbart mot traditionen blir per automatik allierad med det
romantiska  maskineriet  –  det  maskineri  som  egentligen  är  det  stora  problemet  i  många
relationsanarkisters  vardagsliv.  Relationsanarkismen  kan  därför  inte  välja  sida  utan  måste  stå
utanför den konflikt som finns i mittfåran – ja vi måste vända oss mot hela mittfåran. Valet mellan
konservativ  struktur  och  romantisk  nihilism är  en  omöjlighet.  Det  som saknas  är  en  verkligt
relationsanarkistisk utgångspunkt och till det räcker inte normkritik.7

Den liberala drömmen

I  States  of  Injury beskriver  Wendy  Brown  liberalismens  familjeideologi.8 Parallellt  med  den
könsneutrala beskrivningen av individer och medborgare har liberalismen också alltid burit med
sej en tydligt könad förståelse av världen. Familjen har separerats från det civila samhället där de
liberala fri- och rättigheterna har påståtts sätta dagordningen. Den blir på så sätt en kvinnligt kodad
sfär där de liberala bröderna kan vila upp sej innan de ger sej tillbaka ut i det individualistiska
samhällets tuffa kontraktsförhandlingar. En ö av icke förhandlingsbar dominans som liberalismen
helt enkelt inte har velat utsätta för samma logik som övriga samhället, men som trots det ändå
varit en underförstådd del av både ideologin och samhällsformen.

Traditionellt sett är liberalismens autonoma individer, påpekar Brown, vuxna män vars behov
av närhet och omvårdnad inom familjen aldrig riktigt kan erkännas. Behoven hör familjen och
kvinnorna till. Att verkligen göra individualismen likvärdigt tillgänglig för alla skulle därför riva
ner hela det liberala samhällets grund – för att det rättighetsfixerade samhället ska rulla på måste
någon domineras och hållas i behovens värld. Men samtidigt som det här är en självklar del av
liberal politik så är det också något som är väldigt svårt att erkänna. Alla ska ju vara likvärdiga
individer trots allt.

Utifrån  den här  beskrivningen blir  det  lättare  att  förstå  Giddens  förhoppningar.  Genom att
utesluta familjen ur sin tvåsamma romantik och endast fokusera på två jämlika parter i kärleken,
river  Giddens gränsen mellan civilt  samhälle  och familj.  Intimsfären öppnas för  liberalismens

7 ”Det är diskursernas 'ekonomi', jag menar deras inneboende teknologi, allt det som behövs för deras 
funktion, de taktiska metoder de använder, de makteffekter som ligger bakom dem och som de medför – 
det är detta och inte ett system av föreställningar som bestämmer de grundläggande karaktärsdragen hos 
det som dessa diskurser säger” (Foucault, Viljan att veta, s. 85).

8 Texten är en diskussion med och vidare bearbetning av Carole Patemans resonemang i The sexual 
contract. (Wendy Brown, States of injury: power and freedom in late modernity (Princeton: Princeton 
university press, 1995), Kapitel 6.



förhandlingar där individer utifrån sina rättigheter rationellt förhandlar fram rättvisa resultat. Den
traditionellt manliga sfären överrumplar allt och tar över. Sånär som på en väldigt viktig aspekt.
Utöver  klar  kommunikation  och  rationell  egennytta  accepterar  Giddens  uttryckligen  den
känsloladdning som finns i den intima sfären, och priset för detta är att vi måste tycka synd om de
känslomässigt stympade heteromännen som inte riktigt hängt med i intimitetens utveckling. Det är,
som Mulinari & Sandell skriver i sin kritiska artikel, tämligen dålig sociologi. Giddens vägrar ta
könsmaktsfrågor på allvar  och reproducerar därmed,  på ett  underförstått  plan,  gamla välkända
dominansformer.9 Men det är inte det som är det viktiga för oss när vi diskuterar frågan utifrån ett
relationsanarkistiskt  perspektiv.  Precis  som  Mulinari  &  Sandell  är  Moritz  kritisk  till  de
konservativa  tendenserna  i  Giddens  teorier  –  det  är  förhoppningarna  som  är  relevanta  för
relationsanarkin. Hoppet att om vi en gång för alla ger upp familjens heliga roll och utsätter den
för  det  offentliga  samhällets  förhandlingsformer,  så  kanske  jämlikheten  i  intimsfären  kan
garanteras. Där Giddens inte kommer ifrån en ojämlik verklighet och därför måste ljuga bort den
heterosexuella tvåsamhetens baksida (eller kanske snarare insida?) kan relationsanarker faktiskt
driva det individualistiska projektet ännu längre, förbi de konservativa hindren, mot det storslagna
målet att verkligen slippa undan den liberala familjens beroenderelationer.

De fria individerna

”Varje relation är sin egen, ett möte mellan människor som står på egna ben,” skriver Dr. Andie
och Interacting Arts i  sin folder  Relationsanarki  i  åtta punkter10.  Relationen är  alltså ett  möte
mellan autonoma individer. Individer som helst bör ge sej själva en fast punkt.

Vilka är dina förutsättningar och hur sätter du dina gränser? Vad du vill ha för människor 
omkring dig och hur vill du att dina relationer ska se ut? Hitta en sådan kärna och utgå 
från den i alla dina relationer. Gör inte specialfall och undantagsregler för olika 
människor som bevis på att du tycker om dem.

Individen har alltså, eller bör åtminstone ha, principer att stå upp för och förväntningar att ta med
sig i sitt kontraktsförhandlande. Vi bör till och med tänka igenom noga vad vi är ute efter så att vi
på ett  rationellt  sätt  kan eftersträva just detta goda i kommunikationen med våra motparter.  Vi
måste bli medvetna om vår egna och högst individuella kärna av ideal så att vi kan uttrycka dem.
Och strategiskt sett är det bra att i ”lugn och ro tänk[a] ut hur du skulle bete dig i olika jobbiga
situationer om du var så stark och cool som du önskar.”

De egna gränserna, självinsikt och klar och ärlig kommunikation fungerar för Dr. Andie som
några av de viktigaste hjälpmedlen för att motverka betvingande normer. En god gemenskap är
visserligen det yttersta målet men relationer kräver en hel del av individens energi och ”ibland har

9 ”We found it difficult to understand at first how equality could come into the late-modern hetero-
relationship so naturally and as a matter of course, but finally we interpreted it as a new reproduction of 
the equality that functionalists claimed always has been in the family, something that feminists have 
criticized strongly (Thorne, 1982). Patriarchal relations are unmade and superseded by constructing these
new (?) heterosexual relations as dramatically changing and as becoming democratic/equal. It could be 
argued that what Giddens and Beck are doing here is recreating women’s and men’s relations to each 
other within the framework of a new kind of patriarchy that is based on the actors’ active denial of its 
existence (Jónasdóttir, 1994)” (Mulinari & Sandell s. 503).

10 Interacting Arts och Dr. Andie, Relationsanarki i åtta punkter.

http://www.andie.se/index.php?title=relationsanarki_i_atta_punkter


man så mycket att hantera att all energi går åt till att bry sig om sig själv. Ju bättre relationer och
miljöer du kan skapa för dig själv och andra, desto mer energi blir det över till att se och bekräfta
varandra.” För att  relationsanarken ska orka med att  få ut det positiva ur sina relationer krävs
empowerment på individplanet men genom insikt och ansvarstagande kan dock chanserna ökas för
att få ett positivt och utvecklande möte med andra människor. Närheten med andra tycks, precis
som för romantikern, ha mycket att göra med ett självförverkligande som här börjar redan innan
mötet genom ett stärkande av jaget och identiteten.

Utgångspunkten  för  de  principer  som  förordas  är  ett  rationellt  förhandlande  subjekt.  På
www.andie.se påpekar Dr. Andie visserligen att irrationella känslor finns – och att man har all rätt
att känna dem – men den förordade metoden för frigörelse från förtryckande normer bygger på att
man anpassar sina beteenden efter sina rationella beslut, steg för steg, och därmed förhoppningsvis
även sina känslomässiga reaktioner.  Den förvandling som en nybliven relationsanark måste gå
igenom är en anpassning av känslolivet efter den rationella viljan.

Förmodligen ska den lilla foldern Relationsanarki i Åtta Punkter som Dr. Andie och Interacting
Arts har satt ihop läsas som en serie tips för hur man hanterar relationer i en besvärlig värld. Men
genom förordandet  av allmänna principer som ska gälla för alla relationer drar Dr.  Andie den
tveksamma logiken till sin spets. Som en motreaktion mot de specialrättigheter som romantiska
relationer brukar föra med sej är tanken till viss del rimlig, men formuleringen speglar ändå vilken
typ av logisk struktur som ligger bakom. Grundvalen för den här relationsetiken är subjektiva och
generella principer – en i högsta grad idealistisk grund. Den individuella utgångspunkten bevarar
dessutom det tomrum som den moderna, rena romantiken vill ha mellan individerna. Men istället
för att ständigt kasta sej fram och tillbaka över detta helvetesgap för att bevisa att kärleken är sann,
såsom romantikern gärna gör, så håller sej den självförverkligande relationsanarken på sin egen
kant. Det är trots allt mycket säkrare så.

Lagen och känslan

I Njutningarnas Bruk11 påpekar Foucault att moral inte bara består i en regelkod. För att förstå ett
moralsystem måste vi, förutom att se på dess regler, även se till det sätt som vi genom moralen
formar oss själva till moraliska subjekt. Det finns därmed moralsystem som inte fokuserar i första
hand  på  en  väl  utarbetad  regelkod  utan  istället  lägger  sin  kraft  på  det  Foucault  kallar  för
subjektiviseringsformer. Genom kristendomens historia har det funnits en spänning mellan dessa
två fokus och just en sådan spänning verkar vi också kunna se i det romantiska maskineriet. Å ena
sidan har vi normerna – tvåsamhet, monogam trohet, automatisk och exklusiv rätt till motparten –
å andra sidan har vi de sätt vi omfamnar moralen på – vidareutvecklandet av ett jag och en identitet
genom det romantiska bandet, metoder för reglering av de egna känslorna och begären, strävan
efter någonting större (och självförverkligande) genom den tvåsamma föreningen. Ett  samhälle
fullt av skilsmässor strider mot regler för intimitet mellan familjemedlemmarna men en intimitet
som inte känns rätt är oetisk – den skapar falska subjekt och är därför oäkta.

Om romantiken tidigare var kluven så ligger i alla fall inte den rena romantikens tyngdpunkt på
regelsystemet  utan  i  subjektiviseringsformerna.  Normkritiker  fokuserar  på  de  regler  och
förväntningar som är inskrivna i den tvåsamma moralkoden men ser inte vikten av ett romantiskt

11 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band II. Njutningarnas bruk, övers. Britta Gröndahl (Göteborg: 
Daidalos, 2002), s. 25-30.



förhållningssätt – till regelkoden, till sin partner och till sej själv. Kritiken riktas mot konservativa
uppfattningar och omvärldens förväntningar medan några kanske än mer akuta problem undgår att
bli behandlade. Svartsjuka och de romantiska förväntningar som dyker upp just i intimsfären har
visserligen med normer att göra, men det är inte regelkoden som driver upp dem till sina orimliga
höjder. Det är snarare känslan för hur vi bör förhålla oss till regelkoden och till oss själva. Det är
inte dina övertramp, till exempel din otro, som är det värsta brottet utan det sätt du förhåller dej till
dem på,  det  sätt  du rycker på axlarna istället  för  att  kämpa med dina begär och utveckla din
självinsikt. Eller omvänt: trohet med en axelryckning brister mer än otrohet med påföljande ånger,
sorg och bearbetning för att bli en bättre, mer trogen partner.

Resultatet av den ofullständiga kritiken och analysen av det romantiska maskineriet är att denna
självförverkligandets relationsanarki bygger sitt eget projekt på just det romantiska maskineriets
tekniker  för  subjektivisering.  Den  treställiga  relationen  mellan  mej,  dej  och  den  romantiska
regelkoden förändras visserligen, i  och med att  den romantiska motparten räknas bort.  För Dr.
Andies självförverkligande relationsanarki är relationen mellan mej och principerna den viktigaste,
den relation som ska dominera alla andra relationer. Jag etablerar mej själv som ett etiskt subjekt
just  genom  min  relation  till  principförklaringen.  Men  i  grunden  är  detta  ingen  nyhet,  det
romantiska subjektet skapas också till stor del på samma sätt. Där romantikern även behöver någon
annan för att hitta sej själv, en relation som sedan måste verifieras som äkta med jämna mellanrum,
så hittar dock relationsanarken sej själv endast i relationen till de generella principerna. (Även om
det inte är orimligt att anta att även den relationen ska verifieras som äkta då och då. Ska vi inte
alla hitta oss själva igen med jämna mellanrum?) Istället för den romantiska framtidsberättelsens
roll står nu principförklaringen i centrum – relationsanarken är ett subjekt som talar i subjektiv lag.
Om detta inte är problematiskt för anarker så är det åtminstone fruktansvärt anarkistiskt suspekt.
Och  att  i  detta  tidevarv  kalla  en  relationsform  som  bygger  på  självständiga  subjekt  och
principförklaringar för radikal,  såsom Dr. Andie gör, är onekligen ett  misstag. Samtidigt ligger
själva den romantiska avgrunden kvar, precis där det romantiska maskineriet har placerat den.

Sammanfattning

En av de saker som stör Giddens i läsningen av Foucault är synen på individer som skapade av ett
system  som  genomkorsas  av  otaliga  maktrelationer.  Giddens  vill  prata  om  (den  självklara)
individen och dennas frigörelse, bland annat genom sexualitet, vilket är precis den naiva fantasi
som Foucault sågar i Viljan att veta. Giddens är ett praktexempel på hur individualismen och den
hyperromantiska  drömmen  allierar  sig  för  att  gå  till  attack  mot  traditionen.  Även  om  dessa
strömningar förmodligen ofta går mot varandra så ser vi i det här specifika fallet att de sluter upp
tillsammans, på samma sätt som man kan argumentera för samkönade äktenskap antingen utifrån
individens frihet eller utifrån kärlekens renhet och frihet och i båda fallen komma fram till samma
politiska ståndpunkt.

Enligt Giddens påminner fixerade relationer om missbruk och en av de viktigaste åtgärderna
blir att fokusera på individens integritet. Samma ramar sätter även dagordningen för Dr. Andies
rekommendationer till relationsanarkister. Sammanfattningsvis tar foldern  Relationsanarki i åtta
punkter upp många tips som vilken romantisk relationsrådgivare som helst skulle kunna föreslå,
även om Dr. Andie ibland driver principerna mycket längre än vad många romantiker skulle tycka
vara lämpligt. Ställ inte överdrivna krav, fundera på vad du själv vill som individ, lev spontant, lita
på varandra – och slutligen – kommunicera tydligt. Det är tips som är anpassade för att orientera



sej i konventionella relationer, inte för att ändra på dem.

Det  här  beror  naturligtvis  inte  på  att  relationsanarker  medvetet  eftersträvar  en  romantisk-
individualistisk världsordning, men det speglar väldigt tydligt hur djupt en viss typ av idealism har
rotat sej i våra medvetanden. Vi saknar andra tolkningsramar och därför räcker inte begreppen till
att formulera de relationsanarkistiska frågor vi behöver ställa. Problemet är inte normerna, de är
bara symtomet  på det  problem som gör att  vi  tolkar världen på samma sätt  som de egentliga
politiska motståndarna och därför inte lyckas tänka annat än det vi egentligen vill bort från. Själva
vår världsåskådning är ofta redan styrd av den hyperromantiska rytmen som trummar genom hela
samhället  tillsammans  med  sina  individualistiska  klanger  och  traditionella  samplingar.  I  valet
mellan de två dominerande krafterna på relationsplanet – den rena romantiken och individualismen
– är det lätt att dras in på det individualistiska spåret. Men det är att förbise det faktum att dessa två
krafter ofta är allierade.

Den relationsanarkistiska kritiken är  i  stort  behov av en ingående analys  av samhället  som
helhet och intimitetens plats och roll i detta samhälle. Om tanken är att relationsanarkism verkligen
ska vara applicerbar på alla relationer – Relationsanarki i åtta punkter menar åtminstone att vi bör
ha  en  allmän  kärna  –  så  räcker  inte  individualism,  självinsikt  och  klar  kommunikation.  Hur
appliceras en sådan filosofi i relationen till små barn? Att vara en autonom individ i konventionell
bemärkelse är trots allt ett privilegium som knappast är förunnat en tre månaders bäbis. I värsta fall
blir  istället  relationsanarkismen en tillflykt  för  relationsparanoiker  som efter  absurda krav och
förväntningar i tidigare relationer helst inte vill ha någon intimitet alls eftersom den kan vara så
fruktansvärt smärtsam.

Att hävda integritet som skydd från ett system som i grunden redan separerar individer är inte
en lösning på problemet. I bästa fall är det ett tillfälligt skydd från vidare skada, i värsta fall är det
en allians med själva det  system som från början orsakat  problemet.  Relationsanarkism måste
istället bygga på en etik utan individualism, en etik som inte skapar trygghet genom avstånd utan
genom intimitet. En intimitet som alltid kommer före individen, som skapar individen och därefter
ständigt stör och förvrider dess gränser. En intimitet full av glädje, trygghet, men också av sorg.
Den  intimitet  utan  vilken  individen  aldrig  hade  kunnat  finnas.  Om  den  liberaldemokratiska
ordningen,  med  sina  konservativa  kärnfamiljer,  sina  uppskruvade  romantiska  rytmer  och  sina
fratriarkala dominansrelationer har någonting att erbjuda i form av förebilder för en etiskt mer
genomtänkt relationsfilosofi så måste vi se till något annat än de broderliga överenskommelserna
och de offentliga rummen.
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