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Sexuell och emotionell otrohet hos studerande i Sverige 
 

Solin Azzo och Kim Lindén 
 

Det har betydelse att förstå reaktioner på otrogna beteenden. Forskning visar 
att män upprörs av sexuell otrohet, kvinnor mer av emotionell. Skillnaderna 
kan med Sexual Economics Theory (SET) förklaras av olika roller i 
heterosexuella samspel. Syftet med denna studie var att se hur otrohet och 
partneregenskaper uppfattas hos studerande i Sverige samt om resultatet 
relaterar till SET. Ett tillgänglighetsurval på 84 kvinnor och 63 män gjordes 
på en högskola i Mellansverige. En enkätstudie med vinjett varierade 
bedragarkön och otrohetstyp. Resultatet visade att män och kvinnor reagerar 
mer på sexuell otrohet. Bedömning av otroget beteende skiljer sig inte åt 
beroende på manlig eller kvinnlig bedragare. Partnerattraktivitet är vanligare 
önskan hos män, engagemang vanligare hos kvinnor. Slutsatserna innebär 
likheter i otrohetsuppfattning hos studerande i Sverige samt svag olikhet vad 
gäller könsskillnader i önskvärda egenskaper. Vidare studier föreslås testa 
SET relaterat till otrohetsuppfattning och partneregenskaper i olika 
jämställda samhällen. 

 
Keywords: sexual economics theory, infidelity, gender differences, college 
students, desirable personality traits 

 
 

Inledning 
 
Otrohet anges ofta som en orsak till att par bryter upp eller får problem i ett förhållande. Den 
kan också bli en konsekvens av relationsproblem. Män och kvinnor förväntar sig trohet av sin 
partner. I romantiska relationer ingår sexuell åtrå och känslomässiga band. Med dessa 
komponenter som grund kan otrohet yttra sig dels emotionellt och dels sexuellt. Med 
emotionell otrohet menas att en partner har en relation vid sidan av där det finns känslomässig 
beröring. Sexuell otrohet är då en partner har sexuellt umgänge med en person utanför 
förhållandet. Otroheten kan förekomma på ena sättet eller båda samtidigt (Bendixen et al., 
2015). En möjlig orsak till otrohet kan vara att partnern upplevs sakna önskvärda egenskaper. 
Flertalet studier (Kato, 2012; Tagler & Jeffers, 2013; Whitty & Quigley, 2008) har gjorts om 
otrohet som emotionell eller sexuell. Kvinnor har visats ha starkare reaktioner än män på den 
emotionella otroheten och män starkare reaktioner på den sexuella. Dessa studier var inriktade 
på den ena eller andra typen av otrohet. Hur kommer det sig att män och kvinnor reagerar 
olika på olika typer av otrohet? Är det variation i vilka partneregenskaper om betyder mest 
och därför olika känslighet kring partnern beteenden? 

Evolutionsperspektivet (Buss, Larsen, Western & Semmelroth 1992) föreslår en förklaring 
om att otrohet innebär olika konsekvenser för kvinnor och män. Kvinnor behåller sin fertilitet 
medan män riskerar att förlora sin möjlighet till fortplantning om kvinnan träffar en annan 
man. För kvinnan handlar hotet snarare om risk för förlust av partnerns tid, uppmärksamhet 
och omsorg. 

Baumeister och Vohs (2004) teori om Sexual Economics kan möjligen förklara 
skillnaderna mellan män och kvinnors olika reaktioner utifrån att de är mer eller mindre mån 
om vissa resurser i förhållandet. Enlig teorin söker mannen kvinnors sexuella resurser. 
Kvinnan ger mannen detta i utbyte mot mannens emotionella och ekonomiska resurser. Då 
kvinnans sexuella resurser har ett högre värde än mannens innebär detta utbyte att kvinnor 
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antar rollen som säljare och mannen antar rollen som köpare. Sexuell otrohet innebär, med 
dessa roller, att män men inte kvinnor riskerar att förlora vad han investerat. Emotionell 
otrohet innebär för kvinnor men inte för män ett hot om förlust av erhållna resurser som 
kvinnan fått av mannen i utbyte mot sina sexuella resurser. SETs roller varierar beroende på 
övriga könsskillnader (Baumerister & Vohs, 2004). Tidigare studier har visat att skillnader i 
sexuell attityd av större i ojämlikheter än i jämlikheter (Peterson & Hyde, 2010).  Hos 
studerande i Sverige är förutsättningarna vad gäller ekonomi och framtid desamma. Män och 
kvinnor försörjer sig utifrån samma förutsättningar. Hur ser uppfattningen av otrohet och 
partneregenskaper ut i en jämlikhet? Hur väl tar rollerna enligt SET fäste hos jämlika 
studerande i Sverige?  
 
Sexual Economics Theory (SET) 
 
Denna studies teoretiska bakgrund var SET vilket är en teori om hur män och kvinnor tänker, 
reagerar och beter sig i en sexuell kontext (Baumeister & Vohs, 2004). Enligt teorin kan 
heterosexuella samspel liknas med en marknadsplats där mannen tillämpar rollen som köpare 
och kvinnan rollen som säljare. Det vill säga att det sexuella utbytet inte enbart består av ett 
likvärdigt givande av det sexuella. Mannen behöver erbjuda något mer än sex eftersom 
mannens sexuella resurser har ett otillräckligt värde gentemot kvinnans höga värde. Priset på 
sex påverkas av ett antal faktorer som utbud, konkurrens, efterfrågan, tillgänglighet och 
variation. Dessa marknadsförhållanden avgör ett pars överenskommelse vilket innebär att 
beslut mellan par inte endast baseras på privata villkor utan blir påverkade av den rådande 
kontexten. 

 Baumeister och Vohs (2004) grundade teorin om sex som ekonomisk resurs i 
heterosexuella samspel på social och ekonomisk utbytesteori. Nakonezy och Denton (2008) 
förklarade skillnader mellan ekonomisk utbytesteori och social utbytesteori med hur 
specificerat priset för något är. I butik finns varor med specifika prislappar där en summa 
pengar byts mot en vara. Det sociala utbytet innebär ospecifika värden vilka påverkas av 
individuella preferenser. Sociala relationer där tjänster och omtanke förekommer innebär en 
förväntan om likvärdighet tillbaka. Vad individen anser vara ett likvärdigt utbyte är beroende 
av personlig upplevelse. Vid prostitution sker ett konkret sexköp med fastpris i form av 
ekonomisk ersättning, vilken är det mest uppenbara sättet att göra ett ekonomiskt och sexuellt 
utbyte. Där förväntas inget annat i utbytet som någon form av emotionell relation med 
omsorgsfulla resurser eller långsiktig ekonomisk trygghet. SET menar att prostitution ger en 
konkret bild av hur män och kvinnor antar olika roller i samhället (Baumeister & Vohs, 2004). 

Liknelsen med en marknadsplats innebär även konkurrens och prissättning. Både män och 
kvinnor har samkönade rivaler som också vill få det bästa utbytet. Monogami gör det möjligt 
för nästan alla män att hitta en kvinna, vilket gör att konkurrensen för män handlar om att 
attrahera de mest föredragna och önskvärda kvinnorna. Kvinnor lika så konkurrerar om de 
bästa männen. I det avseendet är män och kvinnor i samma slags tävling. Mannen försöker 
överträffa sina rivaler genom att göra sig attraktiv för den kvinna som han attraheras mest av 
genom att visa sina resurser. En kvinna vill göra sig attraktiv och locka till sig de män som 
innebär de bästa ekonomiska och omsorgsfulla resurserna. Skillnaden mellan män och 
kvinnor i konkurrensen är tillvägagångssättet. Kvinnor konkurrerar om män genom att 
försöka förbättra sin sexuella attraktivitet och att minska den för andra kvinnor. Till skillnad 
från kvinnor lockar män inte till sig sexpartners genom antydan om att vara bra i sängen utan 
genom att förbättra bilden av sig själv som en god ekonomisk resurs (Baumeister et al., 2017). 

 För att hålla priset på sex högt behöver kvinnor hämma varandra från att sänka priset. En 
kvinna kan framstå som billig då hon har flera sexpartners medan mannen snarare har lyckats 
väl då han har flera sexpartners. Forskning i Sexual Double Standards (Rudman, Fetterolf & 
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Sanchez, 2013) är ett exempel som visar att kvinnor och män uppmanar andra olika mycket 
till att ha casual sex. Män uppmanar både kvinnor och män till det medan kvinnor i större 
utsträckning förespråkar kvinnlig återhållsamhet. Detta stödjer rollerna som SET förespråkar. 
Då en man har mycket sex ökar hans status hos andra män medan en kvinna med samma 
beteende sänker sin status hos andra kvinnor.  

Baumeister och Vohs (2004) listade olika individuella faktorer som påverkar priset på en 
kvinna där ungdom, attraktivitet, sexiga kläder, att ha varit med få män, fler män som vill ha 
henne och hög sexualdrift hos mannen höjer priset. Om kvinnan däremot har hög sexualdrift, 
lägre status än mannen, är äldre och mindre attraktiv så sänks priset. Även faktorer på 
marknaden justerar priset. Är det fler kvinnor än män, lättillgängligt med pornografi och 
tillåtande sexuella normer så sjunker priset. Exempelvis efter krig är utbudet större än 
efterfrågan. Sker detta sjunker priset för sex vilket leder till fördomsfria normer för 
föräktenskapligt sex samt sex utanför äktenskap. Däremot blir det tvärtom om män är fler än 
kvinnor. Om en man ska få kvinnans sexuella resurser förekommer det ofta krav om livstids 
löften. Han förväntas erbjuda att dela sina ekonomiska resurser med henne samt att överge 
alla andra kvinnor (Baumeister et al., 2017). 
   En möjlig förklaring till rollerna enligt SET menade Baumeister, Catanese och Vohs (2001) 
är mäns större sexualdrift vilken kan föreslås förklara ojämlikheten i vad sexuella resurser är 
värda hos en kvinna gentemot en man. Detta då männens intresse för sex är större än 
kvinnans. Baumeister, Catanese och Vohs (2001) hänvisar till flertalet studier som visar att 
män tänker på sex och utövar sexuella aktiviteter mer än vad kvinnor gör. De förklarar 
sexualdriften som frekvensen av önskan om att utföra sexuella aktiviteter, alltså olika sätt att 
tänka, vara och känna på grund av sexuell motivation. Dels fann man att män uppgav i snitt 
att de önskar sig runt 18 sexpartners under sitt liv medan kvinnor angav fyra till fem. Även 
under de närmaste två åren angav män ett högre antal än kvinnor. Resultaten visade att män 
under både inledningen och fortsättningen av ett förhållande önskar sig mer sexuella 
aktiviteter än kvinnor. Slutsatsen om att män har mer sexualdrift drogs således av teorins 
grundare.  

Rudman och Fetterolf (2014) menade att patriarkatet, alltså det manliga övertaget, har 
format de roller som SET föreslår då kvinnans enda makt är om hennes kön. De hävdade att 
SET främjar en sådan kultur. Mannen får som köpare högre status än kvinnan som säljare. 
Den som erbjuder en vara har högre status än den som vill köpa en vara i ekonomiska utbyten. 
Studier som inte gett teorins grundtankar stöd har gjorts av kritiker till teorin(Rudman & 
Fetterolf, 2014). Män konstaterades associera sex med pengar mer än vad kvinnor gjorde. De 
har också visat på att exponering av teorin främjar en kultur där heterosexuella relationer 
handlar om vinnare och förlorare i en ojämlikhet. Deltagare i en studie som efter att ha sett ett 
videoklipp om teorin stärkte sin uppfattning om sex som kvinnlig resurs (Fetterolf & Rudman, 
2017). Med detta hävdade de att det är viktigt att lärare, journalister och politiker tar upp att 
all forskning inte är vetenskapligt validerad samt att det är viktigt att ta upp andra 
vetenskapliga resultat. Kritikerna har uttryckt att SET underskattar nära relationer och 
förstärker sexuella ojämlikheter, där kvinnan får en lägre status än mannen (Rudman & 
Fetterolf, 2014). Vohs och Baumeister (2015) besvarade kritiken med att i utbytet har både 
män och kvinnor handelsvaror, inte enbart kvinnor. 

Med SET innebär otrohet att en partner ger av unika resurser utanför ett etablerat 
förhållande (Baumeister & Vohs, 2004). Det är alltså något som sker då en individ som är i ett 
förhållande bedrar sin partner på något vis med en annan person. Kvinnans sexuella resurser 
betraktas som mer värdefulla än mannens vilket innebär att då kvinnan varit sexuellt otrogen 
har hon således delat med sig av något mer värdefullt än vad en sexuellt otrogen man gjort. 
Manliga otroheten innebär däremot ett hot om att han ska dela med sig av sina ekonomiska 
och emotionella resurser till en annan kvinna. Då förlorar hans bedragna kvinna hans resurser. 
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Då sex har ett högre värde för män blir hotet om sexuell otrohet därför möjligen starkare 
hos män. Då en kvinna har en relation där hon uppvaktar en person med ekonomisk eller 
känslomässig omsorg, exempelvis tar med en man på café och har ett djupt samtal så reagerar 
män inte lika starkt som vid sexuella beteenden. I detta fall är det resurser som för kvinnan är 
dyrbara men inte för mannen. 
 
 
Studier om otrohet 
 
Det finns inga precisa gränser angående otrohet. Vad som anses vara otrohet kan variera 
mellan olika individer. Kruger et al. (2013) genomförde en studie i USA vilken listade 27 
olika beteenden som deltagare fick bedöma huruvida de ansåg vara otrohet eller inte. 
Beteendena var antingen sexuella (vaginalt, oralt eller penetrerat sex), erotiska (sexuella 
textmeddelanden, att se porrfilm tillsammans), känslomässiga beteenden som är vanliga i 
förhållanden (hålla händer, kyssas på munnen), emotionellt anknytande (forma ett djupt band, 
dela hemligheter), ekonomiskt stöttande (ge varandra pengar), kontakt (umgås eller höras 
ofta) eller att stötta varandra (kramas lätt eller ringa varandra när något upprörande skett på 
arbetet). Med en skala på mellan ett (0 % otrohet) och 11 (100 % otrohet) skattade deltagarna 
dessa beteenden utifrån tanken att de genomfördes av en person utanför sitt pågående 
förhållande. Studien relaterade till deltagarnas grad i personligheten av orolighet och 
undvikande samt kön och fann att oroligare deltagare upplevde fler beteenden som otrohet. 
Kvinnor upplevde överlag fler beteenden som otrohet än män. Erotiska och sexuella 
beteenden skattades gemensamt mellan män och kvinnor som mest otrogna av angivna 
beteenden. Fler kvinnor än män tyckte att om partnern gav 500 dollar i gåva till en person av 
motsatt kön var det ett otroget beteende. Ekonomisk generositet verkar således vara mer av en 
unik resurs enligt kvinnor än män vilket relaterat till SET stämmer. Att ge fem dollar skattade 
män dock som mer otroget beteende än vad kvinnor gjorde. Det visade sig också att personer i 
relationer bedömer beteenden som att hålla handen, kyssas, sova på samma hotellrum och 
sova i samma säng som mer otroget än vad singel personer gör. 

Buss et al., (1992) fann att 60 % av manliga deltagarna och 17 % av kvinnliga deltagarna 
upplevde sexuell otrohet mer upprörande än emotionell. Flera förklaringar har tagits fram för 
att förklara dessa skillnader. Enligt evolutionspsykologi har män och kvinnor utvecklat olika 
känslighet inför olika hot om otroget beteende. Perspektivet förutspår en biologisk 
könsskillnad i emotionella eller sexuella beteenden som värst upplevelse (Kato, 2012). En 
amerikansk undersökning (Talger & Jeffers, 2013) gjordes på studenter där deltagarna fick 
jämföra ett scenarierna med sexuell otrohet gentemot ett där en partner i ett seriöst förhållande 
format en djup känslomässig relation med en annan person, emotionell otrohet. Deltagarna 
fick dels välja det ena eller andra alternativet, forced choice (FC), som värst och dels skatta 
nivån av obehag inför de två olika scenarierna. Resultatet visade att kvinnor väljer en djup 
känslomässig relation som värre än ett enbart sexuellt förhållande. Män svarade oftare 
tvärtom. Vid skattning av obehag hade sexuell otrohet skattats med mer obehag av män, och 
emotionell hade skattats med mer obehag av kvinnor, i linje med evolutionspsykologins 
otrohetsperspektiv (Bendixen et al., 2015) och SETs otrohetsperspektiv (Baumeister& Vohs, 
2004). 

 Evolutionsperspektivet har mött viss kritik från socialkognitiva perspektiv som hävdar att 
inga faktiska könsskillnader råder med avseende på otrohetsuppfattning, däremot stereotypa 
roller som påverkar i en viss riktning. I en meta-analys av forskning om otrohet som antingen 
emotionell eller sexuell jämfördes FC tester och skattningar. Analysen visade där att både 
män och kvinnor vid valet av det ena eller andra tycker den emotionella förälskelsen är värre 
men vid skattning skattas obehaget som större vid sexuella scenarier (Carpenter, 2012). 
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Brand, Markey, Mills och Hodges (2007) gjorde en studie om otrohet där resultatet i 
motsatts till deras hypotes visade att fler kvinnor (31.4 %) än män (24 %) uppgav att de varit 
otrogna. De frågade amerikanska deltagare som varit otrogna om orsaker bakom valet. 
Resultatet visade en signifikant könsskillnad hos de som varit otrogna där 54.6 % av 
kvinnorna och 27.4 % av männen uppgav att de var olyckliga med det pågående förhållandet. 
Studien visade också att kvinnor (42.3 %) var otrogna för att den andra personen fick henne 
att känna sig attraktiv, medan män inte uppgav detta lika ofta (20.2 %). Enligt SET vinner 
kvinnan en mans omsorg genom att vara sexuellt attraktiv. En kvinna som blir väl investerad i 
känner sig attraktiv och erbjuds bättre ekonomiska och emotionella resurser. 

Lammers, Stoker, Jordan, Pollmann, och Stapel (2011) genomförde en studie om 
relationen mellan makt och otroget beteende. Deltagare svarade på en omfattande enkät som 
dels angav maktposition, kön, utbildningsnivå och inställning till otrohet.  Resultaten visade 
att både män och kvinnor med mer makt tenderade att vara eller anse sig kunna vara otrogna 
mer än de individer som hade lägre maktposition. Förklarande faktor bakom detta visade sig 
vara det självförtroende som makt innebär. Mäktiga personer har bättre självförtroende vilket 
också innebär att de är mer benägna att vara otrogna.  

Whitty och Quingley (2008) visade att en orsak till att män befarar sexuell otrohet mer än 
vad kvinnor anser sig göra kan vara att män antar att en kvinna har sex först då hon upplever 
förälskelse, medan kvinnor inte tror att män behöver sådana känslor för att gå till sängs. Män 
antar enligt studien i större utsträckning än kvinnor att förälskelse är inblandat då partners 
engagerar sig sexuellt. Att kvinnor men inte män blir förälskade innan de har sex kan 
möjligen förklaras av olikheter i vad som lockar till sex. Det emotionella som enligt SET får 
kvinnor att erbjuda sex ligger på ett djupare känslomässigt plan än sexuell attraktion. Att en 
man har sex säger inget om att kvinnan erbjudit något emotionellt.  

Fisher, Voracek, Rekkas och Cox (2008) förväntade sig att män skulle uppleva mer skuld 
vid emotionell otrohet och kvinnor vid sexuell. Studien fick ett omvänt resultat mot förväntan 
där män upplevde mer skuld i samband med sexuell otrohet och kvinnor mer skuld i samband 
med emotionell otrohet. Resultatet stämmer med vad män och kvinnor själva anser är värst att 
vara med om snarare än vad forskning visat att deras heterosexuella partner anser som större 
svek. Kvinnor uppgav att de skulle känna mer skuld om de blev förälskade i en annan person 
än att testa olika sexuella aktiviteter med en annan person. Män uppgav i snitt tvärtom. 
Skuldkänslan speglar den förväntade egna upplevelsen snarare än den förväntade upplevelsen 
hos partnern. Studien visade också att kvinnor antog i högre grad än män att de kommer bli 
lämnade om de är otrogna sexuellt, vilket däremot stödjer tesen att män reagerar starkare på 
sexuell otrohet. 

Oro för otrohet kan vara svartsjukans största orsak. Trohet är en grundläggande förväntan 
hos en partner. Enligt evolutionspsykologi är svartsjukan en medfödd mänsklig upplevelse 
som är till för att beskydda människans relationer och för att behålla de resurser som dessa 
innebär. Även vid studier av svartsjuka har det bevisats att män och kvinnor skiljer sig åt i 
vilket hot mot förhållandet som väcker mest obehag (Bendixen et al., 2015). I grunden har 
detta att göra med mäns behov av en kvinna för fortplantning och kvinnas behov av mannens 
omsorg. Då en man bedrar en kvinna sexuellt är hotet att inte kunna fortplanta sig lika stort 
som vid det omvända scenariet, däremot kan en annan kvinna få de omsorgsfulla resurserna 
som mannen bidrar med. Svartsjukan blir således det som hotar vad en individ är mest mån 
om vilket påverkas av biologiska aspekter.  
 
 
Önskvärda egenskaper hos en partner 
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Evolutionspsykologi och positivpsykologi har under flera decennier intresserat sig för vilka 
egenskaper individer önskar sig hos en livspartner. En studie där manliga och kvinnliga 
studenter från USA och Ryssland skattade 37 egenskapers önskvärdhet gav ett topp tre 
resultat där alla deltagare ingick som visade att kärlek, pålitlighet och lycka främst ska finnas 
hos en partner (Pearce, Chuikova, Ramsey & Galyautdinova, 2010).  

Studier (Schwarz & Hassebrauck, 2012) har visat att kvinnor är mer krävande än män vad 
gäller önskade egenskaper vid val av partner. Kvinnor värderar betydligt fler egenskaper som 
viktiga än vad män gör. Enligt Baumeister et al. (2017) är kvalité hos en partner viktigt för 
kvinnan medan mannen sätter mer värde på kvantitet av sexuell tillgänglighet. Dessa 
skillnader antas bero på biologiska skillnader som att män är mån om fortplantning och har 
trygghet i fler potentiella sexpartners medan kvinnan vill ha en partner med god omsorg. 

 Schwarz och Hassebrauck (2012) gjorde en studie om 82 egenskapers värdefullhet på 21 
245 deltagare som visade att män skattade sexigt och snyggt utseende samt attraktivitet och 
erotik mer värdefullt än kvinnor. Kvinnor skattade egenskaper som framgång i karriär, 
generositet, rikedom, känslosamhet och hjälpfullhet som mer värdefullt. Samma studie visade 
också att 91 % av männen kunde tänka sig att gifta sig med en person som tjänar mindre 
medan endast 37.9 % av kvinnorna kunde tänka sig det. Vid omvänd fråga, att gifta sig med 
någon som tjänar mer kunde 95.8 % av kvinnorna och 92.8 % av männen tänka sig det. 
Resultatet instämmer med att ekonomi är viktigare för kvinnor än för män. Ekonomi verkar 
därmed vara en obetydlig faktor för män jämfört med kvinnor, då både mer eller mindre 
inkomst verkar ha samma betydelse. Resultatet relaterat till SET stämmer med att ekonomi är 
en manlig resurs i heterosexuella förhållanden. Preferenser om partneregenskaper ser enligt 
SET olika ut hos män och kvinnor. Detta för att olika resurser efterfrågas. 
 
 
Den här studien 
 
Könsskillnader i otrohetsuppfattning kan skapa missförstånd och problem i förhållanden. Det 
en kvinna upplever som ett otrohetssvek kanske mannen anser är okej och tvärtom. Om 
kvinnor men inte män tenderar att reagera starkt på emotionella relationer kan det bli svårt för 
par att se varandras gränser. Svartsjuka gentemot emotionellt och sexuellt otroget beteende 
och som utreds med exempelvis relationsterapi kan utvecklas. De flesta otrohetsstudier är 
gjorda utomlands vilket motiverar en svensk studie. Med en ökad jämställdhet i samhället kan 
det antas att dessa könsskillnader förändras med tiden till att manligt och kvinnligt beteende 
bedöms mer likvärdigt. En metaanalys av studier om sexuella beteenden överlag visade att 
skillnader mellan män och kvinnor är större i de kulturer där det är fler skillnader mellan kön i 
övrigt (Petersen & Hyde, 2010). En kvinnas oskuld är i vissa kulturer en förutsättning till att 
hon blir gift och där endast kvinnlig otrohet godkänns som orsak till skilsmässa (Baumeister 
& Vohs, 2004). Då det tidigare visat sig att skillnaderna ser olika ut i olika mycket jämställda 
kulturer är det intressant med en svensk studie. Om könsskillnader är beroende av hur 
samhället ser ut vad gäller kultur och jämlikhet borde skillnaderna vara som minst bland 
studerande i Sverige. 

Flera studier (Kato, 2012; Tagler & Jeffers, 2013; Whitty & Quigley, 2008) har visat att 
det finns könsskillnader vad gäller hur allvarligt emotionell och sexuell otrohet bedöms. Män 
reagerar starkare än kvinnor vid sexuella beteenden och kvinnor reagerar starkare män vid 
emotionella beteenden. Andra studier har konstaterat att män och kvinnor är mer lika än olika 
vad gäller inställning till otrohet som antingen sexuell eller emotionell (Carpenter, 2012). 

Syftet med den här studien var att se hur uppfattning av emoti1onell och sexuell otrohet 
varierar hos studerande i Sverige. Detta mellan kvinnor och mäns reaktioner på olika 
otrohetstyper och beroende på om det är en man eller kvinna som varit otrogen. Studiens 
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teoretiska bakgrund var SET (Baumeister & Vohs 2004). Med anknytning till SET kan det 
vara så att sveket om sexuell otrohet dessutom bedöms som värre av män, och emotionell 
otrohet bedöms värre av kvinnor. Med sexuell otrohet menas fysisk intimitet så som sexuella 
aktiviteter med någon annan än sin befintliga partner. Emotionell otrohet innebär en 
känslofylld men icke sexuell relation med psykisk närhet och umgänge med en annan person 
än sin partner, där romantiska känslor är inblandade. Studien testade om teorin fick stöd 
genom att undersöka två olika typer av otrohet och hur dessa bedöms olika av män och 
kvinnor samt om beteendet hos den otrogna bedöms olika beroende på om den är man eller 
kvinna. Hypoteserna som testades var: 

 
H1: Det finns en Deltagarkön x Otrohetstyp interaktion där män skattar sexuell otrohet mer 

negativt vad gäller händelsebedömning (H1a), situationshantering (H1b) och upprörda känslor 
(H1c) än vid emotionell otrohet och kvinnor skattar emotionell otrohet mer negativt än vid 
sexuell otrohet. 

 
H2: Det finns en Otrohetstyp x Bedragarkön interaktion där manlig otrohet bedöms starkare 

vid emotionell otrohet än vid sexuell otrohet och kvinnlig otrohet bedöms mer negativt vad 
gäller händelsebedömning (H2a), situationshantering (H2b) och upprörda känslor (H2c) vid 
sexuell otrohet än vid emotionell otrohet. 

 
Studien undersökte även vilka egenskaper som anses vara önskvärda hos en kärlekspartner. 

Syftet var att se om det framkommer fler emotionella och ekonomiska önskningar hos kvinnor 
samt om fler män än kvinnor anger sexuella egenskaper som fysisk attraktivitet. Hypoteserna 
som testades var: 

 
H3: Män anger i större utsträckning egenskaper som är relaterat till fysisk attraktivitet och 

sexualitet än vad kvinnor gör. 
 
H4: Kvinnor anger i större utsträckning egenskaper som är relaterat till omsorg än vad män 

gör.  
 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Vid en högskola i Mellansverige tillfrågades 166 studenter om att besvara en enkät. Av dessa 
tackade 12 nej, därmed fanns ett visst externt bortfall. Totalt delades 154 enkäter ut vilket gav 
en svarsprocent på 92.77 %. Av dessa exkluderades sju ofullständiga enkäter där items var 
obesvarade eller deltagarkön inte angavs vilket var relevant för undersökningen. Slutligen var 
deltagare i studien 147 personer varav 84 (57.14 %) kvinnor och 63 (42.86 %) män. Det var 
sju lärarstudenter, 37 sjuksköterskestudenter, 33 ekonomistudenter, 20 pedagogikstudenter 
och 50 studerande med okänd inriktning. Deltagare som besvarade enkät i föreläsningssal var 
97 stycken och deltagare som besvarade enkäten i högskolekafeteria var 50 stycken. Åldern 
varierade från 19 till 44 år (M = 24.41, SD = 5.17). Kvinnornas medelålder var 24.18(SD 
4.40), männens medelålder var 24.71, (SD 6.05). 
 
 
Material 
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Data till undersökningen samlades in med hjälp av en enkät som konstruerades speciellt för 
denna studie. Inledningsvis fick deltagaren läsa en fiktiv berättelse om otrohet där kön hos 
huvudpersonerna växlades (man, kvinna) och otrohetssituationen (emotionell, sexuell) 
varierades. Vinjetten gjordes i en 2 x 2 design och gavs ut i fyra varianter. Berättelserna var 
därmed två olika och med växlande roll hos mannen (Henrik) och kvinnan (Linda). 
 
Emotionell otrohet beskrevs såhär: 
 

Henrik (Linda) lever tillsammans med Linda (Henrik) sedan flera år 
tillbaka. Linda (Henrik) har varit bortrest en vecka med vänner. Genom 
vännerna får Henrik (Linda) veta att Linda (Henrik) flera gånger under resan 
träffat en man (kvinna) och ätit middagar, promenerat och haft djupa samtal 
med honom (henne). De har umgåtts mycket men inte haft något sexuellt 
umgänge. 

 
Sexuell otrohet beskrevs såhär: 
 

Linda (Henrik) lever tillsammans med Henrik (Linda) sedan flera år 
tillbaka. Henrik (Linda) har varit bortrest en vecka med vänner. Genom 
vännerna får Linda (Henrik) veta att Henrik (Linda) flera gånger under resan 
träffat en kvinna (man) och haft sex med henne (honom). De har inte 
umgåtts mer än sexuellt eller lärt känna varandra på annat sätt. 

 
Det som skattades var hur individens bedömning av händelsen skulle vara, alltså hur de ansåg 
att bedragarens beteende var samt trolighet kring situationshantering och hur de trodde de 
skulle känna i den bedragnes situation. Enkätens skattningspåståenden delades in i tre index; 
händelsebedömning (Cronbachs alfa = .90), situationshantering (Cronbachs alfa = .70) och 
upprörda känslor (Cronbachs alfa = .86). 
Index ett visade på individens nivå av negativ uppfattning om otrohetshändelsen. 
Bedömningen var gällande i vilken grad den otrognes beteende ansågs vara: vidrigt, elakt, 
förståeligt(omvänd), otroget, okej(omvänd), oförlåtligt och oacceptabelt på en skala från 
ett(inte alls) till sju (mycket). Index två visade på hur situationen hanterades där höga värden 
innebar att individen agerade på ett sätt som innebar negativa konsekvenser för den otrogne 
partnern och förhållandet. Frågorna som besvarades var hur troligt deltagaren ansåg det vara 
att den i den bedragnes situation skulle: lämna, förlåta (omvänd), acceptera (omvänd), strunta 
i vad som hänt(omvänd) och konfrontera på en skala från ett (inte alls troligt) till sju (mycket 
troligt). Index tre visade på nivån av upplevda negativa känslor i samband med otroheten. 
Frågorna som besvarades var hur troligt deltagaren ansåg att den i den bedragnas situation 
skulle uppleva följande känslor: arg, ledsen, sårad, orolig, obekymrad(omvänd), besviken och 
bedragen på en skala från ett (inte alls troligt) till sju (mycket troligt). Höga värden innebar 
negativ innebörd för förhållandets överlevnad och inställningen till den otrogna partnerns 
beteende samt nivån av negativa känslor så som ilska och ledsenhet. Därefter ombads 
deltagarna att ange tre önskvärda egenskaper hos en partner eller en potentiell partner. 
Avslutningsvis efterfrågades det vilket kön samt ålder respondenten hade. Inga övriga 
bakgrundsvariabler ingick.  

Enkäten testades med en pilotstudie om fyra deltagare där tidsåtgången samt frågornas 
förstålighet testades. Enkäten visade sig vara konstruerad på ett otydligt sätt vid frågan om 
deltagarkön. Därför förtydligades det vilken kryssruta som innebar kvinna, man eller, 
annat/vill ej uppge. 
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Procedur 
 
Somliga deltagare till studien tillfrågades i samband med sex föreläsningar vid en högskola i 
Mellansverige. Föreläsarna vid de aktuella tillfällena fick först förfrågan via e-mail för att inte 
störa i undervisningen, 55 personer kontaktades. Muntlig och skriftlig information lämnades 
till studenterna i samband med att enkäten delades ut. De informerades om att studien 
handlade om otrohetsuppfattning. Data samlades även under två dagar i en högskolecafeteria 
där fikande studenter tillfrågades om deltagande. Dessa uppgav muntligen att de var 
studerande. 

Deltagarna informerades om att studien tar hänsyn till forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2017) och att det var frivilligt att svara, samt att de fick avbryta påbörjat 
deltagandet om de ville. Att påbörja besvarande av enkätens frågor innebar medgivande till att 
data användes till denna undersökning. Två e-mail adresser lämnades för kontakt vid 
eventuella frågor eller för att ta del av resultatet. Deltagarna informerades om att materialet 
användes enbart i vetenskapligt syfte. Enkäten tog från fem till ca 10 minuter att besvara. 
Efter insamling tackades deltagarna muntligen och informerades om att enkäten delats ut i 
fyra olika varianter. De informerades då att utöver otrohetsuppfattning så fanns två varianter 
av otrohetstyp samt variation i kön på bedragaren.  
 
 
Etiska överväganden 
 
Inför denna studie gjordes ett etiskt övervägande angående huruvida en fiktiv 
otrohetsberättelse kunde riskera att röra upp känslor och minnen. Detta för deltagare med 
personlig erfarenhet av upplevd otrohetssituation. Den fiktiva berättelsen bedömdes inte vara 
för känslig att exponera då otrohetsfrågan är svår att besvara utan att illustrera exempel. 
Undersökningen valde bort att fråga deltagare om deras sexuella läggning av etiska orsaker då 
frågan antogs vara känslig vilket kan innebära att deltagare inte besvarar frågan. 
 
 

Resultat 
 
 
Överblick av analyser 
 
För att testa H1 och H2 genomfördes en serie 2 x 2 x 2 variansanalyser med deltagarkön (man, 
kvinna), bedragarkön (man, kvinna) och otrohetstyp som mellangruppsfaktorer och 
händelsebedömning, situationshantering och upprörda känslor som beroendevariabler. 
Resultatet redovisas beroendevariabelvis, därefter redovisas resultatet med korrelationer av 
beroendevariablerna. Till sist presenteras resultatet av önskvärda egenskaper. 
 
 
Händelsebedömning 
 
Beskrivande statistik för samtliga betingelser presenteras i Tabell 1. Resultatet visade att det 
fanns en huvudeffekt av deltagarkön där kvinnors händelsebedömning var mer negativ vid 
otrohet oavsett typ (M = 5.26, SD = 1.52) än mäns (M = 4.85, SD = 1.74), F (1, 139) = 5.71, p 
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= .018, 2 = .02. Det fanns även en signifikant huvudeffekt av otrohetstyp där sexuell otrohet 
innebar mer negativ händelsebedömning (M = 6.16, SD = 0.87) än vid emotionell otrohet (M 
= 4.09, SD = 1.52), F(1, 139) = 103.07, p < .001, 2 = .42. H1a fick inget stöd eftersom den 
förväntade Deltagarkön x Otrohetstyp uteblev, F(1, 139) = 0.63, p = .428. Likaså fanns inget 
stöd för H2a, F(1, 143) = 0.37, p = .543. Det vill säga det fanns ingen Bedragarkön x 
Otrohetstyp interaktion. Det fanns inga andra signifikanta effekter vad gäller 
händelsebedömning 
 
Tabell 1 
Medelvärden och standardavvikelser för händelsebedömning uppdelat på deltagarkön, 
bedragarkön och otrohetstyp 

                              Deltagarkön  

 Kvinnor  Män 

 Bedragarkön  Bedragarkön 

 Kvinna Man  Kvinna Man 

Otrohetstyp M SD M SD M SD M SD 

Emotionell 4.39 1.37 4.33 1.46 3.64 2.05 3.75 1.17 
Sexuell 6.19 0.78 6.41 0.85 5.83 0.94 6.11 0.90 

Not. En skala på 1–7. Höga värden indikerar på negativ innebörd för händelsebedömning 
 
 
Situationshantering 
 
Beskrivande statistik för samtliga betingelser presenteras i Tabell 2. Resultatet visade att det 
fanns en huvudeffekt av otrohetstyp där situationshantering vid sexuell otrohet (M = 6.14, SD 
= 0.82) var mer negativ än vid emotionell otrohet (M = 4.74, SD = 1.15), F(1, 139) = 73.1, p < 
.001, η2 = .34. Den förväntade tvåvägs interaktionen Deltagarkön x Otrohetstyp där kvinnor 
förväntades ha mer negativ situationshantering vid emotionell otrohet än vid sexuell otrohet 
uteblev. Det fanns ingen skillnad i vad män respektive kvinnor bedömde mest negativt. H1b, 
F(1, 13 = 0.874, p = .352 och H2b, F(1 ,143) = 0.027, p = 0.87 fick således inte något stöd. 
Det fanns inga andra signifikanta effekter vad gäller situationshantering.  
 
Tabell 2 
Medelvärden och standardavvikelser för situationshantering uppdelat på deltagarkön, 
bedragarkön och otrohetstyp 

                              Deltagarkön  

 Kvinnor  Män 

 Bedragarkön  Bedragarkön 

 Kvinna Man  Kvinna Man 

Otrohetstyp M SD M SD M SD M SD 
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Emotionell 4.96 0.92 4.85 1.06 4.24 1.56 4.75 1.07 
Sexuell 6.14 0.65 6.22 0.92 5.92 1.01 6.24 0.69 

Not. En skala på 1–7. Höga värden indikerar på negativ innebörd för situationshantering 
 
 
Upprörda känslor 
 
Beskrivande statistik för samtliga betingelser presenteras i Tabell 3. Resultatet visade att det 
fanns en huvudeffekt av deltagarkön där kvinnor hade mer upprörda känslor (M = 5.91, SD = 
1.14) än män (M = 5.00, SD = 1.40) F(1, 139) = 24.43, p < .001, 2 = .13. Det fanns även en 
signifikant huvudeffekt av otrohetstyp där sexuell otrohet (M = 6.03, SD = 0.87) väckte mer 
upprörda känslor än emotionell otrohet (M = 5.04, SD = 1.50), F(1, 139) = 30.79, p < .001, 2 
= .16. Den förväntade tvåvägs interaktionen Deltagarkön x Otrohetstyp där kvinnor 
förväntades ha mer negativ upprörda känslor vid emotionell otrohet än vid sexuell otrohet 
uteblev, F(1, 139) = 4.41, p = .238. Det fanns ingen skillnad i vad män respektive kvinnor 
bedömde mest negativt. Det fanns inte heller en Bedragarkön x Otrohetstyp interaktion, 
därmed fick H2c inte heller stöd, F(1, 143) = 0.054, p = 0.82. Det fanns inga andra signifikanta 
effekter vad gäller upprörda känlsor. 
 
Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelser för upprörda känslor uppdelat på deltagarkön, 
bedragarkön och otrohetstyp 

                              Deltagarkön  

 Kvinnor  Män 

 Bedragarkön  Bedragarkön 

 Kvinna Man  Kvinna Man 

Otrohetstyp M SD M SD M SD M SD 

Emotionell 5.63 1.25 5.41 1.40 4.03 1.78 4.64 1.18 
Sexuell 6.28 0.56 6.44 0.75 5.73 0.83 5.54 1.06 

Not. En skala på 1–7. Höga värden indikerar på negativ innebörd för upprörda känslor. 
 
 
Korrelationer 
 
Händelsebedömning det vill säga hur individen uppfattade händelsen som otrogen, vidrig, 
oförståelig, elak, inte okej, oacceptabelt och oförlåtligt korrelerade signifikant positivt med 
situationshantering och upprörda känslor. Ju mer negativ inställning till händelsen individen 
hade desto mer negativa konsekvenser för relationen genom hantering av situationen uppstod, 
r (N = 147) = .758, p < .005. Ju mer negativt händelsen uppfattades desto mer upprörda 
känslor upplevdes, r (N = 147) = .694, p < .005. Det fanns även en signifikant positiv 
korrelation mellan situationshantering och uppröra känslor. Desto mer upprörda känslor 
individen upplevde desto mer negativ innebörd för relationen hade situationshanteringen, r (N 
= 147) = .635, p < .005. 
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Önskvärda egenskaper 
 
För att sammanställa önskvärda egenskaper hos en partner abstraherades konkreta begrepp till 
samlingsbegrepp. Detta skedde genom att kategorier skapades. Ambitiös (framåt driven, ha 
ambitioner), engagerad (prioritera mig/oss, omtänksam, ansvarstagande, lyssnande, lyhörd), 
attraktiv (vacker, snygg, stora bröst, fin) genuin (personlig, cool), god (snäll, godhjärtad, bra 
personlighet, ödmjuk), humoristisk (rolig, ha humor), intelligent (intellektuell, smart, 
förståndig), kommunikativ (kunna prata om allt, förståelig, pratar om relationen, förstående, 
inte konflikträdd), positiv(glad) pålitlig (trygg, lojal, tillit, ärlig, uppriktig), rättvis (kravlös, 
kompromissvillig, jämlik, ger och tar lika), social (öppen, trevlig, utåtriktad, lättsam) 
användes i sammanställningen. Begreppet trogen behölls som det är då det är centralt för 
studien, även om det faller in under pålitlighet. Begrepp som endast förekom en eller två 
gånger eller var svåra att tolka togs inte med i resultatet. 

Resultatet för önskvärda egenskaper (se Tabell 4) visade att pålitlighet (ärlig, trovärdig 
etc.) toppar hos både män (78.95 %) och kvinnor (78.67 %). Hypotes 3, att män i större 
utsträckning än kvinnor skulle ange fysisk attraktivitet och sexualitet som önskvärda 
egenskaper, fick stöd av ett 2 test som visade en signifikant association mellan deltagarens 
kön och egenskapen attraktiv, 2 (1, N = 132) = 7.30, p = .007. Odds ratio visade att 
sannolikheten att män nämnde attraktiv som egenskap var 6.33 gånger större än hos kvinnor. 
För att svara på hypotes 4, att kvinnor i större utsträckning än män anger egenskaper som är 
relaterade till omsorg valdes engagerad som mått då den omfattar prioritera mig/oss, 
omtänksam, ansvarstagande, lyssnande, lyhörd. Detta testades med 2 test av association. 
Förväntat värde på antal kvinnor som anger attraktivitet var (n = 75) 6.3 och för män (n = 57) 
4.8. Resultatet visade att två kvinnor och nio män angav attraktivitet. 2 värdet var 7.30, p = 
.007, effektstorlek för attraktiv = 6.08. Förväntat värde på engagemang var för kvinnor 20.5 
och för män 15.5. Resultatet visade att 26 kvinnor och 10 män angav engagerad. 2 värde var 
4.79, p = .029. Odds ratio visade att kvinnor anger engagemang 2,5 gånger oftare än vad män 
gör. Män anger attraktivitet sex gånger oftare än vad kvinnor gör.  
 
Tabell 4 

Förekomsten i antal och % av önskvärda egenskaper hos en partner för kvinnor och män  

Egenskap Kvinnor       Män            Total 

 N % N % N % 

Ambitiös 2 2.66 1 1.75 3 2.27 
Empatisk 8 10.67 3 5.26 11 8.33 
Engagerad 26 34.67 10 17.54 36 27.27 
Attraktiv 2 2.66 9 15.79 11 8.33 
Genuin 1 1.33 2 3.50 3 2.27 
God 18 24.00 14 24.56 32 24.24 
Humoristisk 14 18.67 12 21.05 26 19.70 
Intelligent 1 1.33 7 12.28 8 6.06 
Kommunikativ 13 17.34 5 8.77 18 13.64 
Kärleksfull 9 12.00 3 5.26 12 9.09 
Positiv 1 1.33 3 5.26 4 3.03 
Pålitlig 59 78.67 45 78.95 104 78.70 
Respektfull 10 13.33 5 8.77 15 11.36 
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Rättvis 3 4.00 1 1.75 4 3.03 
Social 7 9.34 10 17.54 17 12.88 
Trogen 14 18.67 11 19.30 25 18.84 

 
 

Diskussion 
 
 Resultatet visar att både kvinnor och män svarar med mer negativa reaktioner på den sexuella 
typen av otrohet i alla avseenden som studien tar hänsyn till. Den förväntade skillnaden 
mellan män och kvinnor med SET som teoretisk bakgrund där kvinnor förväntas reagera 
starkare vid emotionell otrohet och män vid sexuell får inte stöd i denna studie. Med negativa 
reaktioner menas negativ inställning till händelsen och den otrogne partnerns beteende, samt 
situationshantering som innebär konfronterande, lämnande och oförlåtande och upprörda 
känslor så som ilska och ledsenhet. Därmed har H1 inte stöd. 

Ingen skillnad i bedömning av händelse beroende på om det är en man eller kvinna som 
varit otrogen visade sig. Därmed har inte heller H2 stöd. Den förväntade skillnaden mellan hur 
män och kvinnors otrogna beteende bedöms med SET som teoretisk bakgrund uteblev. Män 
förväntades bedömas mest negativt vid sexuell otrohet och kvinnor vid emotionell. Resultatet 
visar att kvinnor har något starkare reaktioner än män på emotionell otrohet. Det ger ett visst 
stöd till könsrollerna i SET genom att kvinnor är mer mån om emotionell trohet än män vilket 
speglar den skillnaden mellan kvinnor och män som teorin beskriver.  

H3 om att män anger fysisk attraktivitet som önskvärd egenskap oftare än kvinnor fick stöd 
i denna studie. Kvinnor angav omsorgsfulla egenskaper vilka sammanfattats som engagerad 
oftare än män. Därmed har även H4 stöd i denna studie. Resultaten vad gäller önskvärda 
egenskaper speglar rollerna som SET förespråkar.  

Otrohet presenterades i denna studie som två olika former; sexuell och emotionell. 
Reaktioner på dessa undersöktes med en teoretisk bakgrund vilken var SET (Baumeister & 
Vohs, 2004) där rollerna i ett heterosexuellt förhållande är olika. Kvinnans sexuella resurser 
betraktas som något mannen får tillgång till genom att erbjuda ekonomiska och emotionella 
resurser. Hon är därmed säljare medan mannen är köpare. Därför är en kvinnlig otrohet och en 
manlig otroget inte av samma innebörd.  

Tidigare forskning har visat att män tenderar att reagera starkare på sexuell otrohet än 
kvinnor men inte lika starkt på emotionell otrohet (Buss et al., 1992; Talger & Jeffers, 2013). 
Frågorna som besvaras i denna studie är hur starka reaktioner män och kvinnor har till en 
otrohetssituation. Detta med avseende på hur situationen uppfattas, hur den hanteras och vilka 
nivåer av upprörda känslor den väcker. Studien undersöker respons på en otrohetsberättelse 
vilken växlade med manlig eller kvinnlig bedragare samt emotionell eller sexuell otrohetstyp. 
Detta för att se hur de olika typerna upplevs samt om det, relaterat till SET, är så att män 
bedöms hårdare vid emotionell otrohet samt kvinnor vid sexuell. Detta för att teorin säger att 
de resurser partners ger varandra ser olika ut.  

Studien undersökte vilka egenskaper deltagare anger som mest önskvärda hos en partner. 
Överlag angavs egenskaper om attraktivitet och sexualitet sällan (8.33 %) gentemot tidigare 
forskning där flera egenskaper om fysisk attraktivitet hade värden runt fyra på en skala mellan 
ett–fem (Schwarz & Hasselbrauck, 2012). Relaterat till SET förväntas egenskaper som nämns 
spontant variera mer mellan män och kvinnor. I denna studie anger grupperna män och 
kvinnor både tillsammans och för sig oftast pålitlighet som önskvärt. Kvinnor anger i större 
utsträckning engagemang som omsorgsfullhet och hjälpsamhet. Denna studie bad deltagarna 
ange önskvärda egenskaper spontant medan tidigare studier låtit deltagare värdera egenskaper 
i en angiven lista. Hos kvinnor förekom begrepp som tolkats till engagerad som näst högst 
efter pålitlighet. Relaterat till SET stödjer det att kvinnor är mer mån om omsorgsfulla 
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resurser. Män uppger fysisk attraktivitet oftare än kvinnor men inte oftare än emotionella 
egenskaper. Kvinnor uppger omsorgsfulla egenskaper som engagemang oftare än män.  

Studier av otrohet och svartsjuka har sedan tidigare olika resultat vad gäller könsskillnader 
i otrohetsuppfattning. Carpenter (2012) kunde vid en meta-analys dra en slutsats om att män 
och kvinnor är mer lika än olika. Denna studie visar att sexuell otrohet upprör män och 
kvinnor mest och att reaktionerna är på ungefär samma nivå, även om det finns skillnader vid 
emotionell otrohet. Andra studier visar att män och kvinnor skiljer sig åt även beträffande 
otrohet, där kvinnor och män vid FC uppger olika scenarion som värst, män det sexuella och 
kvinnor det emotionella (Talger & Jeffers, 2013). Det kan således vara så att resultaten ser 
olika ut då emotionell och sexuell otrohets sätts som alternativ än när de skattas separat.  
 
 
Styrkor och svagheter 
 
Denna studie mäter reaktioner på otrohet med flera olika index vilket är en styrka. Deltagarna 
har angett en bedömning av situationen, en bedömning av troligt sätt att hantera den på samt 
trolighet kring nivå av olika känslor i samband med händelsen. Detta innebär ett bredare 
perspektiv än vid endast skattning kring reaktion i form av känslor, beteende eller inställning. 

En svaghet med denna studie är att de mätinstrument som använts är oetablerade och 
utformade för just denna undersökning. Enkäten är endast testad med en mindre pilotstudie 
om fyra deltagare. Fler testdeltagare hade kunnat skapa ett bättre mätinstrument. Cronbachs 
alfavärde var vid godkända .70 eller däröver vid alla index vilket innebär en god reliabilitet i 
mätningen. Alla index har positiva signifikanta korrelationer. Det visar att reaktioner i form 
av händelsebedömning, situationshantering och upprörda känslor alla har en gemensam 
riktning angående det fiktiva scenario som presenteras.  

Partiella bortfall i enkäterna förekom, alltså obesvarade items. Det innebär ett hot mot 
studiens validitet då svar saknas. Dessa luckor lämnades tomma vid databearbetningen. 

Svagheter i studien om deltagare var att medelåldern var låg samt att alla var studerande. 
En studie med en högre medelålder och deltagare med varierade sysselsättningar skulle 
inneburit mer relationserfarenhet. Mer information om deltagarna öppnar för en mer 
detaljerad analys som kan ta hänsyn till erfarenhet. Denna studie anger endast kön och ålder 
samt att studenterna muntligen angav att de är studerande som bakgrundsvariabler. Då studien 
inriktar sig på heterosexuella samspel är det av intresse att känna till deltagarens sexuella 
läggning. Studien tar heller inte upp deltagarens relationsstatus, vilket tidigare visat sig 
innebära varians i upplevelsen om vad som är otroget beteende (Kruger et al., 2013). Det är av 
intresse att veta vilket civilstånd deltagaren har då det kan skilja sig åt i bedömningen 
beroende på om en person är i ett förhållande eller singel. Det är möjligen lättare att leva sig 
in i ett scenario om individen kan relatera till en egen relation för att bedöma trovärdighet 
kring helheten. 

De begrepp som förekommer i undersökningen av önskvärda egenskaper är en abstraktion 
av konkreta till samlingsbegrepp vilka kan vara påverkade av personlig uppfattning. Av 154 
deltagare angav 132 önskvärda egenskaper hos en partner. Tre egenskaper efterfrågades och 
antalet angivna varierar mellan en till tre. Förslag till förbättring är att ange egenskaper och 
låta deltagaren skatta dessa då det ger ett resultat som öppnar för djupare analys. Att spontant 
ange egenskaper kan ge ett annat resultat än vilka egenskaper som skulle anges efter en tids 
eftertanke. En viss risk finns att social önskvärdhet påverkat deltagaren till att ange 
egenskaper som ser bra ut att ange snarare än att vara helt uppriktiga. 

 Då deltagarna svarade på enkäter antingen i en studentkafeteria eller i en föreläsningssal 
finns risk att personer i närheten tittade på. Ett förslag till att undvika detta är at konstruera en 
webbenkät där deltagaren själv väljer ett tillfälle att ifred besvara den.  
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Förslag till vidare studier 
 
Enligt denna studie bedömer män och kvinnor sexuell otrohet som ett mer negativt beteende 
än vid emotionell otrohet. Studiens resultat visar inga skillnader på hur män och kvinnor 
bedöms då de är otrogna. Båda könens beteende anses vara värre vad gäller hur händelsen 
bedöms samt hur den hanteras och hur mycket upprörda känslor det framkallar då de är 
otrogna sexuellt. Män och kvinnor visar överlag inga skillnader beroende på om beteendet 
utförts av en man eller kvinna. Det är ett resultat som stämmer in på den rådande 
jämställdheten som finns bland studenter i Sverige. Större skillnader där olikheterna överlag 
är större har tidigare visats (Petersen & Hyde, 2010). En undersökning av en annan generation 
eller en annan kultur kan ge ett annat resultat. Dessa skillnader är intressanta för vidare 
studier.  

För att mer konkret testa huruvida SET har stöd i Sverige föreslås studier som lyfter fram 
den ekonomiska aspekten mer. Tidigare studier (Kruger et al., 2013) visar att kvinnor men 
inte män bedömer ett ekonomiskt bidrag till en person av motsatt kön med höga siffror vad 
gäller nivå av otrohet. Det är intressant att forska vidare kring könsskillnader i uppfattning av 
olika materiellt generösa beteenden. 

SETs könsroller som illustreras med en marknadsplats där män är köpare och kvinnor 
säljare menar kritiker främjar en icke jämställd kultur (Rudman & Fetterolf, 2014). Då 
exponering av teorin visar att rollerna förstärks (Fetterolf & Rudman, 2017) kan en studie av 
otrohetsuppfattning följt av exponering av SET var intressant. Resultatet kan då antas visa 
hårdare bedömning av kvinnlig sexuell otrohet gentemot manlig kanske även i jämställda 
samhällen. 

Studier (Brand et al., 2007) som visat att kvinnor är mer otrogna än män har inte gjort 
skillnad på emotionell och sexuell otrohet. För vidare studier föreslås undersökningar om 
förekomsten av otrohet där dessa typer är separerade. Könsskillnader i otrohetsuppfattning 
kan kompletteras med könsskillnader i otroget beteende.  

Då män önskar sig mer sexpartners och mer frekvent sexliv än kvinnor (Baumeister, 
Catanese & Vohs, 2001) skulle det naturligt inte gå ihop sig utan otrohet. En studie där 
sexualdrift och otrohetsuppfattning hos individer kombineras kan undersöka huruvida de som 
vill ha mer sex kanske har mildare reaktioner på otrohet.  

Bland resultat av tidigare studier med dels FC-frågor och dels skattning av negativa 
känslor har skillnaderna varit större mellan män och kvinnor vid skattning än vid FC 
(Carpenter, 2012). Med ena metoden (FC) har emotionell otrohet varit mer befarad medan vid 
skattning ges mer negativa värden när det handlar om sexuellt otroget beteende. Denna studie 
har endast använt skattning som mätmetod. Ett FC scenario hade kunnat ge ett annorlunda 
resultat. Människan verkar överlag tänka olika i situationer av skattning mot vid FC vilket 
innebär att det blir svårt att förutse hur individer beter sig i realistiska sammanhang. FC ger ett 
mer konkret svar om vilket individen anser vara värre än det andra. För vidare studier föreslås 
att deltagare ur samma urval som vid denna studie besvarar frågor om otrohetstyperna med 
FC. 
 
 
Slutsatser 
 
Kvinnor reagerar något starkare på otrohet överlag. Sexuell otrohet upprör mer än emotionell 
otrohet hos både kvinnor och män bland studerande i Sverige. Det innebär att det finns en 
gemensam uppfattning om att sexuella beteenden utanför relationen innebär mer allvarlig 
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otrohet. Alltså har studerande i Sverige gemensamma gränser vad gäller otrohet vilket innebär 
färre missförstånd om vad som förväntas i en trogen relation. Hur manligt och kvinnligt 
beteende bedöms skiljer sig inte åt beroende av om det är en kvinna eller man som skapar sig 
en uppfattning om det. Det är därmed inte av betydelse om den otrogna är man eller kvinna, 
utan beteendet anses vara lika upprörande oavsett kön hos den som engagerat sig i otrohet. 
Det råder således en jämlikhet vad gäller uppfattningen om män och kvinnors otrogna 
beteenden bland studerande i Sverige. Ett svagt stöd om att partnerattraktivitet är viktigare 
hos män och engagemang viktigare hos kvinnor kan förklara varför kvinnor reagerar något 
starkare än män på emotionell otrohet. Pålitlighet är den mest angivna egenskapen som 
önskas hos en partner av såväl män som kvinnor bland studerande i Sverige. Det innebär att 
denna grupp är lika vad gäller det mest önskvärda. Att skillnaderna hos studerande i Sverige 
är små stödjer tidigare slutsats om att skillnader i sexuell attityd är mindre där könsskillnader i 
övrigt är mindre (Peterson & Hyde, 2010).  

SET har olika mycket stöd i olika kulturer (Baumeister & Vohs, 2012), rollerna är 
tydligare där maktfördelningen i övrigt ser mer olika ut. Hos studenter i Sverige är 
könsskillnader överlag vad gäller ekonomi och trygghet inte särskilt förekommande, inte 
heller får SET stöd i denna undersökning med avseende på otrohetsuppfattning. Ett visst stöd 
finns om att män mer än kvinnor anger attraktivitet som önskvärd egenskap hos partner. 
Sexuella beteenden hos män och kvinnor har överlag visat sig variera mindre i kulturer som är 
mer jämställda i övrigt. Relaterat till rollerna köpare och säljare som illustreras av SET är 
resultatet inte i linje vilket innebär att dessa roller i denna studie inte tar stöd bland studenter i 
Sverige vad gäller otrohet. Där skillnader hos kön vad gäller förutsättningar i samhället kan 
önskvärda egenskaper se mer olika ut. Där kan då även rektioner på otrogna beteenden skilja 
sig mer. Vidare forskning behövs för att bekräfta eller dementera rollerna som förespråkas av 
SET. 
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