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Förord

Den här boken vill vara en lovsång till alla som 
försökt, försöker och kommer att försöka att leva 
bredvid en annan människa. En lovsång till alla de 
som vet att kärleken är enkel men tvåsamheten be-
svärlig, en lovsång till alla de som in på bara skin-
net känt att tvåsamheten är fylld av så många saker 
som inte lämpar sig att tala om på parmiddagarna.
 En lovsång till alla de som har sett sagan om den 
drömda kärleken falla, och undrat om det är ett 
misslyckande, eller om det bara är ofrånkomligt.
 En lovsång till alla de som misstänker att det 
stora JA:et inte är något som kommer från him-
len, utan ur ens egen mun. En lovsång till de som 
misslyckas, får ont, sviker och blir svikna och som 
sedan bestämmer sig för att våga tro igen. Mot alla 
odds. Igen.
 Och detta vill vara en lovsång till alla de som 
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bara hade tänkt sig att älska lite, men istället fann 
sig vråla fula ord vid diskbänken, en lovsång till alla 
de som ser sina egna monster kräla fram just när 
man skulle säga puss!

Kärlek är något mycket enkelt. Det är en helt an-
nan sak med tvåsamhet. Det sägs att i Sverige finns 
det mest singlar i hela världen. Om det stämmer 
har det aldrig någonsin under hela mänsklighetens 
historia varit så svårt eller ointressant att behålla 
en tvåsamhet som just nu 2008 i Sverige. I så fall är 
den vardag vi går runt i och upplever som normal 
egentligen en mänsklig extrem.
 Kärlek kostar. Och det här är en bok med män-
niskor som velat betala priset. Som inte gett sig. 
Människor som ser motgångar som en möjlighet 
att växa istället för en ursäkt att slippa. Men hur 
gör man? Det här vill vara en bok med berättelsen 
om detta: att älska är förvirrande, hur har andra 
gjort?
 Flest singlar i världshistorien? Det låter radikalt. 
Är vårt misslyckade kärleksliv socialt betingat? Är 
det samhällets fel om man är singel? Och är singel-
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skap överhuvudtaget ett misslyckande? Inte nödvän-
digtvis. Flera människor i den här boken vill i alla 
fall peka på att det inte är så. Det finns en rörelse, en 
förändring på gång … Precis som storfamiljen fasa-
des ut för inte alls så länge sedan, kanske nu också 
mamma-pappa-barn börjar fasas ut. I kärn familjen 
ska en annan vuxen människa ge en det som det ti-
digare behövdes en halv klan för. Bland blöjor, par-
kett och övertid ska man inte bara se till att vara 
lycklig, utan också se till att den andra är det. 

Karin Möller, en healer som interljuvas i den här 
boken, säger att det är inte bristen på tvåsamhet 
som är problemet, utan bristen på öppna hjärtan …
 Och tänka sig, mitt beslut att göra den här boken 
var just den insikten. Jag satt på ett café på Lidingö 
och läste en bok om just detta med stängda hjärtan, 
när jag insåg att jag själv var drabbad! Jag hade, för 
något år sedan, slutit det efter en sorg. Och även 
om jag nu befann mig i en ny relation, var det fort-
farande stängt, jag skyddade mig ännu. Hellre leva 
med ett sårat hjärta än ett stängt … tänkte jag. Jag 
satte upp en plan, om ett år ska boken vara klar och 
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mitt hjärta öppet! Det tog längre tid än ett år för 
boken att bli klar, men kortare tid för hjärtat att 
öppna sig. Jag avslutade en relation och gick efter 
en tid in i en annan. Den relationen visade sig bli 
kärleksfylld och omtumlande, och den löper som 
en röd tråd genom den här boken.

Tvåsamheten är besvärlig, samtidigt som den är 
befäst med ett enormt lyckokrav. Vi ska vara för-
älskade, inte bara i början utan hela livet ut. Om 
vi inte är förälskade, funderar vi på att göra slut 
och hitta någon annan. Eller så biter vi ihop för 
barnens skull ett tag innan vi sedan gör slut och 
hittar någon annan. 
 Trots allt prat om kärlek, pratar vi ganska lite 
om tvåsamhetens smärtdjup. I alla fall är det min 
erfarenhet. På parmiddagar skrävlar vi gärna om 
vår senaste lyckade resa eller vårt nyrenoverade 
kök, och inget fel i det. Att visa upp sin glädje och 
kärlek för världen kan vara en gåva till världen, 
som i bröllopet. Men på de där middagarna talas 
det sällan om det gräl som bröt ut i köket eller 
framför hallspegeln en timme tidigare, det talas 



11

tyst om sminket som behövde läggas om för att tå-
rarna kommit. Historien om dessa gräl hålls i det 
fördolda. Om dessa gräl är vi ensamma. Tror vi. 
 Vi stoltserar gärna med vår förälskelse, men blir 
förvirrade för de känslor som inte passar in i bil-
den, de morgnar när man vaknar upp och undrar: 
”Älskar jag tillräckligt mycket, är min partner den 
rätte, vill jag leva så här?” Vart tar man egentligen 
vägen med sitt tvivel? Eller det som nästan är värre 
än tvivlet: tomheten. När man vaknar upp morgon 
efter morgon och är alldeles tom, det får man väl 
inte vara, då är det väl något fel?
 Tomhet är ett misslyckande. Tror vi.
 I arbetet med de här interljuverna (som i kortare 
former publicerats i tidningen LEVA) har jag fått en 
känsla av att det finns en oanad öppenhet för att pra-
ta om det här. Trots allt som sägs och skrivs om kär-
lek, är det fortfarande något som saknas. Berättelsen 
om hur det verkligen är, bortom klichéerna, bortom 
sagans ”lyckliga par” och skvallerpressens ”olyckliga 
par”. För det är ju inte riktigt så enkelt att man är 
antingen eller, utan både och. Besvärligt nog.
 Det är också en bok där många säger att kär-
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leken är något man själv måste hitta, och på en an-
nan plats än hos sin partner. Kanske hos sig själv. 
Kanske i själva livet. Kanske hos Gud. Men om 
man begär det av sin partner, då gör man det svårt 
för sig, och kanske än svårare för sin partner. Den 
här boken avlutas med en interljuv som tar upp 
just detta, vikten av att som vuxen människa inte 
bara kunna ställa fram sin egen mat, men också ge 
sig själv bekräftelse. Stefan Sundströms husgud 
när det kommer till kärlek är Erich Fromm, i in-
ledningen till hans klassiker Kärlekens konst skriver 
han mycket om skillnaden mellan att fokusera på 
sig själv som den som älskar, istället för den som 
blir älskad. Han menar att vi lägger allt för stor 
tonvikt vid det senare, gör oss till objekt, gör oss 
till offer, gör oss till barn. 

Det här är alltså en bok om kärlek, men ännu mer 
en bok om tvåsamhet. En bok som jag velat göra, 
för att jag själv helt enkelt inte vet hur man gör med 
kärlek. Det har möjligen bottnat i ett personligt 
missnöje. Glappet mellan hur jag önskade att det 
skulle bli och hur det faktiskt är. 
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 Och det är en bok som tragiskt nog måste börja 
med slutet.
 För precis samma veckor som jag ska avsluta bo-
ken, avslutas istället min relation.
 Efter lång tids slit havererar den till sist. Tror 
jag. Smärtan kryper fram i bröstet, tar stundtals 
över, vi älskar ju, varför räcker inte det? Varför har 
det uppkommit så mycket sår, hur kan det överhu-
vudtaget vara möjligt att den människa jag älskar 
mest på jorden också är den jag tycks såra? Borde 
det inte finnas naturlagar mot sånt? 
 Orken, tron och kompromissviljan tar slut och så 
sitter man där. Mer eller mindre ofrivilligt singel. 
Och försöker tänka ordet försoning. Och försöker 
tänka ordet frihet.
 Men istället för känslan av frihet, får jag som så 
många före mig tankar som: är detta ett misslyckande, 
har jag inte lärt mig någonting? Och den än hemskare 
tanken: ja, det är ännu ett misslyckande och det slut-
giltiga beviset på att jag är för evigt körd …
 Och medan de här tankarna snurrar avslutar jag 
en bok om kärlek. 
 Det sägs att vi alla är barn i början.
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 Det jävliga med kärleken är att vi tycks kunna 
vara barn, inte bara i början, men livet ut. Kier-
kegaard håller med, han skriver: ”I kärleken är vi 
alla nybörjare.” Hur mycket han refererar till sig 
själv vet jag inte. Men jag tror det, i kärleken är 
vi alla nybörjare, är vi alla barn; också! Vi är barn, 
men vi kan vara ett vackert barn, full av längtan, 
osäkerhet, ängslan och språklöshet. Kan vara ett 
barn som går på möten och parmiddagar och som 
exempelvis har en utsökt smak vad gäller hushålls-
maskiner. Kanske till och med körkort. Eller ett 
helt företag under sig. Eller varför inte en kyrka? 
Men trots det ett barn, som gång på gång finner sig 
vara tillbaka på samma punkt; jag förstår inte, jag 
förstår inte, jag är arg, jag är ledsen, jag är glad, jag 
förstår inte.
 Svaret på de här frågorna är ett leende. Just nu, i 
skrivande stund, trots allt som hänt: ett leende.
 För ändå, ska det komma att visa sig, är detta, 
trots allt en bok med lyckligt slut.

Välkomna!




