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Abstrakt
Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga
relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I
Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning.
Föreliggande studie tillämpar ett kvalitativt, fenomenologiskt förhållningssätt och syftar
till att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett samboförhållande
har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och påverkade förhållandet.
Med social utbytesteori, social resursteori och rättviseteori som teoretiska
utgångspunkter intervjuades tio respondenter som har avslutat ett samboförhållande.
Resultatet visar att respondenterna i aspekten av tid upplevde sig vara bortprioriterade
samt att tiden som spenderades tillsammans upplevdes vara utan kvalitet. I aspekten av
kärlek upplevde respondenterna att det var viktigt att uttrycka kärlek genom symboliska
gester men att det inte uttrycktes tillräckligt i förhållandet. Respondenterna upplevde sig
även vara missgynnade i aspekten av både tid och kärlek på grund av upplevelsen av att
ge mer i båda aspekterna än vad respondenten fick tillbaka av sin partner.
Nyckelbegrepp: tid, kärlek, rättvisa, relation, upplevelse, sambopar, socialt utbyte
Abstract
Every individual have a basic proximity need that can only be fulfilled through long
lasting relationships, despite this proximity need it is very common with dissolutions of
relationships in today’s society. It has also been proven that cohabiting couples in
Sweden separate to a large extent. Present study applies a qualitative, phenomenological
approach with the purpose to create an understanding of what experiences individuals
who have ended a cohabiting relationship have about how the social exchanges between
the partners was expressed and affected the relationship. With social exchange theory,
social resource theory and equity theory as theoretical framework, ten respondents who
have separated from a cohabiting relationship were interviewed. The results show that
the respondents were, in the aspects of time, perceived to be out of priority and that the
time spent together was found to be without quality. In the aspects of love, the
respondents felt that it was important to express love through symbolic gestures, but
that it was not expressed enough in the relationship. The respondents also felt
underprivileged in the aspects of time and love because of the experience of giving
more in both aspects than what was given in return.
Keyterms: time, love, equity, relationship, experience, cohabitors, social exchange
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1. Introduktion
1.1 Inledning
“[...] they may try ‘top pocket relationships’, of the sort they ‘can bring
out when they need them but push them’ deep down in the pocket when
they do not”
Bauman 2003, s. x

Ovanstående citat redogör för att det moderna samhället och individernas relationer är
flytande och bräckliga. Zygmunt Bauman menar att individen i det flytande samhället
hamnar i ett dilemma i att hitta en balans mellan frihet och trygghet, eftersom individen
dels vill vara självständig samtidigt som individen vill vara tillsammans med andra.
Bauman (2003, ss. 13, 21) talar om en flytande värld i ständig förändring och att det i
ett sådant samhälle inte finns några permanenta relationer utan de relationer individen
skapar behöver vara så pass löst bundna att individen kan ta sig ur relationen så fort som
möjligt när omständigheter i individens liv förändras. Individualiseringen och
digitaliseringen har enligt Bauman (2003, ss. 66, 100) bidragit till att individen hamnat
mittemellan frihet och trygghet och att dagens relationer kan ses som “fickrelationer” något som individen har i fickan och kan ta upp och använda vid behov och sedan
stoppa tillbaka igen.
Trots att individen idag vill vara självständig kvarstår det grundläggande
behovet av att ha nära och varaktiga relationer eftersom det är nödvändigt för individens
välmående och utveckling. De nära och varaktiga relationerna behöver nödvändigtvis
inte hålla livet ut, men de behöver vara tillräckligt långa då tid krävs för att individen
ska

kunna

utveckla

varaktiga

relationer

och

uppfylla

sitt

närhetsbehov.

Vänskapsrelationer är viktiga i livet och kan vara stabila över mycket lång tid, de kan
dock inte ersätta den närhet som vanligtvis uppstår i en kärleksrelation, därmed upphör
oftast inte sökandet efter en kärlekspartner trots en stor vänskapskrets. Dessutom är
ensamhet något av det mest skrämmande som finns för individen, vilket yttrar sig redan
vid födseln då barn skriker efter närhet (Josefsson & Linge, 2008, ss. 14-15). Individen
är därmed skapad till att leva i nära samspel med andra, nästan halva befolkningen i
Sverige lever i en parrelation (Statistiska centralbyrån, 2014). Samtidigt har önskan om
att leva självständigt blivit alltmer förekommande, vilket kan tänkas skapa en svårighet
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för individens uppfyllande av sitt närhetsbehov. Något som visar sig då par idag allt
oftare väljer att gå skilda vägar eftersom även den djupare relationen så småningom kan
visa sig inte vara tillräckligt tillfredsställande för individen, vilket kan leda till att
individen väljer att avsluta även en sådan relation (Wrangsjö, 2004, s. 275).
Individens behov av djupa relationer är således av stor vikt och individen är oftast i
en kärleksrelation på grund av känslan av att få ut något av det. En djup relation idag
kan ändå ofta upplevas som att den inte är tillräckligt tillfredsställande. Relationer
består av sociala utbyten av olika slag och att lägga ner tid på relationer har en
betydande roll för relationers möjlighet att utvecklas till att bli stabila och varaktiga.
Att ta steget från att bo isär till att flytta ihop är en stor förändring och gör att
förhållandet utvecklas eftersom att utbyten sker mer frekvent vilket både skapar och
formar relationen samtidigt som det blir tydligare vem som bidrar med vad i
förhållandet och om utbytena är rättvisa eller inte. Det har även visat sig att par som
lever i samboförhållanden separerar i högre utsträckning än de som till exempel lever i
äktenskap (Tollebrant, 2013), vilket visar att individer som lever i ett samboförhållande
har benägenhet att separera. Det är således intressant att ifrågasätta hur det kommer sig
att individer som lever i ett samboförhållande väljer att separera och därmed både
angeläget och relevant att utifrån socialpsykologisk vetenskap skapa förståelse för de
djupa relationer, i form av samboskap, individer befinner sig i och hur de utvecklas till
att upplevas som så pass otillräckliga att ett avslut ses som det bästa alternativet.
1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med denna fenomenologiska studie är att skapa förståelse för vilka upplevelser
individer som avslutat ett samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan
partnerna uttrycktes och påverkade förhållandet. Följande tre forskningsfrågor står till
grund:
1. Hur upplever individer som har avslutat ett samboförhållande att partnernas
engagemang av tid disponerades och tog sig uttryck i förhållandet?
2. Hur upplever individer som har avslutat ett samboförhållande att utbytet av
kärlek disponerades och tog sig uttryck i förhållandet?
3. Hur upplever individer som har avslutat ett samboförhållande att rättvisa i
förhållandet tog sig uttryck i givandet och tagandet av tid och kärlek?
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1.3 Begreppsförklaring
Föreliggande studie ämnar studera individer som levt i ett samboförhållande. Enligt 1 §i
sambolagen (SFS, 2003:376) är två individer sambos när de bor i ett gemensamt hushåll
permanent och har ett parförhållande.
Kärlek är ett brett, abstrakt begrepp och något som är knutet till den subjektiva
upplevelsen. Kärlek definieras olika av alla individer och kan även följa olika teoretiska
definitioner. I föreliggande studie definieras kärlek utifrån den teoretiska utgångspunkt
som tillämpas. Kärlek förstås utifrån de tre aspekterna affektion som handlar om
känslorna som visas i förhållandet, värme som handlar om omtanke och omsorg i
förhållandet och bekvämlighet som handlar om hur individen trivs och kan vara sig
själv i förhållandet, vilket följer den teoretiska utgångspunkt denna studie tillämpar.
2. Teoretiska utgångspunkter
Föreliggande studie behandlar relationer mellan individer med fokus på samborelationer
och har därför sin utgångspunkt i social utbytesteori med inriktning på social resursteori
och rättviseteori. Teorierna är centrala när det gäller interaktioner mellan två eller flera
individer och hjälper till att teoretiskt analysera forskningsfrågorna. De tre
forskningsfrågorna är centrerade kring socialt utbyte, det är därmed relevant med social
utbytesteori som grundläggande utgångspunkt. För att sedan analysera de två första
forskningsfrågorna som handlar om utbytet av tid och kärlek är social resursteori
relevant då den hjälper till att skapa förståelse för hur kärlek och tid tog sig uttryck i
förhållandet. Rättviseteorin bidrar med att skapa förståelse för hur individerna upplever
sig få ett rättvist utbyte av resurser, föreliggande studie fokuserar på resurserna tid och
kärlek. Därmed analyseras den tredje forskningsfrågan med hjälp av rättviseteorin.
2.1 Social utbytesteori
Sociala utbyten sker mellan människor hela tiden, alltifrån kortvariga möten såsom
exempelvis mötet med kassörskan inne i matbutiken, till långvariga möten såsom en
kärleksrelation. En av de första som introducerade ämnet om sociala utbyten var den
amerikanska sociologen George Homans. Homans var företrädare för individualismen
och ansåg därför att gruppfenomen skulle förklaras genom att titta på egenskaper hos
individen istället för gruppens egenskaper. Homans (1961, s. 13) definierar det sociala
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utbytet som ”ett utbyte av aktiviteter, påtagliga eller icke påtagliga, och mer eller
mindre belönande eller kostande, mellan minst två människor”. I social utbytesteori är
det just relationen mellan människor som betraktas som det sociala. Relationerna består
av samspel, förväntningar och utbyten av kostnader och belöningar som alla behöver
vara ömsesidiga för att en relation ska vara balanserad. Människan ses som en rationell
varelse och försöker således få ut så mycket som möjligt av utbytet för en så liten
kostnad som möjligt, vad en individ ger i ett utbyte ska denne också få tillbaka av den
andra parten. Det finns två former av utbyten, det första är det extrinsiska utbytet styrt
av förhandling vilket är mer vanligt förekommande i mindre betydelsefulla relationer
såsom mötet med kassörskan i affären eller relationen till sin frisör. Det intrinsiska
utbytet är styrt av kärlek och vänskap vilket kännetecknar de relationer som är mer
betydelsefulla. Intrinsiska relationer är alltså de djupa relationerna såsom en
kärleksrelation eller relationen till familjemedlemmar (Blau, 1986, ss. 15-16).
Inom social utbytesteori kan relationer ofta ses som osäkra och ostabila eftersom
relationer skapas utefter strukturella förändringar och andra omständigheter i individens
liv. Det faktum att individer upplever olika emotioner till följd av utbytet är något som
undvikits för att istället kunna förklara utbyten mellan individer på ett strukturellt plan.
Social utbytesteori har dock på senare tid nyanserats och kompletterats med att även
beakta emotioner då emotioner genererar tillgivenhet och skapar tryggare och stabilare
fäste för relationerna. Edward Lawler och Shane Thye (2007) menar att emotioner är
något som sker inom en aktör men uppstår som en konsekvens av externa händelser
såsom exempelvis andras beteende, och är ett resultat av ett socialt utbyte. I ett socialt
utbyte uppstår emotioner i olika former och kan kategoriseras som antingen generella
känslor, exempelvis att vara nöjd/missnöjd eller tillfredsställd/otillfredsställd, eller som
mer specifika känslor såsom tacksamhet eller kärlek. Emotioner som uppstår till följd av
ett socialt utbyte har en stor inverkan på relationens framtida utbyten då positiva
emotioner såsom tacksamhet och kärlek skapar potential för en relation att fortgå och
utvecklas till en stabil relation över tid medan negativa emotioner såsom ilska eller
skuld snarare ökar sannolikheten för att framtida utbyten och relationen inte utvecklas
alls (Lawler & Thye, 2007, ss. 295-298). Kärlek är således en positiv emotion som har
stor betydelse för ett förhållandes långvarighet och kärlek ses som den mest
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exemplariska emotionella upplevelse som främjar engagemang mellan två parter (Yee,
Gonzaga & Gable, 2014, s. 220).
2.1.1 Social resursteori. Edna B. Foa och Uriel G. Foa har inom social
utbytesteori utvecklat en teori som fokuserar på meningen av interpersonella beteenden
snarare än själva handlingen i sig. De menar att i en interaktion där två personer vill visa
sin uppskattning för varandra är det större sannolikhet att de tänker på handlingens
betydelse än handlingens fysiska utformning. Enligt Foa och Foa (1976, s. 16) finns det
sex resursklasser vilka är kärlek, status, information, pengar, varor och tjänster. I social
resursteori ska det sociala utbytet förstås genom dessa eftersom det finns stora
skillnader i ett utbyte beroende på vad som utbyts. En resurs definieras som något som
kan bli överfört från en individ till en annan och inkluderar således alltifrån ett glatt
ansiktsuttryck till en komplimang eller att gå till en bankman för att få ett lån.
Resursklasserna följer olika regler men har alla en systematisk struktur där den första
delen i strukturen är en indelning i antingen partikulära eller universella resurser som
handlar om vilket värde resursen har baserat på utbytespartner och vad för relation som
ligger till grund för utbytet. Kärlek, status och tjänster är de partikulära resurserna
medan pengar, varor och information är de universella. Kärlek definieras som ett
uttryck för affektion, värme och bekvämlighet och är den mest partikulära resursen.
Pengar är den minst partikulära resursen eftersom det spelar stor roll vem individen får
kärlek ifrån, det kan kännas mer angeläget att få kärlek från sin partner än från
kassörskan i butiken. Pengar har samma värde oavsett vem som ger pengarna och hur
relationen ser ut och är därför den mest universella (Foa & Foa, 1976, s. 17). Ju mer
partikulär en resurs är desto svårare är det att byta ut den mot en annan resurs.
Partikularism handlar således om i vilken mån en resurs bara kan kopplas till en eller ett
fåtal personer medan universalism handlar om att resursen är applicerbar på alla. Det
kan kopplas till Blaus begrepp om intrinsiska och extrinsiska utbyten (Blau, 1986, ss.
15-16) där de intrinsiska utbytena präglas av partikulära utbytesakter medan extrinsiska
utbyten präglas av universella. Foa och Foa (1976, s. 30) menar att tillfredsställelsen är
lägre i de utbyten där det är stor skillnad mellan resursen individen ger och resursen
individen får tillbaka. Det betyder att om en individ ger kärlek till någon förväntar
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denne sig oftast att få kärlek tillbaka och blir inte tillfredsställd av att exempelvis istället
få pengar.
En annan del av resursklassernas struktur är att de antingen är konkreta eller
symboliska i utbytesakten. Konkreta utbyten är sådana som att ge ett konkret objekt
eller en kroppslig aktivitet såsom massage. Ju mer konkret en utbytesakt är desto lättare
är den att applicera på alla. Ett leende, en gest eller ett ansiktsuttryck är mer symboliska
utbyten vilka är mer svårvärderat och förstås inte på samma sätt av alla. Tjänster och
varor anses vara konkreta och handlar om en aktivitet eller en produkt som överförs
eller utbyts medan status och information är typiska för att vara symboliska resurser
som överförs verbalt eller via beteende. Kärlek och pengar kan överföras i både konkret
och symbolisk form trots att de är varandras motsatser (Foa och Foa, 1976, s. 18). En
blombukett kan vara den konkreta formen för kärlek medan den symboliska formen
snarare är en komplimang eller närhet. Att ge en blombukett är dock inte bara ett utbyte
av resursen kärlek utan även ett utbyte av varor, en utbytesakt kan alltså, främst
resursklassen kärlek, vara både konkret och symbolisk.
Att ge olika resurser har olika effekt på individen och individen motiveras ofta
av denna effekt. Att ge kärlek brukar exempelvis vara något som gör individen rikare
medan att ge pengar gör individen fattigare vilket reflekterar hur individen kognitivt
resonerar inför utbytet (Foa och Foa, 1976, s. 20). Individens behov har också olika
effekt på utbytet då individen enligt Foa och Foa (1976, s. 22) tenderar att enklare
kunna uttrycka sina behov när det gäller de mindre partikulära resurserna, att uttrycka
behov av pengar är enklare än att be om att få kärlek. De menar att denna skillnad kan
bero på till vilken grad resursklassen är passande för verbal kommunikation då språk är
något som är relevant när det kommer till utbyten av pengar medan kärlek är enklare
uttryckt via paralingvistisk kommunikation som exempelvis närhet och ansiktsuttryck.
Även individens tidigare erfarenheter av de olika resursklasserna i utbytesrelationer
tenderar att återspeglas i individens struktur. Om kärlek och status ofta hört ihop i
tidigare intrinsiska relationer så kommer de att kopplas ihop i större utsträckning för
individen än exempelvis kärlek och pengar.
De sex resursklasserna inbegriper alla aspekten tid eftersom tid krävs för att
kunna disponera resurserna. Tid är inte en resurs i sig, men är grundläggande för sociala
relationer då alla utbyten kräver tid i olika omfång (Foa & Foa, 1976, s. 16). Att leva i
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en miljö som tillför en överbelastning av olika sorters stimuli drabbar även de resurser
som kräver mer tid då de ofta blir mindre prioriterade i sådana miljöer. Tid har
exempelvis stor inverkan på hur kärlek uttrycks i utbyten, att ge och få kärlek kan inte
göras brådskande utan kräver tid medan pengar kan utbytas väldigt fort. Kärlek är även
en långsiktig investering som kräver ett antal interpersonella möten innan en belöning
kan ges (Foa & Foa, 1976, s. 23). Med det menas att en individ behöver känna tillit och
ha förväntningar om att transaktionen kommer att bli genomförd, det vill säga att om
individen ger kärlek så kommer den inom sinom tid att få kärlek tillbaka. Det betyder
att en individ i en kärleksrelation behöver tillit till sin partner för att känna att denne kan
investera i kärlek med vetskapen om att denne får tillbaka kärlek tids nog och därmed
inte tappar sin tillit och lust att investera. Tid är således en viktig beståndsdel för kärlek
och för långvariga relationer.
2.3 Rättviseteori
Rättviseteori utvecklades av J. Stacy Adams i mitten av 1960-talet och faller även den
inom ramen för social utbytesteori eftersom rättviseteori handlar om individens
kostnader och belöningar i ett socialt utbyte. Adams (1965, ss. 272-280) menar att
individen strävar efter en jämn fördelning av kostnader och belöningar och det är när
parterna i en utbytesrelation tar emot belöningar som är proportionerliga med kostnader
som rättvisa i förhållandet erhålls. Ett utbyte upplevs även som orättvist när det
föreligger obalans mellan förväntan och prestation, en obalans som leder till
otillfredsställelse samt ojämn fördelning mellan kostnad och belöning. Individen
förväntar sig således en rättvis återgäld för kostnaden den ger i utbytet och
rättviseproblem uppstår när bara en av parterna i utbytet upplever att kostnaden är
relevant, eftersom den andra parten då förväntar sig mer.
En central aspekt inom rättviseteori enligt G. William Walster, Elaine Walster
och Ellen Berscheid (1978, s. 6) är att när en individ inser att den är delaktig i en
orättvis relation kommer denne att känna sig olycklig och otillfredsställd och ju mer
orättvis relationen är desto mer olycklig kommer individen att känna sig. En annan
central aspekt är att när individen upptäcker att den är i en orättvis relation kommer
denne att försöka eliminera sina olyckliga känslor genom att återställa rättvisan. Det kan

7

göras genom att antingen förändra sina egna eller den andres belöningar, intala sig själv
att orättvisan egentligen är rättvis eller så kan individen lämna relationen.
Enligt rättviseteori känner individer sig mest bekväma när de får ut precis det
som de förtjänar från deras relation. Individer som tar emot mer belöningar i förhållande
till kostnader jämfört med sin partner känner sig övergynnade vilket skapar känslor av
skuld och frustration. Individer som jämfört med sin partner tar emot mindre belöningar
i förhållande till kostnader känner sig missgynnad där depressiva känslor och frustration
kan uppstå och vidare påverka individens tillfredsställelse i relationen (Walster, Walster
& Berscheid, 1978, s. 138).
Rättviseteorin har mottagit kritik för att inte vara applicerbar på romantiska
relationer. Med det menas att romantiska relationer, alltså kärlekspar, är speciella
relationer där regler om individers kostnader och belöningar inte existerar. Scanzoni (i
Walster, Walster & Berscheid, 1978, s. 162) hävdar dock att denna teori är minst lika
applicerbar på de allra mest romantiska relationerna, liksom vanliga korta relationer.
Vilket beror på att redan innan man ingår en relation har individerna ifråga redan
insocialiserade förväntningar om belöningar och kostnader, vilket inte försvinner i en
romantisk relation. I en romantisk relation existerar det således fortfarande
förväntningar på parternas prestationer.
De flesta romantiska relationer börjar med tron om att relationen är rättvis.
Homogami redogör för de fenomen som beskriver hur individer tenderar att välja
partners som är lik en själv vad gäller exempelvis social bakgrund, klass, intelligens,
utseende och psykisk hälsa. Med dessa förutsättningar tänker de flesta att de befinner
sig i en rättvis relation. Över tid kommer det fler aspekter som orsakar orättvisa i
relationen att visas. Ju mer tid individer i relationer spenderar med varandra desto fler
karaktärsdrag kommer att upptäckas (Walster, Walster & Berscheid, 1978, s. 166).
Romantiska långvariga relationer kan alltså från början ha sett lovande ut inom
rättviseperspektivet men sedan utvecklats till en relation som inte varit rättvis alls. En
romantisk relation tål perioder av orättvisa då individerna är medvetna om att relationen
ämnar hålla över en lång tid och att det därmed finns utrymme framöver till att justera
orättvisan. För att kunna studera rättviseaspekten i romantiska relationer föreslår Berg,
Piner och Frank (1993, s. 174) att fokus bör ligga på individens upplevelse av i vilken
utsträckning partnern har utbytt resurser som möter den andras behov. I det hänseendet
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studeras således rättviseaspekten utifrån individens subjektiva upplevelse eftersom
individer värderar resurser olika.
3. Tidigare forskning inom fältet
Kvalitativ forskning kring individers upplevelser om ett avslutat samboförhållande är
ringa. Den forskning som existerar handlar främst om individens attityd kring att ingå
samboskap kontra att ingå äktenskap (e.g. Bernhardt & Moors, 2009; Bernhardt &
Thomson, 2010). När orsaken till att förhållanden avslutas undersökts har istället
kvantitativ forskning varit framträdande där faktorer såsom kommunikationsproblem,
ekonomisk instabilitet och egenskaper hos parten som uppstår efter en tid tillsammans
visat sig leda till separation eftersom det ökar sannolikheten för att tillfredsställelsen hos
parterna minskar. Det har visat sig att individer i Sverige och Norge som lever i ett
samboförhållande var mindre seriösa och mindre tillfredsställda i förhållandet än de
som var gifta och hade därför oftare tankar på att avsluta relationen, något som förklaras
av att individer i samboförhållanden har ett mer individualistiskt och icke-traditionellt
levnadssätt (Bernhardt, Noack & Wiik, 2009). Dessutom har studier även visat att
individer som lever i samboförhållanden visar mindre ömhet gentemot varandra och har
konflikter i högre utsträckning än gifta par (Hardie & Lucas 2010, s. 1147). Samtidigt
som det alltså finns en mängd forskning kring vilka faktorer som är orsaken till att
förhållanden avslutas finns det föga forskning som undersöker individernas egna
upplevelser av ett avslutat samboförhållande. Redovisning nedan görs av forskning som
har samma teoretiska utgångspunkt som föreliggande studie snarare än forskning som
har tillämpat kvalitativa metoder med andra teoretiska utgångspunkter. För mer
detaljerad litteratursökning se avsnitt 5.1 Litteratursökning.
3.1 Om tid inom kärleksrelationer
Kathryn Rettig och Margaret Bubolz (1983) har använt tid som en resurs och undersökt
hur mycket tid parter spenderade tillsammans i olika typer av aktiviteter och hur viktig
parterna ansåg att den spenderade tiden tillsammans var för tillfredsställelsen i
relationen. Resultatet i studien visade att spenderad tid tillsammans var viktig för
tillfredsställelsen hos framförallt kvinnor och att sådan tid var värdefull genom
exempelvis att göra gemensamma saker bara parterna ihop eller att diskutera personliga
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känslor (Rettig & Bubolz, 1983, ss. 497, 506). Hur mycket tid som spenderas med
varandra inom intima relationer har på senare år studerats i måttlig mängd och att
spendera mer tid med varandra har visat sig främja positiv reciprocitet, det vill säga att
relationens utbyten blir balanserade mellan parterna, det individen ger får denne också
tillbaka av sin partner (Ford, Agosta, Huang & Shannon, 2017, s. 175). Vidare visar
forskning att tillräckligt med spenderad tid tillsammans är avgörande för relationen
eftersom att individen annars känner sig mindre tillfredsställd och därför vill avsluta en
relation (Dailey, Rosetto, Pfiester & Surra, 2009, ss. 452, 458). Tiden som avsågs i
studien var att individen antingen kände att denne inte fick tillräckligt med tid med den
andra partern eller att denne ville spendera mer tid utanför förhållandet genom att
exempelvis värdesätta vänner eller egna aktiviteter högre än förhållandet. Studien visar
även att för de individer som vill spendera mer tid tillsammans sågs tiden som
spenderades med den andra som en belöning, att inte ha möjlighet att få uppleva denna
belöning så frekvent som önskat kunde minska tillfredsställelsen.
3.2 Om kärlek inom kärleksrelationer
Emotionen kärlek, i form av affektion, vilken är den mest partikulära resursen, har visat
sig vara mest betydelsefull inom intima relationer för att parterna ska känna sig så
tillfredsställda som möjligt med förhållandet (Rettig & Bubolz, 1983, s. 497). Det har
även visat sig att relationer har större sannolikhet att bestå när emotioner upplevs och
uttrycks samtidigt som de motsvarar normerna i den aktuella kontexten (Lawler &
Thye, 1999). Samma forskning visar på att det är viktigt att emotionerna delas öppet i
utbytet då de genererar ett ömsesidigt förtroende parterna emellan. När en av parterna
utbyter kärlek som resurs kan den andra parten uppleva och uttrycka tacksamhet, vilket
gör att partern som gett kärlek blir försäkrad om att kärleken togs emot på ett bra sätt.
Positiva emotioner vid ett utbyte ökar alltså sannolikheten för att parten som tog emot
något kommer att ge tillbaka i framtiden.
Senare studier inom social utbytesteori visar att när individer ger ett utbyte till
en part och upplever att den andra parten uttrycker positiva emotioner responderar
individen tillbaka med ett positivt beteende (Ford et al. 2017, s. 175). Vidare har
positiva emotioner visat sig ha väsentlig betydelse i relationer då positiva emotioner,
särskilt kärlek, främjar sammanhållning och långvariga relationer som skapar maximal
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investering hos båda parter. Att visa affektion är också något som visat sig ha stor
betydelse för hållbara relationer då affektion signalerar parternas förpliktelse och vilja
att fokusera på relationen snarare än sitt eget självintresse (Shiota, Campos & Keltner,
2004, ss. 130, 143). Enligt Gonzaga, Keltner, Londahl och Smith (2001) leder
upplevelsen av kärlek i en relation till att parterna närmar sig varandra. Genom att
uttrycka kärlek i ord eller handling ökar engagemanget för relationen vilket stärker och
skyddar bandet kärleksparterna har sinsemellan. Dessutom visar samma forskning att
kärlek i en relation handlar mer om att tillföra positiva utbyten snarare än att reducera
negativa utbyten. Kärlek påverkar alltså inte de redan existerande negativa aspekterna i
relationen utan bidrar endast med positiva. För att reducera brister i relationen räcker
det alltså inte med att endast uttrycka och ge mer kärlek.
3.3 Om rättvisa inom kärleksrelationer
Hur rättvis en intim relation upplevs vara har visat sig ha stor betydelse för relationens
varaktighet då individer som lever i en intim relation bryr sig om hur belönande eller
kostande relationen är, det vill säga hur mycket individen behöver offra av sig själv och
hur mycket individen upplever att denne får tillbaka. Det har dock visat sig att individer
i en intim relation bryr sig mindre om omedelbara belöningar och kortsiktig rättvisa
men att de samtidigt kan ha svårt för att bedöma om relationen är rättvis eller inte. Av
vad som framkommit i studier om rättvisa inom intima relationer tycks det dock inte
vara rättvisan i sig som är viktigast för individer i ett förhållande utan snarare
belöningarna. Det är oftast först när en relation börjar försämras som individen tenderar
att tänka på om relationen är rättvis och om individen får lika mycket belöning som den
ger i kostnader (Hatfield, Rapson & Aumer-Ryan, 2009, ss. 420-425). Samma studie
visar att individer som lever i relationer som under en lång period upplevts som orättvist
upplevde sig mindre tillfredsställda.
Forskning som fokuserat på både rättviseteori och social utbytesteori har även
visat att individer som upplever missgynnsam rättvisa anser att relationen påverkas
negativt i bemärkelse av lägre tillfredsställelse och engagemang vilket vidare kan öka
risken för separation (Sprecher, 2001, s. 606). Samma forskning visade även att
tillfredsställelse och engagemang kan bidra till en minskning av missgynnsam
ojämlikhet samt att kvinnors engagemang var den starkaste faktorn till relationers
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stabilitet. Rättviseaspekten är således en central del av en intim relation och en
långvarig upplevd orättvisa leder med stor sannolikhet till att individen känner
otillfredsställelse.
Forskning har visat att individer som är övergynnade i en relation upplever
känslor som kan associeras med skuld, medan de individer som är missgynnade i en
relation upplever känslor som associeras med ilska, för kvinnor som var missgynnade
kunde känslorna även kopplas till sorg (Guerrero, Valley & Farinelli, 2008, s. 717).
Dessutom visar samma forskning att par som upplever rättvisa inom förhållandet också
uttrycker sina känslor på ett konstruktivt sätt medan par som upplever orättvisa istället
uttrycker sina känslor på ett destruktivt sätt, vilket indikerar på positiva utfall när ett par
lever i ett rättvist förhållande.
Jeffery H. Larson, Clark H. Hammond och James M. Harper (1998) framställer
resultat från forskning som visar att upplevelsen av att vara missgynnad i en relation
kan resultera i att intimiteten påverkas mer negativt än för de individer som upplever sig
vara övergynnade (Larson, Hammond & Harper, 1998, s. 495). Kvinnor som levde i ett
orättvist förhållande rapporterade lägre intimitet än kvinnor som levde i rättvisa
relationer, medan män i orättvisa relationer inte rapporterar lägre intimitet än män i
rättvisa relationer. Intimitet definieras i studien som en känsla av samhörighet från båda
parter inom en engagerad relation, vilket var ett resultat av delade värderingar, åsikter
och erfarenheter. Författarna till studien kännetecknar intimitet genom bland annat god
konfliktlösning, kompatibilitet, affektion, samhörighet samt hur uttrycksfulla parterna är
gentemot varandra.
3.4 Denna studie i förhållande till tidigare forskning
Studierna visar att tid är en viktig del i förhållandet för att parterna i relationen ska känna
tillfredsställelse (Dailey et al., 2009). Tid är således en relevant aspekt att undersöka i ett
förhållande som har avslutats. Tidigare forskning visar även att kärlek är den viktigaste
resursklassen för en intim relation, ju mer partikulär en resurs är desto viktigare är den för
relationen (Rettig & Bubolz, 1983). Det ger skäl till varför denna studie kommer att fokusera
på just resursklassen kärlek. Tidigare forskning har även visat att missgynnsam rättvisa
påverkar relationen på ett negativt sätt i bemärkelse av lägre tillfredsställelse och engagemang
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vilket ökar risken för separation (Sprecher, 2001), samtidigt som rättvisa relationer har mer
positiva utfall för relationen ifråga (Guerrero, Valley & Farinelli, 2008).
Dessa tidigare studier har i första hand haft en kvantitativ ansats, därav har
föreliggande studie valt att tillämpa en kvalitativ metod för att kunna bidra med djupare
förståelse för vilka upplevelser individer som har levt i ett samboförhållande har om hur det
sociala utbytet uttrycktes och påverkade förhållandet.
5. Metodologiska utgångspunkter
Då studien avser att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett
samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och
påverkade förhållandet föreligger ett kvalitativt tillvägagångssätt som mest relevant. En
sådan metod används för att skapa djup med tonvikt på mening och förståelse av
innebörder snarare än kvantifiering av data. Stor vikt ligger på att förstå och tolka
deltagarnas verklighet och den sociala relation de befinner sig i, vilket innebär att
kvalitativa ansatser i allmänhet och denna studie i synnerhet inbegriper det
vetenskapsteoretiska förhållningssättet hermeneutik (Bryman, 2008, s. 341). John W.
Creswell och Cheryl N. Poth (2017, s. 77) menar att ett hermeneutiskt fenomenologiskt
förhållningssätt används för att beskriva och tolka individens direkta erfarenheter och
upplevelser av ett fenomen där syftet är att komma fram till en essens snarare än att
beskriva de enskilda upplevelserna av fenomenet. Föreliggande studie använder därför
en hermeneutisk fenomenologisk grund eftersom individernas upplevelser står i fokus.
5.1 Litteratursökning
Eftersom studien tillämpar ett kvalitativt förhållningssätt bör det strävas efter att hitta
artiklar som tillämpat kvalitativa metoder. För optimala jämförelser med föreliggande
studie och den tidigare forskning som redovisades var det även väsentligt att redovisa
artiklar med samma teoretiska utgångspunkt. Trots sökhjälp från bibliotekarie har
forskarna till föreliggande studie haft svårigheter med att finna tidigare forskning med
kvalitativ ansats. De databaser som användes var: Psycinfo, Psycarticles, Socindex och
Worldcat Discovery. De tidsskrifter som användes var Journal of Marriage & Family,
Journal of Social and Personal Relationships samt Journal of Marital and Family
Therapy. Sökord som användes var bland annat cohabitation, love, couple, romantic,
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relationship, resource theory, resource, equity, reciprocity, maintenance, marriage,
social exchange*, emotions, exchange, affection.
5.2 Metodval - den kvalitativa intervjun
Denna

studie

tillämpade

en

halvstrukturerad

livsvärldsintervju

som

datainsamlingsmetod. En sådan form av intervju syftar enligt Steinar Kvale och Svend
Brinkmann (2014, s. 19) till att få intervjupersonens egen beskrivning av sin levda värld
där innebörden av beskrivna fenomen sedan tolkas. Att intervjuerna varit
halvstrukturerade innebär att en intervjuguide användes för att hålla fokus på relevanta
teman för studiens ändamål men samtidigt ge utrymme för respondentens egen
öppenhet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Eftersom denna studie syftar till att skapa
förståelse för individers upplevelser av ett fenomen har en halvstrukturerad intervju med
öppna frågor lämpat sig bäst. En sådan ger respondenten möjlighet att själv reflektera
över sin subjektiva upplevelse och också ges möjlighet att svara utifrån det med sina
egna ord (Bryman, 2008, s. 244), eftersom respondenten inte tvingas svara utifrån
ordval som valts ut av intervjuarna. Slutna frågor hade i innevarande studie inte gett
respondenten samma möjlighet att förmedla sin subjektiva upplevelse då det hade ökat
sannolikheten för att låsa respondentens tankar och svar. Det hade försvårat möjligheten
till att svara på studiens forskningsfrågor som riktar sig till individers upplevelser. En
nackdel med öppna frågor särskilt i hänseendet att det handlar om subjektiva
upplevelser är att det kräver mer från respondenten vilket kan vara svårt att förhålla sig
till för en del individer då det kan finnas en svårighet i att reflektera och prata om sina
känslor eller erfarenheter (Bryman, 2008, s. 245). Om studien istället syftat till att skapa
förståelse för hur individer tillsammans skapar mening av ett särskilt fenomen snarare
än individers subjektiva upplevelser hade en lämplig datainsamlingsmetod varit
fokusgrupp intervjuer. En sådan ger möjlighet för respondenterna att i grupp diskutera
ett ämne och skapa mening för det ämnet genom gemensamma tankar och värderingar
(Bryman, 2008, s. 449). I föreliggande studie hade dock en fokusgruppintervju riskerat
att påverka varje enskild respondents tankar om sina upplevelser vilket i sin tur kan
tänkas påverka respondentens svar, med det i åtanke valdes individuella intervjuer som
lämplig datainsamlingsmetod.
5.3 Urval
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Föreliggande studie tillämpade ett strategiskt, målinriktat urval i två steg. Ett
bekvämlighetsurval genomfördes som ett första steg vilket innebär att respondenterna
väljs ut för att de finns tillgängliga (Bryman, 2008, s. 433). En del av respondenter
nåddes via en annons som lades ut på Facebook där det efterfrågades att individen ska
ha avslutat ett samboförhållande, totalt valde fyra respondenter att via annonsen ställa
upp på en intervju. I det andra steget genomfördes ett snöbollsurval som innebär att via
ett antal respondenter kommer forskarna i kontakt med ytterligare respondenter.
(Bryman, 2008, s. 434). Sex respondenter nåddes genom snöbollsurvalet då de
kontaktades via de respondenter som nåddes via Facebook. Totalt deltog tio stycken
respondenter, alla oberoende av varandra, varav fyra män och sex kvinnor, som var
mellan 22-31 år. Det betyder att det är tio individer från tio olika samboförhållanden
som intervjuades, det var således inga par från samma sambo konstellation som
intervjuades. Fokus var att finna respondenter som är relevanta för forskningsfrågorna.
Det innebär att de respondenter som deltog behöver ha levt i ett samboförhållande som
har avslutats för att vara relevanta för denna studie. Studiens urval berör därför endast
individer som har minst ett års erfarenhet av ett avslutat samboförhållande, men max tre
år från det att separationen ägt rum. På så sätt har respondenten bättre förutsättningar att
inte svara i affekt men samtidigt minnas upplevelserna i klarhet. Hänsyn har inte tagits
till varken utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, ålder eller kön i studiens urval
av respondenter. Respondenterna ska dock ha levt samboförhållandet i en svensk
kontext.
Den information som respondenterna fick angående studien var att studien
handlar om samboförhållanden och individers upplevelser av ett samboförhållande som
avslutats. Ingen ytterligare information gavs eftersom att respondenterna inte skulle
fundera på eventuella frågeställningar och på så sätt riskera att formulera svar i förväg
då det påverkar svarens tillförlitlighet.
5.3.1 Respondentgalleri. Nedan följer en presentation av varje respondents fiktiva
namn, ålder, längd på samboförhållandet, när samboförhållandet avslutades samt
huruvida intervjun genomfördes via Skype eller fysiskt möte.
•

Adam, 22 år, samboförhållandet varade i fem år och avslutades för ett år sedan,
intervjuades vid ett fysiskt möte.
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•

Benjamin, 22 år, samboförhållandet varade i ett år och avslutades för två år
sedan, intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Cecilia, 21 år, samboförhållandet varade i ett och ett halvt år och avslutades för
ett år sedan, intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Daniella, 30 år, samboförhållandet varade i fyra år och avslutades för tre år
sedan, intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Emma, 30 år, samboförhållandet varade i sju år och avslutades för två och ett
halvt år sedan, intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Frida, 27 år, samboförhållandet varade i fyra år och avslutades för ett år sedan,
intervjuades via skype.

•

Gabriella, 31 år, samboförhållandet varade i fyra år och avslutades för tre år
sedan, intervjuades via skype.

•

Helena, 28 år, samboförhållandet varade i åtta år och avslutades för tre år sedan,
intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Isak, 27 år, samboförhållandet varade i tre år och avslutades för ett och ett halvt
år sedan, intervjuades vid ett fysiskt möte.

•

Johan, 24 år, samboförhållandet varade i fem år och avslutades för tre år sedan,
intervjuades vid ett fysiskt möte.

5.4 Etiska överväganden
Föreliggande studie samlade in data genom intervjuer där alla respondenter gav sitt
samtycke till en inspelning av intervjun i form av att skriva under ett samtyckeskrav.
Hade någon av deltagarna inte gett sin tillåtelse till en inspelning skulle en av
intervjuarna fått stödanteckna under intervjun och ett övervägande om att intervjua flera
personer hade varit angeläget. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär
att personuppgifter ska förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12), förvarades material såsom ljudfiler och transkriberingar
på ett USB-minne som inte är möjligt för andra att ta del av.
Ett informationsbrev delades ut till varje respondent vid början av
intervjutillfället (bilaga 1). Respondenten fick information om att deltagandet är
frivilligt, att möjligheten till att avbryta intervjun när denne önskar finns, att
informationen endast kommer användas till studiens ändamål, samt att respondenten är
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anonym i studien. Då studien riktade sig till individer i vuxen ålder var inget samtycke
från

vårdnadshavare

nödvändig,

utan

endast

från

respondenterna

själva

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Individer som deltar i en undersökning har ett berättigat
krav på skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis sina livsförhållanden och individer
som deltar i undersökningar får heller inte utsättas för psykisk eller fysisk skada
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Då föreliggande studie studerade livsförhållanden i form
av kärleksrelationer kan deltagarna ha upplevt att det är känsliga frågor som kan ha
väckt starka känslor. Två av respondenterna nämnde i slutet av intervjun att de upplevde
intervjutillfället som ett terapisamtal. Intervjutillfällena kan tänkas ha orsakat vissa
respondenter nedstämdhet då en intervju med sådana personliga frågor kan tänkas riva
upp gamla sår och känslor. Forskarna hade en viss medvetenhet kring detta, därav
avgränsningen att det ska ha gått minst ett år från det att förhållandet avslutades så att
respondenterna inte skulle ha lika nära till dessa känslor utan istället uppnå en viss
distans. Dessutom fick respondenterna information om möjligheten att avbryta intervjun
om det önskades. Då de två respondenter som nämnde att intervjutillfället kändes som
ett terapisamtal även nämnde att det kändes skönt att prata om sitt avslutade
samboförhållande kan det tänkas ha påverkat respondenterna till välmående snarare än
nedstämdhet. Trots att forskarna till föreliggande studie inte är utbildade terapeuter kan
det därför ändå tänkas vara skönt att sätta ord på sina känslor oavsett vem som lyssnar.
5.5 Empiriskt instrument - intervjuguide
Intervjuguiden (bilaga 2) bestod av totalt 33 frågor exklusive eventuella följdfrågor som
ställdes för att få mer mättande och klargörande svar. Intervjuguiden är utformad efter
studiens syfte som vidare bröts ned till forskningsfrågor vilka sedan kopplades till
studiens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket har således varit aktiv vid
skapandet av intervjuguiden, bland annat eftersom studien tillämpar definitioner som
har sin utgångspunkt i de teoretiska ramverken. Studiens forskningsfrågor bröts ned
olika intervjuområden, det vill säga att ett visst antal frågor hör till den första
forskningsfrågan medan ett annat antal frågor hör till den andra forskningsfrågan och så
vidare. Under respektive intervjuområde formulerades intervjufrågor i syfte att få
respondentutsagor som kunde hjälpa till att besvara forskningsfrågorna, se figur 1, 2 och
3.
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Figur 1. En modell över intervjufrågornas koppling till studiens första forskningsfråga.
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Figur 2. En modell över intervjufrågornas koppling till studiens andra forskningsfråga.
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Figur 3. En modell över intervjufrågornas koppling till studiens tredje forskningsfråga.

I intervjuguiden gavs området tid två intervjuområden: engagemang av tid och tid och
rättvisa, där det första intervjuområdet hör ihop med den första forskningsfrågan och
det andra intervjuområdet hör ihop med den tredje forskningsfrågan. Intervjuområdet
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engagemang av tid behandlade aspekter såsom tid för gemensamma aktiviteter, hur den
gemensamma tiden värdesattes och hur tiden togs tillvara på. Intervjuområdet tid och
rättvisa behandlade upplevelsen av givandet och tagandet av tid samt vad som
förväntades och ansågs förtjänas i bemärkelsen av tid. De två intervjuområden som
kärlek gavs var utbyte av kärlek som hör ihop med forskningsfråga två och kärlek och
rättvisa som hör ihop med den tredje forskningsfrågan. Intervjuområdet utbyte av kärlek
behandlade upplevelsen av hur kärlek uttrycktes på olika sätt. Begreppet kärlek följer
den uppdelning som Foa och Foa (1976) gör, kärlek delades därmed upp i
bekvämlighet, värme och affektion. Intervjuområdet kärlek och rättvisa behandlade
upplevelsen av givandet och tagandet av kärlek samt vad som förväntades och ansågs
förtjänas i bemärkelsen av kärlek.
5.6 Tillvägagångssätt
Under denna rubrik redovisas studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras
genomförandet av intervjuerna för att följas av en noggrann beskrivning av
transkriberings- och kodningsprocessen. Slutligen redovisas vilken analysmetod som
tillämpades och motivering till valet av en sådan analysmetod.
5.6.1 Genomförande av intervjuer. Respondenterna intervjuades under februari
och mars månad år 2018, två stycken via Skype och åtta stycken via personliga
intervjuer i ett avlägset rum på en högskola i Västra Götaland. Intervjuerna varade
mellan 35-55 minuter och närvarande under intervjun var respondenten samt två
intervjuare, det vill säga forskarna till denna studie.
Vid intervjutillfället gavs en kort presentation av forskarna samt studiens syfte,
därefter fick respondenten ett informationsbrev med ytterligare information om studien
(bilaga

1)

och

ett

samtyckesbrev

för

tillhandahållandet

av

respondentens

personuppgifter som respondenten fick skriva under (bilaga 3). De respondenter som
intervjuades på en högskola i Västra Götaland erbjöds fika i form av kaffe/te och kaka,
de respondenter som intervjuades via Skype erbjöds att själv köpa fika för att sedan få
ersättning för det. Intervjun genomfördes sedan med stöd av intervjuguiden och i slutet
av intervjun gavs respondenten möjlighet att tillägga om denne ansåg att något fattades
eller ville berätta om någon annan aspekt som ansågs vara central i relation till
samboförhållandets avslut.
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5.6.2

Transkriberings-

och

kodningsprocess.

Kvalitativa

forskare

är

intresserade av vad som sägs och hur det sägs (Bryman, 2008, s. 428), därför är en
fullständig redogörelse av intervjuerna av stor vikt. Att transkribera innebär att skriva
om ett lingvistiskt språk till ett skrivet språk (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 98), något
som kan medföra att innebörder av sagda ord förlorar sin betydelse. För att undvika det
innehåller föreliggande studies transkriberingar ordagranna formuleringar av både
intervjuare och respondenter. Transkribering av den insamlade datan utfördes av
forskarna genom att den inspelade intervjun skrevs in i ett Word dokument. Varje
inspelad intervju delades upp så att forskarna transkriberade hälften var, vilket
underlättade

transkriberingsprocessen

för

forskarna.

Vid

sammanställning

av

transkriberingarna dubbelkollade sedan forskarna att det transkriberades på samma sätt.
Samtliga transkriberingar lästes sedan igenom, vilket medförde att forskarna blev mer
insatta i varje intervju. När respondenten sagt något som varit otydligt i inspelningen
antecknades det genom att skriva “ohörbart” i dokumentet istället för att skriva ut något
som intervjuaren tror sig ha hört. Om exempelvis respondenten sade något med
betoning på ett ord skrevs det ut med ett utropstecken. Om respondenten lät tveksam
genom att säga exempelvis “eh” så har det skrivits ut likt följande exempel: “Eh… han
hade liksom kunnat skapa tid, istället för att säga liksom att eh… ja, nä men jag har inte
tid liksom att det finns inte”.
Efter att intervjuerna transkriberades användes de som underlag till
kodningsprocessen. Kodningen började med att forskarna var för sig läste igenom det
transkriberade materialet ett flertal gånger för att skriva ut de primära tänkbara koderna.
Därefter lästes materialet igenom på nytt med syfte att markera enskilda signifikanta
uttalanden och anteckna tankar och reflektioner, vilket Miles, Huberman & Saldaña
(2014, s. 74) betonar vikten av att genomföra. Med viss hjälp av tankekartor
sammanställdes sedan uttalandena till 94 stycken eventuellt användbara koder. Koderna
sammanställdes och sammanfördes till totalt fem olika teman och två subteman som
grundar sig i respondenternas svar men samtidigt kan kopplas till såväl forskningsfrågor
som teori och tidigare forskning. De framställda teman granskades sedan så att de
överensstämde med tidigare framtagna signifikanta uttalanden och koder. De fem teman
presenteras i resultatet (avsnitt 6 Resultat).
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Rubrikerna till studiens teman är ihopsatta uttalanden från respondenternas svar och för
att säkerställa att framtagna teman hör ihop med majoriteten av respondenternas svar
sammanställdes frekvensen av svaren i en tabell (tabell 2 under avsnittet 6 Resultat).
5.6.3 Analysmetod. Det övergripande syftet med denna studie var att skapa
förståelse för individers subjektiva upplevelser av ett särskilt fenomen, nämligen
samboförhållanden som avslutats. I analysen innebär det att forskarna till studien
tolkade respondenternas beskrivningar av det upplevda fenomenet. För att
respondenternas upplevelser ska vara i fokus och för att skapa förståelse för dessa
ansågs en tematisk analysmetod vara mest lämplig att använda då det i en sådan
fokuseras på att identifiera och analysera mönster i respondenternas upplevelser (Braun
& Clarke, 2006, s. 79). Då studien har en fenomenologisk ansats ansågs även en
tematisk analys som bäst lämpad då en sådan ger forskarna till studien möjlighet att
hitta de mönster i respondenternas svar som leder till att kunna få fram essensen i
resultatet. En tematisk analys anses dessutom vara bäst lämpad som analysmetod då
syftet med studien inte är att generalisera resultatet utan snarare studera komplexiteten i
respondenternas svar (Braun & Clarke, 2006, s. 81). På så sätt kan tematisk analys
användas för att reflektera verkligheten. Tematisk analys är inte heller avgränsad till
något specifikt teoretiskt ramverk (Braun & Clarke, 2006, s. 81) vilket gör den lämpad
till denna studie då studiens teoretiska ramverk består av tre teorier. Den tematiska
analys som användes i studien organiserades induktivt via “bottom-up” metoden, vilket
innebär att identifierade teman har en stark koppling till själva datan (Braun & Clarke,
2006, s. 84). Intervjuerna kodades således inte till redan färdiga teman eftersom den
fenomenologiska filosofin söker finna mönstren i respondenternas svar genom att läsa
datan flertalet gånger och koda därefter utan att ta hänsyn till teman som tidigare studier
har identifierat inom liknande områden. De teman som bearbetades fram grundar sig
således i respondenternas subjektiva upplevelser, vilket dock inte utesluter forskarnas
verklighet- samt kunskapssyn som genomsyrar tolkningen av individens beskrivna
upplevelser och vidare påverkar studiens resultat. Se avsnitt 5.7 Socialkonstruktivism
och hermeneutik för vidare presentation av verklighets- samt kunskapssyn.
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5.7 Socialkonstruktivism och hermeneutik
Hur forskning framställs och bedrivs påverkas av forskarens kunskaps- och
verklighetssyn, det ter sig således angeläget att presentera de egna subjektiva
värderingarna och dess roll (Creswell, 2013, s. 80). Framförallt är det relevant i
kvalitativa studier där det huvudsakliga syftet är att tolka individens subjektiva
upplevelser vilket vidare kommer påverka studiens resultat.
Ontologi är läran om hur världen är konstruerad, det vill säga vilken
verklighetssyn individen besitter (Creswell, 2013, s. 20). Inom den materialistiska
inriktningen består världen endast av materia som existerar oberoende av individen, en
inriktning som är vanligt förekommande inom den naturvetenskapliga traditionen
(Nordin, 2018). Eftersom föreliggande studie undersöker individer i samspel med
varandra föreligger ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt som mest lämplig då det
innebär att samhället är socialt konstruerat av individers interaktioner där en objektiv
verklighet inte existerar, utan individen upplever verkligheten utifrån deras relation till
omgivningen (Creswell, 2013, s. 24). Att ha en socialkonstruktivistisk verklighetssyn
innebär således att sociala fenomen och dess mening ständigt skapas och återskapas av
sociala aktörer.
Den kunskapsteoretiska inriktningen hermeneutik innebär att kunskap ses som
något relativt, beroende av sociala förhållanden, sociala kontexten och den som tolkar.
Det innebär att den kunskap som anskaffas vid en situation inte går att jämföra med
kunskap från andra situationer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 78). Viktigt att påpeka är
att det är omöjligt att tolka utan viss förförståelse vilket innebär att forskarna tolkat det
empiriska resultatet mot bakgrund av tidigare erfarenheter och förutsättningar
(Bergström & Boréus, 2012, s. 31). Hermeneutiken är således inte ute efter att förklara
ett fenomen som den positivistiska inriktningen utan istället är förståelse och tolkning
av den text som studeras central. Det är också viktigt att studera det sociala fenomenet i
relation till en större helhet då ett fenomen får olika betydelser i olika sammanhang och
kontexter där de konkreta och specifika förhållandena har väsentlig betydelse
(Andersson, 2014, s. 68). Den hermeneutiska inriktningen innebär i denna studie att
fokus ligger på att tolka och förstå den text som framställs ur intervjuerna. Det innebär
att studiens tolkning och analys baseras på respondenternas beskrivna subjektiva
upplevelser kring sociala utbyten. Det går således inte att framställa en objektiv
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verklighet av respondenternas upplevelser. Denna kunskaps och verklighetssyn bidrar
till att finna djupare innebörd i respondenternas uttalanden.
5.8 Validitet och reliabilitet
För att uppnå så god kvalitet som möjligt på forskning är det viktigt att forskarna visar
en metodologisk medvetenhet och för det finns kvalitetskriterierna validitet och
reliabilitet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt en studies resultat är och rör
huruvida ett resultat är replikerbart vid andra tillfällen och av andra forskare. Den
interna reliabiliteten handlar om att forskarna kommer överens om hur resultatet ska
tolkas (Bryman, 2011, ss. 352-352, Kirk & Miller, 1986, s. 19), vilket forskarna till
studien i möjligaste mån försökt uppnå genom att beskriva den kunskaps- och
verklighetssyn forskarna besitter. Under transkriberings- och kodningsprocessen
diskuterade forskarna till studien även hur koderna ska tolkas och sammankopplas med
varandra. Den externa reliabiliteten rör studiens replikerbarhet och handlar om huruvida
studien kan upprepas på nytt. Viktiga aspekter för den externa reliabiliteten är den
sociala kontext där studien genomförs eftersom respondenternas svar inte går att frysa
(Bryman, 2011, s. 352). Att erhålla ett högt mått på den externa reliabiliteten är
nästintill ogenomförbart då respondenternas subjektiva svar påverkas av den sociala
miljö de befunnit sig i samt den interaktiva process som skett mellan intervjuare och
respondent. Något som bidrar till att om studien replikeras på nytt hade intervjuerna
möjligtvis fått ut svar som skiljer sig från föreliggande studie, vilket troligen hade gett
ett annat resultat. För att i denna studie ändå uppnå en möjlig extern reliabilitet
redovisades en utförlig beskrivning av studiens tillvägagångssätt. Det användes även en
halvstrukturerad intervjuguide vid samtliga intervjuer med utformade öppna frågor,
vilket minskar risken för att respondenten ska kunna räkna ut vilket svar som förväntas
av denne. På så sätt påverkar forskarna den interaktiva processen och respondentens
subjektiva svar under intervjutillfället så lite som möjligt. Intervjuguiden bifogas med
avsikt att studien ska bli så replikerbar som möjligt (bilaga 2).
Validitet handlar om huruvida studiens forskare undersöker och besvarar det
syfte som formulerades. Den interna validiteten handlar om studiens trovärdighet och
uppnås genom att forskarna skapar en överensstämmelse mellan den insamlade datan
och det teoretiska ramverk som studien grundar sig i (Bryman, 2011, s. 253). Då denna
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studie behandlade abstrakta begrepp såsom kärlek, tid och rättvisa var forskarna till
studien noggranna med att använda definitioner av begreppen som utgår från det
tillämpade teoretiska ramverk eftersom begreppen kan tänkas ha olika innebörd för
olika individer. Samtliga intervjuer utgår från en och samma intervjuguide vilken är
utformad efter studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska ramverk. Något som
bidrar till att alla intervjuer var fokuserade på det område som ämnades undersökas
vilket ökar studiens trovärdighet. Vidare handlar den externa validiteten om studiens
överförbarhet och huruvida studien går att överföra på en bredare grupp. Inom kvalitativ
forskning ligger fokus dock på djup snarare än på bredd samt på att producera fylliga
och täta beskrivningar för att resultatet ska kunna vara överförbart på en annan miljö
(Bryman, 2011, s. 355). Forskarna till studien har i möjligaste mån försökt producera
fylliga beskrivningar genom att bland annat låta respondenterna tala utan att bli
avbrutna, ställa flertalet följdfrågor samt genom att analysera hela transkriberingar och
inte bara delar av den. Det går därmed att konstatera att det finns en möjlighet att
resultatet är överförbart till andra individer som har upplevt ett samboförhållande som
avslutats då de kan känna igen sig i det resultat som framkommit i studien.
Objektivitet handlar om att hålla den egna förförståelsen utanför tolkningen av
den empiriska datan (Creswell & Poth, 2017, s. 76). För att uppnå så hög objektivitet
som möjligt diskuterade forskarna till studien den egna förförståelsen, vilken innefattar
egna erfarenheter och tankar om samboförhållanden, för att det ska tydliggöras och
hållas utanför tolkningen. På så att påverkas inte studiens resultat av forskarnas
förförståelse.
Forskarna diskuterade den egna förförståelsen kring aspekterna tid, kärlek och
fördelningen av rättvisa i ett förhållande och kommit fram till att alla tre aspekter är
viktiga för ett förhållande. Diskussion fördes kring vilken av de tre aspekterna som
skulle vara mest grundläggande, där forskarna upptäckte att åsikterna skiljde sig åt.
Genom att öppet diskutera kring denna meningsskiljaktighet skapades en medvetenhet
kring att förhålla sig objektivt. Creswell och Poth (2017, s. 78) benämner denna metod
som bracketing, vilket är en metod som säkerställer att fokus varit på respondenternas
svar.
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6. Resultat
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatredovisningen är uppdelad
genom de fem teman som framställdes i studien: Att vara bortprioriterad och att bo
med varandra utan att umgås berör respondenternas upplevelse av utbytet av tid, att
uttrycka kärlek på olika sätt och att förlora en del av sig själv berör respondenternas
upplevelse av utbytet av kärlek samt att ge mer än vad du får tillbaka vilken berör
respondenternas upplevelse av rättvisa. Det sistnämnda temat har två subteman: ett
ojämlikt utbyte av tid samt ett ojämlikt utbyte av kärlek vilka berör den tredje
forskningsfrågan men som också överlappar de andra teman. Subtema 6.5.1 överlappar
mer med tema 6.1 och 6.2 medan subtema 6.5.2 överlappar mer med tema 6.3 och 6.4.
Se figur 4 som visar hur studiens teman hör ihop med forskningsfrågorna.

Figur 4. Illustration av hur syfte, forskningsfrågor och teman relaterar till varandra.
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Teman är framtagna ur respondenternas uttalanden och resultatet presenteras
bland annat med hjälp av citat från de svar respondenterna gav under studiens
intervjutillfällen.
Respondenterna benämns med fiktiva namn vilka är Adam, Benjamin, Cecilia,
Daniella, Emma, Frida, Gabriella, Helena, Isak och Johan, se avsnitt 5.3.1
Respondentgalleri för beskrivning av respondenter. I tabell 1 redovisas respondenternas
svar i relation till studiens teman.
Tabell 1
Redovisning av i vilken utsträckning respondenternas uttalanden bildat de olika teman.

Resultaten visade att majoriteten av respondenterna upplevde att partnerna i
förhållandet hade olika prioriteringar eftersom att det upplevdes som att partnern
prioriterade exempelvis skola, jobb och egentid vilket ledde till känslan av att vara
bortprioriterad. Respondenterna upplevde att den tid som spenderades med varandra var
utan kvalitet. De flesta upplevde även att det i förhållandet var viktigt med kärlek som
tog sig uttryck i form av gester, fysisk närhet och verbala uttalanden men att det inte
uttrycktes tillräckligt i förhållandena. Respondenterna upplevde att de inte fick kärlek i
den form de önskade och upplevde att de anpassade sig efter partnerns kärleksbehov
och åsidosatte sig själv. Vidare upplevdes en känsla av att ge mer än vad som togs emot
inom aspekten av både tid och kärlek.
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6.1 Att vara bortprioriterad
Ett flertal respondenter lade stor vikt vid aspekten gemensam tid där ett återkommande
uttalande hos respondenterna var att de i sitt förhållande hade olika prioriteringar.
Benjamin och Cecilia berättade att vardera partner prioriterade mycket skola och
egentid vilket ledde till att de kände att den gemensamma tiden i förhållandet fick allt
mindre utrymme. Frida upplevde att hennes partner prioriterade den egna karriären
framför förhållandet:
“[...] det var väl det jag blev irriterad på, att han aldrig prioriterade mig,
det var inte rättvist [...] jag hoppades ju alltid att jag skulle få mer, att han
skulle prioritera mig och oss mer. Men sen visste jag ju från början att han
hade karriären att satsa på liksom, och det var väl det som jag inte kunde
acceptera, att han inte kunde lägga tid på mig.”

Även Gabriella och Helena upplevde att de hade olika uppfattningar om hur mycket
gemensam tid som spenderades i förhållandet då de upplevde att deras partner först och
främst såg till och prioriterade sina egna fritidsintressen. Ett gemensamt mönster i
respondenternas uttalanden var att de upplevde att de hade samma prioriteringar i början
av förhållandet och spenderade mycket gemensam tid tillsammans men att det i slutet av
förhållandet inte disponerades så mycket gemensam tid eftersom att partnerna hade
skapat olika prioriteringar. Ett fåtal av respondenterna berättade att de yttre
omständigheterna hade stor påverkan, exempelvis Benjamin förklarade att hans partner
fick mycket att göra i skolan och engagerade sig mycket i sitt arbete. Även Cecilia
berättade att hennes partner fokuserade mycket på skolan och sen behövde sin egentid
när denne kom hem. Helena och Gabriella talade mycket om olika prioriteringar men
uttalade sig inte om det var påverkat av yttre omständigheter eller inte.
Samtliga av dessa respondenter upplevde således en förändring i hur tiden
disponerades i förhållandet då de upplevde att de blev prioriterade av sin partner i
början av förhållandet för att sedan få upplevelsen av att vara mindre prioriterad eller
inte vara prioriterad alls. Benjamin berättade:
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“Jag förväntade mig mer eh som det var åren innan. Då var det mer tid. Då
var livet annorlunda. Så att, jag förväntade mig mer tid men hon kunde inte
ge det på grund av plugg och jobb och allt det där.”

Även Cecilia berättade att hon och hennes partner i början hade ett distansförhållande
där hon upplevde att hennes partner prioriterade all gemensam tid de fick tillsammans
då denne valde bort exempelvis skola för att få gemensam tid. När de sedan flyttade
ihop upplevde Cecilia att förhållandet förändrades då hennes partner inte kunde
prioritera henne på samma sätt eftersom skolan upptog större delen av hans tid. Till
följd av sådana förändringar upplevde således dessa respondenter att de var
bortprioriterade, att tiden som spenderades inte var till förhållandets fördel.
6.2 Att bo med varandra utan att umgås
Upplevelsen av att sluta umgås med varandra när paren blivit sambos var ett
återkommande mönster hos ett flertal av respondenterna. Emma och Gabriella pratade
om upplevelsen av att vardagen flöt på och att spendera kvalitetstid med varandra blev
allt mindre angeläget, Gabriella beskrev det så här:
“Jag tycker det är viktigt att man gör grejer förutom att sitta hemma bara.
Typ vi umgås hela tiden sa mitt ex, vi bor ju ihop men man kan ju hitta på
andra saker. [...] Vi var med varandra hela tiden fast ändå inte.”

De flesta som upplevde liknande känslor som Emma och Gabriella berättade även att de
inte heller avsatte tid för varandra utan väntade på att det skulle ske av sig självt i mer
spontana former, något som ledde till upplevelsen av att bo ihop och ses varje dag utan
att lägga värdefull tid på varandra och förhållandet. Daniella beskrev det som att de
spenderade tiden på fel sätt, vilket upplevdes vara grunden till brist på kvalitetstid i
respektive förhållande. Denna brist på kvalitetstid upplevdes vara något som påverkade
förhållandet mot en negativ riktning eftersom att tid uppfattades som en
kärlekshandling, det vill säga att ge tid och prioritera kvalitetstid med sin partner
upplevdes vara ett sätt att visa kärlek. Cecilia berättade att hon kände sig älskad när
hennes partner ville spendera tid med henne men att det inte skedde i den utsträckning
hon önskade:
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“Mm, men de var väl också för att, enkel anledning liksom, man blev ju
ensam. Och även den här känslan av att vara älskad liksom. Det var ganska
enkla känslor liksom, att bara vilja känna att liksom, jag var där för en
anledning och liksom att jag kom dit för att vara med honom liksom och
känna mig älskad och att vi är tillsammans. Men jag var ju lika ensam, jag
kunde lika gärna suttit i en egen lägenhet. [...] Han kunde faktiskt ha gett
tid. Alltså det spelar ingen roll om det är en viktig grej eller inte men att
faktiskt att nä men nu har jag lagt tid för dig idag.”

Flertalet respondenter menade att förhållandet blev annorlunda när partnerna flyttade
ihop då tiden disponerades och tog sig uttryck på ett annorlunda sätt än innan. När
partnerna inte bodde tillsammans var de tvungna att planera in tid till att umgås, när de
sedan bodde i samma hem upplevde respondenterna att de umgicks med sin partner men
inte på samma kvalitativa sätt som innan. Skillnaden var att i början ägnade partnerna
sin tid åt gemensamma aktiviteter och spenderade tid med varandra. När flertalet
respondenter sedan flyttade ihop med sin partner avtog det eftersom att tiden
spenderades till att vara i varandras närvaro men utan att umgås. Gabriella berättade att
de hade tid till att umgås men att de inte använde tiden till att vårda förhållandet, vilket
ledde till att hon kände brist på bekräftelse och uppmärksamhet från sin partner. En
upplevelse som hon delar med flertalet av de andra respondenterna som också menade
att de till följd av detta blev otillfredsställda.
6.3 Att uttrycka kärlek på olika sätt
Samtliga respondenter talade om att de i sitt förhållande hade olika syn på kärlek och
hur den uttrycktes samt disponerades. Det framkom genom respondenternas svar att
kärleksutbytet skedde i olika former och på olika sätt. Samtliga respondenter talade om
kärlek antingen i form av exempelvis gester, ord och handlingar eller i form av gåvor
eller tjänster. Behovet av kärleken i dessa former varierade för de olika respondenterna
där de flesta upplevde att de inte fick den mängd och form av kärleksutbyte som de
önskade sig eller själva gav till sin partner.
Respondenterna i denna studie redogjorde för upplevelserna av hur kärlek
uttrycktes och de olika uttrycken delades i studien in i utbyten som är påtagliga samt
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utbyten som är mer abstrakta. Påtagliga utbyten handlar om att ge eller få exempelvis
blommor, presenter, en middag eller liknande gåvor eller tjänster medan abstrakta
utbyten handlar om gester, fysisk närhet och verbala uttalanden, exempelvis att mysa i
soffan, pussas eller att säga “jag älskar dig”. De flesta respondenter upplevde att det
mest centrala sättet att uttrycka kärlek på i samboförhållandet var genom abstrakta
utbyten då upplevelserna handlade mycket om att uttrycka kärlek genom fysisk närhet,
ord och gester. Johan berättade bland annat att:
“Jag gav ju väldigt mycket kramar och sånt som var ett uttryck för kärlek.
Som sagt så är ju det mitt kärleksspråk så det var verkligen mitt sätt att visa
kärlek på [...] fysiska kärleksgester var inte något hon uttryckte så mycket…
eller kanske… säkert en gång om dagen så, men jag hade gärna fått mer
kramar.”

Även Cecilia berättade att hon uppskattade när kärlek uttrycktes genom gester men
precis som Johan saknade hon det i sitt förhållande. Cecilia upplevde dessutom att hon
fick tvinga sin partner till att uttrycka sin kärlek på det sättet som Cecilia ville då hon
upplevde att partnerns uttryck av kärlek var näst intill obefintlig. De flesta respondenter
hade upplevelsen av att kärleksutbyten i form av gester, fysisk närhet och verbala
uttalanden var viktigt och också själva uttryckt det i samboförhållandet. Däremot
utkristalliserades även mönster där dessa kärleksutbyten upplevdes som viktiga men
inte uttrycktes alls i samboförhållandet. Det berodde på att ett fåtal av respondenterna
berättade att de slutade ge kramar, pussar och andra gester och verbala uttryck på grund
av upplevelsen att det antingen inte var lika viktigt för den andra partnern eller att de
inte fick någon liknande kärlekshandling tillbaka, något som medförde att
kärleksutbyten i form av gester, fysisk närhet och verbala uttalanden knappt existerade i
förhållandet. Daniella berättade att det inte fanns något utbyte av fysisk närhet i
förhållandet, vilket däremot var något som hon ansåg var viktigt i sitt förhållande och
kände en saknad av.
Att uttrycka kärlek genom konkreta handlingar upplevdes inte som lika viktigt
för de flesta av respondenterna. Några av respondenterna gav eller tog emot konkreta
kärleksutbyten, exempelvis blommor eller presenter, endast vid tillfällen såsom högtider
eller födelsedagar, eftersom att det annars inte ansågs vara en prioritet. Däremot
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berättade ett fåtal om att det var viktigt för dem att ge påtagliga kärlekshandlingar då de
upplevde att deras partner uppskattade dessa, bland annat berättade Benjamin om varför
han gav påtagliga kärlekshandlingar:
“För att jag vet att hon blir glad, jag brukade bland annat skriva lappar och
lämna i matlådan [...] men hon brukade tycka att det var gulligt, och då, en
glad flickvän är en bra flickvän eller hur?”

Ett fåtal ansåg alltså att det även var viktigt med påtagliga kärleksutbyten då de
upplevde att det var betydelsefullt för deras respektive partner. Sammanfattningsvis
upplevde de flesta ändå att de ville få och ge abstrakta kärleksutbyten, det vill säga
gester, fysisk närhet och verbala uttalanden, då det ansågs vara det mest väsentliga för
en kärleksrelation, trots det upplevde respondenterna en saknad av dessa kärleksutbyten.
6.4 Att förlora en del av sig själv
Upplevelsen av att det skedde en förändring i förhållandet är uppenbar då de flesta
respondenter talade om en sådan. Att förändringen skedde på ett kärleksmässigt plan var
återkommande uttalanden hos dessa respondenter och ligger till grund för den
gemensamma situation de befann sig i. Som ovan nämnda tema redogör för upplevde
respondenterna att uttryck av kärlek skedde på olika sätt partnerna emellan, de flesta
upplevde att de inte fick kärlek i den form de önskade. Dessa respondenter, bland annat
Cecilia, upplevde att de med tiden anpassade sig efter partnerns kärleksbehov vilket
ledde till upplevelsen av att ens egna kärlekspreferenser åsidosattes. Cecilia sade:
“Med tiden som gick märkte jag att jag höll tillbaka grejer, liksom för att
jag inte ville bli sårad liksom. Jag kanske inte sa vad jag tänkte på eftersom
det spelade ju ingen roll, han hörde ju inte mig. Så att, sakta men säkert så
sa man inte allting, man var inte helt sig själv och höll tillbaka.”

Upplevelsen av att inte få sina kärleksbehov tillgodosedda var således central hos de
flesta respondenter, vidare ledde det till att de flesta anpassade sig och slutade förvänta
sig det uttryck av kärlek som önskades. Ett fåtal respondenter uttryckte att det ledde till
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upplevelsen av ett förhållande som inte var kärleksfullt eftersom att när de uttryckte
kärlek via ord var det utan betydelse. Frida berättade:
“Jo men jag visade väl verkligen att jag brydde mig om honom och hur
mycket jag älskade honom i början, det svalnade ju sen… med tiden [...].
Jag vet inte varför men när jag tänker efter så kan det ju vara att jag blev
tom när jag åsidosatte mig själv och inte kunde räkna med att han brydde
sig om mig och vad jag behövde… Hur ska man visa sin kärlek när man
själv är tom på kärlek?”

Frida och ett fåtal andra respondenter menade att åsidosättandet av sig själv ledde till att
kärleken svalnade och att ens kärleksbehov inte blev tillgodosedda i utbytet.
De respondenter som upplevde att de anpassade sig på pass mycket efter sin
partner att de slutade tillgodose sina egna kärleksbehov talade om hur de från början av
förhållandet upplevde sig vara nöjda med den kärleken som togs emot. Det grundade sig
i upplevelsen av att respektive partner visade kärlek genom att bry sig om respondenten
i form av olika kärlekshandlingar, exempelvis genom att vara affektiv gentemot sin
partner, vilket uppfyllde respondenternas kärleksbehov. Med tiden fick respondenterna
känslan av att det kärleksutbytet från sin partner saknades i förhållandet, därmed var
kärleksbehovet inte längre tillgodosett. Det utvecklades till att respondenterna med tiden
upptäckte att de själva slutade visa att de brydde sig om sin partner och inte längre var
affektiva gentemot partnern, det vill säga att respondenterna slutade ge kärlek och att
kärleksutbytet tillslut knappt existerade i förhållandet.
6.5 Att ge mer än vad du får tillbaka
Samtliga respondenter berättade om upplevelsen av att de gav mer till sin partner än vad
de fick tillbaka inom aspekten av både tid och kärlek. Tid och kärlek delades in i två
subteman för att tydliggöra skillnader i resultatet och för att på ett begripligt sätt kunna
redogöra för tid i relation till givandet och tagandet samt kärlek i relation till givandet
och tagandet.
6.5.1 Ett ojämlikt utbyte av tid. Upplevelsen av att inte få tillbaka lika mycket
tid som respondenten gav till sin partner var ett ständigt återkommande uttalande i
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respondenternas svar. Eftersom att respondenterna upplevde sig vara i ett förhållande i
vilket ett ojämlikt utbyte av tid existerade, där de upplevde sig vara den som gav mer
tid, skapades det en förväntan om att de skulle få mer tid tillbaka av sin partner.
Daniella berättade:
“Jag älskade att vara med honom, och jag gjorde mitt bästa för att visa det
genom att ge min tid till honom. Så jag förväntade mig att han skulle vilja
spendera tid till exempel på kvällarna med mig men det gjorde han ju inte.”

Det existerade således en förväntan om att få mer tid men Daniella fick ingen respons
på denna förväntan vilket gjorde att hon kände sig åsidosatt. Benjamin som även han
kände att han gav mer och inte fick tillbaka tillräckligt berättade om sin upplevelse av
att ge till någon som inte var mottaglig, vilket också skapade en förväntan hos honom
att få mer tid av sin partner. Utöver upplevelsen av att förvänta sig mer tid av sin partner
berättade de flesta respondenter att de också ansåg sig förtjäna denna tid samtidigt som
de upplevde att deras partner fick mer tid än vad de förtjänade. Denna upplevelse
grundade sig i att respektive partner väldigt sällan gav tillbaka tid och förtjänade således
inte den tiden som de fick.
I de förhållanden där det var ojämlikt utbyte av tid eftersom respondenten gav
mer tid än sin partner talade de ofta i termer av att vara den som tog mer initiativ och
offrade mer av sin egen tid. Emma beskrev att hon tänkte steget längre i förhållandet
och försökte planera så att det blev tid över i förhållandet till att spendera tid
tillsammans samtidigt som hon upplevde att hennes partner inte gjorde på samma sätt:
“Såhär i efterhand så tycker jag att jag gav mycket mer just på grund av att
jag tänkte steget längre och liksom planerade och försökte se till att det blev
tid.”

Daniella berättade om hur hon i sitt förhållande gav tid genom att planera och ta initiativ
samt försöka visa sig tillgänglig utan att få någon respons av sin partner, varken i att få
uppskattning eller tid tillbaka. Även Helena talade om upplevelsen om att vara den som
tog mer initiativ än partnern då hon upplevde att hon hade större vilja att anstränga sig
och visa sig tillgänglig vilket resulterade i upplevelsen av att hon gav mer tid till sin
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partner än vad hon fick tillbaka. Av de respondenter som upplevde sig ge mer än vad de
fick tillbaka talade ett fåtal om att de behövde offra sin egen tid för att få vara med sin
partner samtidigt som de upplevde att partnern inte gjorde några tidsmässiga
uppoffringar tillbaka. Det resulterade i ett förhållande som av respondenterna upplevdes
ha ett ojämlikt utbyte av tid samt känslan av en slags uppgivenhet där respondenterna
behövde åsidosätta sig själva och sina intressen.
Respondenternas uttalanden kring subtemat ett ojämlikt utbyte av tid skapar en
klar bild av att det alltid var en av partnerna som gav mer och en annan som gav mindre
och att respondenterna upplevde att det varit dem som gav mer. För respondenterna
skapade det upplevelsen av att både förtjäna och förvänta sig mer tid av partnern än vad
respondenterna upplevde sig få.
6.5.2 Ett ojämlikt utbyte av kärlek. Av respondenternas svar framkommer det
att de flesta tyckte att ett förhållande ska handla om ett ömsesidigt givande och tagande
av kärlek. Ett gemensamt mönster var att de flesta upplevde sig vara den som gav kärlek
i form av abstrakta kärlekshandlingar i högre utsträckning utan att få lika mycket
tillbaka. Något som kunde handla om exempelvis att pussas, kramas eller ge andra
kärleksgester, allt som respondenterna ansåg vara ett uttryck för kärlek. Denna obalans i
givande och tagande skapade en känsla av att vara den som inte fick ut någon kärlek i
förhållandet medan det upplevdes att den andra partnern fick ut en stor mängd eftersom
att det gavs från respondenterna. Helena berättade om sin upplevelse av att vara den
som gav flest kärlekshandlingar och inte fick tillbaka lika mycket:
“Det var som att det fanns en känsla av att jag var den som gav av mig själv,
all min kärlek ville jag ge till honom och ibland, eller ganska ofta egentligen
hade jag en känsla av att aldrig liksom, alltså tillslut blev jag tom för han
gav aldrig.. Det kändes som att han aldrig gav något tillbaka.”

Helena och resterande respondenter upplevde att de aldrig eller väldigt sällan fick ta
emot den kärlek som de förväntade sig. De pratade om kärlek i olika former och vilken
slags kärlek som uppskattades och förväntades vilket ofta visade sig vara den kärleken
som de själva gav, det vill säga abstrakta kärlekshandlingar. Det resulterade i känslan av
att förvänta sig en slags kärlekshandling som väldigt sällan kom. Cecilia diskuterade
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kring varför givandet och tagandet såg ut som det gjorde, hennes slutsats var att olika
uppväxt och familjerelationer skapade en olikhet i hur kärlek gavs och togs emot vilket
har gett olika förutsättningar kring hur hon och hennes partner gav och tog kärlek i en
vuxen kärleksrelation. Frida beskrev hur hon upplevde sig förtjäna mer kärlek än hon
fick, där hon menade att hon behövde kräva kärlek om hon skulle få någon
överhuvudtaget, samtidigt som hon upplevde att hon gav sin partner den kärleken som
han förtjänade. Frida och ett fåtal andra respondenter upplevde det som att deras partner
tog dem för givet när det kom till kärleksutbytet. Att ständigt uppleva att inte få den
kärlek som förväntades eller förtjänades ledde till känslan av inte vara tillfredsställd,
Johan berättade:
“Jag kan nog känna att jag inte blev tillfredsställd rent kärleksmässigt [...]
jag hade gärna varit mer nära henne, myst mycket mer och fått mer
besvarad kärlek på samma sätt som jag gav den, så ibland kändes det som
att hon inte ville vara nära mig, för att hon kanske puttade bort mig lite lätt
när jag kramade henne för mycket eller så… så jag behöver nog någon som
kan ge och ta emot kärlek på det sättet som jag tycker att man ska.”

Johan och flera av de andra respondenterna ansåg sig således inte få tillbaka kärlek i den
form som de själva gav vilket även skapade en känsla av att få tillbaka väldigt lite
kärlek som dessutom upplevdes vara otillräcklig. Känslan av otillfredsställelse som tog
sig uttryck i förhållandet grundade sig därmed i en upplevd ojämlikhet mellan givande
och tagande av kärlek. Otillfredsställelsen skapades i sin tur av olika förväntningar, en
känsla av att inte få den kärlek som respondenterna ansåg sig förtjäna och upplevelsen
av att vara i ett förhållande som inte överensstämmer med de egna tankarna kring hur
kärleken ska ta sig uttryck i ett förhållande.
7. Diskussion
Då studien syftat till att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett
samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och
påverkade förhållandet redovisas resultatdiskussionen genom teman i relation till
respektive forskningsfråga (figur 4). Studiens två subteman analyseras och diskuteras
tillsammans med dess tillhörande huvudtema.
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7.1 Resultatdiskussion
7.1.1 Att vara bortprioriterad och att bo med varandra utan att umgås. I
studiens resultat framkom det under första temat att vara bortprioriterad att de flesta
respondenter upplevde att förhållandet förändrades då partnern började prioritera annat
såsom skola, jobb och egentid, något som gav respondenterna känslan av att vara
bortprioriterad. Foa och Foa (1976) menar att tid krävs för att kunna disponera resurser,
främst resursen kärlek, finns inte tid är det väldigt svårt att kunna ha kontinuerliga
utbyten av kärlek. Att leva i en miljö där individer ständigt påverkas av olika sorters
stimuli innebär att de resurser som kräver mer tid drabbas, så som kärlek, då de blir
mindre prioriterade i sådana miljöer. Med tanke på att respondenterna upplevde att
deras partner hade mycket annat att spendera sin tid på än bara förhållandet kan det
tänkas att tid inte fanns till att utbyta kärlek. Eftersom att respondenterna upplevde att
de spenderade mer tid på förhållandet än deras partner och därmed varit mer tillgänglig
än sin partner för utbytet av tid, kan det antas ha lett till att de kände sig
bortprioriterade. Foa och Foa (1976) menar att tillit till sin partner krävs för att kunna
investera i förhållandet med vetskapen om att få tillbaka detsamma och därmed inte
tappa sin tillit och lust till att fortsätta ge i förhållandet. Då partnernas tid spenderades
på olika sätt kan det tänkas att respondenterna upplevde sig vara bortprioriterade och
inte fick tillbaka den tid som gavs. Det har förmodligen bidragit till en upplevelse hos
respondenterna av bristande tillit till sin partner på grund av osäkerheten om att få
tillbaka det som gavs, och därmed kan de ha tappat sin lust till fortsatt investering av
tid.
Det framkom även under temat att bo med varandra utan att umgås att
respondenterna dessutom upplevde att den tiden som väl disponerades i varandras
närvaro var utan kvalitet. Flertalet respondenter menade att förhållandet blev
annorlunda när partnerna flyttade ihop då tiden disponerades och tog sig uttryck på ett
annorlunda sätt eftersom de umgicks med sin partner men inte på samma kvalitativa sätt
som innan. Något som respondenterna menade gav upplevelsen av att inte känna sig
bekräftad och uppmärksammad. De menade även att givandet av tid var ett sätt att visa
sin kärlek på. När Blau (1986) talar om socialt utbyte menar han att relationer kan ses
som osäkra och ostabila eftersom de skapas utefter strukturella förändringar och andra
omständigheter i individens liv. Respondenterna berättade om att förhållandet
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förändrades när de flyttade ihop då de under distansperioden disponerade tiden
annorlunda jämfört med när de bodde tillsammans, vilket kan tolkas och förstås som de
strukturella förändringar som Blau menar kan skapa ostabila och osäkra relationer.
Respondenterna beskrev en upplevd skillnad i hur tiden värderades på olika sätt där
respondenten upplevde en känsla av att det var den andra partnern som inte bidrog med
kvalitet till umgänget vilket skapade en osäkerhet i relationen.
I relation till tidigare forskning överensstämmer resultaten med studien
genomförd av Dailey et al. (2009) som fann att de som inte fick tillräckligt med tid
tillsammans med sin partner eller att partnern ville spendera mer tid utanför förhållandet
genom egna aktiviteter upplevde att de inte fick tillräckligt med belöning vilket ledde
till att tillfredsställelsen minskade.
Tid har stor betydelse för hur kärlek kan uttryckas i utbyten, att ge och få kärlek
kan inte göras brådskande utan kräver tid (Foa & Foa, 1976). När respondenterna
upplevde att sin partner inte gav tillräckligt med tid trots uppfattningen om att tid fanns
kände respondenterna en brist på bekräftelse och uppmärksamhet. Att ge tid till att
vårda förhållandet, alltså utbyta kärlek, hade varit ett sätt för partnern att kunna bekräfta
och uppmärksamma respondenten vilket gör det förståeligt varför respondenterna såg på
tid som en kärlekshandling.
7.1.2 Att uttrycka kärlek på olika sätt och att förlora en del av sig själv. I
studiens tredje tema att uttrycka kärlek på olika sätt framkom det att majoriteten av
respondenterna upplevde att det var viktigt med kärlek som tog sig uttryck i form av
gester, fysisk närhet och verbala uttalanden men att det inte uttrycktes tillräckligt i
förhållandena. Dessa utbyten av kärleksuttryck kan kategoriseras in i det som Foa och
Foa (1976) benämner för symboliska utbyten då de menar att kärlek kan överföras
antingen konkret eller symboliskt via exempelvis en blombukett eller en komplimang.
Kärlek är den mest partikulära resursen vilket medför att det spelar stor roll vem
individen får den ifrån. Vidare förklarar Foa och Foa (1976) att kärlek är enklast
uttryckt via paralingvistisk kommunikation, det vill säga genom kroppsligt språk såsom
närhet och ansiktsuttryck. Det kan tänkas skapa förståelse för varför de flesta av
respondenterna upplevde att det var viktigare med symboliska kärleksutbyten snarare än
konkreta kärleksutbyten. Då Foa och Foa (1976) definierar kärlek genom bekvämlighet,
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värme och affektion kan det även tänkas att de uttrycks enklast genom symboliska
utbyten då begreppen är abstrakta och därmed kan vara svåra att uttrycka i konkret
form. Vidare fann Gonzaga et al. (2001) i sin studie att genom att uttrycka kärlek i ord
eller handling så stärks och skyddas kärleksbandet partnerna har sinsemellan.
Eftersom att kärlek är den mest partikulära resursen menar Foa och Foa (1976)
att kärlek är den resurs som är svårast att uttrycka sina behov för då det grundar sig i
huruvida resursklassen är passande för verbal kommunikation eller ej. Vid utbyten av
pengar är språk relevant medan vid utbyten av kärlek är det mer relevant med
paralingvistisk kommunikation. Det är alltså enklare att be om pengar än att be om
kärlek eftersom att det är svårt att uttrycka sina kärleksbehov via språket. Flera av
respondenterna saknade det symboliska utbytet av kärlek som de upplevde var den
kärlek som de behövde, något som kan förstås genom Foa och Foas (1976) teori om att
det är svårare att uttrycka och att be om kärlek. Det kan tänkas vara svårt för partnerna
att svara på varandras kärleksbehov då det är möjligt att det har funnits svårigheter med
att uttrycka eller be om att få kärlek vilket resulterat i upplevelsen av en saknad av
symboliskt utbyte av kärlek hos respondenterna.
Under temat att förlora en del av sig själv berättade respondenterna att de
upplevde att de anpassade sig efter partnerns kärleksbehov och åsidosatte sina egna.
Blau (1986) menar att en relation består av ett samspel och utbyten av kostnader och
belöningar vilka behöver vara ömsesidiga för att en relation ska vara balanserad. För att
få balans i utbytet försöker individen således få ut så mycket som möjligt av sina
utbyten för en så liten kostnad som möjligt, vad individen ger i utbytet förväntar sig
denne också få tillbaka. Respondenternas upplevelse av att behöva anpassa sig efter
partnerns kärleksbehov och inte få sina egna besvarade kan således förstås genom att de
befann sig i ett obalanserat förhållande där de lade in en högre kostnad än vad de fick ut
i belöning. Förhållandet upplevdes således inte vara ömsesidigt då de åsidosatte sig
själv eftersom att de upplevde att de fick offra mycket men ändå inte fick ut tillräckligt.
Respondenterna berättade även om upplevelsen av att det saknades ett visst utbyte av
kärlek då de inte fick den kärlek de behövde i form av affektion, vilket går i enlighet
med Shiota, Campos och Keltner (2004) som även fann i sin studie att affektion har stor
betydelse för hållbara relationer då det signalerar en vilja att fokusera på relationen. Att
inte få ta emot kärlek gjorde att respondenterna med tiden upptäckte att de själva slutade
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att ge kärlek och att de då befann sig i ett förhållande som inte var tillräckligt
kärleksfullt.
Eftersom att respondenterna upplevde att partnern inte visade tillräckligt med
intresse av att besvara deras kärleksbehov och att respondenterna därmed anpassade sig
själva är det möjligt att dessa respondenter upplevde negativa emotioner. De slutade
förvänta sig den kärlek som egentligen önskades, något som ledde till att de själva
slutade att ge kärlek. Det kan ha gett konsekvensen av att det inte fanns något utbyte av
kärlek och att relationen inte utvecklades. Genom Lawler och Thye (2007) kan det
förstås genom att tolka respondenternas ageranden som en konsekvens av de negativa
emotioner som uppstått till följd av partnerns beteende, det vill säga att inte ge den
kärlek som förväntades. Lawler och Thye (2007) menar att emotioner som uppstår till
följd av ett socialt utbyte har stor inverkan på relationens framtida utbyten då positiva
emotioner skapar potential för en relation att fortgå och utvecklas till en stabil relation
medan negativa emotioner ökar sannolikheten för att relationen inte utvecklas alls. Att
behöva anpassa och åsidosätta sig själv kärleksmässigt kan tänkas reducera positiva
emotioner och därför leda till att kärleksutbytet avtog. Det går i linje med Lawler och
Thye (1999) som i sin studie kom fram till att positiva emotioner vid ett utbyte ökar
sannolikheten för att parten som tog emot något kommer att ge tillbaka i framtiden. Den
brist på kärlek som respondenterna upplevde skapade således negativa emotioner inom
respondenterna och hämmade snarare än främjade engagemanget i att ge i förhållandet
vilket alltså ledde till att relationen inte utvecklades till en stabil relation.
7.1.3 Att ge mer än vad du får tillbaka. Utifrån respondenternas svar framkom
att de upplevde en känsla av att ge i högre utsträckning utan att få lika mycket tillbaka
inom både tid och kärlek. Enligt Adams (1965) är individer som jämfört med sin partner
tar emot mindre belöningar i förhållande till kostnader missgynnade. Det betyder att
respondenterna enligt rättviseteorin är missgynnade inom aspekterna av både tid och
kärlek då de upplevde att de gav mer än vad de tog emot. Under subtemat ett ojämlikt
utbyte av tid framkom det att respondenterna upplevde sig både förtjäna och förvänta
sig mer tid av partnern än vad de fick eftersom de upplevde att de gav mer än vad som
togs emot. Under subtemat ett ojämlikt utbyte av kärlek berättade respondenterna att de
även inom detta tema upplevde sig förvänta och förtjäna mer kärlek eftersom de gav i
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högre utsträckning till sin partner utan att få lika mycket tillbaka, därav upplevde de en
känsla av otillfredsställelse. Adams (1965) teori om rättvisa handlar om att individen
strävar efter en jämn fördelning av kostnader och belöningar. När en individ inte får den
belöning som motsvarar den kostnad individen lägger in uppstår det en obalans mellan
vad individen förväntade sig att få och vad denne faktiskt får. Det skapar en förståelse
för varför respondenterna förväntade sig mer oavsett om det gällde tid eller kärlek. Vad
gäller kärlek kan det ges i olika former där tidigare erfarenheter av hur kärlek utbyts i en
relation har en stor inverkan på hur kärlek ges och önskas tas emot i nästkommande
utbytesrelationer (Foa och Foa, 1976). Det kan därmed tänkas att respondenterna
förväntade sig att inte bara få ta emot kärlek utan också att få ta emot kärlek i den form
som de själva gav. Respondenterna förväntade sig således en rättvis återgäld men
istället upplevde att belöningen, det vill säga den andre partnerns kostnad, inte var
relevant i relation till respondentens kostnad vilket slutligen skapade ett rättviseproblem
i förhållandet. Respondenterna som beskrev en upplevelse av att vara den som ger mer
utan att få tillbaka lika mycket av sin partner, det vill säga att de var missgynnade,
beskrev även en upplevelse av att vara otillfredsställd i relationen. Känslan av att vara
missgynnad och att vara otillfredställd hör således ihop, då Walster, Walster och
Berscheid (1978) menar att ju mer orättvis en relation är desto mer olycklig och
otillfredsställd kommer den missgynnade individen att känna sig. I enlighet med
föreliggande studies resultat visar även studien genomförd av Sprecher (2001) att
upplevelsen av att vara missgynnad skapar en känsla av att vara otillfredsställd, vilket i
Sprechers studie även visade sig kunna öka risken för separation.
Att vara missgynnad tidsmässigt kan tänkas lägga en grund för att vara
missgynnad även kärleksmässigt eftersom att Foa och Foa (1976) menar att tid är
grundläggande för att kärlek ska kunna utbytas i en relation. Ford et al. (2017) kom i sin
studie fram till att tiden som spenderas med varandra i förhållandet är avgörande för
relationens alla utbyten och för att de ska bli balanserade mellan parterna. Vidare visade
deras resultat att spendera mer tid med varandra främjar positiv reciprocitet vilket
betyder att ju mindre spenderad tid tillsammans desto mer obalanserade blir parternas
utbyten med varandra. Det stämmer överens med föreliggande studie då mindre tid
spenderad tillsammans upplevdes skapa ett ojämnt utbyte av kärlek, respondenterna
upplevde sig således vara missgynnade både tids- och kärleksmässigt.
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7.2 Metoddiskussion
De sociala utbytesteorier som användes ansågs vara lämpliga för att kunna svara på
studiens syfte och forskningsfrågor, exempelvis var Foa och Foa’s sociala resursteori
central och ytterst användbar för studien då den inriktar sig delvis på tid och kärlek.
Däremot var de konkreta kärleksutbyten som förekommer i sociala resursteorin inte lika
användbara som de symboliska kärleksutbyten för studien då resultaten visade att
respondenterna upplevde att symboliska kärleksutbyten är de viktigaste. Även
rättviseteorin var central för besvarandet av studiens syfte och forskningsfrågor då den
inriktar sig på hur rättvist utbytet av resurser, specifikt i denna studie tid och kärlek, kan
upplevas vara i relationer. Den aspekt i sociala utbytesteori som talar om emotioner var
användbar för att kunna analysera respondenternas känsla av otillfredsställelse, men
dock inte lika användbar som de andra teorierna eftersom studien inte syftade till att
undersöka emotionerna i förhållandet. Det vore dock relevant att i relation till socialt
utbyte och rättvisa även fokusera på de emotioner som uppstår då de har en bidragande
effekt på om individen stannar i ett förhållande eller inte. Det teoretiska ramverk för
studien som användes ansågs vara relevant eftersom studiens resultat och teori
sammanlänkade på ett naturligt sätt. Det går det dock inte att förbise att om andra
teorier rörande individens emotioner och sociala interaktioner varit utgångspunkt hade
resultatet med stor sannolikhet uppnått ytterligare en dimension då andra aspekter och
upplevelser i förhållandet hade belysts och blivit centrala.
I studiens resultat framkom vissa likheter med den tidigare forskning som
presenterades i studien, dock inte i så hög utsträckning. Det kan tänkas bero på att
tidigare forskning som genomförts inom området till största del använt sig av
kvantitativa undersökningsmetoder vilket resulterat i att föreliggande studie och den
tidigare forskning som presenterades har brutit ned och undersökt fenomenet på sätt
som troligtvis skiljer sig åt. Det är brist på studier med kvalitativ ansats inom detta
område men skulle fler kvalitativa studier genomföras kan det tänkas att de kommer
finna liknande resultat som föreliggande studie då de eventuellt kommer att använda ett
snarlikt tillvägagångssätt. Föreliggande studie som genomfördes utifrån en kvalitativ
ansats kan bidra med en förståelse för individers upplevelse av hur tid, kärlek och
rättvisa uttrycks och fördelas samt hur de kan ha påverkat ett avslutat
samboförhållandet. Tidigare forskning redovisar att individer i en relation kan uppleva
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sig vara övergynnade, det vill säga tar emot mer belöningar än vad som ges tillbaka. I
föreliggande studie uppkom utifrån det en förväntan om att finna respondenter med
upplevelsen av att vara övergynnad i bemärkelsen av tid och kärlek. Då studiens resultat
visade att samtliga respondenter upplevde sig vara missgynnade framkom ingen
upplevelse av att vara övergynnad trots att resultat från tidigare forskning visat det.
En tänkbar orsak till att samtliga respondenter upplevde sig vara missgynnade
och inte övergynnade skulle kunna vara att det är respondenternas subjektiva
upplevelser som är i fokus och som respondenterna själva får formulera. Hade
respondentens partner intervjuats kan det tänkas vara möjligt att partnern hade upplevt
respondenten som övergynnad trots att respondenten själv upplevde sig vara
missgynnad. Något som kan bero på att resurser värderas olika och inte förstås på
samma sätt av alla, vilket inte kan förbise möjligheten att respondenternas upplevelse av
att ge mer än vad som tas emot är gemensam med respektive partner. Det kan även
tänkas att föreliggande studie fått andra resultat och att analysen nått ytterligare en
dimension om båda partnerna i förhållandet intervjuats eftersom det skulle ge en
tydligare bild av hur förhållandet faktiskt såg ut och gett bättre förutsättningar för en
objektiv bild. Syftet med studien har dock inte varit att få en objektiv bild av
förhållandet eftersom fokus har varit på individen subjektiva upplevelser. I denna aspekt
går det även att ifrågasätta etiken kring att intervjua ett fenomen som berör två individer
där endast en individ får möjligheten att ge en bild av sina upplevelser. Upplevelsen
innefattar en annan individ som inte har gett sitt godkännande och heller inte fått
möjlighet att yttra sig om sina upplevelser. Studiens resultat kan även tänkas påverkas
av huruvida respondenterna funnit en ny partner eller ej, då en ny partner kan leda till
att respondenten ser sin tidigare relation utifrån ett annat perspektiv vilket kan tänkas
påverka respondentens förhållningssätt och svar på intervjufrågorna.
Vidare är det relevant att diskutera maktasymmetrin under intervjutillfällena då
två intervjuare deltog i vardera intervju samtidigt som respondenten var ensam. Fördelar
med det upplägget var att följdfrågor som den passiva intervjuaren ställde annars kanske
hade missats och informationsmängden hade inte varit densamma. Ur respondentens
synvinkel kan det tänkas finnas en risk för en känsla av en ojämn maktbalans och att
denne själv är i underläge, något som tagits i beaktande under intervjuernas gång genom
att lättsamt bekanta sig med respondenterna. Dessutom har forskarna redan vid första
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kontakt förberett respondenterna på att det kommer vara två intervjuare under
intervjutillfället.
8. Avslutande diskussion och slutsatser
Syftet med föreliggande studie var att skapa förståelse för vilka upplevelser individer
som avslutat ett samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna
uttrycktes och påverkade förhållandet.
Studiens första forskningsfråga behandlade vad individer som avslutat ett
samboförhållande har för upplevelser om hur partnernas engagemang av tid
disponerades och tog sig uttryck i förhållandet. Utifrån det resultat som framkommit
beskrevs en upplevelse av att vara bortprioriterad av sin partner, vilket grundar sig i
upplevelsen av att partnern prioriterade annat före förhållandet, det vill säga lade mer av
sin tid på exempelvis skola, jobb och fritidsintressen än på förhållandet. Resultatet
visade även att det fanns en upplevelse av att den tid som spenderades med varandra var
utan kvalitet, alltså att vara med varandra utan att umgås. Det skapade en känsla av brist
på bekräftelse och uppmärksamhet vilket ledde till upplevelsen av att vara
otillfredsställd.
Studiens andra forskningsfråga berörde vad individer som avslutat ett
samboförhållande har för upplevelser om hur kärlek disponerades och tog sig uttryck i
förhållandet. Resultatet visade på upplevelsen av att det var viktigt med symbolisk
kärlek, det vill säga kärlek som tog sig uttryck i form av gester, fysisk närhet och
verbala uttalanden, men att det inte uttrycktes tillräckligt i förhållandena. Resultatet
visade även att uttryck av affektion och kärlek i ord eller handlingar upplevdes behövas
uttryckas i form av symboliska kärleksutbyten, något som respondenterna upplevde inte
skedde. Vidare beskrevs upplevelsen av att inte få kärlek i den form som önskades och
att individerna anpassade sig efter partnerns kärleksbehov och åsidosatte sig själv, något
som ledde till att det knappt existerade ett kärleksutbyte.
Den sista forskningsfrågan behandlade vad individer som avslutat ett
samboförhållande har för upplevelser om hur rättvisa i förhållandet tog sig uttryck i
givandet och tagandet av tid och kärlek. Resultaten visade att respondenterna upplevde
att de gav mer än sin partner i både aspekten tid och kärlek vilket också skapade en
känsla av att inte få den tid eller kärlek som förtjänades eller förväntades. Det framkom
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även att upplevelsen av att vara missgynnad tidsmässigt påverkade förhållandet till ett
orättvist utbyte av kärlek där respondenterna som upplevde sig vara missgynnad
tidsmässigt även upplevde sig vara missgynnad kärleksmässigt.
Studiens resultat kan tolkas som att det funnits brister i förhållandet som kan ha
varit en bidragande faktor till varför förhållandet avslutades Utifrån ett större
samhällsperspektiv kan det förstås med tanke på det moderna samhället och dess
strukturer som säger att en individ ska ha en kärleksrelation eftersom individen har ett
närhetsbehov som endast kan uppfyllas via en sådan. Dock är samhället idag allt mer
individualiserat, vilket sätter individen i ett dilemma i att hitta en balans mellan frihet
och trygghet, det vill säga en balans mellan att vara självständig och att leva i en
relation. Det kan tänkas ge en obalans i hur mycket individen ska investera i relationen,
när en av partnerna vill investera mycket och den andra investerar mindre blir utbytet i
obalans.
Den slutgiltliga konklusionen är att tid och kärlek är viktiga aspekter i ett
samboförhållande men om de inte disponeras eller uttrycks på det sätt som önskas eller
förväntas kan känslan av att befinna sig i ett kärlekslöst förhållande uppstå. Att givandet
och tagandet av tid och kärlek inte är rättvist i ett samboförhållande kan bidra till en
upplevelse av att vara missgynnad både tids- och kärleksmässigt.
9. Framtida forskning
Större delen av den tidigare forskning som finns inom området har som tidigare nämnts
haft en kvantitativ ansats. Framtida forskning bör förslagsvis tillämpa kvalitativa
metoder, likt föreliggande studie, för att fånga upplevelserna om att leva i ett
samboförhållande på djupet och vidga förståelsen för fenomenet. Förslagsvis bör även
framtida forskning fokusera än mer på de attityder och emotioner som inte tagits i
beaktande i föreliggande studie på grund av att studien då blivit för omfattande.
Attityder och emotioner har uppdagats ha relevans för möjligheten att förstå
samboförhållanden på ett djupare plan då de tillsammans med det sociala utbytet
förmodligen skulle ge en mer mättad beskrivning av individernas upplevelser. Slutligen
uppmanas framtida forskare att intervjua båda parter i ett förhållande för att kunna få en
så sanningsenlig bild som möjligt.
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Bilaga 1: Informationsbrev
Informationsbrev
Förfrågan om att delta i en studie om samboförhållande
I Sverige är det idag vanligt att bo som sambo, samtidigt som sambopar separerar i hög
utsträckning.
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilka upplevelser individer har om ett
samboförhållande som har avslutats.
Studien genomförs i Sverige och vänder sig till tio kvinnor och män som har levt i ett
samboförhållande som varade i minst tre år.
Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till en examen i
socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att genomföras med
intervjuer under februari-mars 2018. Intervjun kommer att beröra din upplevelse av ett
avslutat samboförhållande.
Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in vid din tillåtelse och
skrivas ut i text.
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert så att ingen obehörig kan
ta del av den. Studiens resultat kommer att redovisas så att ingen individ kan
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete samt en
muntlig presentation till andra studerande. När examensarbetet är godkänt kommer det
att finnas i en databas vid Högskolan i Skövde. Inspelningarna och den utskrivna texten
kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt.
Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet, i
sådana fall ber vi dig att höra av dig till oss.
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan
närmare motivering.
Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie.
Ansvariga för studien är Jennifer Bengtsson och Hannah Thorsson. Har Du frågor om
studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss.
Jennifer Bengtsson
Hannah Thorsson
Anna-Karin Waldemarson
Student
Student
Adjunkt
a15jenbe@student.his.se c14hanth@student.his.se anna-karin.waldemarson@his.se

Bilaga 2: Intervjuguide
Intervjuguide
Välkomna informanten.
Att informera om muntligt innan intervjun:
Vilka vi är och vilken högskola vi studerar vid.
• Syftet med vår studie. Är att skapa förståelse för individers upplevelse om ett
samboförhållande som har avslutats, vi kommer att titta på hur utbytet av kärlek,
tid och hur rättvisan har sett ut i förhållandet.
• Ge information om att intervjun kommer att spelas in och att materialet kommer
transkriberas.
o Är det okej för dig att vi spelar in intervjun?
• Att all informationen kommer hanteras konfidentiellt och användas i
forskningssyfte.
• Att informanten har rätt att avbryta intervjun.
Skriva under samtyckeskravet
Intervjufrågor
Bakgrundsfrågor:
1. Hur gammal är du?
2. Hur länge varade ditt avslutade samboförhållande?
3. Under hur lång tid var ni sambo?
4. Hur länge sedan var det som du separerade från ditt avslutade samboförhållande?

Tid
Engagemang av tid
5. Hur viktigt var det för dig att ni spenderade tid tillsammans genom exempelvis
gemensamma aktiviteter?
5.1. Vilka aktiviteter upplevde du var viktiga att ni gjorde tillsammans?
6. Hur gjorde ni för att få tid för varandra?
6.1. Var det spontant eller var det mer att ni avsatte tid där ni skulle umgås
tillsammans?
7. Upplever du att du visade engagemang i förhållandet genom att värdesätta tid till att
umgås?
7.1. Om inte: Upplever du att du kunde ha gett mer tid till er?
8. Upplever du att din partner visade engagemang i förhållandet genom att värdesätta
tid till att umgås?

8.1. Om inte: Upplever du att din partner kunde ha gett mer tid till er?
9. Upplever du att det fanns tillräckligt med tid för att uttrycka och visa er kärlek
gentemot varandra?
9.1. Upplever du att ni tog tillvara på den tid ni hade gemensamt för att uttrycka och
visa er kärlek gentemot varandra?
Tid och rättvisa
10. Upplever du att ni “gav” och “tog emot” tid för eller till varandra på ett sätt som var
rättvist i förhållandet?
10.1. Om inte: upplever du att någon av er gav eller tog mer än den andra, i så fall
vem?
11. Upplever du att du fick ut den gemensamma tid från din partner som du förväntade
dig?
11.1. Om inte: Förväntade du dig mer?
12. Upplever du att din partner fick ut den gemensamma tid från dig som denne
förväntade sig?
12.1. Om inte: Tror du att denne förväntade sig mer?
13. Upplever du att din partner gav dig den gemensamma tid som du förtjänade?
14. Upplever du att du gav din partner den gemensamma tid som denne ansåg sig
förtjäna?
Slutfråga tid och rättvisa
15. Upplever du att sättet ni visade engagemang av att spendera tid tillsammans
förändrades under förhållandets gång?

Kärlek
Utbyte av kärlek
16. Upplever du att du kunde vara dig själv i förhållandet?
17. Kände du dig bekväm i förhållandet?
18. Upplever du att du visade att du brydde dig om din partner?
18.1. om ja: hur visade du det?
18.2. om nej: hur skulle du kunna ha visat det mer?
19. Upplever du att din partner visade att denne brydde sig om dig?
19.1. om ja: hur visade denne det?
19.2. om nej: hur skulle denne kunna ha visat det mer?
20. Upplever du att ni var känslomässigt bundna till varandra?
20.1. På vilket sätt i så fall?
21. Kan du beskriva hur du uttryckte kärlek till din partner?
22. Hur upplever du att din partner uttryckte sin kärlek till dig?
23. Upplever du att din tillfredsställelse av relationen förändrades under förhållandets
gång?

23.1. om ja: på vilket sätt?
Kärlek och rättvisa
24. Upplever du att du kunde ge kärlek och vara säker på att få kärlek tillbaka?
24.1. Om ja, på vilket sätt?
25. Upplever du att ni “gav” och “tog emot” kärlek lika mycket till varandra på ett sätt
som var rättvist i förhållandet?
26. Upplever du att du fick ut den kärlek som du behövde från förhållandet?
26.1. Om inte: Vad förväntade du dig få ut rent kärleksmässigt?
27. Upplever du att din partner fick ut den kärlek som denne behövde?
27.1. Om inte: Vad tror du din partner förväntade sig få ut rent kärleksmässigt?
28. Upplever du att du fick ut den kärlek som du ansåg dig förtjäna?
29. Upplever du att din partner fick ut den kärlek som denne ansåg sig förtjäna?
Slutfråga kärlek och rättvisa
30. Upplever du att sättet ni visade kärlek på förändrades under förhållandets gång?
30.1. Om ja, på vilket sätt?
Avslutning:
31. Vår studie har enbart fokuserat på utbyte av kärlek, tid och rättvisa i förhållande till
avslutade samborelationer. Finns det någon annan aspekt som du tänker på kan ha
varit bidragande till att ditt samboförhållande avslutades som du skulle vilja nämna?
32. Finns det något annat som du vill tillägga?
33. Tack för att vi fick intervjua dig!

Bilaga 3: Samtyckesbrev för behandling av personuppgifter

Samtycke för behandling av personuppgifter

Vi skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv till oss. Vi skulle vilja behandla
personuppgifter om dig för att få en bild av ditt avslutade samboförhållande och kunna
skapa förståelse för vad som gör att ett samboförhållande inte håller.
De uppgifter vi avser att samla in och behandla är om du är man eller kvinna, hur
gammal du är, hur länge ditt samboförhållande varade och hur länge sedan ditt
samboförhållande avslutades.
Vi kommer även att ställa frågor om din upplevelse kring orsaker till
samboförhållandets avslut. Ditt namn kommer inte att presenteras i studien då fiktiva
namn kommer att användas.
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer att
behandlas av oss (Jennifer och Hannah) och endast användas för detta examensarbete.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med det ovanstående.

................................................................
Ort och datum

................................................................
Namn

