
  

 

 Figur 1: The Kiss (Edvard Munch, 1897)  
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Sammanfattning  
I samband med samhällsförändringarna från traditionella samhällen till moderna ställs 

individer inför möjligheten att välja vilka liv de ska leva. Denna valmöjlighet är ett 

kännetecken för moderniteten och avspeglas även i människors kärleksliv. Teoretiker menar 

att intima relationer inte längre grundas på kvinnors ekonomiska beroende av män, utan ingås 

av fri vilja. Till följd av kärleksrelationens omvandling ämnar denna uppsats empiriskt 

illustrera hur unga vuxna kan uppfatta och uppleva kärleksrelationer. Syftet behandlas genom 

att undersöka varför informanterna önskar ingå kärleksrelationer, vilken funktion 

kärleksrelationer fyller i deras liv och varför kärleksrelationer tar slut. Studiens 

metodologiska ansats består av fenomenologisk forskningsstrategi och har en abduktiv 

utgångspunkt. Materialet utgörs av 10 semistrukturerade intervjuer med informanter i 

åldrarna 21-32 år. Undersökningen behandlar heterosexuella kärleksrelationer. För att förstå 

varför unga vuxna önskar ingå kärleksrelationer används teorier om kärleksrelationers 

idealisering, identitetsskapande samt stigmatisering. Kärleksrelationers funktion studeras med 

stöd från intimitetsteorier om trygghet och otrygghet. Uppbrott undersöks med teorier om 

valfrihet och framtidsplanering. Undersökningen visar att informanterna uppfattar ensamhet 

som en negativ upplevelse och ser det som rationellt eftersträvansvärt att ingå 

kärleksrelationer. Kärleksrelationer upplevs både som en möjlighet till trygghet, men även 

otrygghet. Att ha olika förväntningar på framtiden och valfrihet kan orsaka uppbrott. 
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1. Inledning  
 
“Den ena går till nästan, emedan han söker sig själv och den andre emedan han skulle 
vilja undkomma sig själv. Eder dåliga kärlek till eder själva gör eder ett fängelse av 
ensamheten.” (Nietzsche, 1969:58) 
 

Trots de förändringar samhället genomgått sedan Nietzsches filosoferande är detta citat 

talande för unga vuxnas paradoxala förhållande till kärleksrelationer. Nietzsche skriver om 

kärlekens konstitution och ifrågasätter huruvida girighet och kärlek i realiteten skiljer sig. 

Människor betraktar sina kärleksobjekt som egendom, och längtan efter en partner är 

synonymt med strävan efter att besitta en ny ägodel. Habegäret blir som tydligast i 

kärleksrelationer och gör att individer tröttnar på den gamla partnern och söker nya 

potentiella erövringar (Nietzsche, 2016:28-29).  

 

“Man [kan] verkligen inte annat än förvåna sig över att könskärleken med sitt vilda 
habegär och sin orättfärdighet har blivit så förhärligad och höjd till skyarna som den i 
alla tider har blivit, ja att man ur detta slags kärlek till och med har härlett begreppet 
kärlek som motsatsen till egoism, medan den i själva verket kanske är det mest ohöljda 
uttryck för egoism som står att uppleta.” (Nietzsche, 2016:29)  

 

Trots att Nietzsches ord skrevs för över hundra år sedan, stämmer de till stor del överens med 

moderna intimitetsteorier. Kärleksrelationer kännetecknas idag av valmöjligheter och är en 

del av individers identitetsskapande. De karaktäriseras av stor osäkerhet, men även den 

ultimata tryggheten (Illouz, 2016:176-177). Anthony Giddens (2014) menar att den moderna 

människan styrs av en strävan efter meningsfullhet och trygghet för att förhindra ångest 

(Giddens, 2014:8). Teoretiker bedriver intimitetsforskning för att försöka förstå kärlekens roll 

i människors liv, men vilka är unga vuxnas erfarenheter och uppfattningar gällande 

kärleksrelationer? Denna undersökning behandlar unga vuxnas uppfattningar och upplevelser 

av kärleksrelationer, med empiri inhämtad genom intervjuer och ett teoretiskt ramverk 

bestående av intimitets-, identitets- och stigmateorier. Informanternas berättelser behandlar 

endast heterosexuella relationer, detta är därmed en oavsiktlig avgränsning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att empiriskt utforska hur 10 unga vuxna i samtida Sverige 

uppfattar och upplever kärleksrelationer. Informanternas erfarenheter undersöks genom att 

skildra tre olika aspekter av kärleksrelationen. Dessa är följande: anledningar att ingå 

kärleksrelationer, kärleksrelationens funktion och slutligen varför kärleksrelationer tar slut. 

Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan singelskap och stigmatisering, att 

individers identitet är sammankopplad med rollen att vara i en kärleksrelation och att 

förväntningar är en viktig aspekt av relationerna samt en orsak till skilsmässa. Studier har 

påvisat tvetydiga resultat om huruvida den rena relationen existerar. Dessa teman har inte 

tidigare undersökts gemensamt, vilket denna studie ämnar göra och bidra med ett utvidgat 

perspektiv av unga vuxnas uppfattningar och upplevelser av kärleksrelationer. Ämnet 

studeras genom en abduktiv ansats, med fenomenologisk forskningsstrategi och 

djupintervjuer utifrån följande frågeställningar: 

 

- Varför väljer informanterna att vara i kärleksrelationer? 

- Vilken funktion kan kärleksrelationer fylla? 

- Varför tar kärleksrelationer slut? 

1.2 Disposition  

Denna uppsats består av en inledning som redogör för ämnets sociologiska relevans, dess 

syfte och frågeställningar. Därefter återges det teoretiska ramverk studien stöds mot bestående 

av intimitets-, -identitets- och stigmateorier. I kapitel tre redogörs för tidigare forskning inom 

intimitets- och stigmafältet. Avsnitt fyra behandlar studiens metodologiska överväganden. 

Undersökningens resultat och analys presenteras i kapitel fem och därefter följer en 

diskussion i kapitel sex.     
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2. Teori 

Detta avsnitt utgörs av det teoretiska ramverk som används för att analysera materialet denna 

undersökning består av. Ramverket behandlar intimitet, identitetsskapande och stigma. 

Kapitlet struktureras genom att först redogöra för teorier om intimitet, temat därefter berör 

identitetsskapande och slutligen behandlas stigmabegreppet i förhållodermande till 

kärleksrelationer. 

2.1 Kärlekens omvandling och idealisering 

Eva Illouz (2016) beskriver skillnaden mellan 1800-talets och dagens samhällsnormer i 

relation till kärlek genom att använda sig av Jane Austen-romaner. Även om romanerna är 

fiktiva menar hon att de symboliserar dåtidens idealbild av kärlek (Illouz, 2016:37). I 

romanerna speglas vikten av moral och karaktär i relation till kärlek. Individernas självkänsla 

beskrivs inte som beroende av kärleksobjektets bekräftelse utan snarare genom 

upprätthållandet av en fast karaktär (Illouz, 2016:38-44). Idag utgör däremot 

kärleksrelationen en fundamental aspekt av individers självkänsla till följd av den rena 

relationens uppkomst och modernitetens struktur (Illouz, 2016:23-26, 176). Partnerval sker 

inte genom kärlekens mystiska dragningskraft, utan genom rationalitet. Personen som har 

mest att erbjuda är den person som blir vald. Valet influeras även av medias idealiserade bild 

av kärlek. Oförmågan att införliva denna bild i det verkliga livet leder till besvikelse och ett 

potentiellt uppbrott (Illouz, 2016:134, 300-301).  

Ulrich Beck och Elizabeth Beck-Gernsheim (2002) teoretiserar om att kärlekens 

idealisering skett till följd av individualisering och avtraditionalisering. De liknar denna 

idealisering vid religiositet, där kärlekens religion utlovar fulländad lycka, en flykt från en 

bristfällig vardag och autencitet i närheten till en annan människa (Beck & Beck-Gernsheim, 

2002:32,175). Kärleksrelationen utlovar erkännande genom bekräftelse från partnern. Höga 

förväntningar på kärleksrelationen tillsammans med individualism och identitetsprojekt är 

orsaken till samtidens höga skilsmässotal, realitetens besvikelse leder till en ofrånkomlig 

frustration (Beck & Beck-Gernsheim, 2002: 51;94). 
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2.1.1 Den rena relationen och kärleksmarknadens uppkomst 

Anthony Giddens (1995) anför en teori gällande hur intimitet och relationer förändrats i 

moderniteten. Den rena relationen formuleras som ett förslag till hur vi idag kan betrakta 

intima relationer. Relationerna benämns som rena till följd av oberoendet som råder mellan 

parterna.  

 

“[Den rena relationen] syftar på en situation där en social relation etableras för sin egen 

skull, dvs. på grundval av vad var och en kan få ut av ett varaktigt förhållande med den 

andra, och som vidmakthålls endast i den mån relationen av båda parter anses ge så 

mycket tillfredsställelse att de vill bibehålla den.” (Giddens, 1995:58).  

 

Den rena relationen innefattar en strukturell motsägelse. Denna syftar till relationens 

osäkerhet i samband med att förbindelsen upphör om någon av parterna inte längre anser den 

vara givande nog; vilket motsäger premissen om att relationen upprätthålls genom tillit 

(Giddens, 1995:123).  

Giddens (2014) listar den rena relationens grundkomponenter, den är internt referentiellt 

och flytande, inga utomstående angelägenheter avgör individens val att upprätthålla 

relationen. Individen ingår i relationen för dess fördelar och positiva upplevelser, snarare än 

ekonomiskt beroende. Denna typ av relation är reflexiv, det innebär att relationen rymmer 

förändringspotential och inte är statisk. Den rena relationen utgörs främst av förpliktelser i 

form av både kärlek och erkännande för varandra, där intimitet är grundkomponenten. Att 

ingå i en ren relation är ett försök att säkerställa ett meningsfullt liv i ett riskfyllt samhälle. 

Detta är något som kräver en balans mellan autonomi och hängivelse mellan parterna, 

ömsesidig tillit utgör basen för den rena relationen (Giddens, 2014:110-121).  

Eva Illouz (2016) utvecklar betydelsen av erkännande i samtiden, och menar att det är i 

den rena relationen som individer har störst möjlighet att uppleva erkännande och trygghet, 

men relationen är även den plats i livet som ger upphov till mest otrygghet till följd av dess 

otillförlitliga karaktär (Illouz, 2016:176). Kärlekens omvandling har enligt Illouz 

omstrukturerat kärlek till ett ekonomiskt marknadstillstånd. Kärlek kommodifieras och 

reduceras till en vara, där samtliga individer utgör konkurrenter på marknaden (Illouz, 

2016:80). Illouz argumenterar för skilda värderingsmönster idag jämfört med i traditionella 

 
 

 
7 



samhällen. I traditionella samhällen sågs värderingar och utseendeideal som mer rigida, 

allmängiltiga och normativa. Idag har dessa normativa mönster upplösts då samhället är mer 

subjektivt orienterat, där det individen själv avgör vad denne bedömer attraktivt (Illouz, 

2016:176). På kärleksmarknaden bedöms marknadsvärdet efter de emotionella, fysiska, 

psykiska och sexuella egenskaper individen besitter.Istället för allmängiltiga, normativa, 

bedömningsprocesser utgår individen numera från en subjektiv bedömning av 

kärleksmarknadens aktörer. Denna bedömning utgår från individens egna preferenser och 

värderingar. Upplevelsen av otryggheten hotar individen på grund av att individen inte längre 

kan förhålla sig till normativa förväntningar, utan ställs emot den andres subjektiva 

värderingar (Illouz, 2016:79-80, 92, 176). Individers sexuella identitet är en följd av 

kärleksmarknaden. Denna identitet tillhör sexualitetens fält där erotiskt kapital avgör 

individers status. Det erotiska kapitalet förankras och förstärks genom sexuella erövringar och 

sexuell valmöjlighet, att kunna röra sig fritt i fältet. Motsatsen reflekteras i oförmåga, eller 

brist på rörlighet och tillgång till det sexuella fältet: att inte ses som eftertraktansvärd av de 

andra inom fältet (Illouz, 2016:42, 72, 80-85).  

2.2 Identitetsskapande och kärleksrelationer 

Enligt Illouz (2016) har individualisering i moderniteten skapat unika förutsättningar för 

jagets utformning. Det personliga begäret, önskan och viljan står i modern tid i centrum 

(Illouz, 2016:29), nedan behandlas identitetens aspekt av kärleksrelationer.  

2.2.1 Valmöjligheter 

Illouz (2016) argumenterar för valfrihet som modernitetens främsta kännetecken, och menar 

att detta möjliggör individens reflexiva förmåga (Illouz, 2016:29,34). Hon argumenterar mot 

konstruktionen av kärlekens historiska narrativ, där traditionella relationer ses som bundna 

och moderna relationer som fria. Även om valfrihet delvis skapar frihet, är upplevelsen 

paradoxal (Illouz, 2016:26). Kärleksmarknaden är ett exempel på denna paradox. Valfriheten 

skapar fler möjligheter för partnerval, vilket orsakar osäkerhet om individen valt rätt partner. 

Oro uppkommer även av att individer på marknaden jämför sig med andra aktörer. Den 

främsta osäkerheten består dock av att ens partner har möjlighet att välja någon annan på 

marknaden (Illouz, 2016: 34-36, 92, 300). Enligt Beck och Beck-Gernsheim korrelerar den 
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moderna kärleksmarknadens valmöjligheter med en ökad risk för uppbrott, då det finns ett 

större urval av potentiella partners och därför fler valmöjligheter. Missnöje och ouppfyllda 

förväntningar ökar sannolikheten för en individ att uppsöka alternativa relationer (Illouz, 

2016:134-141; Beck & Beck-Gernsheim, 2002:94).  

 Valmöjligheter har bevisligen komplexa konsekvenser för individen. Illouz menar att 

individers självkänsla hotas till följd av ständig granskning av självet på kärleksmarknaden. 

Konsekvenserna innefattar rädsla för avvisande och kan resultera i misslyckande på 

kärleksmarknaden (Illouz, 2016:166,174f, 207). Den stora valfriheten förorsakar vad Illouz 

kallar det moderna lidandet. Lidandet grundas i rädslan för oförutsägbarhet, rädsla för 

otillräcklighet på kärleksmarknaden, samt en vacklande självkänsla (Illouz, 2016:324-330; 

Giddens, 2014:108).  

2.2.2. Att skapa en livsstil och planera sin framtid 

Liksom Illouz argumenterar Giddens för valets roll i identitetsskapande. Giddens hävdar att 

valfrihet i moderniteten är oundvikligt. Till följd blir livsstilen produkten av individens egna 

val (Giddens, 2014:101; Giddens, 1995:72). Giddens menar att den stora valfriheten resulterar 

i existentiella frågor. När dessa frågor uppstår riskerar individen att uppleva meningslöshet 

och en existentiellt utsatt tillvaro. För att finna ro i detta, söker sig individen till källor och 

olika upplevelser av trygghet. Enligt Giddens upprättas grundläggande trygghet i tillit och 

konsekventa vardagliga mönster (Giddens, 2014:70). 

En aspekt av livsstilen berör livsplanering. Den reflexiva individen har en förväntan på 

framtidens utformning och innehåll, individen koloniserar framtiden (Giddens, 2014:108). 

Framtiden upplevs som full av möjligheter och individer försöker förutbestämma den genom 

livsplanering, trots att den egentligen är omöjligt att förutsäga eller planera inför (Giddens, 

2014: 108; 136-139). Beck och Beck-Gernsheim (2002) menar att kärleksrelationen utgör en 

viktigt del i konstruktionen av individers identitet. Detta innefattar att inkludera en annan 

person i livsplaneringen. Att livsplanera tillsammans innebär att dela sina mål, förhoppningar 

och drömmar, detta leder till en känsla av intimitet och är en del av individers 

identitetsskapande (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:87). Kärlek och identitet är därmed tätt 

sammanbundna, och livsplaneringen utgör därför en gemensam kolonisering av framtiden. En 

gemensam livsplanering kan orsaka uppbrott till följd av parternas olika förväntningar och 

önskningar (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:51, 82-94).  
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2.3 Stigma 

Tidigare forskning visar ett samband mellan civilståndet singel och stigmatisering. Singlar 

uppfattas som mindre nöjda än de som befinner sig i relationer, de tros ha låg självkänsla och 

ses som socialt missanpassade (Day, 2015:349). Stigma definieras som en “benämning på en 

egenskap som är djupt misskrediterande” (Goffman, 2010:12). Att tillskrivas ett stigma 

innebär att ens sociala identitet kategoriseras som avvikande och därmed utanför normen. 

Goffman menar att denna process sker inom relationer snarare än att existera som en befäst 

egenskap hos en individ, och presenterar tre olika typer av stigman: fysiska, psykiska och 

sociala (Goffman, 2010:14).  

Link och Phelan (2001) föreslår en kompletterande förklaring till stigmatisering. De 

konstruerar ett teoretiskt ramverk för att förstå vilka komponenter som konstituerar ett stigma, 

och menar att stigmatisering uppstår genom att individer stämplas och placeras in i grupper. 

När individer stämplats associeras de till negativa stereotyper. Detta innebär att individer 

sammanlänkas med oönskade egenskaper, vilket leder till att en stereotyp skapas. 

Stigmatiseringsprocessen kännetecknas även av att ingruppen - ‘vi’ - separerar de avvikande 

och skapar en utgrupp: ‘de’. Därefter följer förlorad status och diskriminering vilket leder till 

ojämlikhet och en uppfattning om att den stigmatiserade besitter oönskade karaktärsdrag 

(Link & Phelan, 2001:367-371). För att denna process ska kunna realiseras krävs en 

ytterligare komponent: social, ekonomisk och politisk makt (Link & Phelan, 2001:367).  

2.4 Teoretisk relevans och användning 

Dessa teorier bildar ett ramverk som används för att besvara undersökningens frågeställningar 

och således syftet. Med ovan presenterade teoretiska verktyg, ämnar förståelse kring hur 

informanterna uppfattar och upplever kärleksrelationer uppstå genom att teorierna och 

begreppen appliceras, analyseras och kritiseras. Intimitetsteorierna har även utgjort stommen i 

denna abduktiva undersökning; i form av val av ämne, syftesformulering och urval av 

material. För att förstå en aspekt av varför informanterna önskar ingå kärleksrelationer 

används stigmateorier och teorier om kärlekens idealisering. Kärlekens funktion behandlas 

genom teorier om upplevelsen av trygghet och otrygghet, och uppbrott från kärleksrelationer 

studeras med stöd från teorier om valmöjlighet, livsplanering och kolonisering av framtiden. 
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3. Tidigare Forskning 

Detta kapitel redogör för tidigare forskning kring de teman denna undersökning följer: 

intimitet, identitetsskapande och stigmatisering. Undersökningarna behandlar valda teman 

genom följande kategorier: förväntningars inverkan på kärleksrelationer; hur identitet 

konstrueras i symbios med kärleksrelationen; den rena relationen och även singlism.  

3.1 Förväntningar och kärlek 

Till skillnad från Beck och Beck-Gernsheims (2002) tes gällande stigande skilsmässotal till 

följd av förväntningar på relationen visar viss forskning att romantiska ideal inte leder till 

orimliga förväntningar på relationen (Vannier & O’Sullivan, 2017:249). Vannier och 

O’Sullivans undersökning är kvantitativ och undersöker romantiska ideal, förväntningar och 

hur dessa påverkar relationen. Deltagarna består av unga vuxna i åldern 18-28 år som 

befinner sig i kärleksrelationer (Vannier & O’Sullivan, 2017:235). Studiens resultat visar att 

informanterna generellt var nöjda med sina relationer och förväntade sig inte att en alternativ 

relation skulle vara bättre än den nuvarande (Vannier & O’Sullivan, 2017:248-249).  

Amato och Hohmann-Marriotts (2007) studie om orsaken till uppbrott visar däremot 

motsatsen. Undersökningen berör anledningar till skilsmässor och resultatet visar två typer av 

relationer där skilsmässa är vanligt. Författarna gör en distinktion mellan destruktiva 

relationer, och de där parterna mår bra i relationen (Amato & Hohmann-Marriotts, 2007:622). 

Förväntningar är ett centralt begrepp för att förklara varför den senare gruppen skilde sig: 

individerna upplevde besvikelse gällande vad relationen erbjöd dem jämfört med hur de 

föreställt sig relationen. Relationens bristande kvalitet grundades inte i upplevelsen av 

relationen utan snarare medvetenhet kring att det hade kunna vara ännu bättre i en annan 

relation (Amato & Hohmann-Marriott, 2007:622, 635).  

Förväntningar på kärleksrelationer återfinns även i en studie av unga vuxna i USA. Av 

dessa 20-29-åringar menade 94 % att det främsta kravet på ett äktenskap är att partnern är ens 

själsfrände (Roberts, 2009:43). Detta krav kontrasterar Gross (2005) mot äktenskapets 

tidigare primärt socioekonomiska funktion. Intimitetens fält beskrivs av honom som en plats 

där det heliga återfinns i en sekulär tid i form av kärlek. Denna omvandling har lett till att 
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sociokulturella traditioner så som äktenskapet upplöses eller överges (Gross, 2005:301). 

Gross undersöker huruvida denna avtraditionalisering överdrivits, och argumenterar för detta 

genom att hänvisa till en undersökning som menar att 93% värderar ett lyckligt äktenskap 

som en av deras högsta mål i livet. Gross redogör vidare för hur stigmat och förväntan att 

följa vissa traditioner, exempelvis äktenskap, har minskat, och en ökning i variationen av 

intimitet kan observeras i moderniteten (Gross, 2005:301-302). 

Studiernas olika resultat skulle kunna bero på att studierna utgörs av olika urval. Detta 

tvetydiga forskningsresultat konstruerar en osäkerhet kring den empiriska realiteten, vilket 

motiverar valet att göra en kvalitativ intervjustudie som undersöker hur förväntningar 

påverkar deras relationer.  

3.2 Identitet och kärlek 

Den romantiska relationen utgör en stor del av identiteten. En studie av Mak och Marshall 

(2004) undersöker unga vuxnas motivation till att vara i kärleksrelationer, där resultatet visar 

att de konstruerar sig själva som en viktig aspekt i partnerns liv (Mak & Marshall, 2004:474). 

Undersökningen visar att bekräftelse från partnern påverkar relationen positivt. Informanterna 

kände större meningsfullhet i relationer när de jämförde bekräftelsen de fick från sin partner 

med bekräftelsen från andra relationer, och bekräftelsen från partnern var mer påtaglig (Mak 

& Marshall, 2004:483).  

Vidare visar forskning att vissa individer försöker förmedla en bild av sig själva som 

överensstämmer med den identitet de vill tillskrivas av omgivningen (VanderDrift, Tyler & 

Ma 2015:454). VanderDrift, Tyler och Ma (2015) undersöker hur kärleksrelationer 

presenteras inför en omgivning. Resultatet visar att individer som upplever stor ångest vid 

föreställningen om att vara ensamma generellt presenterade sina relationer som mer intima 

inför publik än vad faktiskt var. Individer som inte upplevde denna rädsla presenterade i 

mindre utsträckning sina relationer som mer intima än de faktiskt var. Undersökningen 

sammankopplar detta med identitetsskapande, och redogör alltså för hur vissa strävar efter att 

förmedla en bättre bild av sin relation än vad den faktiskt är, för att konstituera en eftersträvad 

identitet (VanderDrift, Tyler & Ma 2015:457-461).  
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3.3 Den rena relationen: teoretisk hypotes eller empirisk realitet?  

Anthony Giddens teori om den rena relationen är ett koncept flera forskare undersökt 

empiriskt via olika metoder och forskningsfrågor där forskningen påvisar tvetydiga resultat. 

Nedan följer tre olika undersökningar vilka behandlar den rena relationen med olika 

metodologiska utgångspunkter. Jody Hughes (2015) har studerat unga vuxna som väljer att bo 

ensamma, Lynn Jamieson (1999) sammanfattar flera olika forskningsresultat för att formulera 

en kritik av den rena relationen som koncept och Neil Gross och Solon Simmons (2002) har 

med kvantitativ metod ämnat testa den rena relationens existens och konsekvenser empiriskt.  

Hughes (2015) har intervjuat unga vuxna i Australien som ser ensamhushållet som ett sätt 

att bygga självständighet och kontroll över sina liv. Urvalet bestod av individer i åldern 21-39 

som bor ensamma. Informanterna använder ensamboendet för att bygga upp ett självständigt 

liv och finna styrka i sig själva. Att leva ensam är dock inte ett förkastande av potentiella 

kärleksrelationer. Informanterna i studien sökte efter själsfränder, men valde att bo ensamma 

som konsekvens av den otrygghet och risk intima relationer anses medföra, i samband med att 

de kan ta slut (Hughes, 2015:714-715). Resultatet påvisar även en rådande skepsis till 

äktenskapet då  detta skulle kunna begränsa livet. Vissa av informanterna valde att vara 

särbos för att bibehålla självförverkligande, frihet och självständighet samtidigt som de 

strävade efter känslomässiga åtaganden och trygghet (Hughes, 2015:718).  

Lynn Jamieson (1999) erbjuder ett kritiskt förhållningssätt till den rena relationen. Hon 

menar att Giddens förenklade bild av kärleksrelationen reducerar dess reella ojämlikheter 

mellan könen. Jamieson exemplifierar genom litteraturstudier hur kvinnor utför känsloarbete 

och samtidigt förtrycker sina egna känslor. Hon refererar till en studie utförd i USA som visar 

statistik på att män oftare får orgasm än kvinnor och argumenterar att detta tyder på 

avsaknaden av rena relationer (Lauman, Gagnon, Michael & Michaels, 1994:369-370). 

Samtidigt hänvisar Jamieson till forskning som visar att par konstruerar sig själva som 

jämställda även om de i realiteten inte är det. Detta upprätthåller ojämna könsuppfattningar 

och förhindrar potentiell förändring; att ha föreställningar om hur en relation borde se ut 

korrelerar inte nödvändigtvis med individers beteende (Jamieson, 1999:481-485).  

Neil Gross och Solon Simmons (2002) hänvisar till Jamiesons kritik i en studie som gör en 

hypotesprövning av rena relationer. De menar att Jamiesons kritik är viktig, men att det ändå 
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är värt att empiriskt testa huruvida kärnan i den rena relationen går att återfinna i moderna 

relationer. Studien påvisar rena relationers existens (Gross & Simmons, 2002:541, 544). 

Vidare visade studien att mängden upplevd autonomi är större i rena relationer än i 

traditionella kärleksrelationer. Individer i rena relationer upplever även större lycka i sina 

relationer. Att befinna sig i en ren relation är korrelerat med åsikter gällande politisk 

jämlikhet. Studien visade även att inget signifikant samband kunde urskiljas mellan att 

befinna sig i en ren relation och uppleva ångest (Gross & Simmons, 2002:547-549). Detta 

resultat stämmer varken överens med Anthony Giddens eller Eva Illouz teorier gällande den 

rena relationen som orsak till otrygghet till följd av dess osäkra karaktär (Giddens, 1995:123; 

Illouz, 2016:176). Studiens resultat kan förklaras genom att undersökningen utgått från 

kvantitativ data genom ett index av frågeställningar. Detta begränsar möjligen resultaten och 

en djupare förståelse för relationens inverkan på individen skulle lämpligen kunna presenteras 

via kvalitativ metod (Gross & Simmons, 2002:521-522).  

De ovan statuerade motsägelsefulla forskningsresultaten kan bero på att olika metoder 

tillämpats för att undersöka fenomenet, samt att studierna utgått från olika 

syftesformuleringar. Medan Jamieson (1999) kritiserar konceptet med stöd från berättelser 

om hur kärleksrelationer saknar jämställdhet, söker Gross och Simmons (2002) empiriskt 

testa hypotesen om den rena relationen, men framhåller att studien är bristfällig till följd av 

den kvantitativa metodens begränsningar. Hughes (2015) ämnar förstå unga vuxnas 

motivation till att bo ensamma, och relaterar studiens upptäckter till den rena relationens 

struktur. 

3.4 Stigmatiserat singelskap 

När en individ inte befinner sig i en kärleksrelation kan begreppet singelskap användas för att 

definiera individens civilstånd. Tidigare forskning förklarar att singelskap ses som en 

stigmatiserad egenskap och är förknippat med ofördelaktiga egenskaper (Day, 2015:349; 

Depaulo & Morris, 2006; Gesselman, Webster & Garcia, 2017). 

Termen singlism beskriver diskriminering och negativa stereotyper tillskrivna personer 

som är singlar (Depaulo & Morris, 2006:251). Forskning utförd på en grupp individer visade 

att de som var singlar uppfattades som socialt inkompetenta, ha avsaknad av självkänsla, och 

upplevdes som mindre nöjda med sina liv i jämförelse med de som befann sig i relationer 
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(Day, 2015:349). Singlism berör stigmatisering till följd av socialt singelskap, de som inte är i 

kärleksrelationer (Depaulo & Morris, 2006:251). Resultaten från en kvantitativ studie 

påvisade att gifta individer uppfattades som “mogna, stabila, ärliga, lyckliga, snälla och 

kärleksfulla” (Depaulo & Morris, 2006:251), medan singlar ansågs vara dels självständiga, 

men även “omogna, osäkra, självcentrerade, olyckliga, ensamma och fula” (Depaulo & 

Morris, 2006:251). Gifta individer är inte betydligt lyckligare än singlar, stigmatiseringen är 

snarare en konsekvens av människors uppfattningar gällande att kärleksrelationer leder till 

lycka (Lucas, Clark, Georgellis & Diener, 2003:532; DePaulo & Morris, 2006:253).  
Day (2015) hänvisar till den paradox som DePaulo och Morris redogör för, om att 

äktenskapet bär en traditionellt sprungen illusion om fullkomlig lycka och välmående 

(Depaulo & Morris, 2006:253). Forskning visar däremot att detta inte stämmer (Lucas, Clark, 

Georgellis & Diener, 2003:532, Day 2016:349). Studien ämnar söka förståelse för strukturen 

och upprättandet av äktenskapet som ideal och stigmatiseringen av singelskap. Enligt Day 

kan detta förklaras genom en relationsideologisk modell. Modellen innebär att människor 

strävar efter att bibehålla och försvara ett system av värden och processer av 

identitetsskapande (Day 2016:350, 356). Utifrån ett slumpmässigt urval av kanadensiska 

medborgare genomfördes flera undersökningar där syftet var att observera om dessa skulle 

kritisera eller försvara alternativa relationsideologier. Undersökningen visade ingen skillnad 

bland singlar eller individer i försvarandet av relationsideologier, vilket påvisar att singlar 

upprätthåller dessa trots risken att bli föremål för stigmatisering (Day 2016:354-357).  

Avsaknad av intim erfarenhet har bland vuxna setts leda till stigmatisering. I tre 

kvantitativa studier med heterosexuella deltagare undersöktes hur sexuellt oerfarna vuxna tror 

att andra uppfattar dem till följd av deras oerfarenhet; hur sexuellt erfarna uppfattar sexuellt 

oerfarna och hur avsaknad av sexuell erfarenhet påverkas möjligheten till framtida relationer 

(Gesselman, Webster & Garcia, 2017:202-203). Resultatet påvisade att sexuellt oerfarna 

vuxna upplever att de är mer stigmatiserade än erfarna vuxna och att sexuellt oerfarna vuxna 

ses som mindre eftertraktade av singlar. Individers erfarenhet påverkade även hur attraktiva 

de upplevdes, detta berodde dock på den egnas nivå av sexuell erfarenhet där oerfarna 

attraherades mer av andra oerfarna; medan sexuellt erfarna individer inte påverkades 

(Gesselman, Webster & Garcia, 2017: 205-210).  
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3.5 Kunskapslucka och relevans  

Kapitlet som utgör tidigare forskning är förankrat i undersökningens teoretiska ramverk. 

Ramverket består av teman om kärlek, identitetsskapande och stigmatisering. Därför 

behandlas även dessa i egenskap av tidigare forskning, för att undersöka teoriernas 

förhållande till empirin. Materialet ovan presenterat utgör den mest relevanta forskningen i 

relation till unga vuxnas uppfattningar om kärleksrelationer. Här framgår att olika metoder 

frambringat olika resultat. Även om det finns flera studier gällande de teman undersökningen 

berör, har dessa teman inte tidigare behandlats gemensamt. Gross och Simmons (2002) 

hypotesprövning av den rena relationen ger resultatet att denna inte medför ångest, men 

förklarar inte varför individer från början är motiverade att ingå kärleksrelationer, något som 

intimitetsforskning och stigmaforskning gällande singlism berör. I denna undersökning 

inkorporeras alla dessa aspekter genom att med en fenomenologisk ansats utföra intervjuer. 

Syftet är att utforska informanternas uppfattningar om kärleksrelationer och därmed framföra 

berättelser som sammanfogar flera teman och erbjuder en djupare förståelse för 

informanternas erfarenheter av fenomenet kärlek. 
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4. Metod 

Nedan beskrivs de metodologiska beslut denna studie omfattas av för att undersöka unga 

vuxnas uppfattning om kärleksrelationer. Kapitlet utgörs av beskrivningar av den 

fenomenologiska och abduktiva ansatsen. Vidare anförs undersökningens urval, hur 

datamaterialet har bearbetats genom kodning och analysförfarande. Därefter diskuteras 

studiens begränsningar, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

4.1 Ansats 

För att skapa förståelse kring hur unga vuxna uppfattar kärleksrelationer baseras denna 

undersökning på kvalitativa djupintervjuer. Genom intervjuer uppstår förståelse mellan 

informant och intervjuare, och att låta informanterna berätta om deras uppfattningar ansågs 

som det lämpligaste tillvägagångssättet för att närma sig deras livsvärldar (Aspers, 2013:139). 

Fallstudier hade kunnat bidra med information kring faktiska sakförhållanden i relation till 

unga vuxnas erfarenheter av kärleksrelationer. Denna metod skulle dock innebära en risk för 

påtaglig forskareffekt då informanternas privatliv studeras, och att vara iakttagna skulle kunna 

innebära en förställd gestaltning av relationen. Vidare brukas en fenomenologisk och 

abduktiv forskningsstrategi, därför att informanternas uppfattningar om kärleksrelationer är 

vad som undersöks, snarare än strävan efter att finna någon typ av positivistisk sanning om 

kärleksrelationens roll i människors liv (Denscombe, 2016:145,154). För att utvinna kunskap 

om informanternas livsvärldar utgår studien från en abduktiv ansats med semistrukturerade 

intervjuer byggda på en intervjuguide med främst ostandardiserade frågor (David & Sutton, 

2016:115; Denscombe, 2016:145). 

För att förstå unga vuxnas upplevelse av kärleksrelationer används Edmund Husserls 

(1999) begrepp noesis och noema. Husserl menar att dessa utgör komponenter till hur 

kunskap uppstår. Noesis syftar till äkthet: tinget i sig; medan noema behandlar förståelse: 

tinget för dig (Husserl, 1999:9). Dessa är varandra avhängiga och det är genom dessa 

premisser vi förstår världen. Genom att observera, analysera och beskriva hur informanterna 

presenterar sina olika sanningar ämnar vi skapa förståelse kring kärleksrelationens betydelse i 

unga vuxnas liv.För att tillgå informanternas världsbild krävs det enligt fenomenologin att 

epoché tillämpas: när det sunda förnuftet och de egna erfarenhet åsidosätts, för att undvika att 
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intervjuarens bakgrundsantaganden besudlar materialet (Husserl, 1999:23). Huruvida detta är 

möjligt är dock omstritt, men ett sätt att närma sig tillvägagångssättet är att genom inspelade 

intervjuer föra forskaren närmare den ursprungliga utsagan (Denscombe, 2016:143-155).  

4.2 Genomförande 

Undersökningen består av 10 semistrukturerade intervjuer. Intervjuernas längd varierade men 

samtliga varade cirka 45 minuter. Användningen av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsteknik motiveras med att materialet analyserats genom fenomenologisk 

forskningstradition. Fenomenologin förespråkar ostrukturerade intervjusituationer för att 

tillgå informanternas livsvärldar (Denscombe, 2016:153-154), men till följd av vår bristande 

erfarenhet i rollen som intervjuare utfördes semistrukturerade intervjuer baserade på teman 

från en intervjuguide . Intervjuguiden agerade dock främst som ett stöd snarare än ett strikt 1

ramverk. Detta beslut motiveras med att ostrukturerade intervjuer kräver mycket av 

intervjuaren (David & Sutton, 2016:113), därmed fanns en oro för att en ostrukturerad 

intervju skulle misslyckas till följd av vår oerfarenhet. Intervjuerna har spelats in med mobila 

enheter och materialet transkriberades för att sedan induktivt kodas. De teman som 

intervjuguiden behandlar är: 

- Relationer 
- Meningsskapande 
- Trygghet 
- Önskningar 
- Övrigt 

 

Intervjuerna genomfördes i Engelska Parken, hemma hos informanter och på Stockholms 

nation. Alla intervjuer genomfördes i Uppsala. Informanterna ombads att välja en plats där de 

kände sig bekväma. Om de inte hade något förslag beslutade intervjuaren att mötet skulle ske 

på Engelska Parken. 

Intervjutillfällena började med att intervjuaren presenterade sig själv, trots att 

informanterna tilldelats ett informationsbrev om undersökningen innehållande grundläggande 

information uppfattades detta som en viktig faktor för att skapa bekvämlighet och förtroende 

(Trost, 2010:81-84). Därefter informerades informanterna om sina etiska rättigheter, se 

1 Se bilaga 1 
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kapitel 4.5. Samtliga intervjuer började med att informanterna ombads berätta om sin 

livssituation, dels för att börja intervjun med en fråga som inte kräver alltför mycket 

eftertanke, men även för att öppna upp för intressanta samtalsspår (Trost, 2010:84). 

 Kärnfrågorna i intervjun utgjordes av öppna frågor, exempelvis: “Då tänkte jag börja med 

att vad fråga vad du har för syn på relationer i allmänhet, kanske med fokus på 

kärleksrelationer” (Intervju med Hilma), för att sedan åtföljas av följdfrågor som: ‘Berätta 

varför det är så’, eller ‘Berätta mer’. Detta gjordes för att få tillträde till informanternas 

uppfattningar, genom att ställa ostandardiserade frågor och låta informanterna välja vilken 

riktning de besvarade frågan. 

4.2.1 Urval  

Denna studie klassificeras som ett småskaligt forskningsprojekt eftersom den omfattar 10 

informanter (Denscombe, 2016:87). Undersökningens urvalsram består av unga vuxna i 

åldern 21-32. Unga vuxna är en kategori som omfattar individer som lämnat tonåren och är i 

de yngre vuxenåren. Det är en flytande definition vilken ej besitter en specifik åldersgräns. 

Eftersom denna undersökning inte innehar finansiell eller tidsmässig kapacitet att uppnå ett 

representativ urval användes ett icke-sannolikhetsurval; informanterna har blivit utvalda 

snarare än slumpmässigt utsedda (Denscombe, 2016:64-65). Studien omfattas av ett 

tillgänglighetsurval, där deltagarna valts utifrån dess tillgänglighet (David & Sutton, 

2016:197; Trost, 2010: 40,141). Detta har gjorts genom att tillfråga bekanta om de vet någon 

som skulle kunna tänka sig att delta i studien, informanterna är därmed vänners vänner. En 

potentiell risk med detta urval är den skevhet som uppstår om informanterna tillhör liknande 

sociala nätverk. För att motverka detta eftersträvades ett heterogent urval med individer från 

olika utbildningar, åldrar, sociala kretsar och civilstånd (David & Sutton, 2016:196-197). Det 

är dock viktigt att poängtera att alla informanter är eller varit universitetsstudenter, vilket 

möjligen kan relateras till en likartad socioekonomisk bakgrund (Bourdieu, 1996:5-6).  

Informanterna tillfrågades inte om deras sexuella läggning, däremot refererade samtliga 

informanter till heterosexuella relationer när de diskuterade nuvarande eller tidigare 

partnerskap. Det är viktigt att betona att informanternas utsagor speglar heterosexuella 

relationer, och att andra relationskonstallationer därför inte behandlas i denna text. Att 

uppmärksamma denna oavsiktliga avgränsning görs för att undvika en studie där alla 

relationskonstallationer behandlas genom heteronormativa antaganden.  
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I tabellen nedan redovisas informanterna med pseudonymer, ålder, kön och livssituation. 

Med livssituation avses sysselsättning och civilstånd.  

 

Tabell 1: Redovisning av informanter 

Informant Ålder Livssituation 

Albert  24 år Student, singel 

Gustav  32 år Student, singel 

Hilma  25 år Student, singel 

Mina  21 år Student, förhållande 

Sören  21 år Jobbar, singel 

Malin 27 år Jobbar, förhållande 

Katrin  24 år Student, singel 

Eddie  21 år Student, singel 

Sven 25 år Student, förhållande 

Shakira 24 år Student, förhållande 
 
Som tabellen visar är alla informanter unga vuxna i ålder mellan 21-32 är. Åtta av 

informanterna är studenter, medan två jobbar. Alla informanter har dock tidigare studerat på 

universitetsnivå. Sex av informanterna är singlar och fyra involverade i kärleksrelationer. 

Informanterna tillfrågades inte om deras könsidentitet, till följd av att denna studie inte 

undersöker kärleksuppfattningar ur ett genusperspektiv.. 

4.3 Bearbetning av data  

I detta avsnitt presenteras hur insamlat datamaterial hanterats. Redogörelsen berör 

transkribering av materialet och kodning av transkripten, samt analysförfarandet. Materialet 

transkriberades ordagrant från ljudfiler. Uteslutningstecken, ellipsis, användes i transkripten 

för att uppmärksamma verbala pauser, tillfällen där informanten och intervjuaren talade 

samtidigt, samt skratt och utfyllnadsord. Detta minskar även riskerna för missförstånd under 

senare kodning och analys (Trost, 2010: 149).  
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4.3.1 Abduktiv ansats 

En abduktiv ansats använder både induktiv och deduktiv metod. En induktiv ansats utgörs av 

insamlad empiri; medan deduktiv ansats arbetar med hypotesprövningar. En abduktiv ansats 

ämnar förena dessa tillvägagångssätt genom att alternera empiri och teori. Detta möjliggör att 

från teorin deducera en referensram som sedan induktivt utforskas genom empirin. Teorin kan 

således erbjuda ett ramverk vilket undersökningen verkar inom, där redan kända kunskaper 

används för att jämföra och finna nya mönster eller förklaringar. Denna undersökning utgick 

från ett ramverk av intimitetsforskning som avgjorde vilka teman intervjuguiden bestod av. 

Därefter inhämtades empiri genom induktiva intervjuer (Hjer, Lindgren & Nilsson, 2014:67; 

David & Sutton, 2016:33,99; Fejes & Thornberg, 2015:27-28).  

4.3.2 Kodning 

Kodningsprocessen utgjordes av att det transkriberade materialet reducerades, därefter 

skiljdes koderna genom tematisering och slutligen uppstod ett analyserbart material (Hjer, 

Lindgren & Nilsson, 2014:31-43). Kodningsprocessen utfördes med abduktiv ansats för att 

inkludera informanternas centrala erfarenheter och upplevelser i relation till kärleksrelationer. 

Det transkriberade intervjumaterialet bearbetades genom att läsas igenom åtskilliga gånger 

innan det kodades. Den öppna kodningen utgjordes av latenta och manifesta koder. Vid 

kodning av exempelvis kärlek användes främst latenta koder, uttalanden som relaterade till 

ämnet men inte uttrycktes explicit genom ordet kärlek (David & Sutton, 2016:274). Manifesta 

koder användes när informanten namngav specifika upplevelser, exempelvis otrygghet (David 

& Sutton, 2016:266, 274-277).  

Koderna skapade följande teman: upplevelser av kärlek, förväntningar, trygghet och 

ångest, identitet och samtiden. För att analysera det kodade materialet ur ett fenomenologiskt 

och abduktivt förhållningssätt skrevs alla kodade citat ut och samlades i ovan nämnda teman. 

Informanternas berättelser jämfördes med varandra för att åskådliggöra hur olika teman 

tolkades av olika informanter, om det gick att urskilja mönster och vad i materialet som skulle 

komma att skapa en analyserbar berättelse om unga vuxnas uppfattning om kärleksrelationer. 

Denna sortering gav upphov till undersökningens tre forskningsfrågor. De ordnade citaten 
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innehöll material för att undersöka varför unga vuxna önskar befinna sig i kärleksrelationer, 

vilken funktion kärleksrelationer fyller och varför kärleksrelationer tar slut.  

4.4 Studiens begränsningar och förhållande till validitet och 

reliabilitet 

Nedan följer en granskning av kvaliteten på det material som producerats genom intervjuerna 

och den fenomenologiska ansatsen. Detta berör fenomenologins begränsningar, hur vi har 

tagit hänsyn till kriterier för tillförlitlighet och trovärdighet och hur forskarens roll i 

produktionen av kunskap möjligen influerat materialet.  

4.4.1 Ansatsatsen begränsningar 

Fenomenologin har vissa tillkortakommande som bör uppmärksammas. Genom dess fokus på 

subjektivitet och tolkning ges möjlighet till förståelse av olika livsvärldar, skeptiker menar 

dock att bristen på mätbarhet och avsaknad av objektivitet är problematisk i relation till dess 

vetenskaplighet (Denscombe, 2016:145, 154). Denna undersökning omfattas av brister i både 

objektivitet och mätning, men med syftet att undersöka informanternas uppfattningar om 

kärleksrelationer ses detta inte som ett överhängande problem. Att producera renodlade 

objektivistiskt korrekta analysmaterial är inget denna undersökning ämnar uppnå.  

Andra svagheter visar sig i fenomenologins deskriptiva natur, vilken enligt kritiker saknar 

analyserbarhet, detta har bemötts genom att analysen består av jämförelser mellan 

livsberättelser och teori, något som närmare behandlas i kapitel 6.3. Att generalisera utifrån 

en fenomenologisk ansats är ovanligt, detta har lett till att ansatsens förmåga att förmedla 

representativ forskning ifrågasatts. Argumentet kan bemötas genom att ifrågasätta om 

representativitet är en nödvändig aspekt av en fenomenologisk studie (Denscombe, 

2016:154-155). Som tidigare nämnt söker studien inte finna generaliserbara mätningar i 

förhållande till unga vuxnas uppfattning om kärleksrelationer, utan snarare undersöka hur 

fenomenet upplevs och om det finns några mönster i informanternas idévärldar. Kritik mot 

denna ansats grundar sig även i att forskningsintressen fokuserar på det vardagliga livet, 

därför har dess sociologiska relevans ifrågasatts (Denscombe, 2016:155). Att undersöka hur 

individer upplever kärleksrelationer är tvärtom mycket intressant, även om det behandlar 
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människors vardag, då det även säger något om hur samhället förändrats och hur normer 

påverkar individers idévärldar. 

Huruvida det möjligt att lämna sina erfarenheter som forskare, att stänga av det sunda 

förnuftet och fullständigt uppgå i informanternas livsvärldar är omdiskuterat och ett 

förhållandevis radikalt krav på intervjuaren (Denscombe, 2016:154-155). Hur detta hanterats 

genom undersökningens gång utforskas närmare i kapitel 6.3.  

4.4.2 Reliabilitet och validitet 

Denna undersökning söker uppnå transparens genom att redogöra för de beslut som fattats i 

samband med urvalet, genomförandet och och forskningsstrategi, och även genom att 

intervjuguiden, koder och arbetsfördelning finns tillgängliga som bilaga (Denscombe, 

2016:411-412). Strävan efter korrekt återgivet material bemöts genom att materialet 

transkriberats och informanternas utsagor skildrats med ärlighet, utan att avsiktligt skilja dem 

från sitt sammanhang eller förvränga dess betydelse. Strävan efter precision och kongruens i 

undersökningen har tagits i beaktande genom att exempelvis be informanten att besvara vad 

som gör dem trygga i livet först, och därefter fråga om vad i deras liv som orsakar otrygghet. 

Att be informanterna att förtydliga vissa saker bidrog också till att öka tillförlitligheten genom 

mer preciserade fynd (Trost, 2010:132).  

Med hänsyn till studiens validitet tycks det nödgat att ifrågasätta om förståelse mellan 

informant och intervjuare uppstått, om informanternas utsagor stämmer överens med de 

tolkningar som gjorts av materialet (Trost, 2010:133). För att försöka uppnå förståelse av 

informanternas berättelser ombads de utveckla sina svar och att konkretisera innebörden. Vid 

flera tillfällen bad informanterna att intervjuaren skulle förtydliga frågor, vilket bidrog till 

samförstånd mellan parterna. En problematik som uppmärksammats i relation till förståelse 

mellan informant och intervjuare berör användandet av varför-frågor. Trost menar att dessa 

kan uppfattas som ifrågasättande (Trost, 2010:102-103), vilket upptäcktes under intervjuerna 

då informanterna vid vissa tillfällen replikerade defensivt. När Hilma tillfrågades varför hon 

agerar som hon gör i vissa situationer svarade hon: “Ja den som visste det kan gärna tala om 

det för mig” (Intervju med Hilma; Denscombe, 2016: 265; Trost, 2010:102-103; David & 

Sutton, 2016:115).  

Trovärdigheten i studien är desto svårare att redogöra för, i samband med att autenciteten i 

informanternas berättelser inte kunnat verifieras. Detta skulle kunna hanteras genom samtal 
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med informanterna en tid efter intervjusituationerna. På grund av denna undersöknings 

utformning kunde ett sådant företag inte realiseras till följd av tidsbrist. Trovärdighet 

inbegriper dock mer än bara informanternas ärlighet, det berör även undersökningens äkthet i 

relation till insamling av material och etiska överväganden, samt forskarens reflexivitet i 

relation till utförandet (Trost, 2010:134). Äktheten och etiska förhållningssätt hanteras genom 

att söka transparens i beskrivningar om hur undersökningen bedrivits. Forskarnas roll i 

relation till det resultat studien frambringat har sökt minimerats genom att undvika ledande 

frågor och låta informanterna styra stora delar av samtalen. I relation till en metodologisk 

strävan att åsidosätta sina erfarenheter, upptäcktes att intervjuarens roll trots allt inte var 

möjlig att eliminera. Däremot har forskareffekten reflexivt ifrågasatts genom hela 

forskningsprocessen (Trost, 2010:134-135).  

4.5 Etiska överväganden  

Denna undersöknings forskningsetiska överväganden utgår från Vetenskapsrådet (2002; 

2017). Att informera samtliga deltagare om deras rättigheter innan intervjuerna härleds från 

vetenskapsrådets informationskrav. Denna studie eftersträvade ärlighet mot informanterna 

genom informerat samtycke och öppenhet i relation till studiens syfte och användning 

(Vetenskapsrådet, 2002:7;Denscombe, 2016:432). Informanterna tilldelades ett 

informationsbrev och upplystes om deras rätt att återta deltagandet (Vetenskapsrådet 2007:27; 

2002:10), en rättighet är befogad fram till undersökningen är färdigställd och inlämnad 

(Denscombe, 2016:437). Den personliga information som återfinns i transkripten, 

informanternas namn, yrkesplats, bostadsort, och annan information som möjligen skulle 

kunna knytas till en individ ändrades för att erbjuda informanterna konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet 2002:12). Nyttjandekravet innebär att datan enbart används för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14). Eftersom materialet utgörs av 

informanternas egna livsberättelser är innehållet högst personligt. De inspelade intervjuerna 

hanterades därför med noggrannhet för att minimera risken för spridning, genom att överföras 

till ett USB som hölls inlåst i ett skåp.  

En informant bör ej uppleva negativa konsekvenser efter sitt deltagande (Denscombe, 

2016:428). Eftersom studien fokuserar på ämnen som ter sig personliga, exempelvis oro, 

relationer och meningsfullhet - krävde intervjusituationerna varsamhet och respekt. Då vissa 
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informanter var mer återhållsamma och andra delade mer emotionellt innehåll justerades 

följdfrågorna om ett ämne riskerade att bli känsligt. Informanternas individuella skillnader 

tydliggjordes då en informant upprördes av att berätta om ett ämne flera andra informanter 

inte blivit berörts av. Detta påvisar vikten av anpassning och den varsamhet som krävs inför 

varje enskild informant. Inspelningen av denna intervju stoppades och intervjuaren samtalade 

med informanten för att förstå vad som orsakat känslan och huruvida etiska gränser 

överskridits. Senare insisterade informanten själv att intervjun återupptogs. Informanten 

menade att reaktionen var en följd av att inte ha reflekterat över frågan, att det upplevdes 

ovanligt att någon lyssnade till personens känsloliv.   
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och analyseras insamlat material i relation till det teoretiska 

ramverket. Kapitlet ämnar besvara hur unga uppfattar kärleksrelationer genom att behandla 

forskningsfrågorna i följande tre avsnitt: anledningar till att informanterna ingår 

kärleksrelationer; kärleksrelationers funktion och varför kärleksrelationer upphör. Tidigare 

forskning visar att det råder tvetydiga resultat om hur förväntningar påverkar 

kärleksrelationer och huruvida den rena relationen existerar i verkligheten. Studier visar även 

att människor ser kärleksrelationen som en aspekt av identitetsskapande och att det finns en 

stigmatiserande diskurs gällande singlism. I denna analys ämnar dessa teman 

uppmärksammas genom att se till informanternas livsvärldar och deras uppfattningar om 

kärleksrelationens innebörd.  

5.1 Anledningar att ingå kärleksrelationer 

Detta avsnitt ämnar behandla unga vuxnas önskan att befinna sig i kärleksrelationer, vilket 

uppmärksammats som en återkommande strävan bland informanterna. Med stöd från det 

teoretiska ramverket analyseras material som belyser stigmatiseringen av singlism och 

berättelser om kärleksrelationer som rationella val. Nedan återges ett deskriptivt citat från 

informanten Eddie om vad kärleksrelationen erbjuder. Vid intervjutillfället var han singel. 

 

“... Men å andra sidan är det väl om du är i ett förhållande som att du skrivit ett osynligt 
kontrakt. Om jag ska gå på en teater har jag alltid nån att gå med… om jag ska gå 
någonstans så har jag alltid nån, nån att kunna följa, och man vill ju inte vara ensam… 
så jag tror att det säkert skulle kunna vara en motivation att ha ett kärleksförhållande. 
Nån som kan ställa upp, rent trygghetsmässigt.” (Eddie) 

5.1.1 Stigmatiserat singelskap 

 I detta avsnitt behandlas frågan varför unga vuxna inte vill vara singlar med hjälp av 

stigmatiseringsteorier och samhällsideal. Att inte vilja vara ensam är ett återkommande tema i 

materialet. Informanter motiverar detta genom att människan är flockdjur, att en 

kärlekspartner kan förmedla en trygghet som annars uteblir och att det kan ses som ett 
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misslyckande att vara ensam. I resultatkapitlets inledning återger Eddie i ett citat att 

kärleksrelationen är som ett kontrakt som innefattar att man alltid har någon och slipper vara 

ensam, vilket motiverar honom att vara involverad i en kärleksrelation. Mina däremot berättar 

att hon tror att människor upplever trygghet genom att få bekräftelse som ett bevis på 

existensberättigande. När intervjuaren ber henne utveckla resonemanget svarar hon: 

 
“Jag tänker nog att det är för, att det är för att människan typ är ett flockdjur, att  
man är väldigt beroende av andra, och vi är ju inte, vi tänker ju på ensamhet som  
någonting väldigt negativt, kan jag känna … och att det kan vara allt från att vara  
hemma en fredagkväll när det händer massa roliga saker egentligen till att liksom  
leva själv… att det det ses nog i många fall som något misslyckande.” (Mina) 

 

Här förmedlar Mina två förklaringsmodeller till människans beroende av andras bekräftelse. 

Dessa avser en biologisk drift, att vi är flockdjur; men även en normativ uppfattning om att 

ensamhet är synonymt med misslyckande. Vidare tillfrågades informanterna om deras 

uppfattningar gällande kärleksrelationens betydelse i livet: 

 
“Ja asså man… när man är i ett förhållande så är det ju som att man har någon  
annan där som man alltid är med, man känner sig ju aldrig ensam” (Sören) 
 
“Jag tror om man inte har några bra relationer blir det ett väldigt… liv att leva… om du 
bara lever för dig själv och inte tänker på andra så blir det inte så himla kul att ha det så 
kanske…” (Katrin) 

 

Sören beskriver kärleksrelationen som ett avhållande från ensamhet, medan Katrin snarare 

berättar om olika relationer som meningsskapande i kontrast till ensamhet. Att befinna sig i 

bra relationer beskrivs som fundamentalt för att undvika olycka, ensamheten är inte ‘så himla 

kul’. Kärleksrelationen berättas också vara ett potentiellt undvikande av ensamhet:  

 
“Det är väldigt[...] det finns ju många som... det finns ju folk  
som har relationer bara för att ha relation också, för att de inte kan vara ensamma.” 
(Katrin) 
 
“Det här med identitetsskapande. Nu är man ju någon som någon har valt. Någon som 
någon annan är attraherad av, och tycker är fin och sånt... att man skapar en relation är 
absolut att man även identifierar sig som typ flickvän, attraktiv nog” (Shakira) 
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Att vistas i en kärleksrelation för att inte klara av att vara ensam konstruerar ensamhet som 

något negativt, något som bör undvikas. Samtidigt antyder Katrin att oförmåga till ensamhet 

är en otillräcklig orsak att befinna sig i en kärleksrelation. Hon berättar vidare att rädsla för 

ensamhet är orsaken till att vissa väljer att vara ihop trots att individen inte upplever 

kärlekskänslor och egentligen inte mår speciellt bra i relationen. Shakira har däremot 

inställningen att en relation är en aspekt av identitetsskapande, och att vara i ett förhållande 

innebär att vara tillräckligt attraktiv för att älskas. Den binära motsatsen, att vara singel, kan 

därmed förstås som en risk att inte vara attraktiv nog. Eddie berättar hur han upplevde 

uppbrottet efter en av relation:  

 
“... Fri låter som att man börjar ligga runt. men men, mer fri att inte  
behöva fokusera på nån, anpassa mitt schema, och bara ta dagen som den kommer  
mer. Sen blir det ju lite ensamt efter ett tag och så” Eddie 
 

Samtidigt som han upplevt en lättnad över att ha lämnat en relation och har mer tid till sig 

själv, bekräftar även Eddie den rådande uppfattningen om att ensamhet är något 

informanterna ser som ett icke-eftersträvansvärt. Något som genomsyrar informanternas 

berättelser om singelskap är att det används synonymt med negativ ensamhet, vilket kan 

återkopplas till den rådande normativa diskurs informanten Mina anfört som en del i 

förklaringen till rädsla för ensamhet: att det ses som ett misslyckande.  

Stigmatisering kan förstås som “en benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande” (Goffman, 2010:12). Stigmatiseringsprocesser kan hjälpa oss att förstå 

informanternas rädsla för ensamhet, i samband med att forskning inom ämnet visar att 

individer tror att människor vilka befinner sig i relationer är lyckligare än de som är singlar 

(Depaulo & Morris, 2006:253). Link och Phelan erbjuder en utvecklad förklaring till hur 

stigmatiseringsprocesser fungerar, och menar att dessa måste innefatta komponenter av 

individers stämpling som avvikande, placering inom en stereotyp, separation från ingruppen, 

förlorade status och diskriminering. Dessa processer måste dock ske inom en maktrelation för 

att stigmatiseringen ska upprätthållas (Link & Phelan, 2001:382). Stigmatiseringen av 

singelskap kan därmed förklaras genom rådande maktpositioner, vilka enligt Beck och 

Beck-Gernsheim formuleras av samhällets normer. De menar att bilden av kärlek idag är 

idealiserad och kan liknas vid en religion (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:175). Denna 
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idealisering återkopplas till informanternas önskan att vara i en relation, att relationen skulle 

undanhålla känslan av ensamhet.  

Singelskapet som stigma kan enligt Illouz (2016) förklaras genom individers sexuella 

identitet. I sexualitetens fält avgör erotiskt kapital huruvida en person är framgångsrik. 

Besitter individer ett lågt kapital reflekteras detta genom liten rörlighet i relation till erotiska 

erövringar, medan högt kapital visas genom att en individ är eftertraktad och har många 

valmöjligheter i fråga om potentiella partners (Illouz, 2014:80-85). Framgång i sexualitetens 

fält innebär dock inte att individen nödvändigtvis är aktiv på marknaden, utan endast att 

denna har möjlighet fullfölja erotiska erövringar om så skulle vara önskvärt.  Shakira 

tydliggör sambandet mellan identitet och kärleksrelationer i uttalandet om att vara flickvän 

innebär att förtjänas att älskas. Hennes sexuella identitet på kärleksmarknaden bekräftas 

genom att vara åtrådd. Att vara singel kan inom sexualitetens fält ses som synonymt med att 

besitta lågt erotiskt kapital. Informanternas utsagor stödjer detta påstående, exempelvis 

genom Shakiras uttalande gällande att vara i en relation innebär att hon förtjänar att älskas. 

Dessa komponenter utgör gemensamt en förklaring till att singelskap används synonymt med 

negativ ensamhet där singelskapet beror på oförmåga i det sexuella fältet. En annan aspekt 

berör den normativ diskurs där termerna kärlek och lycklig betyder detsamma, vilket gör att 

individers identitetsuppfattning tätt sammanlänkas med deras civilstånd.. 

Stigmatiseringen av ensamhet vidmakthålls enligt detta teoretiska ramverk av individerna 

som verkar inom samhället och det sexuella fältet, där den allmänna uppfattningen är att det 

är bättre att vara i en kärleksrelation än att vara ensam. Trots att informanterna berättat att de 

upplever trygghet i sina liv och flera av dem är singlar, beskriver de i citaten ovan att det ändå 

upplevs ensamt att vara singel, i motsats till hur det är att vara i en kärleksrelation.  

5.1.2 Kärleksrelationen som rationellt eftersträvansvärd 

Följande avsnitt ämnar förklara informanternas kontrasterande uttalanden om singelskapets 

ensamhet och uppfattningen om vad det innebär att vara i en kärleksrelation. Detta görs 

genom att belysa vad en relation anses erbjuda informanterna. Insamlat material visar att det 

finns en uppfattning om att kärleksrelationen är en konsekvens av ett biologiskt behov av 

intimitet som inte återfinns i vänskapsrelationer eller familjerelationer. Även om den 

biologiska aspekten av kärleksrelationer säkerligen är ett intressant studieområde, behandlar 

denna undersökning endast den normativa aspekten på grund av sociologisk relevans. 
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Kärleksrelationer anses medföra lycka och löftet om tvåsamhet kan uppfattas som 

betryggande. När Gustav och Katrin blir tillfrågade vilket syfte kärleksrelationer fyller svarar 

de detta: 

 

“Ja … jag vet inte man får väl en annan typ av relation med någon man har  
en kärleksrelation med både såhär biologiskt men också man kan kommunicera på  
ett annat sätt men också biologiskt att det finns hormoner och så som utsöndras på  
ett annat sätt när man har den här intima kärleksrelationen, den här närheten och  
intimiteten och det” (Gustav) 
 
“Det blir ju lätt så att det är personen som känner dig bäst av alla. Om man bor ihop till 
exempel så umgås man ju varje dag. Även om ens familj har varit med en så himla 
länge så är ju det... jag tänker ändå att en kärleksrelation är någonting annat också. 
Också att man kan ju inte... asså det är ju inte samma sak som med en familj. Vilket 
också är typ en kärleksrelation på ett sätt. Då man älskar dom, men det är inte den typen 
av kärlek heller, den är attraktion som man har till en partner och så, kan man hoppas 
iallafall... hehe. jag tror kärleksrelationer ger mycket till folk.” (Katrin) 

 

Särskiljandet mellan kärleksrelationen och andra viktiga relationer, att den i sin essens är 

unik, är något både Katrin och Gustav erfar. Gustav förklarar den upplevda distinktionen 

genom biologiska faktorer, att hormoner utsöndras i den intima relationen. Katrin poängterar 

att attraktionen till en partner är orsaken till att denna relation är olik ens familjekärlek, även 

om de båda baseras på kärlek. Hilma föreslår en annan förklaring till att kärleksrelationer 

upplevs vara så viktiga: 

 

“Det finns en säkerhet i relationen där man säger att nu är det bara vi … äh och vi står 
med varandra och vi liksom … att det är lättare på något sätt att investera sig själv i den 
relationen men det är också för att den relationen har man inte med någon annan 
människa samtidigt, så där finns det ingen konkurrens. När man väl har bestämt sig för 
att nu är det vi två i den här relationen, då har vi den specifika platsen hos varandra men 
när det gäller vänskapsrelationer så kan det alltid finnas andra personer som äh … som 
man själv har relationer till, eller som konkurrerar eller aspirerar på tid och utrymme.” 
(Hilma) 
 

Kärleksrelationer kan innebära ett löfte om att slippa konkurrera med andra om tid och 

utrymme. Hilma menar att detta innebär en trygghet som saknas i vänskapsrelationer. Enligt 

Hilma är det därför lättare att engagera sig i denna relation, för att det finns ett löfte om att det 
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kommer att löna sig. Att kärleksrelationen är ett verktyg för att uppleva lycka är något Eddie 

återger: 

 

“Ja… jag tänker antingen lycka i första hand, letar många efter. Det kanske alltid  
varit så här, svårt att säga. Jag vet många som är olyckliga på olika vis idag. Inte så  
här kliniskt deprimerade men på olika sätt ändå missnöjda med nån del av det  
hela. Jag växte upp med den bilden: ‘är du inte i ett förhållande är det svårt att  
vara lycklig’. Och då vill man gärna har ett förhållandet för att bli lycklig” (Eddie) 

 

Eddie berättar att han växte upp med en bild av att individer behöver vara i relationer för att 

kunna vara lyckliga, och att kärleksrelationer därför ses som eftersträvansvärda. Han berättar 

att han vet många som är missnöjda och till följd av detta olyckliga, och relaterar detta till att 

relationen ses som verktyget för att uppnå lycka. En annan förändring mellan att befinna sig i 

en kärleksrelation och singelskapet utgörs enligt Shakira av beslutsfattande:  

 
“Det kanske finns mer val om man inte är i en relation.. det är inte så här, vart ska jag 
åka. Utan vart ska vi åka på semester.. men förhoppningsvis är man ihop med någon 
som gör samma val, eller liknande.” (Shakira) 

 

Att fatta beslut är enligt Shakira en central del av att leva i dagens samhälle, hon förklarar att 

individer behöver göra fler val om de inte är i relationer. Individer i en relation väljer 

tillsammans. Att välja tillsammans beskrivs som att ställas inför färre val, så länge 

individerna inbegripna i relationen väljer detsamma.  

Här presenteras olika vittnesmål om vilken roll kärleksrelationen kan fylla i livet och 

varför denna är eftertraktad. Beck och Beck-Gernsheim (2002) föreslår att kärlek idag bör 

betraktas som individers sekulära religion. De menar att kärlek utlovar fulländad lycka och en 

mening med livet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:175), något som återspeglas i Eddies syn 

på möjligheterna att uppnå lycka. Även de andra informanterna tycks vara av uppfattningen 

att kärleksrelationen erbjuder något som andra relationer saknar. Gustav förklarar det med 

biologi och Katrin benämner det som en attraktion. Detta synsätt är enligt Eva Illouz inte 

förankrat i den mänskliga naturen utan en konsekvens av moderniteten, den känslomässigt 

reflekterande individen och den rena relationens födelse (Illouz, 2016:23-26;Giddens, 1995). 

 Illouz kontrasterar den romantiska kärleken vi idag idealiserar mot Jane Austin-romaner 

för att påvisa att dygder och normer förändrats, att kärlek idag präglas av rationalitet (Illouz, 
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2016:36-45;244). Rationaliseringen av kärleksrelationer och de existentiella frågor individen 

idag tvingas besvara gör att kärleksrelationen är platsen individen kan finna störst trygghet i 

en existentiellt besvärlig omvärld (Illouz, 2016:23;176; Giddens, 2014:70).  

Med stöd av teorierna uppstår förståelse kring informanternas strävan efter att ingå 

kärleksrelationer. Detta innebär inte bara att uppgå i modernitetens religiositet, utan även att 

kärleksrelationen utgör ett rationellt val för att skapa största möjlighet till trygghet. Detta 

förmedlas dels genom Hilmas uttalande om den monogama kärleksrelationens struktur, att 

förbindelsen lovar individer trygghet i form av en exklusivitet som andra relationer inte 

besitter, vilket gör att Hilma upplever att det i dessa finns en risk att bli bortvald. Shakira 

anför en annan aspekt av att ingå i en kärleksrelation, det innebär färre val för de involverade. 

Giddens (2014) menar att den moderna individen lever under ett ständigt hot om personlig 

meningslöshet, till följd av existentiella frågor. Genom att upprätthålla vardagens mönster och 

bibehålla en grundläggande trygghet har individen potential att undvika upplevelsen av 

meningslöshet (Giddens, 2014: 237-238). Orsaken till den existentiellt utsatta tillvaron 

grundar sig i individens många valmöjligheter (Giddens, 2014:11). Att sträva efter 

kärleksrelationen kan därför förstås som en önskan att dels bygga upp grundläggande 

trygghet, men även att befria sig från att ensam fatta beslut och därmed undvika 

meningslöshet. Även i denna aspekt framgår kärleksrelationen idealisering som en rationell 

önskan av informanterna, det ses som ett verktyg för både trygghet, undvikande av ångest och 

möjlighet till maximal lycka.  

5.1.3 Sammanfattande ord om anledningar att ingå kärleksrelationer 

Det empiriska material ovan presenterat visar att unga vuxna önskar ingå i kärleksrelationer 

och ser det som oönskat att vara singlar. En av de viktigaste upptäckterna är det synonyma 

användandet av ensamhet och singelskap. Med en fenomenologisk begreppsram visas vikten 

av tillgång till informanternas uppfattning av ordets betydelse, snarare än dess egentliga 

definition. Genom noesis och noema skapas därmed en förståelse av samhällsnormers 

betydelse för hur informanterna uppfattar verkligheten, där två objektivt skilda begrepp 

används som liktydiga för att beskriva ett stigmatiserat tillstånd. Kärleksrelationen som 

rationellt eftersträvansvärd är relevant i sin upptäckt för att det dels förklarar singelskapet och 

ensamhetens synonyma användning, då kärleksrelationen utlovar trygghet, lycka och ett löfte 

om att undgå ensamhetens otrygghet. Att kärleksrelationen är rationellt eftersträvansvärt är 
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intressant därför att det berättar om samtidens ideal och informanternas förståelse av 

möjligheterna till att leva ett gott liv.  

5.2 Kärleksrelationens funktion 

Samtliga intervjuer återspeglade betydelsen av trygghet. När informanterna berättade om 

trygghet uppstod olika konnotationer, det associerades med allt från ett fungerande socialt 

skyddsnät, en stabil ekonomi, mat i kylskåpet, en vetskap om framtidsplaner, till att ha 

kännedom om närmsta gynekolog. Flera informanter hänvisade till familj och nära vänskaper 

som en grundläggande plattform för trygghet i deras liv. Centralt och representerat i samtliga 

intervjuer var kärleksrelationens roll för trygghetsskapande, denna beskrevs som unik och 

flera informanter nämnde även den paradoxala upplevelsen av oro, rädsla eller otrygghet som 

kan uppstå i en kärleksrelation. Trygghet är inte den uteslutande funktionen av 

kärleksrelationen, men enligt informanternas utsagor bör den skildras som en avgörande 

aspekt. Till följd av materialets innehåll avgränsas denna analys till trygghet och otrygghet, 

och detta avsnitt undersöker uppkomsten och upplevelsen av trygghet såväl som otrygghet i 

kärleksrelationen.  

5.2.1 Uppkomst av trygghet i en kärleksrelation 

Kärleksrelationer särskiljdes från andra relationer av flera informanter. En unik upplevelse av 

trygghet och meningsfullhet kunde härledas från kärleksrelationen och flera av informanterna 

betonade även en trygg kärleksrelation som förutsättningar för ett meningsfullt liv. I följande 

utdrag återger Hilma och Mina en gemensam faktor till uppkomsten av trygghet i 

kärleksrelationen. 

 

“Men det är därför också som man sen blir väldigt trygg i relationen om man väl 
kommer förbi några av dom spärrarna liksom, om man vågar ta steget att berätta nåt om 
sig själv eller visa någon del av sig själv och nä men det gick inte åt skogen, eller han 
ser inte mig på något annat sätt genom det här, då blir man ju väldigt så här, då grabbar 
man ju tag i det, och all den tryggheten som kommer med det direkt, så håller man sjukt 
hårt i det liksom, och förhoppningsvis leder det till någonting bra att man kan  
fortsätta och våga visa och våga liksom ha tilltro, men då blir priset desto högre om det 
tar slut eller om man känner att man plötsligt blir dömt liksom.” (Hilma) 
 
“Ja men man berättar ju liksom allt för varann, och då blir det ju verkligen en typ av  
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trygghet att man kan verkligen liksom förlita sig på varann och finnas där, så jag tror att  
det med trygghetsgrejen kanske är ännu viktigare för mig än asså den sexuella delen 
typ. Att det är väldigt viktigt att, ja men att man bryr sig om varandra på riktigt typ 
så…” (Mina) 

 

Enligt Hilma och Mina grundas trygghet i tillit. Hilma beskriver det som att vara personlig 

och sårbar inför ens partner och Mina avslutar ett resonemang där hon beskriver 

kärleksrelationens betydelse och väljer att betona just tryggheten vilken återfinns i tilliten för 

varandra.  

 

“Jag liksom min egen bild av mig själv att leva upp till och att det är en motivation, och 
skulle jag då erkänna för min partner att det kanske inte är hela sanningen eller att jag 
kanske har andra sidor så erkänner jag ju också det för mig själv och tvingas se att jag 
kanske inte är den som jag till hundra procent vill vara eller vad det kan vara[...] man 
blir vaksam på ett konstigt sätt och kan bli väldigt rädd, väldigt otrygg, men det är 
därför också som man sen blir väldigt trygg i relationen.” (Hilma) 

 

Hilma återger åter den tudelade upplevelsen av trygghet och otrygghet som omsluter 

kärleksrelationen, där tryggheten kan härledas från ärlighet och sårbarhet. Enligt Giddens bör 

ömsesidig tillit förstås som grunden till den rena relationen (Giddens, 2014:110). Giddens 

beskriver ömsesidig sårbarhet som en grundläggande förutsättning där tillit till den andre 

tjänar till att skapa en gemensam historia. Den ömsesidiga sårbarheten och tilliten skapar en 

garanti för relationens varaktighet, varpå varaktigheten upplevs som trygghet (Giddens 

1995:123; 2014:119). När Hilma beslutar sig för att vara ärlig och visa hennes sanna identitet 

upplever hon ett otryggt tillstånd. En upplevelse som sedan tycks omvandlas till trygghet efter 

att Hilma vunnit erkännande hos sin partner, vilket av Giddens förklaras som den rena 

relationens funktion (Giddens, 2014:120-121). 

5.2.2 Trygghet i kärleksrelationen 

Informanternas upplevelser av kärleksrelationen berörde till stor del trygghetsskapande, men 

även otrygghet. Hilma hävdar att relationen får ett högt pris då parterna redan investerat 

mycket tillit i varandra. Hilma och Katrin resonerar på följande vis:  
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“Jag vill hitta fler ben att stå på. Jag vill inte lämna mig själv helt och håller till en 
annan människa, jag vill ha någon typ av stabilitet om en relation försvinner så vill jag 
ha något annat att stå på [...] jag har kommit på att jag vill ha mer trygghet på mer olika 
ställen liksom. [...] Och då är det ju väldigt farligt att ha lagt liksom alla ägg i samma 
korg på det sättet, då har inte jag något annat utlopp eller någon annan bekräftelse för 
den delen… och då kan det ju bli väldigt skört, eller det är väldigt skört från början 
liksom att jag sätter extremt mycket tilltro till den här enda människan liksom och även 
förväntar mig extremt mycket.” (Hilma) 
 
“Jag tror att det är viktigt att också hålla isär sitt eget liv och en kärleksrelation. Att man 
inte blir ett med en annan person. Om det blir så att en dag splittar man upp måste man 
också ha egna ben att stå på. Och att jag tror att det sätter käppar i hjulet för många. 
(Katrin) 

 

Gemensamt för båda utsagor är problematiken med att tryggheten utgår från en enstaka källa.  

Katrin beskriver det som att inte stå på egna ben och Hilma redogör för hennes vilja att inte 

låta hennes trygghet utgå från en källa och vara avhängig hennes partner. Fortsatt relaterar 

Hilma till den skörhet kärleksrelationer som trygghetskälla utgör. Enligt Illouz (2014) är 

kärleksrelationen den plats där det existerar störst otrygghet, men även det som erbjuder störst 

erkännande och trygghet (Illouz, 2014:176). Detta kan som Hilma berättar förmedla en 

upplevelse av tryggheten som skör då den hastigt kan förvandlas till otrygghet. Katrin och 

Hilma anför ett reflexivt förhållningssätt till trygghet i kärleksrelationen, där risken att hela 

ens trygghet utgår från en källa bör undvikas.  

För att förstå kärleksrelationens funktion krävs förståelse i trygghetens roll för individen. 

Enligt Shakira kan kärleksrelationen uppfattas på följande vis: 

 

"Men jag tror inte det finns någon evig romantik, men kanske en evig trygghet. Men 
inte en evig romantisk kärlek… Men de får många det att framstå som, för det är så 
eftertraktansvärt." (Shakira) 

 

Shakira menar att det råder ett ideal om en ‘evig romantik’, hon anför att det hon kallar ‘evig 

trygghet’ endast är en föreställning som skapats för att det uppfattas som eftertraktansvärt och 

att romantik snarare bör tolkas som trygghet. En viktig aspekt av kärleksrelationens funktion 

blir således att förstå trygghetens funktion för individen. Giddens förklarar denna funktion 

med individers relation till existentiella frågor, vilka uppstår till följd av en stor valfrihet i 
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livet. Vid denna typ av utsatthet hotar meningslöshet och otrygghet, en individ kommer 

därmed eftersträva meningsfullhet och trygghet (Giddens, 2014:70). Som tidigare anfört är 

kärleksrelationen den upplevelse som förmår erbjuda störst trygghet för en individ (Illouz, 

2016:176). Informanternas tudelade upplevelse och sökande efter trygghet i kärleksrelationer 

kan därför förstås som ett sätt att undvika existentiella frågor. Sammanfattningsvis bör 

kärleksrelationen inte beskrivas som informanternas enda källa av trygghet, men eventuellt 

den största, och således mest eftertraktade. Kärleksrelationens funktioner kan säkerligen 

beskrivas i mångfald, men enligt materialet bör trygghet förstås som en central och avgörande 

funktion. 

5.2.3 Otrygghet i kärleksrelationen 

Kärleksrelationens kontraster betonades i flera av intervjuerna. Enligt flera informanter bidrar 

kärleksrelationen inte bara till trygghet utan även som orsak till otrygghet. En sådan 

kontrasterande upplevelse är förankrad i den trygghet som en relation ingjuter samtidigt som 

tanken av att förlora den trygghet åsamkar stor otrygghet. Sven och Mina förklarar sina 

upplevelser på följande sätt:  

 

“Sven: Jag känner mig älskad och behövd helt klart. Så det uppfyller ett av de viktigaste 
behoven helt klart. Samtidigt så är det ju läskigt [...] man blir mer orolig att någonting 
dåligt ska hända. Typ ju närmare varandra man kommer, ju mer man inte kan vara utan 
varandra. Så att det blir mycket läskigare. Man vill ju inte att någonting ska gå fel.” 
(Sven) 
 
“Ja, asså det tror jag verkligen, och då är det väl det här med rädslan att bli  
lämnad och känna sig liksom ja men otillräcklig[...] Jag har nog tänkt väldigt mycket att 
ja men det här med att se framåt asså i sin relation liksom, ja men kommer vi gifta oss 
eller kommer vi skaffa barn eller hur kommer vår relation se ut om typ 10 år, men att 
men att min kille inte alls asså han tänker inte så, varför kan han inte tänka framåt, eller 
varför funderar inte han på hur det skulle vara? Och att det kanske snarare är ja men att 
det är fast jag vet inte om det känns otryggt men, eller jo men det är väl bara jo kanske 
att man inte vet var man kommer hamna sen, om man kommer bli ensam liksom.” 
(Mina)  
 

Sven redogör för den rädsla som uppstår vid föreställningen av att hans partner en dag inte 

skulle vara en del av hans liv. Sven målar upp en oroväckande potentiell framtid där denna 
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källa av kärlek och erkännande är frånvarande. Mina hänvisar också till framtiden som en 

osäker plats där hon kan bli lämnad, uppleva ensamhet, otillräcklighet eller där hennes partner 

inte delar hennes önskningar. Giddens (1995) hänvisar till en strukturell motsägelse i den 

rena relationen. Denna strukturella motsägelse utgörs av den rena relationens tvåsidiga 

karaktär. Den rena relationen utgår från en delad historia, en tillit byggd på trohet och 

öppenhet. Denna närhet skapar en upplevelse av trygghet såväl som den förväntade garanti att 

relationen inte kommer att upplösas. Den motsatta upplevelsen av otrygghet återfinns dock 

också i den rena relationen. Den grundas i risken relationen innebär i relation till uppbrott 

(Giddens, 1995:123). Mina och Sven skildrar den oro och otrygghet som den rena relationen 

innebär. Respektive resonemang påvisar således hur trygghet och otrygghet rimligen kan utgå 

från samma källa, ett fenomen återkommande i kärleksrelationens konstitution. Vidare 

skildras relationen mellan det Giddens (2014) kallar livsplanering och trygghet när Mina 

redogör för hennes och pojkvännens potententiellt olika förväntningar på framtiden (Giddens, 

2014:108; 136-139).  Att livsplanera tillsammans, att dela förväntningar och mål för 

framtiden, skapar intimitet i relationen och utgör en stor del av individernas gemensamma 

identitetskapande. Livsplanering konstituerar kärleken i relationen. När livsplaneringen 

präglas av skilda meningar upplevs besvikelse och kärleken i relationen kommer att 

ifrågasättas och skapar otrygghet (Beck & Beck-Gernsheim, 2002:82-88). 

5.2.4 Sammanfattande ord om kärleksrelationens funktion 

Kärleksrelationens funktion beskrivs av informanterna som flerfaldig. Kärleksrelationen 

förmår skänka en omfattande upplevelse av trygghet, samtidigt som den i somliga fall kan 

innebär en stor mängd otrygghet. Informanter redogör för den tudelade upplevelsen av att 

besitta kärleksrelationens trygghet och samtidigt oroas av relationen skörhet och således 

översköljas av otrygghet. Resultaten påvisar hur upplevelsen av ömsesidigt utbyte av tillit 

definierar kärleksrelationen som en ren relation. Ömsesidigheten utgår från det Giddens 

kallar ‘en delad historia’ och innebär att respektive partner upplever en delad livshistoria med 

den andre, vilket ingjuter trygghet. Giddens hävdar en motsägelsefull effekt av den rena 

relationen där tryggheten kan omvandlas till otrygghet, vilket skildras i empirin. Gemensam 

livsplanering betonas även som en avgörande aspekt i vidhållandet av trygghet. Som en 

konsekvens av den fenomenologiska forskningsstrategin och undersökningens breda syfte 

uppmärksammas endast funktionen av trygghet och otrygghet i kärleksrelationer. Detta beror 
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på att informanterna ombads berätta om vad kärleksrelationer bidrar med i livet och svaren 

fokuserades vid trygghet och otrygghet. Denna oavsiktliga avgränsning medför att andra 

potentiella funktioner inte kan behandlas, vilket diskuteras vidare i kapitel 6.4 om vidare 

forskning.  

5.3 Kolonisering av framtiden och valfrihet som orsaker till uppbrott 

Att kärleksrelationer ibland avslutas är allmän kunskap och något de flesta informanterna 

belyser och har erfarit, förutom två av informanterna som befinner sig i deras första 

relationer. Orsaken till uppbrotten grundas i informanternas berättelser om olika 

förväntningar på framtiden, om livskriser, bristande trygghet och kommunikation samt av 

andra valmöjligheter. Detta avsnitt ämnar undersöka några av de orsaker som föranleder 

uppbrott i kärleksrelationer.  

5.3.1 Kolonisering av olika framtidsplaner som orsak till uppbrott 

Att ha en överensstämmande bild av hur ens framtid bör utstakas tycks vara en primär aspekt 

för att upprätthålla en kärleksrelation. När informanten Eddie blir tillfrågad vad som ledde till 

uppbrottet mellan honom och en tidigare partner svarar han:  

 

“… till en början var vi väldigt olika. Jag ville ju ha barn och familj nån gång i mitt  
liv, vid typ 25, är min plan. Och hon vill inte alls... någonsin. Och när vi kom fram till  
det var det väl lite startskottet. Då börjar man se fel och så, saker som inte är  
problem egentligen. Men man börjar bygga upp mot sånt... man har olika… syn på livet 
och så...” (Eddie) 

 

Även Hilma har upplevt att kärleksrelationer avslutas till följd av olika idéer om framtiden, 

där hon till skillnad från Eddie upplevt att framtidsplaner förändrats under relationens gång. 

Hon berättar om framtidens inverkan på orsaken till uppbrottet: 

 

“... Då var det som att det här kommer inte gå för att han inte förstår mig där jag är och 
plötsligt var det som att vi inte alls hade samma idéer om vad vi ville vara i framtiden, 
jag var väldigt så här … eller vi hade ju pratat om barn och var vi skulle bo och hur vi 
skulle, att vi skulle flytta till hans familjehem… men å andra sidan sa då han att han 
kanske vill skaffa barn när han är 35 och jag sa då att jag är ganska redo typ snart, för 
det är där jag är… och då blev det plötsligt så här konstig ojämlikhet, då var det ju som 
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att man har helt olika idéer om framtiden igen, och då ifrågasätter man sig själv ännu 
mer… och så har den här spiralen liksom vänt och så är det jättesvårt att ta sig ur det.” 
(Hilma) 

 

Dessa citat urskiljer vikten av att informanternas livsvärldar delas av deras partners. Att inte 

ha en gemensam planering för framtiden är fundamentalt i Hilma och Eddies förklaringar till 

relationernas avslut. Eddie menar att parternas olika syn på livet skapade besvär bland andra 

komponenter av relationen, medan Hilma poängterar att partnerns svängning gällande 

framtidsplaner resulterade i en upplevelse av ojämlikhet. Även Sören och Albert har upplevt 

uppbrott till följd av framtidens ovisshet, detta berodde dock på att deras partners bodde i ett 

annat land och de i Sverige. När Sören berättar om orsaker till uppbrottet återkommer den 

osäkerhet inför framtiden som både Eddie och Hilma berört:  

 
“ … vi visste att vi skulle ses en gång nu i år till […] det kändes väldigt väldigt långt 
och efter det så hade vi ingen aning […] det var nästan jobbigare att vänta på att man 
inte visste vad som skulle hända, än att man visste vad som skulle hända liksom [...] vi 
vet inte så det är bättre att vi båda vet säkert än att vi sitter där och bara tänker shit 
kommer det hända kommer det inte hända och sen blir man bara ännu ledsnare om det 
inte händer...” (Sören) 

 

Även om Sören berättar att han och hans förra partner älskade varandra och ville vara ihop 

gjorde avståndet och ovissheten om när och hur ofta de skulle komma att umgås att de valde 

att avsluta relationen. Här antyds en osäkerhet för framtiden till följd av relationen. Denna 

osäkerhet återfinns även i de andra informanternas vittnesmål, och kom att upplösa samtliga 

av exemplifierade förbindelser. Arrangemangen mellan parterna kunde inte uppfylla deras 

individuella önskningar och samtidigt upprätthållas, till följd av att motsatta parter hade andra 

önskningar.  

Giddens (2014) menar att koloniseringen av framtiden innebär en paradox. Individer har 

valmöjligheter och en öppen framtid, samtidigt kan de inte alls förutse vad denna kommer att 

inbegripa. Trots detta försöker individer att kolonisera framtiden genom planering och 

riskkalkylering, även om den kontrafaktiska slutsatsen är att framtiden inte kan kontrolleras 

(Giddens, 2014:108, 136). Att kolonisera sin framtid är ett begrepp vilket kan användas för att 

förstå och skildra informanternas beslut att göra slut. Sören bekräftar träffsäkert Giddens teori 
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när han anför att det är bättre att veta säkert och såras i realtid än att vänta och se, och kanske 

bli besviken i framtiden.  

Även Hilma och Eddie har avslutat tidigare relationer till följd av framtidsplaner. För att 

förstå varför detta var orsaken till uppbrott är informanternas identitetsprojekt relevant; till 

följd av frihet och valmöjligheter upphör relationen om parterna inte kan leva upp till 

förväntningar vilka konstitueras av en idealiserad bild av vad kärlek innebär. (Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002:82-94). Uppbrotten kan även förstås som en följd av att dessa 

relationer är rena, de upphör till följd av att parterna inte finner tillräckligt utbyte av varandra 

(Giddens, 2014: 109, 220-210). När informanterna och deras partners inser att de koloniserat 

olika framtider uppstår en dissonans mellan respektive identitetsprojekt, och plötsligt 

inbegriper de sig inte längre i den ideala romantiska relation de hoppats erfara. 

5.3.2 Valets paradox 

Under intervjuerna var vikten av val en återkommande ämne, inte minst i aspekten av det som 

orsakar uppbrott. Detta avsnitt behandlar val och dess konsekvenser och influens på 

kärleksrelationen. Flera av informanterna betonade stora valmöjligheter som en fundamental 

del av samtiden och kärleksrelationen. Valet beskrevs inte enbart som en resurs, utan ofta i 

termer av en paradox. Malin beskriver val på följande sätt:  

 

“Jag tror att val… Det är någonting som… Välmenande ont. Jag tror inte man mår så bra 
av det. Jag gör inte det iallafall […] Det är väl kanske att man går miste om något på nåt 
sätt, eller att man inte gör rätt val för sig själv. För att jag tror det handlar om att gå miste 
om något, att man är rädd för att göra det.” (Malin) 

 

Malin menar att valet utgör frihet, samtidigt bär det på negativa följder. Valet är inte ont i sig, 

det onda grundas snarare i rädslan av att göra fel val. Hon skildrar valets som potentiell källa 

till oro över att välja rätt, att gå miste om något som skulle varit ännu bättre. 

När en personen befinner sig i en monogam kärleksrelation görs valet att avsäga sig 

intresset för resterande individer på kärleksmarknaden, men vetskapen om att det finns andra 

partners som skulle kunna vara bättre består (Illouz, 2016:34). Detta kan vara en av de 

faktorer som föranleder ett uppbrott. Sven hänvisar till det missnöje han ser bland många 

relationer i hans närhet. Han menar att detta beror på mängden val som finns i vårt samtid.  
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“...det finns ett problem med att folk känner sig inte lika nöjda längre för alla känner att 
de har fler valmöjligheter…” (Sven) 

 

Sven menar att det idag existerar ett större spektrum av val än tidigare, vilket resulterar i ett 

missnöje av vetskapen att det finns andra där ute, som kanske skulle utgöra bättre 

kärlekspartner. Valfriheten som Sven skildrar bör inte beskrivas som en orsak till uppbrott 

utan snarare en förutsättning som eventuellt föranleder uppbrott.  

 

“Det där är jättesvårt idag… Framförallt när det finns så mycket tillgängligt fast samtidigt 
ingenting alls… det blir som ett såhär… jag men hela det här med dejtingappen och så här 
när du hittar en fantastisk person så hittar du brister kanske för att du tänker att det finns 
någon bättre där ute och så är det oftast inte… Jag själv hittade en fantastisk  
person för ett år sedan och vi dejtade i över ett år men det tog slut för att jag tyckte  
att hon bodde för långt bort […] Jag tror inte att det går en dag utan att jag tänker tillbaka 
på det och jag tror att det var i november eller sådär som vi slutade ses men jag tänker väl 
än idag om jag gjorde rätt val, även när jag dejtar en ny tänker jag fortfarande på om det 
var om jag inte borde gett det där en chans” (Gustav) 

 

Val präglar inte bara befintliga kärleksrelationer, utan även sökandet efter kärleksrelationer. 

Gustav upplever tvivel där valet att avstå från en kärleksrelation utgör en oroande känsla som 

finner sig närvarande även i de nya potentiella kärlekspartner han träffar. Gustavs uttalande 

överensstämmer med vad Malin återgav angående valets följer; en oro att välja fel, eller gå 

miste om den rätte. Eftersom Gustav föreställde sig finna någon annan, som bor närmare, 

valde han bort den första relationen i hopp en annan bättre.  

Valet som resurs är en oneklig tillgång i det moderna samhället. Illouz hävdar valet som 

den främsta konstituerande kulturella komponent för moderniteten (Illouz, 2016:34). I 

enlighet med respektive utsagor ges en inblick i de upplevelser och konsekvenser som val kan 

innebära. Det faktum att val har avreglerats är ständigt återkommande bland informanterna; 

en jämförelse av en äldre tid och samtiden. Sven betonar problematiken i missnöjsamhet 

vilken uppstår till följd av valmöjligheter som samtiden erbjuder. Idag råder ett större 

spektrum av möjligheter bland kärleksrelationer och dess olika skepnader (Illouz, 

2016:64-66). Illouz (2016) hänvisar till undersökningar vilka visar effekterna av de nästintill 

ändlösa valmöjligheterna vilka omger en individ idag. Bland annat kan en hämmande effekt 

 
 

 
41 



urskiljas, i förmågan att binda sig till en enskild person. En process av jämförelse av 

respektive alternativa partners, påbörjas så fort ett sådant urval finns tillgängligt. Processen 

består följaktligen av att individen bryter ner och värderar de individ-tillhörande attributen 

enskilt. Exempelvis attraktion, personlighet, utbildning, emotionell lämplighet; ting vilka 

överensstämmer med det begär som individen är medveten om. Illouz menar att dessa 

rationella processer kolliderar med de affektiva processer, vilket skapar en ambivalens vilken 

missgynnar förmågan att nöja sig med en person (Illouz, 2016:134-143).  

Enligt Illouz är kärlek det område vilket medför störst trygghet, samtidigt även det område 

vilket kan orsaka störst otrygghet för en individ (Illouz, 2016:176). Detta skapar en tudelade 

upplevelse av kärlek. Precis som Malin tidigare hävdat finns en inneboende rädsla i valet; att 

gå miste om det rätta och välja fel. Därför uppstår tvivel i samband med att en alternativ 

relation skulle kunna erbjuda mer än den nuvarande; ett scenario även Gustavs utsaga 

återspeglar. Beck och Beck-Gernsheim (2002) förklarar den ökande andelen uppbrott i 

modern tid utifrån de förväntningar som råder över vad kärleksrelationen skall ge. Således 

kopplar Beck och Beck-Gernsheim samt Illouz valets relevans till uppbrott. När en individ 

har omfattande alternativ av olika potentiella kärleksrelationer kommer viljan att uppsöka 

dessa alternativ öka, om inte individens nuvarande relation tillfredsställer förväntningarna på 

relationen. Detta höjer i sin tur riskerna för uppbrott (Illouz, 2016:134-141, Beck & 

Beck-Gernsheim, 2002:94).  

5.3.3 Sammanfattande ord om orsaker till uppbrott 

Ovan presenterad empiri framför olika anledningar till att individer avslutar sina 

kärleksrelationer. En avgörande orsak för några av informanterna var dess skilda 

förväntningar på framtiden. I den rena relationen betonas förväntan på utbyte i relationen. När 

detta utbyte inte upplevs eller urskiljs av respektive parter, kan relationens upphöra. En 

kontrovers i mening av skilda meningar mellan parterna utgör därför ett avgörande hot för 

relationen (Giddens, 2014:112). Materialet påvisar vidare hur förväntan och viljan att leva ut 

sin egen vilja kan påverka en kärleksrelation, trots att framtiden utgörs av total 

oförutsägbarhet. Vidare återges valet som en bidragande faktor till uppbrott inom 

kärleksrelationer. Missnöje och höga förväntningar uppstår till följd av kärleksmarknaden, 

vilket i sin tur kan orsaka missnöje i den nuvarande kärleksrelationen. Materialet visar även 

hur valfrihet kan hindra en individ från att ingå en relation eller avsluta en relation. Att 
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relationer upphör kan säkerligen förklaras på andra sätt än de som uppmärksammats i denna 

studie, denna avgränsning beror på studiens metodologiska ansats och att detta är ett 

småskaligt forskningsprojekt.  

5.4 Empiriska upptäckter i relation till studiens syfte 

Det empiriska material som studien inhämtat besvarar unga vuxnas uppfattning och 

upplevelse av kärleksrelationer med följande resultat. Informanterna önskar ingå i 

kärleksrelationer och ser det som oönskat att vara singlar. Singelskapet är stigmatiserat och 

kärleksrelationer ses som en möjlighet att uppnå lycka. En trygg kärleksrelation ses som en 

förutsättning för att må bra, samtidigt som de orsakar otrygghet till följd av risken för 

uppbrott. Att kärleksrelationer avslutas kan bero på att de inbegripna har olika 

framtidsönskningar och ser dessa som icke-kompatibla för ett samliv; uppbrott sker även som 

en följd av unga vuxnas många valmöjligheter, där potential att hitta något bättre är en aldrig 

avlägsen vetskap. Fördelarna med att använda en fenomenologisk forskningsstrategi 

tydliggörs i samband med informanternas utförliga berättelser om deras uppfattningar om 

kärleksrelationer, vilket studien syftat till att uppnå. Denna ansats har dock åsamkat 

oavsiktliga avgränsningar till följd av att vissa ämnen behandlats mer utförligt än andra, 

exempelvis behandlar materialet bara trygghet och otrygghet i fråga om kärleksrelationer 

funktion. Det är därför möjligt att ifrågasätta huruvida materialet förmedlar en representativ 

bild unga vuxnas uppfattningar gällande kärleksrelationens roll, eller om informanternas 

utsagor exkluderar andra potentiella funktioner.  

 

6. Diskussion 

Syftet med denna undersökning har varit att skapa förståelse kring hur informanterna 

uppfattar och upplever kärleksrelationer. Detta har undersökts med stöd från tre 

frågeställningar: varför informanterna väljer att vara i kärleksrelationer; vilken funktion 

kärleksrelationer kan fylla och varför kärleksrelationer upphör. Tidigare forskning presenteras 

och berör förväntningar i kärleksrelationer, identitetsskapande i kärleksrelationer, den rena 

relationen och stigma förknippat med singlism. Dessa studier framhäver ämnets relevans och 
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kartlägger tidigare forskningsresultat. Med en fenomenologisk ansats och ett teoretiskt 

ramverk bestående av intimitets- identitets och stigmateorier har material från 10 intervjuer 

analyserats för att skapa förståelse kring forskningsfrågorna. 

Studiens resultat i relation till forskningsfrågorna visar att orsakerna till unga vuxna önskar 

ingå kärleksrelationer kan härledas till stigmatisering av singelskap, men även uppfattas som 

en rationell strävan till följd av att kärleksrelationer idealiseras och konstrueras som en säker 

väg att uppnå lycka. Kärleksrelationer fyller en funktion av trygghet i unga vuxnas liv, 

samtidigt är detta en källa till otrygghet till följd av den rena relationens premisser. Studien 

har däremot inte behandlat andra aspekter av kärleksrelationers funktion till följd av att 

informanternas berättelser främst berörde trygghet och otrygghet. Att vidare undersöka hur 

kärleksrelationer fungerar som identitetsskapande och meningsskapande verktyg är därför 

aktuellt för fortsatt forskning. Förklaringar till uppbrott grundar sig i olika önskningar om 

framtiden och även informanternas valmöjligheter: vissheten om att det kan finnas bättre 

partnerval än det nuvarande.  

Resultatet bidrar till att förstå hur unga vuxna uppfattar och upplever kärleksrelationer, 

men rymmer inte alla aspekter av kärleksrelationers betydelse. Detta beror på den abduktiva 

ansatsen och fenomenologiska forskningsstrategin, samt att ämnet kärleksrelationer är mycket 

omfattande. Fördelen med att genom fenomenologin utforska informanternas livsvärldar 

visade sig även problematiskt till följd av studiens breda syfte, då vissa aspekter av 

kärleksrelationer behandlats mer utförligt än andra. I avsnittet om vidare forskning ges förslag 

kring aspekter som vore intressanta att fokusera framtida studier vid.  

6.1 Teori och analys  

Vid studiens syftesformulering fanns bakgrundsantaganden om intimitetsteorier, vilket är 

orsaken till att studien inte kan ses som renodlat induktiv utan snarare abduktiv. Trots 

vetskapen om möjliga teorier har informanterna själva fått delge sina uppfattningar. För att 

minska risken att omedvetet vinkla materialet för att passa ihop med teorierna har transparens 

tillämpats i form av kodscheman och intervjuguide. De avsiktliga avgränsningar som 

undersökningen tillämpat har gjorts med medvetenhet kring det teoretiska ramverket, vilket 

medfört att undersökningen kunnat beröra vissa delar av kärlekens roll i unga vuxnas liv, 

medan material som kunnat bidra till andra slutsatser om kärleksrelationens roll exkluderats. 
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Materialet bestod exempelvis av information om olika källor till trygghet och meningsfullhet i 

informanternas liv, vilket inte det teoretiska ramverket eller undersökningens syfte behandlar 

och därför inte analyseras. Däremot ger teorierna en grundlig förklaring till orsakerna för 

trygghet och otrygghet i kärleksrelationer. 

6.2 Tidigare forskning och analys  

De teman som behandlas under tidigare forskning omfattar hur förväntningar påverkar 

kärleksrelationer, identitetsskapande i kärleksrelationer, den rena relationen och 

stigmatiseringen av singlism. Forskningen som behandlar den rena relationen och hur 

förväntningar påverkar kärleksrelationer påvisade tvetydiga resultat, vilket motiverade 

intervjustudier. I denna studie har förväntningar varit en betydelsefull aspekt av 

informanternas berättelser, speciellt i relation till vad kärleksrelationer förväntas erbjuda 

informanterna som inte återfinns i andra relationer. Gross och Simmons (2002) verifierar den 

rena relationens existens genom kvantitativa mätningar men menar att en kvalitativ analys 

kan bidra med andra resultat. Resultatet i denna studie påvisar att informanterna uppfattar att 

deras relationer är eller har varit rena. Jamieson (1999) menar dock att praktiker inte 

nödvändigtvis överensstämmer med teoretiska övertygelser. Även om informanterna 

uppfattade sig jämlika i sina relationer kan detta genom intervjuer inte bestyrkas med verkliga 

belägg, detta resonemang utvecklas under kapitlet om framtida forskning.  

Denna studie har undersökt de teman som tidigare forskning behandlar tillsammans, för att 

se hur dessa kan förklara unga vuxnas uppfattningar om kärleksrelationen. Även om 

akademien berikas av stigmaforskning, intimitets- och identitetsstudier har dessa teman inte 

tidigare utforskats tillsammans genom djupintervjuer. Därför är denna undersökning ett 

bidrag till forskningsfältet i relation till en kunskapslucka. Studien medverkar till att förstå 

unga vuxnas uppfattningar om kärleksrelationer i relation till samtidens rådande diskurs om 

kärlek som lycka.  

6.3 Metod och analys 

Fenomenologins strävan efter att lämna bakgrundsantaganden upplevdes svåruppnått till följd 

av medvetenhet kring studiens teoretiska ramverk, vilket påverkade hur materialet valdes. För 

att trots detta försöka arbeta fenomenologiskt diskuterades problematiken, och genom ett 

 
 

 
45 



reflexivt förhållningssätt eftersträvades ärliga behandling av materialet. Att välja ärligt 

innebär i detta fall att inte förvränga innebörden i materialet genom att använda lösryckta citat 

eller göra missvisande tolkningar. Detta har bidragit till deskriptiva element av analysen. För 

att möjliggöra analys trots detta tillvägagångssätt ställdes berättelser mot varandra och i 

relation till teorier, för att urskilja likartade eller skiljande komponenter av informanternas 

uppfattning om kärleksrelationer. Fenomenologin berör dock inte enbart analysen utan även 

datainsamlingen. Då ämnet kärleksrelationer tenderar att omfatta personlig information, kan 

informanten ha formulerat sina svar på ett sätt som förvränger sanningen eller utelämnar 

relevanta aspekter. Att använda 10 djupintervjuer har bidragit genom att skänka inblick i 

vederbörandes liv. Till följd av att samtliga informanter var eller har varit studenter utgörs 

urvalet potentiellt av en homogen socioekonomisk grupp. Detta är dock endast spekulationer 

till följd av informanternas socioekonomiska bakgrund under intervjuerna inte diskuterades. 

6.4 Vidare forskning 

Fortsatt forskning av kärleksrelationens roll kan föreslås undersökas via flera olika ansatser. 

Det första av dessa är ett alternativt urval. Ett sådant urval bör bestå av ett större antal, ett mer 

varierat urval från varierade socioekonomiska förhållanden, åldersgrupper eller en andra 

relationstyper, exempelvis giftermål. Tidigare forskning utgår till stor del av material från 

äktenskapsstudier och dess inverkan på individer. Något som skulle bidra till 

intimitetsforskningen är jämförelsen av gifta och ogifta unga vuxna i relation till 

kärleksrelationens roll. Undersökningen speglar endast en tidpunkt i informanternas liv. 

Därför vore det intressant att utforska individers förhållningssätt till kärleksrelationen i olika 

livsfaser. Detta hade resulterat i en omfattande och mer djupgående studie av 

kärleksrelationens roll. 

Jamieson (1999) beskriver en problematik i relation till undersökningar av den rena 

relationen (Jamieson, 1999:482). Jamieson påpekar en inkongruens mellan individers 

upplevelser och faktiska sakförhållanden. Att således undersöka kärleksrelationen utifrån 

intervjuer kan vara otillräckligt då det endast skildrar individens subjektiva upplevelser 

snarare än det faktiskt rådande omständigheterna. Därför föreslås utforskandet av 

kärleksrelationen utifrån alternativa metodologiska ansatser. En annan problematik med 

denna undersöknings metodologiska ansats i relation till studiens breda syfte är att aspekter 
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av unga vuxnas uppfattningar av kärleksrelationen riskerar att utebli. Ett snävare syfte som 

behandlar kärleksrelationer funktion i samband med identitetsskapande och meningsfullhet 

vore därför relevant för skapa djupare förståelse för kärleksrelationens roll i unga vuxnas liv.  

6.5 Avslutning 

Denna studie har avhandlat unga vuxnas uppfattningar om kärleksrelationer med stöd av ett 

teoretiskt ramverk som behandlar intimitet, identitet och stigmatisering. Tidigare forskning 

inom dessa teman används för att motivera studien och belysa hur teorierna tidigare jämförts 

med empirin. Med abduktiv metod och fenomenologisk ansats har 10 intervjuer utförts, 

transkriberats, kodats och analyserats. Det bearbetade materialet utmynnar i ett resultat som 

till stor del stämmer överens med tidigare forskning inom fältet, att unga vuxna önskar 

befinna sig i kärleksrelationer och har en förväntan på att dessa medför lycka, 

kärleksrelationer bringar både trygghet och otrygghet och kan upplösas om de inte längre 

uppfyller individernas krav på relationen. Denna studie har bidragit med en bredare förståelse 

kring unga vuxnas uppfattningar och upplevelse av kärleksrelationer. Genom att sammanfoga 

stigmatiseringen av singlism, identitets- och intimitetsforskning produceras en bredare 

förståelse kring den rådande diskursen om kärleksrelationer som möjlighet till ett lyckligt liv. 

Informanterna betraktar kärleksrelationen som en trygg plats med potential att uppnå lycka; 

samtidigt berättas i Nietzsches anda om idealisering och habegär som leder till missmodighet 

och besvikelse. Denna studie har visat att kärleksrelationen är av mångfasetterad karaktär där 

tvetydighet utgör dess innersta natur.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjuguide  

- Informera om deras rättigheter och att de alltid är berättigade att ta tillbaka deras 
deltagande. Samt att deras identitet kommer att avkodas.  

- Informera även om bakgrund till denna intervju; vi undersöker unga vuxna, 
sociologiska perspektiv på olika upplevelser och attityder.  

 
Inledning:  

- Beskriv din nuvarande livssituation 
Ställ följdfrågor: ålder, studier, relationer, osv 

 
Relationer 

- Vad har du för syn på relationer? 
- Annorlunda idag än tidigare? 

- berätta om några nära relationer 
- följdfrågor: funktion, skapande av trygghet & mening, osv 

 
Meningsskapande 

- Vad upplever du att samhället värderar som meningsfullt? 
- Beskriv de saker i ditt liv som känns meningsfulla 

ex på följdfrågor 
- varför? 

- Känslomässigt eller strävande efter att konstruera det som 
meningsfullt? 

- Känner du dig närvarande när du ägnar dig åt detta? 
- Eller presterande? 

- Har det tillkommit/har du alltid känt så? 
- Hur uppfattar du din dagssysselsättning i relation till meningsfullhet? 

 
Trygghet 

- Vad tror du ger människor i samhället trygghet? 
- Vad ger dig trygghet? 

följdfrågor: ex: Berätta om hur frånvaron av dessa saker gjort dig otrygg? 
- Berätta om perioder i ditt liv då du känt dig mer/mindre trygg 
- Hur tror du att människor påverkas av upplevd trygghet i relation till meningsfullhet 
- beskriv tillståndet i andra ord än otryggt 
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Önskningar 
- Berätta om en dag den senaste månaden där du mått bra, varför? 

- Vad gjorde du? 
- Berätta mer 

- Hur tror du att människor i ditt liv skulle beskriva dig? 
- Hur skulle du beskriva dig själv? Varför 
- Är det viktigt hur andra uppfattar dig? 

Övrigt 
- Berätta lite om din relation till oro och ångest 

- När har du ångest? 
- Olika tidsperioder i livet? 
- Relationers inverkan 
- När i din vardag känner du att du inte mår bra? Varför? 

- Hur tror du att människor ser på meningen med livet? 
- Berätta om meningen med livet för dig? 

 

8.2 Bilaga 2: Kodschema 

Kärleksrelationens betydelse : KB 

Orsaker till trygghet : OTT 

Ensamhet - ENH 

Förväntningar på relationen FPR 

Jämförelse med andra : JMA 

Orsaker till ångest OTÅ 

Hantering av ångest HTÅ 

Val : VX 

Orsaker till uppbrott : OTU 

Meningsfullhet MFH 

Avsaknad av intern upplevelse av trygghet (att känna sig trygg i sig själv) AAIUAT  

Avsaknad av extern upplevelse av trygghet(miljö, samhällets skyddsnät) AAEUAT 

Identitetsskapande; IS1 
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8.3 Deklarering över arbetsfördelning 
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8.4 Informationsbrev 

 
Uppsala Universitet, 
Sociologiska institutionen 
 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid              
Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet undersöker vi trygghet          
och meningsskapande bland unga vuxna. 
 
Du tillfrågas därför, i din egenskap som ung vuxen om du vill delta i denna studie. Data                 
samlas under cirka 45 minuter genom intervjuer, där vi hoppas få ditt medgivande att spela in                
intervjun, samt skriva stödanteckningar.  
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas.             
Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi/jag och handledare kommer åt              
det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Särskilt samtycke kommer att            
inhämtas från samtliga inblandade personer. I de fall någon person inte samtycker till             
deltagande i studien, kommer data inte insamlas där denne är närvarande. Det insamlade             
materialet kommer att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska              
institutionen. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Beatrice Onn, Jonathan Lindfeldt, 
 
Telefon: XXXXXXXX Telefon: XXXXXXXX 
E-post: XXXXXXXX E-post: XXXXXXXX 
Handledare: Katharina Wesolowski 
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