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1. Inledning 

I inledningen delges problemformulering, frågeställningar och syfte för att presentera 

vår uppsats, samt vilka avgränsningar vi val att rätta oss efter.  

 

1.1 Problemformulering 

Dagens samhälle präglas av individualism och vi människor skall satsa på oss själva. 

Vi ska utbilda oss, göra karriär och få ett bra jobb, resa, konsumera och förverkliga 

oss själva och våra drömmar. Samtidigt förmedlar samhället bland annat genom 

media att bland det viktigaste är att ha en partner att dela sitt liv med.  

Hur går detta då ihop? Att satsa på sig själv och köra sin egen väg och samtidigt leva 

tillsammans och dela sitt liv med någon, vilket då kan vara fullt av motsättningar. 

Många har dessutom förväntningar på hur ett förhållande ska se ut vilket kan 

förstärkas av familj, omgivning, och media. Detta samhälle medför många krav och 

mycket press. Vilken inverkan har dagens individualistiska samhälle på parrelationer? 

Det är denna eventuella problematik som vår uppsats kommer att behandla. 

 

1.2 Frågeställningar 

Vi utgår från fyra olika teman med en specificerande underfråga till varje tema, detta 

för att ha en röd tråd genom arbetet samt att det för läsaren ska vara lätt att följa med i 

uppsatsen.  

1. Hur är det att leva i en parrelation i dag 

2. Hur yttrar sig eventuell motsättning mellan individuellt självförverkligande 

kontra att anpassa sig till en annan människa? 

3. Är långsiktighet i dagens samhälle eftersträvansvärt? 

4. Vilka förväntningar finns på parrelationen och hur påverkar familj och 

omgivning detta?  

 

1.3 Syfte   

Intentionen med föreliggande uppsats är att belysa eventuella motsättningar, i form av 

individuellt självförverkligande kontra att anpassa sig till en annan människa vilket 

kan påverka ett samboförhållande i relation till det allt mer individualiserade 

samhället. Problematiken i par förhållanden som man idag kan se är det ökade antalet 

skilsmässor, men då det finns ytterst lite information och statistik kring 



   

 2 

samboförhållanden vill vi undersöka om de som i dagsläget befinner sig i ett sådant 

förhållande påverkas av individualismen och om de själva upplever att de påverkas. 

Detta för att belysa samhällets påverkan på mänskliga relationer och hur man förhåller 

sig till varandra. Ytterligare en intention är att få förståelse i hur par hanterar alla de 

valmöjligheter som ges i samband med val av karriär, boende samt andra 

framtidsavgörande val som ska fattas, i relation till förhållandet dem befinner sig i.  

       Då individualism och tvåsamhet kan ses som motsatser till varandra finner vi det 

av intresse att undersöka hur dessa två reliefer kan upprätthållas och hur personer i 

förhållanden gör för att lyckas med detta. Att man ska satsa på sig själv och klara sig 

själv säger emot och förkastar bilden av ett långvarigt förhållande mellan två 

individer.  

 

1.4 Avgränsning  

I vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till heterosexuella parrelationer i 

dagens samhälle där vi fokuserat på sambos mellan 20 och 35 år. Detta för att man i 

denna ålder ska ta ställning till sin framtid när det gäller drömmar och 

självförverkligande och hur detta ställningstagande kan påverka en parrelation. Vår 

undersökning kommer alltså inte omfatta gifta par eller familjer med barn. Detta 

eftersom dem då redan knutit band genom gemensamma barn eller giftermålskontrakt. 

Vi menar inte att dessa inte påverkas av individualisering utan det är i vår 

undersökning inte relevant då vi vill göra en undersökning om samboskap och hur 

sådana relationer eventuellt påverkas av individualiseringen.  

 

1.5 Begreppsförklaring 

Långsiktighet: Vi menar med detta en framåtblick på cirka tre år. Det ligger ingen 

större vikt i just den siffran mer än att vi anser att om man planerar tre år fram är det i 

vår bemärkelse relativt långsiktigt. 

Samboskap: Vi utgår här ifrån när man bor tillsammans och har en gemensam 

bostad. Eller hyr ut den enes lägenhet i andra hand. Men dem ska ha ett gemensamt 

boende där båda anser sig bo. 

Tvåsamhet: Vi syftar till en kärleksrelation mellan två individer. 

 



   

 3 

Vi har vid intervjutillfällena dock låtit intervjupersonerna själva definiera vad de 

syftar till med ovanstående begrepp. Detta för att vi inte ville ”bestämma” vad 

begreppen innebär eftersom det skulle kunna vara av intressant värde för vår uppsats 

att se till hur de själva gör dessa definitioner och om det skiljer sig mycket mellan 

intervjupersonerna eller parterna i förhållandena.  

 

2. Bakgrund  

I bakgrunden till vårt problemområde vill vi med vår förförståelse ge en inblick till 

varför vi började fundera kring detta ämne. Vi har här valt att kort redogöra för 

tvåsamhet eftersom vår fokus ligger på relationer mellan två individer. Vi har också 

sammanställt en historisk syn på parrelationer och tar upp hur samboskap etablerats 

för att få lite historiskt perspektiv på hur samhället och samboskap utvecklats. Vi ger 

även exempel på vad som tidigare skrivits om individualiseringens betydelse för 

relationer. 

 

2.1 Förförståelse 

Under första terminen på Högskolan i Halmstad tilldelades oss en artikel med en 

intervju med Bauman som hette ”Kärlek i det flytande samhället” (Dagens nyheter 

2003). Artikeln handlade om kärlek i dagens konsumtionssamhälle. Den syftar till att 

människor konsumerar kärlek och individer som om det vore saker. Sättet vi ser på 

kärlek har kommit att påverkas av det sätt vi ser på konsumtion. Vi konsumerar i en 

helt annan utsträckning idag än tidigare och så fort vi tröttnar på någon vara så köper 

vi en ny. Detta menar Bauman har gjort avtryck i de mänskliga relationerna och att vi 

idag ofta har så kallade ”fickförhållande”. När vi tröttnat på en person eller känner att 

denna person inte är bra nog så byter vi ut den mot en ny (Dagens Nyheter, 2003). 

Denna samhällsform kan därmed ha stor betydelse för parrelationer. Den medför 

väldiga krav på att man vill ha en ”perfekt” partner samtidigt som ens partner kan 

ställa höga krav tillbaka. Det blir press på att ständigt söka efter den rätta och ingen är 

”bra nog”. Om det är så verkligheten ser ut kan det verka som ett ouppnåbart mål med 

att lyckas hitta rätt person och på detta sätt skulle jakten kunna pågå i oändlighet. Men 

det handlar inte bara om att träffa ”någon”, eller att hitta den ”rätta” eftersom ingen är 

perfekt. Utan det handlar om att kunna älska en person trots att den har brister och att 

ibland försöka vara nöjd med vad man har. Det ligger väldigt mycket fokus kring 
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jakten men inte någon särskild uppmärksamhet på hur man ska få det man har att 

fungera och det är en av de frågor vi vill behandla i denna uppsats. Hur kan man få ett 

långvarigt förhållande att vara i dagens individualistiska samhälle? Kan man få det att 

fungera på lång sikt och inte detta ständiga bytande av partners som till viss del 

samhället är med och påverkar till? Eller är långsiktighet inget eftersträvansvärt i 

dagens samhälle? Vi båda som har skrivit och utfört denna undersökning lever i var 

sitt samboförhållande vilket gör att vi båda har erfarenhet av parrelationer. Vi 

resonerar ofta och mycket om olika situationer, händelser och åsikter som uppkommer 

när man är två. Vår förförståelse har därmed grund i våra egna upplevelser av 

parförhållande i dagens samhälle. 

 

2.2 Tvåsamhet 

Vi kan leva ensamma, vi kan leva i par (som exempelvis förälskade), vi kan leva i 

triader eller fler. Skillnaden mellan tvåsamheten och de större grupperna bygger 

huvudsakligen på att tvåsamhet har en annan relation till var och en av sina två 

medlemmar, än vad större grupper har till sina medlemmar. Den sociala formationen 

vilar direkt på båda deltagarna. Varje enskild deltagares utträde skulle förstöra 

helheten. Det vilar alltså på mig och den andre och om någon av oss lämnar 

tvåsamheten så upphör denna helhet att existera. En tvåsamhet är på detta sätt 

beroende av sina båda medlemmar för sin tillblivelse och för sin existens, men upphör 

om endast en medlem vill så.  Den kan på så vis upplevas både som utsatt och 

oersättlig. Den kan binda medlemmarna tätt samman, men även främja oro och 

svartsjuka. I tvåsamhet är du och jag oersättliga och unika (Nilson 2008: 31-33). 

 

2.3 Historisk syn på parrelationer 

När det traditionella industrisamhället växte fram skapades nya traditioner som 

kännetecknades av bland annat familjens beroende av könsrollsuppdelning. 

Industrisamhällets sätt att skapa könsidentitet byggde på att mannen var den som 

skulle försörja familjen genom att lönearbeta, medan kvinnan skulle ta hand om 

hemmet och barnen. Detta medförde ett beroende kvinnan och mannen emellan 

(Eriksson mfl, 1997: 19). I detta traditionella samhälle var giftermålet inte på grund 

utav kärlek utan var religiöst, obligatoriskt och materiellt förankrad. Runt 1700-talet 

började dock den romantiska kärleken att växa fram, man började förknippa kärlek 
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med frihet och individualism, jaget och den andra sattes in i en personlig berättelse 

utan särskilt anknytning till ett vidare socialt sammanhang (Giddens 1992: 43). I och 

med att samhället har fortsatt att utvecklats och industrialiseringen har fortskridit har 

synen på giftermål och det traditionella könsrollsmönstret försvagats. Detta innebär att 

människan i det nutida samhället i allt större utsträckning själv tvingas ta ställning till 

sitt liv. Det är alltså personliga åtagande som är fullt med risker (Beck & Beck, 2002).  

 

2.4 Samboskap etableras 

Mellan åren 1967 och 1974 sjönk äktenskapsfrekvensen med 40 procent. Man 

räknade då med att kärnfamiljen som samhällsinstitution stod inför sin upplösning. 

Normerna förändrades, dock inte i samma takt som formerna. Genom glesbygdens 

avfolkning till följd av strukturomvandlingen bröts traditionella mönster för social 

kontroll. Ogift samboende etablerades som offentligt erkänd samlevnadsform. I dag 

anser man att variationer i fråga om sexuella relationer är knutna till olika 

livsstilsgrupper, som inte nödvändigtvis hänger samman med traditionell social status. 

Rättshistorikern Kjell Åke Modéer (Svenska kyrkan, 2005) talade om den 

modernisering av äktenskapsrätten som ägde rum på 1970-talet. Bland annat 

förändrades reglerna för äktenskapsskillnad 1973 och den obligatoriska medlingen 

avskaffades. Vidare talade han om 1970-talet som modernismens slutpunkt vad gäller 

äktenskapsrätten: ”normaliteten” blir alltmer flexibel och svårdefinierbar. Som 

exempel på den fortsatta utvecklingen nämnde han sambolagen 1987 och 

partnerskapslagen 1995. Lagen blev tillämplig på sådana samboförhållanden där en 

ogift man och en ogift kvinna levde tillsammans under äktenskapsliknande 

förhållanden. Till exempel när ett samboförhållande upplöstes fick samborna en 

giftorättsliknande delning av sådan egendom i det gemensamma hemmet som hade 

skaffats för gemensam användning (Svenska kyrkan, 2005). 

Idag omfattas sambor av 2003 års Sambolag. Den kom till bland annat efter att 

regeringen konstaterat att det fanns ett behov av att ändra och komplettera 

samboreglerna i vissa avseenden och att sambolagstiftningen även behövde 

förtydligas och utvidgas något. Regeringen framförde att 1987 års Sambolag 

visserligen uppfyllde sitt övergripande syfte väl, det vill säga att ge 

samboförhållandets svagare part ett minimiskydd vid samboförhållandets upplösning, 

men att en förbättring var nödvändig för att ytterligare förstärka skyddet av den 
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svagare parten. Till skillnad från den gamla lagen gäller den nya även för 

homosexuella sambor. Många regler från sambolagen från år 1987 har förts över till 

den nya lagen i nästan oförändrat skick. De ändringar och kompletteringar som har 

gjorts är bland annat att den nya Sambolagen innehåller en allmänt tillämplig och 

klarare definition av sambor, tydligare regler om när ett samboförhållande skall anses 

ha upphört och en möjlighet för samborna att ingå en sorts för- avtal om bodelning. 

Den nya Sambolagen var även ett svar på ett stigande antal samboförhållanden och 

därmed ökat behov av en mer heltäckande samboreglering än tidigare (Sveriges 

riksdag, 2002). 

 

2.5 Tidigare skrivits om individualiseringens betydelse för relationer 

Vi har valt att titta lite närmare och ge ett exempel på vad som tidigare skrivits som 

skulle kunna ha betydelse för vårt problemområde och arbete samt för att veta vad 

som tidigare undersökt för att inte upprepa det. Vi vill utveckla, komplettera eller 

förnya vad som tidigare undersökts.  

       Boken ”Ensam tillsammans – Senmodernitet, gemenskap, individualisering” 

(Knoll & Witt m.fl, 2005) tar upp att individualiseringen är en av modernitetens 

upplösande krafter. Människors längtan efter gemenskap och att vara tillsammans står 

mot längtan efter individuell självständighet samt friheten att bestämma över sitt eget 

liv. Den hänvisar till att moderniteten har inneburit förlust av trygghet för flera 

miljoner människor både ekonomiskt och socialt. Det centrala i boken är gemenskap 

och håller i vissa kapitel en familjärkaraktär och i andra kapitel med syfte på 

gemenskap i grupp. De förklarar att ju större hoten blir mot familjen, desto populärare 

tycks idén om familjen bli samt att ökad individualitet kan hota en stark gemenskap i 

grupp genom att de alltmer differentierade livsstilarna ökar vilket blir på bekostnad av 

det gemensamma, det som förenar (Knoll & Witt m.fl. 2005). Detta stämmer bra 

överens med den problematik som vi vill hänvisa till i vårt arbete, vilket styrker att det 

är ett aktuellt ämne. Alltså vad dagens moderna samhälle som präglas av 

individualisering kan få för betydelse på relationer, vi vill dock inrikta oss på 

relationen samboskap. 
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3. Metod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativ forskning i form av intervjuer för att få 

klarhet i vårt problemområde. Detta eftersom vi ville ta del av personer som har 

erfarenheter av och befinner sig inom vårt problemområde och få deras åsikter och 

uppfattningar kring ämnet. Genom kvalitativa metoder studerar forskaren saker i dess 

naturliga miljö och försöker göra fenomenet begripligt eller tolka det utifrån den 

mening som människor ger det. Kvalitativ forskning är inte endast ett angreppssätt 

utan flera olika angreppssätt på ett fenomen. Dock är intervjuer det centrala 

tillvägagångssättet i kvalitativ forskning (Ryen 2004: 11-15).  

 

3.1 Naturalistiskt metodsamtal 

Vi valde att göra intervjuer med tio personer som är sambos för att få del i deras 

uppfattningar och erfarenheter om sitt förhållande i ett allt mer individualiserat 

samhälle samt deras syn på framtiden och kom att utgå ifrån det naturalistiska 

metodsamtalet. I en naturalistisk studie använder forskaren sig av deltagarnas egna 

ord och kan med det visa vad de tänker eller gör. Forskaren måste gå så pass nära att 

undersökningspersonen kan känna igen och beskriva detaljer i sin sociala värld, dock 

inte gå för nära heller och förlora distansen, utan för att fånga erfarenheten måste 

forskaren försöka undgå att bli en del av den naturliga miljö som studeras. Vid analys 

av denna typ av samtal som empiriskt material fokuserar man direkt på ”vad frågor” 

eller på innehållet i det som intervjupersonen berättar om. Intervjupersonernas utsagor 

får ofta belysa forskarens slutsatser och betyder därför mycket för reliabiliteten (Ryen 

2004: 32). Vi ansåg att denna naturalistiska studieform var det mest lämpliga valet för 

vår del då vi vill kunna använda oss av vad intervjupersonerna uppger och redogöra 

det i en resultatdel samt reflektera kring det i en analys. 

 

3.2 Val av informanter och plats 

Vår undersökning avgränsades till par i åldrarna 20 till 35 år som lever i ett 

samboförhållande utan barn, förlovning eller giftermål som kan binda dem till 

varandra. Detta gjorde att många av intervjupersonerna var studenter, dels eftersom 

vårt kontaktnät omfattar många studenter och dels eftersom det för oss var lätt att hitta 

personer inom högskolan som passade vår avgränsning. Eftersom vi ville ha lite 

variation letade vi även upp tre stycken par där antingen båda arbetade eller där den 
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ena i förhållandet arbetade. Intervjupersonerna har varierat i åldrar och hur länge de 

varit ihop samt hur länge de varit tillsammans innan de flyttade ihop. Totalt gjorde vi 

intervjuer med fem par. Våra informanter fick vi kontakt med genom våra sambors 

vänner samt genom Högskolan i Halmstad.  

       För att underlätta för våra informanter valde vi att göra intervjuerna på platser där 

de skulle kunna känna sig bekväma och som för dem var lätta att ta sig till. Vi ville 

inte att intervjun skulle kännas som något jobbigt utan göra den så enkelt som möjligt 

för informanterna. Eftersom några av våra informanter studerade på Högskolan i 

Halmstad och även bodde relativt nära högskolan ansåg vi att det var enklast att göra 

ostörda intervjuer där i små grupprum. Dessutom tyckte informanterna att detta var en 

god idé, det var lätt för dem att hitta dit och det var inget främmande ställe med tanke 

på att de var elever på skolan.  De övriga intervjuerna gjordes hemma hos paren, två i 

Göteborg och ytterligare en i Halmstad. De hade minst två rum vilket gjorde att vi 

kunde sära på dem och även här få ostörda intervjuer. Även detta val var med åtanke 

på informanternas bekvämlighet och för att underlätta för dem.  

 

3.3 Intervjumetod och upplägg av intervjuer 

Som intervjumetod passade semistrukturerade intervjuer våra frågeställningar bäst. Vi 

ville få del av intervjupersonernas egna åsikter och vi ville att de skulle få möjligheten 

att utförligt kunna förklara sina känslor och uppfattningar om samhället och 

parförhållandet som de lever i. Semistrukturerade intervjuer ger också 

intervjupersonen en möjlighet att utveckla sina svar och tankar kring det ämne som 

behandlas. Intervjuaren har då en färdig lista med ämnen som ska tas upp och frågor 

som ska besvaras. Intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det gäller ordning 

och kanske det viktigaste, att låta intervjupersonerna tala fritt kring ämnet. Det är 

alltså intervjupersonen som får utveckla sina egna synpunkter (Denscombe 2000:136). 

Interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson kan bli låst om strukturen är för 

fast samt att forskaren kan bli mindre uppmärksam eftersom intervjun blir mekanisk 

(Ryen 2004: 47). Med tanke på att vi ville få lite djupare och mer omfattande svar än 

vad tillexempel en strukturerad intervju hade gett kände vi att semistrukturerade 

intervjuer var lämpligast. Vi ville samtidigt ha trygghet genom färdiga frågor på 

papper under intervjun för att kunna gå tillbaks och med säkerhet veta att alla frågor 

hade ställts. Vi lade upp intervjuerna så att paren intervjuades en och en eftersom vi 
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ville få så ärliga svar som möjligt. Vi ansåg att det var bra att dela på dem och 

intervjua dem var för sig så att de inte skulle kunna påverka varandras svar under 

själva intervjutillfället. Med tanke på att det var en intervjuperson per intervju valde vi 

att vara en intervjuare per intervjutillfälle. Detta för att intervjupersonen skulle känna 

sig trygg och inte i underläge i form av två intervjuare, därmed kände vi att personliga 

intervjuer passade bra. Personliga intervjuer är ett möte mellan en forskare och en 

informant där en fördel är att informationen som framkommer under intervjun 

kommer från en enda källa vilket gör att det är enkelt för forskaren att se speciella 

idéer och koppla dessa idéer till specifika individer. Det är också lätt att kontrollera 

personliga intervjuer, forskaren behöver bara lägga fokus på en individ och ledsaga 

denne genom intervjun (Denscombe 2000: 136). Detta var viktigt för vår del då vi 

ville ha så uppriktiga och omfattande svar som möjligt samt kunna sära på vem i paret 

som har sagt vad och eventuellt kunna jämföra dessa svar och se om det skiljer sig åt. 

 

3.4 Intervjuguide 

Eftersom intervjuerna var semistrukturerade gjorde vi även en intervjuguide som stöd 

under intervjun. Vi gjorde en relativt omfattad intervjuguide för att försäkra oss om att 

få svar på våra frågeställningar. Upplägget på intervjuguiden blev att vi började med 

enkla bakgrunds frågor till informanterna för att sedan övergå till de frågor som vårt 

arbete omfattar. Som stöd till detta upplägg tog vi del av Anne Ryens bok (2004) 

”Kvalitativ intervju” , där det rekommenderas att börja intervjun med frågor som 

intervjupersonen är intresserad av eller att ha ett vardagligt tema. Det blir då som en 

uppvärmning av intervjupersonen för att sedan sakta gå över till huvudtemat. I 

avrundningen av intervjun ges också rådet från Ryen att lugnt och okontroversiellt 

avsluta. Man ska helst göra på detta sätt för att få intervjun att så mycket som möjligt 

likna ett samtal och inte ett förhör.  Det finns däremot inget rätt eller fel när det gäller 

upplägget av en intervjuguide (Ryen 2004: 44). Vi kände därför att vi kunde lägga 

upp intervjuguiden så den passade oss och vår uppsats på ett sådant sätt att vi kände 

oss trygga i våra roller som intervjuare. Intervjuguiden var lätt att följa och 

inledningen höll ett vardagligt tema eftersom vi på förhand inte visste hur stort 

intresset var från informanterna gällande våra frågor. Vidare följdes intervjuguiden av 

huvudteman och underfrågor. 
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3.5 Intervjutillfället 

Redan vid första kontakten med informanten förklarade vi vad intervjun skulle 

behandla och ungefär hur lång tid det skulle ta. För att förtydliga detta gav vi 

information och samtalade både före och efter själva intervjun. Detta för- och efterprat 

lättade upp stämningen och fungerade som bra uppvärmning och avslutning till 

intervjun. Dock tog det längre tid för de intervjuer som gjordes i parens hem. Detta 

eftersom det naturligt samtalades om lägenheten och området och vi blev erbjudna 

kaffe hos samtliga intervjupersoner. Själva bandinspelningen tog däremot sällan 

längre tid än 30 minuter.  Vi kände att det var lagom lång intervjutid eftersom varken 

vi eller intervjupersonerna inte tappade fokus eller intresse. Vi försökte också lägga 

mycket fokus på att vara lyhörda och anpassa intervjun efter intervjupersonen också 

utefter hur pratsam personen var eller inte. Vidare valde vi att inte föra anteckningar 

under själva intervjun. Givetvis kan intervjuanteckningar ha sina fördelar och 

Denscombe (2000) förklarar att det kan vara en god idé som komplement till 

ljudupptagningen. Man kan då föra fältanteckningar om intryck av situationen, 

atmosfären och ickeverbal kommunikation så som kroppsspråk (Denscombe 2000: 

148-153). Vi kände dock att detta inte var relevant för oss då vår tyngdpunkt låg på att 

få en god stämning och att det skulle kännas som en trevlig pratstund. Dessutom tar 

Ryen (2004) upp att det kan vara svårt att anteckna samtidigt som man intervjuar och 

att diktafon är att föredra eftersom man på så sätt får med allt som intervjupersonen 

sagt. Dock är det viktigt att intervjupersonen känner sig trygg, om den inte gör detta 

ska man inte heller använda diktafon, eftersom intervjupersonen då kan känna sig 

alienerad och kan därigenom ge felaktig fakta kring det ämne som diskuteras (Ryen 

2004: 56). Med detta i åtanke använde vi därför diktafon under samtliga intervjuer för 

att försäkra oss om att allt som sades under intervjuerna skulle komma med, samt att 

intervjupersonerna var bekväma med att vi använde diktafon och gav medgivande till 

inspelningen. Vi kontrollerade vår utrusning noga för att innan varje intervju vara 

säkra på att den fungerade bra. Detta underlättade för oss och vi kunde fokusera på det 

vi hade tänkt vilket fick intervjuerna att flyta på bra. Det i sin tur förstärkte känslan av 

samtal och de kunde tala mer obegränsat utan att vi satt och anteckna allt de sa eller 

vilka gester och rörelser de gjorde. Vi bad även våra intervjupersoner om att få 

återkomma om vi sakande information eller om något hade varit oklart på bandet per 

mejl eller telefon. 
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3.6 Utskrift av intervjun och bearbetning av materialet 

Arbetet med att skriva ut intervjun är värdefullt eftersom samtalet mellan informant 

och intervjuare återigen kommer till liv vilket är en tillgång när intervjuer används för 

att samla in kvalitativ data. Själva utskriften av intervjuerna är också lättare att 

analysera än ljudupptagningen, det är enkelt att bläddra igenom papper och plocka ut 

de intressantaste bitarna än att lyssna om och om igen på ett band (Denscombe 2000: 

155). Det kändes därför självklart att snart efter varje intervju transkribera den, vi 

hade då samtalet färskt för oss och det blev därför lättare och gick snabbare att skriva 

ut dem eftersom mycket av samtalet fanns kvar i minnet. 

 

3.7 Etiska aspekter 

En etisk aspekt man ska tänka på när man påbörjar ett forskningsprojekt är att 

försäkra sig om att de involverades identitet och intressen skyddas samt att 

intervjupersonerna är helt införstådda med och godkänner att diktafon används under 

intervjutillfället. Det är viktigt att informera intervjupersonen om detta så dem är 

medvetna om att intervjun spelas in så att detta inte sker utan informantens vetskap 

(Denscombe 2006: 131). Det är med detta i åtanke vi valt att hålla våra informanter 

anonyma och varit noga innan och efter intervjuerna att försäkra dem om att detta. Vi 

har även varit tydliga med att informera dem om att intervjun kommer att spelas in 

samt fått deras godkännande för detta. Vi kommer med detta vid redovisning av 

intervjuresultat använda oss av fiktiva namn.  

 

3.8 Kvalité på kvalitativ forskning  

Det är vanligt att val av metod genomsyras av en positivistisk grundsyn som har 

förankring i kvantitativ forskning, oavsett om man använder sig av kvantitativa eller 

kvalitativa metoder. Anledningen här kan vara att detta perspektiv utformats i begrepp 

som utger sig för att vara allmänna. Dock ska eller kan man inte i kvalitativ forskning 

använda sig av ord som exempelvis objektivitet, representativitet och validitet, 

åtminstone inte i deras positivistiska innerbörd, utan måste då omvandlas och 

anpassas till kvalitativ forskning. Vi är inte objektiva och kan inte säga om huruvida 

våra resultat är kvantitativt representativa, dock om vi ser begreppen som 

kunskapsanspråk kan vi vara eniga förklarar Widerberg (2002). Problemet är då 
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snarare att det inte utvecklats några mer systematiska begrepp för detta inom 

kvalitativ forskning. Den systematik kring metodologiska tekniker, begrepp och 

metoder som finns och utvecklats inom kvantitativ forskning ger trygghet och 

säkerhet som kvalitativa forskare kan sakna (Widerberg 2002). 

Vi är med detta medvetna om att vissa kriterier som kan användas för att påvisa 

tillförlitlighet av det insamlade materialet och redovisningen av det kan vara baserade 

på kvantitativa metoder. Vi förmår därför redogöra för en medvetenhet kring detta och 

kommer ha det i åtanke vid reflektering kring kvalitén på vårt arbete.  

Ryen förklarar i sin bok (2004) ”Kvalitativ intervju” att synen på vad som 

kännetecknar en god kvalitativ forskning varierar och att det förs diskussioner kring 

kvalitet där de traditionella begreppen validitet och reliabilitet förkastas. En mängd 

förslag till nya begrepp har getts och Ryen förklarar att Lincoln och Guba (1985) 

tillhör till dem som har haft störst genomslagskraft. Lincolns och Gubas kritik av de 

traditionella kriterierna validitet och reliabilitet går ut på att de bygger på en kvalitativ 

naturalistisk forskning och har därför utvecklat fyra kriterier för naturalistiska 

forskare nämligen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmerbarhet (Ryen 

2004). Det är värdefullt att titta lite på dessa kriterier eftersom vi utgått ifrån ett 

naturalistiskt perspektiv under denna uppsats.  

Trovärdighet kan man nå bland annat genom fortlöpande observation eller 

medlemsvalidering och överförbarhet kan nås genom rika beskrivningar av det som 

ska studeras (Ryen 2004). Våra informanter är trovärdiga på så sätt att de besitter 

kunskap om det område vi i denna uppsats studerar genom att de är sambos, vilket var 

överförbart genom intervjuer där de ingående kunde berätta om deras erfarenheter.    

Pålitlighet riktar sig mot bearbetning av dokumentation av data, metoder och 

avgöranden inklusive det slutgiltiga resultatet. Denna revidering gäller även för sista 

kriteriet konfirmerbarhet. Revideringen är en övning i reflektion kring hur projektet 

har utförts (Ryen 2004). Vi har försökt skapa pålitlighet och konfirmerbarhet bland 

annat genom denna metoddel. På detta sätt försöker vi förklara så tydligt som möjligt 

om hur vi gått till väga under exempelvis upplägg, urval och utförande av intervjuer 

m.m. På så vis har även läsarna en möjlighet att själva resonera och reflektera kring 

vårt uppsatsarbete. Vi har också försökt vara tydliga i resultat delen så det ska vara 

möjligt för andra att exempelvis dra andra slutsatser än det vi reflekterar kring i vår 

analys.  
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3.9 Reliabilitet och validitet 

Eftersom vi själva inte tagit ställning till (och inte deltagit till fullo i debatterna om 

kvaliteten på kvalitativa data) vilket sätt som är bäst för kontroll av god kvalité valde 

vi därför att ta upp nya förslag på kvalitetskriterier i stycket ovan (3.8) samt att kort ta 

upp de traditionella kriterierna reliabilitet och validitet i detta stycke.  

Kvalitativa forskare som ligger nära positivismen använder begreppet reliabilitet som 

referens till den yttre värld som kan återges med språket. Om man finner samma 

tendenser i en annan undersökning förstärks tron på att resultaten är sanna. 

Motargument mot detta förklarar Ryen (2004) har varit att en upprepning av projekt 

inte måste ge samma resultat. Tillsvars mot detta kan man försöka skilja mellan intern 

och extern reliabilitet. Extern reliabilitet syftar till upprepning av forsknings resultat i 

nya studier. Det kan dock vara svårt eftersom kvalitativ forskning grundar sig på 

praktiska förhållanden och inte filosofiska problem. Den interna reliabiliteten syftar 

till att möjliggöra att se sociala miljöer och problem ur olika synvinklar (Ryen 2004). 

För att höja reliabiliteten användes diktafon under intervjuerna och vi skrev ut dem 

strax efter intervjutillfället hade ägt rum. På så sätt har vi hela tiden kunna gå tillbaks 

och lyssna på vad de sa under intervjutillfället och vid överlämnandet av dessa 

intervjuutskrifter till någon annan skulle troligtvis själva intervjuresultatet inte 

nödvändigtvis skilja sig särskilt då vi under resultat delen försökt att tydligt redogöra 

för vad intervjupersonerna uttryckt. Med validitet menas att data och metoder är 

riktiga, huruvida resultatet reflekterar sanningen och verkligheten. Man mäter 

begreppets lämpliga indikatorer och får ett exakt resultat, i vilken utsträckning 

forskningsdata och metoderna anses riktiga (Denscombe 2000: 283). Det ämne som 

vår uppsats omfattar handlar om personliga uppfattningar och ens egna känslor, det är 

alltså svårt att kontrollera att det dem säger är rätt och exakt. Dock med tanke på att vi 

utgått ifrån naturalistisk forskningsmetod och tar vi intervjupersonernas utsagor för 

vad dem är och vill inte ändra eller vrida på dem utan just höra vad de med 

erfarenheter av parrelationer i dagens samhälle hade att säga om vårt problemområde.  
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4. Teoretisk infallsvinkel 

Vi har valt att använda oss av individualisering och reflexivitet, romantisk kärlek och 

den rena relationen samt flytande kärlek som teoretiska infallsvinklar i denna uppsats 

som analysverktyg av vårt empiriska material.  

 

4.1 Individualisering och reflexivitet 

Här valde vi att använda oss av teorierna Individualisering och Reflexivitet av t.ex. 

Beck (2000), Lash (1995) för att få klarhet i individualiseringsteorin som belyser 

samhället och hur det ser ut idag samt få klarhet i reflexiv modernitet. 

 

4.1.1 Individualisering och samhällsutveckling 

Individualiseringsteorin belyser hur samhället har förändrats från att vara ett samhälle 

där man är beroende av varandra och samarbetar till att bli ett samhälle där man 

strävar efter individuell framgång. Tidigare var man var beroende av varandra på ett 

annat sätt än idag eftersom varje individ hade sin expertis som de andra behövde 

fanns också ett gemensamt beroende av varandra. Beck och Beck (2002) menar att en 

tidig faktor som gjorde att detta beroende började mattas av var införandet av det 

sociala nätverket, alltså bidrag från staten till personer som behövde extra hjälp. 

Eftersom man utan familjen nu kunde klara sig på egen hand gjorde det att 

individualiseringen satte fart.  I moderna samhällen ställer man nya krav och har 

andra förväntningar på individerna (Beck & Beck 2002: 4).  

Individualiseringen växte fram under samhällets utveckling. Vi skapar vår egen 

identitet, det är inget vi föds med. Detta beror dels på att de tidigare sociala formerna, 

så som klass, familj och religion idag inte är lika viktiga och givna som det var förr. 

Det finns alltså ingen given roll för individen att ta till sig som det fanns förr med 

kärnfamiljer och religion som en tydlig ram för ens framtid och hur man skulle skapa 

sin framtid. Dessa roller gjorde att individen hade en någorlunda klar bild över vad för 

framtid som kom till mötes. Individualisering är alltså en historisk process som ökar 

frågor och tenderar att bryta upp människors traditionella rytm av livet, som 

sociologer kallar det - normal biografi. Som resultat av detta blir fler och fler 

människor tvungna att själva komponera och planera sitt liv, den normala livsformen 

har bytts ut till ”gör det själv” livet (Beck & Beck 2002: 88). Nya normer och 

värderingar har efterhand växt fram och i dagens samhälle är de flesta rättigheterna 
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utformade för individer snarare än för familjer. I många fall förutsätter detta arbete 

vilket i sin tur innebär utbildning och dessa båda förutsätter mobilitet eller vilja att 

röra sig (Beck & Beck, 2002). 

 

4.1.2 Individualiseringens inverkan på giftermål och familj 

Giftermål i ett individualiserat samhälle beror inte på ekonomiska överenskommelser 

utan ett slags emotionellt band mellan två människor som båda har förtjänat sina egna 

liv och söker i sin partner något som fyller det som fattas i dem själva. Alltså, en 

relation eller ett giftermål i det individualiserade samhället genomförs för att båda 

parter i relationen har något att vinna på det, oftast emotionell vinning. Det centrala 

fokus ligger på individen och dennes egen lycka, detta gör att relationen är mer sårbar 

eftersom ett liv tillsammans som inte uppfyller de förväntningar man har på relationen 

är den logiska slutsatsen att man väljer att leva ensam. Från att människor har haft 

inställningen: vad individen kan göra för familjen, har den kommit att bli: vad 

familjen kan göra för individen (Beck & Beck, 2002: 72). Individualiseringen har 

också skapat en ny form av familj, eftersom man lever för att utveckla sig själv blir 

familjen ett bollande med olika ambitioner som drar åt olika håll, krav i yrkeslivet, 

krav på utbildning m, m. Beck (2000) kallar denna familj ”tillfälliga 

förhandlingsfamiljen” vilket är en familj som består utav olika individer med 

självständiga liv som sluter ett motsägelsefullt men funktionellt förbund för ett 

reglerat utbyte av känslor, ett förbund som alltid kan upplösas. Familjen är inte längre 

en enhet utan det är den enskilda individen som själv blir en reproduktionsenhet av 

den sociala livsvärlden. Beck skriver att individen måste både inom och utanför 

familjen trygga sin egen existens genom arbete och placera och organisera sitt liv i 

enlighet med detta (Beck 2000: 122- 123).  Beck menar dock att de äldre 

familjestrukturer som idag blir mer sällsynta kan vara på väg tillbaks, om 

arbetslösheten blir hög skulle detta leda till att de traditionella könsrollerna 

upprätthålls. Eftersom det oftast är kvinnan som inte får jobb gör att de respektive 

ansvarsområdena får ny stabilitet. Vidare menar Beck att önskan om att skaffa barn 

också bidrar till stabilisering av könsrollerna (Beck 2000: 198).  
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4.1.3 Reflexivitet 

Lash (1995) redogör för övergången från industrisamhälle till risksamhälle av 

modernitet vilket han menar har blivit självstyrande av en latent sidoeffekt. Man kan 

nästan säga att konstellationen av risksamhället är skapade av ”själv- tydlig” sanning 

av industrisamhällets dominerande tänkande och beteende av människor och 

institutioner. Risksamhället är inget som kan bli valt eller avvisat. Det breder ut sig 

genom automatiska handlingar av en självstyrande moderniseringsprocess som är 

blind och döv mot konsekvenser och faror. Reflexiv modernisering menas själv- 

konfrontation med konsekvenserna av risksamhället och genom att individer tvingas 

fatta snabba reflexiva beslut (Lash mfl, 1995: 27-29). Människorna i dagens samhälle 

ska fatta många beslut och ta ställning till sitt liv. Idag får individen välja en egen väg 

eller ta egna beslut och skapa sin egen framtid på ett mer komplext sätt än tidigare. 

Beck & Beck (2002) förklarar också att möjligheterna är så mycket fler idag än förr, 

vår kunskap och tillgång till snabb information gör att individen kan välja fritt bland 

alla de möjligheter som ges. Detta skapar dock en osäkerhet för att välja fel, vi blir så 

osäkra att vi inte längre har möjlighet att reflektera kring våra val utan vi tar 

reflexmässiga beslut. Man integreras i samhället till den grad att man klarar av 

reflexiviteten, man anpassar sig till det kaos som finns i samhället (Beck & Beck, 

2002) 

 

4.2 Romantisk kärlek och den rena relationen 

Vi har här använt oss av Giddens (1995) som har individualistiska drag och därmed 

likheter i individualiseringsteorin, men Giddens tillför dels konkret historiskt 

perspektiv med fokus på intimitet och hur mänskliga relationer förändrats med tid, 

samt dels redogör för olika typer av relationer och kärlek. De ”kärleksformer” som vi 

kommer att fokusera på är romantisk kärlek och den rena relationen. Vi kommer dock 

kort redogöra för de övriga kärleksformerna eftersom de i teorin hänger samman och 

ett redogörande för samtliga kärleksformer underlättar förtydligandet för intimitetens 

utveckling.  

 

4.2.1 Omformning av mellanmänsklig tillvaro 

I det förmoderna Europa ingick de flesta äktenskap på grund av ekonomiska skäl. 

Bland de fattiga var äktenskapet ett sätt att organisera jordbruket. Fram till den 



   

 17 

moderna utvecklingens första tid fanns det en näst intill oundviklig koppling mellan 

kärlek och äktenskap, för många kvinnor, låg dock en motsägelse i användandet av 

äktenskapet som ett medel för att uppnå mått av självständighet. Mannens direkta 

makt över hemmet hade till sin natur varit alltomfattande när hemmet utgjorde 

produktionssystemets centrum. Detta försvagades när arbetsplats och hem skildes åt 

(Giddens, 1995: 45).  

       Under 1800-talet började äktenskapsbildningen för de flesta grupper i 

befolkningen istället att grundas på andra bedömningar än rent ekonomiska. 

Föreställningen om den romantiska kärleken, som först fick fäste i de borgerliga 

grupperna, spreds så småningom till de flesta samhällsklasser. Spridningen av den 

romantiska kärlekens ideal var en bidragande faktor till upplösandet av bandet mellan 

äktenskap och släkt i större bemärkelse och till att äktenskapet fick en speciell 

betydelse. En man och en kvinna som ingått äktenskap kom alltmer att betraktas som 

samarbetspartners i ett gemensamt känslobaserat projekt och trycket att bilda 

storfamiljer ersattes med en tendens till sträng begränsning av familjestorleken. Det 

individuella livet har kommit att bli ett öppet projekt som skapar nya krav och nya 

bekymmer. Vår mellanmänskliga tillvaro har här börjat en radikal omformning 

(Giddens, 1995:16, 32). Det individuella livet kan idag ses som ett projekt med 

ständigt nya krav och bekymmer. Samhällsutvecklingen som ägt rum har brutit loss 

individen från traditioner och vi ägnar oss i dag åt vad Giddens förklarar som 

vardagsexperiment som är anslutna till individualitet, till individers ”jagprojekt” 

(Giddens 1995).  

 

4.2.2 Olika typer av Kärlek – Romantisk kärlek 

Den romantiska kärleken har sin motsats i den passionerade kärleken. Den 

passionerade kärleken är mer kopplad till sexuell attraktion, är universell och kan 

rycka upp individerna från verkligheten och få dem att göra våghalsiga val och på så 

sätt inte något att bygga ett äktenskap på. Den romantiska kärleken däremot är 

rumsligt och tidsligt knuten och som förklarades i stycket ovan (4.2.1) stod den 

romantiska kärleken som ideal för äktenskapet. Den romantiska kärleken bygger på en 

känsla av helhet tillsammans med den andra, sexuell kärlek och individerna överför 

sina känslor på varandra. I den romantiska kärleken blir kärleken ett gemensamt 

projekt och Giddens (1995) förklarar att den romantiska kärleken länge har haft en 

jämställdhetsaspekt där kärlek uppstår mellan två människor och att relationen bygger 
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på ett ömsesidigt engagemang i varandra. Den passionerade och romantiska kärleken 

förekom ungefär samtidigt i historian och kan också leva kvar än i dag.  

Giddens tar upp kärleksformen sammanflödande kärleken som är kopplad till den rena 

relationen på liknande sätt som den romantiska kärleken är kopplad till äktenskap. Här 

menar Giddens att den sammanflödande kärleken är aktiv och inte förutsättningslös, 

alltså att den inte är ”för evigt” eller inte är ”den enda”, det är också ett tillstånd då 

man öppnar sig för varandra, något man inte gör i den romaniska kärleken. Det är 

snarare kontrast till den romantiska kärleken där man överför sina känslor på varandra 

(projekterar sig), här öppnar man sig. Den sammanflödande kärleken till följd av alla 

skilsmässor och separationer snarare än en orsak till. Den förutsätter känslomässig 

jämlikt utbyte. Ju mer ett kärleksförhållande uppfyller detta villkor, desto närmare 

kommer man den rena relationens prototyp. Kärleken i detta fall utvecklas endast i 

den mån som intimiteten utvecklas, alltså endast i den grad partnerna är villiga att 

avslöja behov och intressen och att visa sin sårbarhet för den andra. (Giddens 1995: 

60-61). 

 

4.2.2 Den rena relationen  

Giddens (1995) teori bygger på ”krocken mellan” de olika sorters kärlek. Giddens 

förklarar utifrån intervjuer med tonårsflickor som inte talade så mycket om äktenskap, 

att det inte betyder att de framgångsrikt har klarat övergången till en framtid präglat 

av annat än hem och hushåll, utan för att de deltar i och bidrar till, en omfattande 

omorganisering av äktenskapet och andra former av nära personliga band. De talar 

snarare om relationer än äktenskapet i sig (Giddens, 1995:57).  

Termen relation i meningen ett nära och fortlöpande känslomässigt förhållande med 

en annan har inte förrän relativt nyligen kommit i allmänt bruk. För att tydliggöra vad 

det handlar om använder sig Giddens här av termen ”ren relation”. Den rena 

relationen utmärks av bland annat sexuell och känslomässig jämställdhet. Den har 

inget alls att göra med renhet i sexuell mening. Utan syftar på en situation där en 

social relation skapas för sin egen skull. Alltså på grundval av vad var och en kan få 

ut av ett varaktigt förhållande med den andre, och som bevaras endast i den mån som 

relationen av båda parter anses ge såpass mycket tillfredställande att de vill behålla 

den. Äktenskapet har för många befolkningsgrupper, men absolut inte för alla, svängt 

i riktning mot den rena relationens form. Den rena relationen är alltså en del av en 

allmän omstrukturering av intimiteten (Giddens, 1995: 57-58). 
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Det finns en strukturell motsägelse i den rena relationen, en motsägelse som fokuseras 

på trohet. För att utveckla trohet och en gemensam historia måste en individ ge av sig 

själv åt den andra. Men en relation av i dag är inte, som en gång äktenskapet ett 

”naturtillstånd” vars varaktighet alltid kan tas för given (utom i vissa sällsynta 

omständigheter). Ett av den rena relationens särdrag är att den när som helst, mer eller 

mindre fritt, kan avslutas av den ena eller den andra parten. För att relationen ska ha 

en chans att bli varaktig, är trohet en nödvändig förutsättning. Men att förbehållslöst 

förplikta sig innebär att riskera att bli allvarigt sårad, i den händelse relationen skulle 

upplösas (Giddens 1995: 123).  

 

4.3 Flytande kärlek  

Bauman förklarar att vi lever i ett ”flytande” samhälle som är föränderligt och 

ombytligt. Baumans teori syftar till att samhället vi lever i gör avtryck i relationer 

vilket avspeglar sig i kärleken som också blir flytande och den ska varken hållas för 

löst eller hårt och den byts ut som om det vore en vara (Bauman 2003) och det är detta 

som vi haft som utgångspunkt för att här ta del av resonemang som visar på att det 

idag handlar om konsumtion av kärlek.  

 
 
4.3.1 Flytande kärlek i dagens samhälle 

Att älska innebär åtrå och begär. I varje kärlek finns det åtminstone två begynnelser, 

var och en är underbar och även om den är okänd av den andra. Kärlek känns som 

utsatt av ödet – den har en kuslig och mystisk framtid som är omöjlig att förutspå, 

förebygga eller förhindra, för att öka farten eller fängslas. 

För att älska måste man öppna upp sig för ödet vilket är det mest storslagna av alla 

mänskliga tillstånd där rädsla blandas med glädje vilket blir en massa som inte går att 

separera, i dagens samhälle är detta något som är sällsynt och det är på grund av 

konsumtionssamhället. I en konsumentkultur som den i västvärlden favoriseras 

produkter som är redo att använda, snabba lösningar och pengarna tillbaka garanti. 

(Bauman 2003: 4-7). Bauman menar att i och med den ökade konsumtionen i 

samhället har sättet vi ser på kärlek förändrats. Förr var kärlek mellan två mer stadigt 

än idag. I dag konsumeras kärlek som om det vore en vara. När individer möter 

kärleken menar Bauman att vi inte längre förväntar oss att det är sista gången vi möter 

kärleken utan att det mycket väl kan hända igen. Den romantiska frasen ”tills döden 
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skiljer oss åt” är omodern och har passerat sitt bäst före datum. Kärlek är ett ord som 

vi idag med större lätthet använder och vi har genom lättillgängligheten av 

kärleksupplevelser, fått uppfattningen om att kärlek är något man lär sig och inte 

känner. På detta sätt har kvinna och man inga garanterade eller varaktiga band till 

varandra och Bauman förklarar att vårt samhälle på så vis är flytande i den 

bemärkelsen att det är ombytligt. Detta medför att invånarna måste knyta de band de 

kan för att kunna förbinda och tjusa varandra Dock är inget av dessa band är 

garanterade att hålla. Dessutom måste de knytas så pass löst att de kan bli uppknutna 

igen så snabbt och lättvindigt som möjligt, när omständigheterna förändras vilket de 

kommer att göra. Mänskliga relationer är med detta svaga och ömtåliga i dagens 

konsumtions samhälle och en känsla av osäkerhet trycker på de konfliktfyllda begär 

att knyta band och samtidigt hålla dem lösa (Bauman, 2003). 

 
Bauman förklarar i en artikel (Dagens Nyheter, 2003) att i ett konsumtionssamhälle 

där varor produceras bildas det också restprodukter, restprodukter som vi människor 

tittar med avsky på. Bauman menar att detta inte bara är materiella avfall utan även att 

vi människor blir avfall. När en fabrik läggs ner eller när en affär stängs blir de 

människor som en gång arbetet där avfall. En rest som är kvar av produktionen från 

fabrikerna.  Med detta drar han paralleller till kärleken - vi har lärt oss att vilja ha 

mycket av allt. När något blir lite kantstött ska det kasseras och köpas nytt, att hålla 

kvar i något som inte längre håller samma kvalitet som det gjorde när det var nytt är 

idag konstigt och nästan otänkbart. Om människor ser på kärlek på samma sätt som 

dem ser på konsumtion menar Bauman att vi kommer bli mycket ensamma. När 

kärleken inte håller den standard som man vill, slänger man den eller byter den där 

man köpte den. Kärlek är något som man måste se långvarigt på och investera tid och 

kraft på för att få det att fungera. Det är inte en ”redo att använda” produkt (Dagens 

Nyheter, 2003). 

 

5. Intervjuresultat  

Vi har gjort intervjuer med tio personer som samtliga är sambos. Våra 

intervjupersoner var mellan 23 och 32 år gamla (och bodde i Halmstad eller 

Göteborg). I två av paren var båda intervjupersonerna studerande och i de övriga tre 

paren arbetade den ena eller båda intervjupersonerna. Hur länge våra 
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intervjupersoner varit sambos varierade från tre månader till två och ett halvt år. 

Även hur snabbt efter det att dem träffats och därefter valt att flytta ihop varierade 

från någon vecka till ett år. Hur våra intervjupersoner definiera samboskap skiftade 

dock mellan paren, det par som flyttade ihop med en gång ansåg sig vara sambo när 

den ena ”flyttade in” hos respektive utan att vara folkbokförd där. Medan det för 

andra innebar att skaffade sig ett gemensamt boende. Dock har alla par, utom ett, 

börjat med att flyttat in hos den ena partnern innan de skaffat sig en ny gemensam 

bostad. Däremot har några av paren kvar sin tidigare lägenhet som de hyr ut i andra 

hand och är fortfarande folkbokförda på den tidigare adressen. 

Anledningen till att våra intervjupersoner valde att bli sambos berättar ett av paren 

var på grund av att de bodde cirka 14 mil ifrån varandra och ville slippa pendla till 

varandra så dem valde att chansa på att flytta ihop istället. De övriga 

intervjupersonerna menade att deras anledning till att dem flyttade ihop var för att de 

umgicks så mycket ändå och ”att det bara blev så”.  

 
”man umgicks så mycket och sedan bodde man mer och mer ihop fast man 

hade två boenden och då blir det att man väljer att bo tillsammans i ett 

boende. Man är alltid hos den ena och man är ihop om man vill vara ihop. 

Det är bara dumt att ha två ställen” Emil 

 

Så löd en förklaring till varför de valde att flytta ihop och bli sambos. Några 

förklarade också att det var för att det var billigast, enklast och för att de tycker om 

varandra. Tre av våra intervjupersoner hade varit sambos tidigare men för de övriga 

var det första gången.  

 

5.1 Intervjupersonerna 

De namn som används på informanterna är fiktiva för att försäkra dem om sin 

anonymitet. Vårt första intervjupar bestod utav Anna och Albin som båda är 

tjugofyra år. Dem träffades för två år och en månad sedan. Eftersom dem bodde en 

bit ifrån varandra valde dem att efter tre månader flytta ihop och bli sambos, dem 

flyttade då till Halmstad. Både Anna och Albin är studenter på Högskolan i 

Halmstad. Intervjun med detta par genomfördes på skolan. 

Det andra paret var Björn och Beata, båda i detta förhållande är tjugotre år och dem 

träffades för två år och elva månader sedan. Dem träffades i Halmstad och flyttade 
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ihop i samband med nollningen på högskolan efter sju månader. Dem flyttade först 

ihop hos honom för att sedan skaffa sig en gemensam och större lägenhet. Båda är 

studenter och intervjun med detta par genomfördes på Högskolan i Halmstad. 

Vidare intervjuade vi Cecilia och Cesar i Göteborg. Cecilia är tjugotre år och Cesar 

är tjugonio år, båda i detta förhållande arbetar. Cecilia är egen företagare och Cesar 

är trädgårdsanläggare. Dem träffades för cirka fem månader sedan och valde att flytta 

ihop på en gång. Cecilia har dock valt att behålla sin lägenhet och hyr ut den i 

andrahand. Intervjun med detta par genomfördes i deras gemensamma lägenhet. 

Det fjärde paret bor även det i Göteborg. Paret består utav David som är tjugotre år 

och Danielle som är tjugosex år. Danielle studerar på Högskolan i Halmstad och 

pendlar från Göteborg för studierna, David har tagit ett uppehåll från studierna och 

arbetar numera. Dem blev ihop för ett år sedan och väntade med att flytta ihop efter 

nio månader. Intervjun med detta par genomfördes i deras lägenhet i Göteborg, David 

står dock fortfarande skriven på sin gamla lägenhet och hyr ut den i andra hand.  

Det femte och sista paret träffades för två och ett halvt år sedan och valde att först 

flytta ihop hos honom för att efter ett och ett halvt år köpa en gemensam lägenhet i 

Halmstad där dem nu bor. Erika som är tjugotre år studerar och Emil som är trettiotvå 

år arbetar. Intervjun med dessa två informanter genomfördes i deras lägenhet.   

 

Sammanfattning 

Intervjupersonernas bakgrundshistoria kring deras förhållande ser alltså olika ut. För 

vissa par har det gått snabbare att flytta ihop än för andra. Deras ålder inom och 

mellan paren varierar också samt deras sysselsättning och hur och var dem bor. Även 

deras anledning till att dem flyttade ihop varierar, den vanligaste orsaken är dock av 

smidighets skäl eller slumpmässiga skäl. 

 

5.2 Hur är det att leva i en parrelation idag 

För att få förståelse kring denna frågeställning frågade vi intervjupersonerna bland 

annat hur dem anser att det är att leva i en parrelation i dagens individualistiska 

samhälle och hur dem anser att man kan få ett förhållande att bli långvarigt? 

 

Samtliga intervjupersoner anser att dem trivs med att vara i en parrelation, men att de 

behöver tid för sig själva, att göra saker på varsitt håll utanför relationen tycker dem 
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är viktigt. En intervjuperson förklarar att anledningen till att det fungerar bra för dem 

att leva i en parrelation i dagens individualistiska samhälle kan bero på att ingen av 

dem har någon direkt karriärdröm.  

 

”Det hade vart svårt om en av oss hade velat göra jätte karriär men den andre 

ville ha kärnfamilj om ett år eller vad som helst. När jag träffade henne så 

märkte vi, det är kanske därför vi tycker om varandra, att målen stämde 

överrens, synen på livet och sådana grejer. Som kanske gör att man är 

tillsammans nu.” Björn 

 

Detta ansåg Björn vara en viktig faktor för att få ett förhållande att hålla. En annan 

intervjuperson klargjorde att det handlar om vem man är tillsammans med, men menar 

att om man träffar en person som delar ens åsikter så är det inga problem. När det 

gäller just samboskap kan det dock dyka upp nya problem än tidigare i förhållandet.     

 

”Det är ganska stor skillnad mot att bo med varandra hela tiden, mot att bo 

ensam. Man kan ju aldrig riktigt ha sitt egna lilla krypin och bara vara. Så 

det kan vara tufft att komma överrens direkt kanske när man kommer nära 

inpå./…/Jag har inga tips på det, men flytta ihop och se om det håller.” 

David 

 

Med detta framförde han att det inte går att förutse hur det kommer blir utan att man 

får flytta ihop och se om det går vägen helt enkelt. Ytterligare fler intervjupersoner 

menade att flytta ihop var en chansning men menade att om det inte skulle fungera 

hade det troligen inte fungerat annars heller, och med den inställningen hade de inget 

att förlora på det. En annan intervjuperson menar att anledningen till att hon trivs bra i 

en parrelation i dagens samhälle dels kan bero på att förhållande är något hon har 

velat ha. 

 

”Jag känner liksom inte att jag blir hämmad på något sätt av min relation. 

Det är snarare kanske så att det är något jag har velat. För jag har liksom 

aldrig haft något direkt jätte förhållande innan så. Så det är snarare någonting 

jag har velat faktiskt. Och känner mig trygg i snarare.” Emilia 
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Hur man kan få ett långvarigt förhållande att vara i dagens samhälle förklarar 

intervjupersonerna bland annat med att det handlar om att ha tålamod, förståelse och att man 

ska lyssna på varandra. Ömsesidig respekt och ge varandra den tid de behöver, både för sig 

själva och tillsammans.  

 

”Att man tar hjälp av varandra. Jag tror det blir hur man tänker själv, tänker 

man att det är jag som ska göra detta och detta, då är det nog lätt att hamna i 

alla dessa individualistiska saker som pågår i samhället. Men om man inte 

ser det så, så påverkar det nog inte lika mycket.” Beata 

 

Så redogör en intervjuperson som syftar på att det som är avgörande är ens egen syn 

på saker och ting. En annan intervjuperson menar att tyngdpunkten ligger i att känna 

trygghet hos varandra för att få en relation att fungera i ett individualistiskt samhälle.  

 

”Tror man måste vara trygg med varandra, den ena måste få den andra att 

känna sig trygg och sådant för ibland har den ena en svacka och ibland den 

andra och då ska den andra tycka att den hjälper liksom. För att allt ska 

stabiliseras ungefär. Man ska hjälpa till liksom och få en gemensam sak utan 

några krav. Ta om man bor under samma tak då ska det skötas gemensamt 

utan att man ligger på varandra, nu måste du, nu måste du. Det ska ske 

naturligt och då blir det att man bygger upp något gemensamt och vi har 

detta tillsammans och man ska trivas tillsammans. Då tror jag att man, att det 

blir långsiktigt liksom.” David 

David tror även att det är grunden för att förhållandet ska bli långsiktigt och att detta 

då är nödvändigt för att förhållandet skall kunna utvecklas.  

 

Sammanfattning: 

Vid frågan hur man får ett långvarigt förhållande att vara i dagens individualistiska 

samhälle framhävs vikten av att känna trygghet i förhållandet av våra 

intervjupersoner och detta är hörnstenen för att få förhållandet att fungera. Att det i 

ett individualistiskt samhälle är viktigt att ställa upp och vara där för varandra anser 

våra intervjupersoner. Att ens partner delar ens drömmar och att man har liknande 

framtidsvision är betydelsefullt i ett parförhållande, att man är på väg åt samma håll.  

Vidare förklarar dem att något som otroligt viktigt är att man i förhållandet måste få 

egen tid, inte bli kvävd, att själv kunna göra saker på eget håll och kunna utvecklas 
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som människa, något som alla intervjupersoner är överens om. Detta är speciellt 

viktigt eftersom dem bor ihop och lever tillsammans. 

Att ge varandra lite utrymme, att kunna få egen tid och vara själv tycker dem är 

betydelsefullt av vikt för att må bra som individ och för att få förhållandet att 

fungera.  

Vidare menar våra intervjupersoner att om man får balans i dessa aspekter så får man 

också ett förhållande som blir långvarigt. Samtliga av våra intervjupersoner anser att 

dem har lyckats med att hitta denna balans och dem ser sig ha ett förhållande som 

kommer att bli eller redan är långvarigt. 

 

5.3 Hur yttrar sig eventuell motsättning mellan individuellt 

självförverkligande kontra att anpassa sig till en annan människa? 

För att få fördjupat förståelse kring detta frågade vi intervjupersonerna hur dem 

resonerar kring sin framtid när det gäller egna eller gemensamma drömmar samt 

kring giftermål och familj. 

 

Ingen av intervjupersonerna tyckte att deras egna drömmar eller planer har påverkat 

deras förhållande. Däremot på frågan om förhållandet har påverkat deras egna planer 

och mål går svaren mellan paren isär något. Vissa svarar mer eller mindre blankt nej- 

deras förhållande har inte påverkat deras planer eller mål när det gäller framtiden. En 

annan svarar ja på frågan och menade att det har påverkat på sådant sätt att han blivit 

lugnare som personer. De flesta intervjupersoner menar dock att det handlar om att 

skaffa sig nya drömmar tillsammans och skapa sig gemensamma mål. Dock är det 

några som svarar att de inte ändrat sina drömmar utan att dem snarare ändrat 

prioritering på dem. De förklarar också att det är viktigt att få egen tid och göra det 

man vill.   

 

”Så länge man har tilliten i ett förhållande står inget i vägen. Det är viktigt 

att få egen tid med sina vänner och känna att man är en egen person och inte 

bara att man är ett par.” Cecilia 
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På detta sätt förklarade en av intervjupersonerna det, hon tycker det är viktigt att 

fortfarande kunna känna sig som en egen person när man befinner sig i ett 

parförhållande.  

Vidare när informanterna redogjorde för sina drömmar och framtidsplaner 

inkluderades ofta partnern i deras visioner. Gemensamt för alla intervjupersoner var 

att dem ville ha ett jobb som dem utbildat sig till eller som de trivs med, gärna ett 

arbete där de kan vara och stanna en längre tid. De flesta ville även bo i hus och ha en 

familj i framtiden. Detta gällde dock inte alla intervjupersoner utan en 

intervjupersons drömmar handlade om att flytta ifrån Sverige och bosätta sig 

utomlands, gärna i ett varmare klimat och ”bättre samhälle”. När det gällde 

framtidsplaner om familj och barn resonerade intervjupersonen så här. 

 

”Jag tror att jag i grund och botten som person aldrig kommer känna att det 

där med barn är något så. Tror inte att jag själv kommer bli mogen nog att 

kunna säga att jag vill ha barn. Utan det är något som i så fall kommer ske 

sedan. När man acklimatiserat sig till detta innan det sker. ” Cesar 

 

Vidare fortsätter han att förklara att han i nuläget inte kan tänka sig att skaffa barn. 

Den andra parten i detta förhållande ville däremot ha en stabil kärnfamilj i framtiden 

dock inte under de närmsta åren utan snarare om 10 år. Hon är väl medveten om 

pojkvännens åsikter när det gäller denna fråga och hon berättar att han har sagt till 

henne att han inte vill ha barn, så framtiden får utvisa hur det blir, för hon tror 

nämligen att han kommer ”komma omkring detta också”. Även om de flesta par har 

svarat någorlunda lika om deras framtidsplaner där den gemensamma visionen är att 

dem vill ha jobb, hus och familj i framtiden. Det gick dock isär när i livet de olika 

sakerna skulle ske, tjejerna ville ha barn inom fem år medan deras respektive menade 

att de först om tio år kunde tänka sig barn. De manliga intervjupersonerna ansåg att 

inom ramen för fem år ska dem ha ett bra jobb som dem trivs med. Några förklarade 

dock att de har svårt att tänka så långsiktigt och att det därför blir svårt att föreställa 

sig detta liv och även då var det killarna som hade problematik med detta.  

 

”Jag brukar säga att jag inte ser längre fram än till när jag slutar studera. Det 

är dit jag ser nu, men visst det är såklart man har drömmar och mål, både när 
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det gäller karriär och familj. Både att man ska bilda familj en vacker dag och 

att man har ett jobb som man trivs med och kan försörja mig på.” Björn 

 

Så förklarade en intervjuperson att familj och barn är något han ser i framtiden, men 

när- det får man se. Han trodde inte att det skulle ske inom fem år om han fick 

bestämma, men menade att hans flickvän gärna hade önskat att det var så, vilket 

också stämde överrens med vad hennes svar på frågan om familj och framtiden.  En 

annan intervjuperson berättade följande. 

 

 ”Ja men det är svårt att sätta in det idag. Det är för att jag är ganska impulsiv 

av mig, så jag kommer alltid på saker jag vill göra hela tiden, pyssla och 

greja med, och där har jag svårt att trappa ner på. Det vet jag att den dagen 

det är dags för unge, då är det inte så mycket tid kvar.” Emil 

 

På detta sätt klargjorde också han att det var svårt att planera och tänka så långt fram 

i tiden. Detta också för att han ansåg att man inte skulle skaffa barn innan allt annat i 

livet var tryggt och han framhävde att ekonomi och boendet ska vara stabilt. Emil 

sade också att man ska vara klar med sina drömmar innan barnskaffandet tar fart, och 

om man vill så man ska man kunna lägga det åt sidan när man får barn.  

 

”Jag tänker inte på detta med barn men jag antar att det kommer någon gång, 

så om tio år borde det vara dags, senast, så det säger vi där /.../Nej men jag, 

man ser så många som skaffar barn och så är dem inte riktigt klara med 

resten av sitt egna liv, att man har lugnat ner sig /.../Dem har andra mål och 

sånt men jag tycker att man ska, för dem kommer att lägga sig åt sidan när 

barnen kommer och då tycker jag att det ska vara okej att lägga dem åt sidan 

och man ska ha pengar för det. Kan man inte ta hand om dig själv så kan man 

inte ta hand om ungar också. Tror inte jag.” Emil 

 

Så fortsatte han berätta om sina tankar om familj och framtiden. Hans flickvän ville 

också ha barn inom 10 år. Hon var en av de två tjejerna som inte ville ha det inom en 

femårsperiod men hon ville däremot gifta sig, om hon får fantisera och önska helt 

fritt vill hon gärna gifta sig innan de skaffar barn och hon beskriver det så här. 
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”Nä men jag tänker mig att jag ska gifta mig innan jag får barn av någon 

anledning. Jag vet inte varför. Det är absolut inget krav, men det är det jag 

tänker mig. Gift om kanske fem, och barn känns rimligt inom tio år i alla fall. 

Sen är det ju inget krav att jag ska vara gift för att ha barn, men det är en 

tanke i huvudet i alla fall sen behöver det ju inte bli så.” Erika  

 

Med detta förklarade hon hur hon skulle vilja ha det om hon själv fick välja. Även 

hennes sambo vill gifta sig och ser det som ett naturlig steg, trots att han har gått ur 

kyrkan. Vidare tydliggjorde hon att hon inte vill skynda på allting för snabbt utan 

föredrar att ta det lite ”slow” och inte göra allt på en gång och ger exempel på 

kompisar som ska gifta sig till sommaren, kollar på hus och liknande.  

 

 ”Jag är lite sådär att jag inte vill rusa iväg i allting heller, för vi har ändå vart 

ihop rätt länge innan vi flyttade ihop om man jämför med kompisar som 

flyttade ihop ganska snabbt till exempel. Det är inget fel i det heller/…/ Men 

jag personligen kan känna att man inte behöver stressa iväg med allting, för 

sen då har man gjort allt det där som man ska göra/…/ mycket av de här 

stora grejerna i livet.” Erika 

 

Erika vill att de ska kunna göra saker, så att det är lite roligt och inte bara vardag hela 

tiden och att man kan sprida ut det roliga i livet lite.  

Många av våra intervjupersoner kunde tänka sig att en dag gifta sig, orsakerna till 

giftermål gick dock isär mellan paren.  

Att gifta sig utav praktiska skäl var den största grunden till giftermål, det skulle vara 

praktiskt i den mån om någon av dem skulle gå bort eller att det försäkringsmässigt 

skulle underlätta om de två var gifta. Två av intervjupersonerna förstod inte poängen 

med giftermål utan menade att man kan älska någon utan att gifta sig. En annan av 

intervjupersonerna som ville gifta menade att det är något hon velat göra sedan hon 

var liten. Hon tycker det är väldigt fint med bröllop och ser fram emot den vita 

klänningen och festen, men det handlar om några år framåt och hon vill ha varit 

förlovad i ett år innan de gifter sig. Hennes pojkvän vill också han gifta sig och 

förklarar det med att ”man kanske är lite gammaldags”. En annan motivering som en 

av intervjuperson gav till giftermål var för att det visar att man tror på religionen och 

tror att det kan bli en viss känsla mellan personerna som gifter sig och även av rent 
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praktiska och ekonomiska skäl. Hans flickvän kan också tänka sig att gifta sig, men 

menar att det absolut inte är nödvändigt och hon kommer inte bli besviken om det 

aldrig blir av. Om hon gifter sig kommer det vara dels för själva grejen att det är 

roligt och dels av praktiska orsaker. Ytterligare anledning till giftermål förklarade en 

intervjuperson med: 

 

”Ja, kanske inte så mycket för min skull. Jag är själv inte en sådan som tror 

att en ring på fingret betyder så mycket mer. Bara för att jag har en guldring 

kommer livet leka, men just för barnens skull, det är lite att man blir en 

enhet, att barnen känner lite mer trygghet och säkerhet. Varför är din 

mamma och pappa inte gifta liksom, att dem ska behöva förklara sig. Ett 

bevis för barnen och för sig själva, det är ett band.” Cecilia 

 

Hon ansåg att hon inte skulle gifta sig först och främst för hennes egen skull utan 

snarare för barnens, att de ska få känna att de är en enhet. Hennes pojkvän ser 

däremot inte meningen med att gifta sig, framförallt när det gäller den troende biten 

berättade han, och han har dessutom gått ur kyrkan. Han är däremot inte helt emot 

det men skulle föredra att det var en ”Las Vegas grej” för att det hade varit ”ballt”.  

Av de intervjupersoner som var lite osäkra på att gifta sig menade en intervjuperson 

att man inte älskar sin partner mer bara för att man gifter sig och dessutom ansåg han 

att det var så pass avlägset att han inte börjat tänka på det riktigt än. Hans flickvän 

såg inte heller anledningen med att gifta sig. 

 

 ”Jag skulle inte gifta mig för att jag är kär eller så. Dela mitt liv med någon 

kan jag göra ändå utan att gifta mig.” Beata 

Hon förklarade att hon inte visste om hon ville gifta sig utan att det i så fall skulle 

vara med tanke på försäkringar och för att ha ett säkerhetsnät runt omkring. Vidare 

ställdes frågan hur en familj ser ut enligt dem, vad för komponenter som ska ingå för 

att det ska vara en familj. Svaret blev att det inte måste vara en traditionell familj 

med mamma, pappa och barn men intervjupersonerna menade att det trotts allt var en 

sådan familj som dem ville ha. Några beskrev att den familj de vill ha i framtiden 

skulle se ut så här: 

 

”En familj består av en mamma, pappa, två barn och hund” Albin 
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”Två barn och föräldrar som är trygga och stabilt familjeliv med ekonomi 

och allt sådär” Emil 

 

”Ja just nu är det något jag strävar efter, att det är mamma, pappa och barn.” 

Beata 

 

På detta sätt uppgav de flesta intervjupersoner en liknande bild om hur de ville att 

deras familj i framtiden skulle se ut. Alla intervjupersoner utom en ville ha familj 

med mamma, pappa, barn.  

 

Sammanfattning: 

På frågor kring framtiden och familj hade intervjupersonerna många tankar och 

åsikter. Inte någon av intervjupersonerna ansåg sig behöva avstå från sina drömmar 

med orsak av det förhållande dem befinner sig i. Förklaringen till detta var att deras 

drömmar och mål snarare har förändrats efter det att dem blivit sambos och att dem 

på så sätt inte behövt avstå från några drömmar. De menade också att deras partner 

de inkluderade i deras framtidsplaner. 

Vidare när det gäller deras framtidsplaner hade i stort sett alla intervjupersoner 

liknande visioner där jobb, boende, familj och resor ingick. Här skiljde det sig åt 

mellan tjejerna och killarna i förhållandet när det gällde inom vilken tidsram dem såg 

familj där det för killarna var om tio år och för tjejerna om fem år.  

Det var många av intervjupersonerna som påstod att dem inte planerade så långt fram 

i tiden, dock hade även dessa personer tankar och planer kring framtiden och det 

förhållande dem lever i. Samtliga intervjupersoner såg dock långsiktigt på sitt 

förhållande och räknade med att den personen dem lever med nu är den person dem 

kommer att leva med livet ut. Men på frågan om dem ville gifta sig och i så fall 

varför, skiljde det sig åt mellan intervjupersonerna. Det vanligaste svaret var att det 

skulle vara av praktiska skäl om giftermål skulle bli aktuellt och inte av kärlek. För 

en intervjuperson hade själva bröllopet varit en dröm sedan barnsben och för en 

annan var det festen som lockade. 

 

 

 



   

 31 

5.4 Är långsiktighet i dagens samhälle eftersträvansvärt? 

För att få en ökad kunskap kring detta ämne frågade vi intervjupersonerna om dem 

ser långsiktigt på sitt förhållande? Samt om dem anser att det är eftersträvansvärt att 

tänka långsiktigt i dagens samhälle? 

 

De flesta intervjupersoner svarade att de tänker långsiktigt på sina förhållanden på så 

sätt att de tror att relationen kommer vara länge, men många menar ändå att de inte 

planerar långt fram (som förklarats i föregående resultat del). En av 

intervjupersonerna ansåg sig leva i nuet och gjorde inte några större eller detaljerade 

planer inför framtiden. På frågan om han tänker långsiktigt förklarade han det så här. 

 

”Jag tänker inte så mycket långsiktigt, men på ett sätt så bygger man för det, 

som lägenheten och jag tänker mig inte något annat än att jag ska vara med 

min sambo framöver. Långsiktigt på så sätt att det inte ska finnas något slut 

men det är inget man går och tänker på eller planerar så.” Emil 

 

Denna förklaring har även andra intervjupersoner gett som däremot ansåg sig tänka 

långsiktigt. Att det skiljer sig åt mellan intervjupersonerna kan bero på vad dem anser 

att långsiktighet är. De flesta ansåg att långsiktighet är hela livet men vissa menade 

att även ett halvt år generellt sett kan vara långsiktigt och att det beror på inom vilken 

aspekt av livet man tittar när man ska definiera om något är långsiktigt eller inte. 

 

”Men om man ska gå in på mer detaljer att vi tänker långsiktigt. Vi sparar 

inför en resa till längre fram som vi ska göra ihop. Vi har börjat kolla på 

lägenheter i andra städer i Göteborg till exempel och det är inte förrän om ett 

och ett halvt år ungefär. Det är både och där liksom.  Först ett och ett halvt år 

kan ju va långt men med andra ögon så är det hela livet. Det beror på hur 

långsiktigt, långsiktigt är.” Björn 

 

Att det i vissa avseenden kan vara långsiktigt och i andra inte varierar alltså på hur och 

vad det gäller. Vid frågan om långsiktighet var något eftersträvansvärt i dagens samhälle 

skiljde sig svaren åt mellan intervjupersonerna. Några förklarade att de ansåg att man i 

dagens samhälle tar en dag i taget och försöker leva lite mer i nuet.  
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”Jag tror inte man ska fokusera för mycket på framtiden heller utan leva lite 

mer dag för dag, visst en månad framöver för ekonomin och sådana saker, 

men jag tror inte man ska sätta upp för mycket förväntningar och inte för 

mycket mål heller. Man vet aldrig liksom, men man kan leva idag, man 

kanske inte lever imorgon. Då får man bara ångest över det istället så att lite 

mål men inte för långsiktigt.” Cecilia 

 

Så förklarade en intervjuperson som ansåg att den långsiktiga planeringen inte ska ta 

över hand. Medans andra intervjupersoner förklarade att människan inte är skapad för 

att vara själv, så i grund och botten är det långsiktigt. En intervjuperson som ansåg att 

det är eftersträvansvärt med långsiktighet förklarade det så här: 

 

”Eftersom samhället har blivit som det blivit tror jag att folk kanske tänker 

mer på sig själva, och man lever mer för stunden. Men jag tycker att det är 

något som man ska eftersträva. Ja kanske är traditionell men, jag tycker det 

är viktigt det här med familj. Jag vill absolut inte att det ska försvinna. Men 

jag kan tänka att det är svårt med så som det här individualistiska samhället 

kräver att vi ska utveckla oss själva, vi ska göra karriär, vi ska göra så 

mycket att man kanske glömmer bort den andra, eller familjen på sätt och 

vis. Men jag tycker att det går att kombinera båda.” Danielle 

 

Så löd hennes förklaring till varför hon anser att det är eftersträvansvärt med långsiktighet, 

men hon anser att det går att kombinera både ett förhållande med någon och även att satsa på 

sig själv.  

 

 

Sammanfattning: 

Det fanns alltså olika åsikter kring långsiktighet och om det är något eftersträvansvärt 

i dagens samhälle bland intervjupersonerna. Meningarna gick isär och alla hade sin 

egen förklaring på hur dem ser långsiktigt på framtiden och om det är något 

eftersträvansvärt eller inte. De som ansåg sig tänka långsiktigt menade att vi behöver 

göra det just på grund av att samhället har blivit som det har blivit. Andra 

intervjupersoner menade att man inte ska tänka långsiktigt för då kan det hända att 

man blir besviken. Det finns två läger bland intervjupersonerna men samtliga är 

överens om och håller med om att samhället är individualistiskt. Hur man ska planera 
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och tänka kring ens förhållande i ett sådant samhälle ser dem dock inte som något 

större problem. Alla intervjupersoner såg långsiktigt på sitt förhållande när det 

handlande om att de vill att relationen ska vara länge och dem menar att samhället 

inte behöver påverka om deras förhållande blir långvarigt eller inte.  

 

5.5 Vilka förväntningar finns på parrelationen och hur påverkar 

familj och omgivning detta? 

Vi frågade intervjupersonerna om dem anser att samhället, media och/eller familj 

påverkar dem och deras relation. Vi ställde också frågor om vilka förväntningar dem 

har på sitt förhållande, samt om det fanns någon framtidssyn i de tidigare 

samboförhållanden som intervjupersonerna har haft? 

 

Huruvida samhället eller omgivningen har krav eller förväntningar på 

intervjupersonerna säger de sig själva att de inte märker av om så är fallet och att 

dem inte direkt skapat sig någon bild av vad som förväntas. Vissa anser att detta kan 

ske omedvetet och andra menar att de kanske påverkas lite men anser sig vara 

realistiska när det kommer till förväntningar på individen från samhället och om att 

förverkliga sig själv. 

 

”Jag tror det kan påverka, jag tror att om man vill åka iväg så ska man göra 

det. Annars tror jag det är något man kommer sakna när man är tillsammans, 

att jag aldrig åkte på det och det och det hade jag velat göra. ” Cesar 

 

Så ansåg intervjupersonen att det kunde vara bra att ha avklarat vissa saker innan man går in i 

ett förhållande, detta för att det kan underlätta så att man inte känner sig fängslad i 

förhållandet. Vidare förklarar han såhär: 

 

”Det kan vara ganska tufft att säga till tjejen att jag vill åka iväg och jobba 

någonstans i ett halvår eller resa jorden runt bara sådär. Cesar 

 

Han menar att det är bra att ha genomfört vissa saker som man vill göra innan ett förhållande. 

Han tycker själv att han är klar med sitt individuella och han har bland annat rest och är rätt 

nöjd med det och har nu kvar att skaffa sig jobbet han vill ha. 
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En intervjuperson förklarade att samhället och media troligen visar upp bilder på hur 

man ska vara och att det nog kan finnas både sådana som de kan relatera till och 

andra som visar något helt annat och inte stämmer alls. En annan förklaring 

som gavs var att det ofta målas upp det perfekta förhållandet.  

 

”Över lag tror jag att människor idag är mycket fegare än innan, när två 

stycken ska bli tillsammans så går dem med bilden om att allt ska vara 

perfekt och så fort något gå emot dem så väljer de att bryta istället för att 

reda ut problemen.” Cesar 

 

Han förklarade också att det perfekta förhållandet inte finns. Ytterligare en 

intervjuperson tog upp att det visas upp bilder av hur ”perfekta” förhållanden ser ut 

och hon säger så här om det. 

 

”Alltså det påverkar ju lite, till exempel romantiska filmer, allting är så 

perfekt, det är klart att det påverkar lite, men jag är nog ganska realistisks av 

mig så de förväntningar man ser eller får från filmer har jag nog inte.” Anna 

 

Media kan göra intryck på personer men att det handlar om att kunna sära på film och 

verklighet.  Även om intervjupersonerna inte själva kände att de har påverkats av 

samhälle, omgivning eller media tror de att andra personer kan bli påverkade och 

även att dem omedvetet blir påverkade av dessa. En intervjuperson menade att det 

säkert är många som trivs i sina förhållanden och sedan ser på exempelvis dejtning 

program på tv, och kan då börja tänka på sitt förhållande  

 

”Om man ser alla dejtning program på tv och så där så är det säkert många som inte 

trivs i sina förhållanden och ser detta på tv då, och då börjar dem tänkta på sitt 

förhållande då ”men varför, dem har det så och dem känner så på tv varför gör inte 

jag det” så att jag tror att det kan påverka” Emil 

 

Han tror att det kan påverka men har svårt att se hur han själv har blivit påverkad 

men antar att han säkerligen har blivit det på något sätt. Ingen av intervjupersonerna 

anser heller att deras familj eller vänner har påverkat dem på något sätt när det gäller 

deras förhållanden och de antar att det beror på att denna närmsta omgivning 

samtycker med dem eller tycker att deras respektive är en bra person. Däremot menar 
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vissa av intervjupersonerna att deras familj eller föräldrar har haft åsikter om 

exempelvis utbildning och liknande och känt att nära och kära i sådana frågor har 

haft synpunkter på intervjupersonerna val. Vid frågan om deras förväntningar på sina 

förhållanden ges det lite olika svar, en säger att hon vill att det ska vara roligt och att 

de ska hitta på saker tillsammans och inte bara ha en vardag ihop. Andra förklaringar 

som gavs var önskan om att allt ska lösa sig, att förhållandet ska vara tills de dör och 

att de ska finnas där för varandra och stötta varandra när det behövs. Gemensamt är 

att alla önskar att deras förhållande kommer att hålla och att en gemensam respekt 

gentemot varandra ska finns i relationen. En intervjuperson förklarade att hans 

förväntningar är att han ska få vara sig själv och inte sväljas av förhållandet och att 

han ska göra likadant mot henne. Intervjupersonen har dåliga erfarenheter från 

tidigare relationer som han inte trivdes med och tycker därmed att det är viktigt att få 

vara sig själv. När han berättade om tidigare samboskap menade han att dem inte 

direkt pratade om framtiden och dem hade inte heller några gemensamma saker eller 

planer vilket enligt honom kan ha varit en anledning till att de gled ifrån varandra. 

Vidare berättade han att ett förhållande som inte håller alltid påverkar en, och det 

förhållandet påverkade honom på så sätt att han lärde sig vad han tycker och inte 

tycker om, och vad man söker hos någon. Detta kan på ett sätt medföra en press inför 

nästa förhållande och på så vis påverkar det i efterhand. En annan av våra 

intervjupersoner som också varit sambo tidigare förklarade att skillnaden från hans 

tidigare samboskap var att han har mer frihet i det nuvarande jämfört med då. När det 

gällde vilken framtidssyn han hade på det dåvarande förhållandet klargjorde han att 

han var mer omogen då 

 

”Jag kunde inte förstå att hon inte förstod att jag ville ha det på ett sätt, utan 

om jag säger att jag ska ut med mina polare ville jag inte ha något gnabb om 

det. Raka rör, där är kvinnan skapad för att jävlas”. Cesar 

 

Gemensamt för de vi intervjuat med erfarenhet av tidigare sambo relationer är att det 

i dessa inte fanns någon framtidssyn med varandra. Man levde tillsammans ifrån 

varandra, hade egna liv vid sidan om relationen. Det fanns inte en långsiktig syn på 

relationen och dem menar att det därför inte höll. En av våra intervjupersoner 

berättade att de inte hade några gemensamma drömmar, hon var väldigt upptagen 

med sitt jobb och han var väldigt upptagen med sitt, men de levde i nuet och njöt av 
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att ha varandra. Hon fortsatte förklara att hon inte tänkte långsiktigt då men ändå att 

hon ville ha någon och bilda något med som skulle kunna bli bättre framöver. 

Framtidstankar med barn eller liknande fanns inte dem emellan.  

 

Sammanfattning 

Alla intervjupersoner anser att samhället, media eller familj inte påverkar dem i deras 

relationer på ett sätt som dem själva är medvetna om. Dem anser dock att de 

antagligen blir påverkade men att detta i så fall sker omedvetet.  

Att media påverkar hur man tänker kring sin relation tror de kan stämma men de ser 

inte att det har påverkad dem själva i deras tankar kring deras relation. Dock anser 

dem att andra personer säkert kan bli påverkade. 

Familj och vänner ger gärna tips och råd om utbildning, yrke och andra val som rör 

intervjupersonerna men ingen av dem har upplevt någon negativ kritik från vänner 

och familj om deras relation till sin respektive. Däremot har dem hört mycket positiv 

och fått mycket positiv respons från släkt och vänner om deras flickvän eller pojkvän 

Samtliga intervjupersoner har förväntningar på sina relationer, hur dessa 

förväntningar ser ut varierar från person till person. Men gemensamt är att dem vill ha 

en relation som genom respekt, förståelse och engagemang kommer att bli ett 

långvarigt förhållande. Att man ger varandra utrymme att vara sig själv och inte 

hindrar personen från att göra det som denne känner för är något av det 

intervjupersonerna tycker är viktigt och förväntar sig att dem får och även ger i sitt 

förhållande. De med tidigare erfarenhet av samborelation menar att det i dessa 

förhållanden inte fanns en framtidssyn med deras dåvarande, drömmar och mål var 

individuella och innefattade inte den person dem då levde med. Samtliga tror att detta 

kan vara en orsak till att förhållandet inte höll. Dem har dessutom genom dessa 

tidigare relationer lärt sig vad dem söker i en partner och vad dem inte söker och dem 

menar att det på så sätt har påverkat dem som individer. 

 

6. Analys 

Analysen av det insamlade materialet i koppling till teori kommer att bestå utav fyra 

delar där vi analyserar de övergripande teman med tillhörande frågor var för sig, för 

att i slutet binda ihop de fyra olika delarna i en sammanfattning och till sist i en 

avslutandediskussion. 
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6.1 Hur är det att leva i en parrelation idag? 

Enligt intervjupersonerna var det viktigt att känna trygghet och tillit till varandra i 

relationen för att få ett förhållande att bli långvarigt i dagens samhälle. Denna syn på 

relationen kan kopplas till den rena relationen som menar att om en relation ska ha en 

chans att bli varaktig, är trohet till varandra en viktig förutsättning (Giddens 1995). 

Detta stämmer överens med det intervjupersonerna framhäver att ömsesidig respekt 

och trygghet är betydelsefullt för att få en fungerande relation vilket i enlighet med 

teorin stämmer överens. Men vad som var allra viktigast och som samtliga 

intervjupersoner förklarade var betydelsen av att få egen tid och inte bli kvävd av 

förhållandet, vilket visar tydliga tecken på individualisering. Individualiseringsteorin 

menar att individer ingår i förhållanden för det fattas något emotionellt som dem 

själva inte kan uppnå. Eftersom samhället och individerna i samhället idag kan 

försörja sig själva, är dem inte heller beroende av varandra på samma sätt som förr. 

Detta medför att det endast är den emotionella biten som binder samman paret vilket 

gör att relationen blir ömtålig (Beck & Beck, 2002). Eftersom intervjupersonerna på 

gemensamma grunder ingått detta partnerskap är det även av vikt, framhäver 

intervjupersonerna, att det inte hindrar individen i dess fortsatta personliga utveckling 

och självförverkligande. Vi menar att man här kan se att partnerskapet finns för att 

uppfylla de emotionella luckorna vilket styrker tesen om att relationerna är 

individualistiska.  

       Vidare talar intervjupersonerna om vikten av att ge varandra ”space” och göra 

saker på eget håll, detta är speciellt viktigt eftersom dem bor ihop och lever 

tillsammans. Detta är dock motsägelsefullt då handlingen att flytta ihop visar på att de 

vill vara två, men samtidigt förklarar intervjupersonerna att de vill vara själva och 

göra saker på eget håll. Dessutom pekar det ytterligare på att dem blivit påverkade av 

det individualistiska samhället. Det faktum att dem flyttade ihop med varandra men 

samtidigt framhäver att det viktigaste är att få vara själva talar för att dem har flyttat 

ihop för egen vinnigs del. Dem har flyttat ihop för att det är något som den enskilda 

individen vill och inte enbart för relationens skull. För att få en parrelation att fungera 

menar intervjupersonerna att man måste vara ifrån varandra och få frihet. Fokus ligger 

då inte på förhållandet utan på individen i förhållandet vilket styrker tesen om 
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påverkan av dagens individualiserade samhälle på parrelationer. Vad som ytterligare 

visar tecken på individualisering är att intervjupersoner berättade vidare att en 

viktig aspekt för att få förhållandet att fungerar var att respektive partner hade 

liknande mål och drömmar och att partnern på så sätt passade in i personens liv vilket 

vi dessutom här vill koppla ihop med Baumans tes om flytande kärlek. Kärlek har 

blivit en konsumtionsvara och måste passa in, så som produkter, annars är det inte 

värt att satsa på produkten utan istället köpa en ny (Bauman, 2003). 

Intervjupersonernas uttalanden går i enlighet med teorin - att kärleken är något som 

passar individens liv och individens behov, om kärleken inte hade uppfyllt de krav 

som individen har på den så skulle inte heller ett ”köp” eller utbyte av kärlek ske. Om 

partnern hade haft andra mål eller drömmar hade den alltså inte varit bra nog att satsa 

på, utan det måste stämma överrens utifrån ett individualistiskt perspektiv.  

       Reflexiviteten och människors osäkerhet i det individualistiska samhället samt 

riskerna som människorna inte vågar reflektera över eftersom rädslan för att välja fel 

är stor, bidrar till reflexmässiga beslut (Beck & Beck, 2002) vilket kommer i uttryck 

hos intervjupersonerna. Dels snabba hopflyttanden där någon vidare eftertanke kring 

det inte direkt har gjorts, samt att detta hos flera intervjupersoner har skett med en 

inställning om att det är en chansning och att relationen kanske inte kommer att hålla. 

Intervjupersonerna har tagit snabba beslut vilket i enlighet med reflexiviteten 

stämmer, samt att den inställning några av intervjupersonerna har, tydligt visar att 

dem inte vågar tänka på de risker eller den osäkerhet som finns kring relationen. Dock 

syftade vissa intervjupersoner till att om chansningen att flytta ihop snabbt skulle visa 

sig att inte fungera och att det inte skulle hålla menade de att förhållandet troligen inte 

hade varat annars heller. De menade att det inte fanns någon större anledning att 

grubbla vidare kring det utan funkar det så funkar det.  

       Samtliga intervjupersoner uttryckte att de trivdes i parrelationen och några 

förklarade att det beror på att förhållande är något de velat ha och önskat. Även detta 

skulle kunna vara uttryck för flytande kärlek som syftar till att kärlek är något man lär 

sig inget man känner (Bauman, 2003). Kärlek och förhållande är något som varit 

efterlängtat hos vissa individer precis som produkter i varuhus. Kärlek är något man 

skaffar sig och inte enbart något som känslorna styr en till. I stället för att det börjar 

med en förälskelse i en individ vilket sedan kan utvecklas till kärlek som man vill ha 

ett förhållande med så börjar tanksättet kring det hela tvärt om. Det som först och 

främst sökes är förhållandet och kärleken och i andra hand kommer individen. Dock 
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ska individen uppfylla vissa krav, vilket gör att man i slutändan kanske inte är helt 

nöjd med ”köpet” vilket stämmer för vissa av våra intervjupersoner som tidigare varit 

sambos, men som har bytt ut tidigare samboskap mot ett nytt, vilket kan liknas med 

det Bauman förklara med att kärlek måste hålla en viss standard samt att relationer är 

löst knutna så att de lätt ska kunna knytas upp (Bauman, 2003). Det sistnämnda 

angående utbyte av sambos gäller dock inte för samtliga intervjupersoner. 

Detta styrker också att förhållandena kan liknas med den rena relationen som skapas 

på grundval av vad var och en av individerna i förhållandet kan få ut av relationen 

(Giddens, 1995). I och med att parrelation var något det ville ha och eftersträvat kan 

just det faktum att befinna sig i relationen uppfylla viss del av det som önskades och 

på så vis ”få ut något” av förhållandet. 

 

6.2 Hur yttrar sig eventuell motsättning mellan individuellt 

självförverkligande kontra att anpassa sig till en annan människa? 

Intervjupersonerna har drömmar och tankar kring deras framtid och i dessa 

framtidsplaner inkluderas även så deras partner. Detta kan på ett sätt tala för att 

förhållandena är, utifrån denna aspekt, inte påverkat av det individualistiska 

samhället. Att dem inkluderar partnern i sitt liv och ser en framtid med denne talar 

emot individualiseringen på så sätt att de tänker på sin framtid utifrån tvåsamhet och 

inte utifrån eget perspektiv som individer. Detta blir i enlighet med den romantiska 

kärleken då förhållanden bygger på ömsesidigt engagemang och överför sina känslor 

på varandra (Giddens, 1995). På så vis är även intervjupersonernas relation något som 

dem tillsammans har och arbetar med samt planerar en framtid med. Ur en annan 

aspekt talar dessa framtidsplaner med sin partner medräknad i för att det ändå är 

individualistiskt på så sätt att de likaväl kan planera framtiden efter egna önskemål 

men att partnern är något önskvärt i framtiden och passar in med vad man har tänkt 

sig vilket istället kan liknas vid den rena relationen (Giddens, 1995). Att parens olika 

framtids visioner dessutom gick isär något, såväl som att dem inte var överens om när 

de olika drömmarna och målen skulle ske, stärker dock bilden av att förhållandena är 

påverkade av individualisationen. Individernas fokus ligger på deras egna drömmar 

som dem själva vill uppnå där partnern är en del av deras eget självförverkligande och 

vad som anses som gemensamt blir på så sätt en definitionsfråga. Paren inkluderar 

varandra i sina drömmar men frågan är om drömmarna verkligen är just gemensamma 
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då de planeras in vid olika tidpunkter, vilket visar att individen utgår ifrån sitt egna 

resonemang och inte från ett gemensamt. Dessutom förklarade flera intervjupersoner 

att det skulle bli på detta sätt om de själva fick bestämma. Med tanke på att de själva 

vill bestämma gemensamma drömmar kan man tydligt förstå att individualismen har 

haft sin inverkan på förhållandena.   

Vi  vill också här peka på att flytande kärlek också kan fungera som en tolkning, i 

tidigare avsnitt (6.1) tydliggjordes det faktum att intervjupersonerna inkluderar deras 

partner i sina drömmar, att dessa drömmar går isär mellan paren är ytterligare en 

faktor som stärker argumenten för att kärleken ses som en konsumtionsvara. Deras 

partner är en byggsten som ska ingå i intervjupersonens liv, dem har alltså inte ett 

gemensamt mål utan två individuella mål som är någorlunda lika och som uppfyller 

deras förväntningar.  

       Dock finns här också en annan bild av relationen, då många intervjupersoner 

menar att dem efter mötet med sin respektive har omprioriterat och ändrat sina 

drömmar så att dem passar med partnerns vilket kan kopplas till romantisk kärlek där 

man försöker skapa en känsla av helhet tillsammans (Giddens 1995). Just det faktum 

att vissa har omprioriterat sina drömmar och mål visar att relationen är något dem vill 

ha tillsammans med sin partner och dem vill här bilda en gemensam framtid. 

Vidare i intervjun om framtidsplaner fann vi att några av intervjupersonerna inte 

planerade långt in i framtiden, vilket kan vara ett resultat av det reflexiva samhället. I 

och med att samhället idag snabbt kan förändras finns inte heller några givna eller 

fasta punkter i livet som man kan finna trygghet i (Beck & Beck, 2002). Detta kan 

förklara varför våra intervjupersoner inte vågar tänka långsiktigt då de kan vara rädda 

för att bli besvikna och som flera uttryckte sig, att man vet aldrig vad som händer. 

Individerna väljer då att i stället se till nuet och inte grubbla för mycket över 

framtiden. Att framtiden är oviss och osäker i enlighet med reflexivitets teorin kan 

intervjupersonernas uttalanden styrkas med. I förhållande till att intervjupersonerna 

inte vill se långsiktigt ges dock samtidigt i svar på fråga om familj och barn en ganska 

klar bild över hur dem vill att deras framtid ska se ut. Man kan på detta sätt tolka 

svaren som reflexiva utan större eftertanke kring dem samt att eventuellt samhällets 

normer eller deras närmsta omgivning har haft betydelse för deras familjesyn.   

Frågor kring drömmar och framtidsplaner ställdes också för att få en inblick i hur 

individerna ser sig själva med sin partner i framtiden. Frågorna skulle ge en förståelse 

för hur de ser på sitt förhållande och en uppfattning för hur de tänker långsiktigt eller 
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kortsiktigt, samt att genom svaren intervjupersonerna gav, få en inblick i hur 

individualiseringen tagit form. Då många intervjupersoner resonerade kring sitt 

förhållande i jag form och inte vi form menar vi här, återigen, påverkan av 

individualiseringen präglat individen.  

       Inga av intervjupersonerna ansåg att dem någon gång behövt avstå från några 

drömmar eller mål dem haft på grund av det förhållande dem idag lever i. Dem 

framhäver här att det är viktigt att ge varandra utrymme och möjlighet att göra det 

dem vill, vi kan genom detta peka på att vikten av att få förverkliga sina drömmar och 

det är av sådan karaktär att individerna ska ge varandra den möjligheten.  

 

6.3 Är långsiktighet i dagen samhälle eftersträvansvärt? 

Frågan kring långsiktighet som ställdes till intervjupersonerna var för att få insikt i hur 

dem själva uppfattar långsiktighet och på så sätt förstå hur individualismen och 

reflexiviteten har påverkat deras syn på framtiden och på långsiktighet i en 

parrelation. Här finner vi att samtliga ser på relationen med anledning av att det ska 

hålla länge, vilket enligt den rena relationen skulle innebära att båda parterna ger 

såpass mycket att de vill behålla den (Giddens, 2003) detta med grund i att relationen 

är något som båda vill lägga ner tid och engagemang i. Ett par av intervjupersonerna 

menade att det beror på inom vilken aspekt av livet som avses när frågan hur långt, 

långsiktighet är. Inom vissa områden kan en vecka vara långsiktigt och inom andra är 

tio år långsiktigt, med detta kan vi dra en parallell till reflexiviteten och förklara det 

genom att det föränderliga samhället gör att individen inte ser längre fram i tiden än 

det är nödvändigt. Individen drar sig alltså för att tänka längre fram än vad som 

behövs på grund av (som tidigare nämnts i del 6.2) rädslan för att bli besviken om de 

planer som gjorts inte uppfylls. Vi menar alltså att den reflexivitet som finns i 

samband med riskerna i samhället medför att individen drar sig för att planera sitt liv i 

förväg. Däremot fanns en önskan från vissa intervjupersoner om strävan efter 

långsiktighet just med tanke på att allt annat är så pass otryggt. Att därmed tänka 

långsiktigt och inte leva så hastigt var därför enligt vissa att föredra.  

       Detta är i enlighet med reflexivitets teorin att man integreras in i samhället till den 

grad man behärskar reflexiviteten (Beck & Beck, 2002). Vi kan med detta förstå att 

reflexiviteten kan visa sig olika hos våra intervjupersoner och att de har tagit till sig 

den olika mycket. För att anpassa sig till det kaos som finns i samhället väljer vissa 
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därför att leva för stunden och känner att det är lättast att inte planera och tänka för 

mycket medans vissa tycker det känns tryggare att försöka planera framåt i tiden. 

Det kan också handla om, utifrån flytande kärlek (Bauman, 2003), att de varken vill 

tygla förhållandet för hårt eftersom det då skulle kunna leda till att det byts ut, men 

inte heller för löst då det också skulle kunna gå förlorat.  

  

6.4 Vilka förväntningar finns på parrelationen och hur påverkar 

familj och omgivning detta? 

Vi ställde frågor kring familjens -, omgivningens -, samhällets samt de egna 

förväntningarna som finns på förhållandet och hur detta kan påverka individens egen 

syn på sitt förhållande och liv samt de krav som eventuellt upplevs från omgivningen. 

Vi ville genom detta få en bild av omgivningens betydelse, om dem känner av krav 

och förväntningar över huvudtaget och i så fall på vilket sätt. 

Under intervjuerna framkom det att individerna inte känner att dem påverkas av 

media eller samhället i stort och dem har inte heller upplevt någon kritik från familj på 

den relation dem befinner sig i. Här sägs dock att andra människor möjligtvis kan bli 

påverkade och om dem själva blir det så är det omedvetet. Vid koppling av att de inte 

anser sig påverkade av omgivningen till intervjupersonernas egna svar på 

framtidsplaner om familj kan vi urskilja en motsättning hos individen. De förklarar att 

de inte planerar eller tänker på framtiden men har samtidigt en klar bild när det gäller 

giftermål eller ej och gällande hur de vill att deras familj ska se ut i framtiden. Om de 

själva inte tänker långt in i framtiden, men samtidigt har en framtidsbild har troligt 

influenser från samhälle och personer i deras närhet haft betydelse för deras synsätt på 

framtida familjeliv. Det är inget de själva anser sig ha planerat men de vet ändå hur de 

vill att det ska se ut. Genom detta vill vi belysa den påverkan som samhället faktiskt 

har på de val individerna gör samt visa att en viss påverkan från samhället faktiskt 

sker. Bilden av hur en familj ska se ut förmedlas bland annat genom deras familj, 

omgivning samt media och det är genom denna bild som intervjupersonerna skapar 

sin egen föreställning om hur deras familj ska se ut. Samtliga intervjupersoner menar 

att en familj antigen består utav, eller vill ha en familj med, en mamma, pappa och 

barn. I enlighet med teorin om den rena relationen då man har förhållandet utifrån vad 

man kan få ut av det (Giddens, 1995) kan man se att parrelationen är ett steg på vägen 
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för att få ut och uppnå deras syn av familjen. Alltså är partnern på ett vis något som 

individen vill ha för att själv bli nöjd med sitt liv.  

       Familj och vänner säger bara positiva saker om relationen och intervjupersonerna 

menar att familjen därför inte påverkar deras förhållande förutom i uppmuntrande 

bemärkelse vilket i sin tur skulle kunna ha betydelse till varför i stort sett alla, trots att 

de inte tänkte långt in i framtiden, hade en tydlig bild om familj i framtiden. 

Intervjupersonernas egna familjer kan alltså ha en uppmuntrande effekt till att de 

skapar denna bild.  

       Under intervjuerna passade vi på att ställa extra frågor till de som hade tidigare 

erfarenhet av samboskap, det framkom då att det är viktigt att ha gemensamma 

drömmar och mål att sträva efter, samt att se långsiktigt på relationen. Eftersom de i 

tidigare relationer inte hade gjort detta menade intervjupersonerna att det kan ha varit 

orsaken till att relationen inte höll. Detta kan understryka att gemensamma drömmar 

och att se relationen som något långsiktigt kan vara betydelsefullt. Vikten av detta kan 

kopplas till den rena relationen som menar att trohet mellan individerna i paren är det 

primära för att skapa en historia tillsammans (Giddens 1995). I de par där en tro på 

relationen inte fanns visades det också att någon framtid tillsammans inte kunde 

åstadkommas och att en relation som ska bli långvarig kräver alltså, om inte 

gemensamma så åtminstone liknande drömmar där respektive inkluderas.  

 

Sammanfattning  

Individerna uppvisar många influenser från det individualiserade samhället. Särskilt 

sker detta genom att intervjupersonerna framhävde vikten av att få känna sig som 

egna individer och inte som ett par, för att få relationen att fungera i dagens samhälle. 

De menar att det är betydelsefullt att få egen tid och detta speciellt eftersom de bor 

ihop. Eftersom alla intervjupersoner menar att egen tid är så pass viktigt redogör vi för 

att man tydligt kan se liknelser mellan individualiseringsteorin och det 

intervjupersonerna framhäver. Den emotionella biten fås genom partnern, dock vill 

individen fortfarande klara sig själv. 

 

I intervjupersonernas drömmar och mål inkluderas partnern, dock menar vi här att det 

blir en konflikt. Paren har liknande drömmar, men inte gemensam dröm då de vill 

bestämma den på egen hand och genomföra den på olika tidpunkter i livet. Dock kan 

vi också se att många av intervjupersonerna påstår att deras mål och drömmar har 
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omprioriterats för att bilda nya med partnern då denne kom in i den andres liv. Detta 

kan däremot styrka den romantiska kärleken vilket syftar till att man skapar sin 

relation ihop och så även sin framtid ihop.   

       Vidare blir det mer förståligt att det individualiserade samhället har haft betydelse 

för individerna och de flesta säger sig tänka långsiktigt på förhållandet på så sätt att de 

vill att de ska vara under en längre tid, men förklarar samtidigt att de varken tänker 

eller planerar långsiktigt. Det individualiserade samhället som är fyllt med risker, 

rädsla för att välja fel och osäkerhet gör att intervjupersonerna inte kan, vill eller 

vågar planerna långt in i den osäkra framtiden. Dock redogör dem för hur de vill att 

familjelivet ska se ut i framtiden, vilket emellertid kan ha varit ett reflexmässigt svar 

och de flesta intervjupersonerna har uppgivit en generell och liknande bild.  

Att reflexiviteten påverkat intervjupersonerna är något som tydligt har visat sig. 

Framför allt vid resonemang om varför de valde att flytta ihop, då intervjupersonerna 

inte ägnat någon större tanke kring detta utan verkar snarare ha fattat reflexmässiga 

beslut. Detta är tydligt hos de flesta intervjupersoner utom ett par som tagit något 

längre tid på sig att fatta detta beslut. 

 

Vi kan påvisa en viss prägling av konsumtionssamhället genom språket de använder 

sig av samt att några av intervjupersonerna tidigare varit sambo. Att tala om 

förhållandet som något de önskat sig blir på så vis som en present som står med på 

önskelistan, eller att tala om att partnern har drömmar som stämde med mina blir 

också ett uttalande om viss kriterier för att vara bra nog och ingen nämner någonsin 

sin partner som person eller människa. Utan det är något som man kan se en framtid 

med, kanske, eventuellt, utifall förhållandet varar, det vill säga om de inte tröttnar på 

varandra och måste byta till något nytt.  

       De intervjupersoner som tidigare varit sambos visar spår av både, 

individualisering, reflexivitet och flytande kärlek, då de kan ha fattat snabba 

reflexmässiga beslut, utgått ifrån vad de själva vill samt bytt och ”skaffat” sig en ny 

sambo. I de tidigare förhållandena förklarades att det inte fanns gemensamma 

framtidsplaner. Huruvida det finns gemensamma planer i de nuvarande förhållandena 

kan variera i svar om de inte är gemensamma så åtminstone liknande där de 

inkluderar varandra. De har egna drömmar vilket fungerar som deras gemensamma så 

länge deras partner är medräknad i dem, och som tidigare förklarats verkar de flesta, 
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tillviss del, vara beredda på att omprioritera och de kan på så vis genomföra dem 

tillsammans.  

 

7. Avslutande diskussion 

Samhället vi lever i har betydelse för våra mänskliga relationer och vi kan därmed 

förstå att med tanke på att samhället har förändrats har så även parrelationer och 

synen på relationer gjort detta. Vår intention var just att belysa parrelationer av idag 

och hur de präglas av samhället och vi utgick ifrån fyra huvudfrågor. Vi vill i denna 

diskussion kort sammanfatta vad vi övergripande kommit fram till som svar till dessa 

frågor utifrån intervjuerna med sambos samt analys av det insamlade materialet.  

1. Hur är det att leva i en parrelation i dag  

Det kom till uttryck på så sätt att det främsta för att få ett förhållande att fungera var 

att individerna måste få egen tid vilket stämmer med individualiseringsteorin som 

syftar till att fokus ligger på individen och dennes egen lycka (Beck & Beck, 2002). 

De förklarade att det är nödvändigt att få fortsätta utvecklas som människa och individ 

och inte bara vara ett par. Betydelsen av att får vara ”fri” och inte kvävas av 

förhållandet var återkommande under flera av våra frågeställningar, vi har dock valt 

att framhäva det först och främst här då det tydligt visar det individualiserade 

samhällets inflytande på parrelationer. Intervjupersonerna menade att de behöver få 

göra saker för sig själva, men menar också att det är viktigt att ställa upp för varandra 

och att känna sig trygg med sin partner. Flytande kärlek angående att inte knyta 

relationer varken för löst eller för hårt (Bauman, 2003) går i enlighet med den 

motsättning som intervjupersonerna ger uttryck för om att både vilja ha ett tryggt 

förhållande och samtidigt vara självständiga. Det finns också en del tecken som tyder 

på att de präglats av reflexiviteten som medför att individer tvingas fatta snabba 

reflexiva beslut (Lash mfl, 1995) då de flesta flyttade ihop utan större eftertanke och 

såg det som en chansning.  

2. Hur yttrar sig eventuell motsättning mellan individuella självförverkligande 

kontra att anpassa sig till en annan människa? 

Det finns en viss motsättning när det kommer till gemensamma drömmar, som visar 

sig genom att de vill göra (de gemensamma drömmarna) vid olika tidpunkter. I vissa 

fall förklarades dock att de valde en partner som hade liknande drömmar som en själv, 

vilket tyder på den rena relationen då förhållandet grundar sig på vad var och en kan 
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få ut av den (Giddens, 1995). På så vis kan även motsättningen mellan de individuella 

drömmarna och de gemensamma minskas, trots detta skiljde sig tidpunkten även här 

åt vilket de flesta intervjupersonerna var medvetna om. De flesta menade också att de 

ändrat lite av sina individuella drömmar då de träffade sin partner vilket också tyder 

på att viss motsättning kan ha funnits och att de på så vis försökt lösa. Detta kan 

liknas med romantisk kärlek där man överför sina känslor på varandra och bygger på 

en känsla av helhet tillsammans (Giddens, 1995) vilket stämmer med att 

intervjupersonerna har valt att ändra eller prioritera om sina drömmar och skaffa sig 

nya drömmar tillsammans. 

3. Är långsiktighet i dagen samhälle eftersträvansvärt? 

Den inverkan som dagens individualiserade och reflexiva samhälle har på synen om 

långsiktighet på parrelationen visar sig olika hos våra intervjupersoner. Detta kan bero 

på till vilken grad de integrerats in i det reflexiva samhället och vi kan dela upp dem i 

två olika ”läger”. Det ena lägret menar att man inte ska tänka långsiktigt, utan leva för 

stunden eftersom det inte går att förutspå vad som kommer att hända i framtiden. Det 

andra lägret menar att det är viktigt att tänka långsiktigt för att skapa trygghet. 

Gemensamt för båda läger är dock att de syftar till att de vill att deras relation ska 

hålla länge men om det skall ske genom att tänka långsiktigt eller leva för stunden är 

det skilda åsikter om.  

4. Vilka förväntningar finns på parrelationen och hur påverkar familj och 

omgivning detta? 

De förväntningar som finns på parrelationerna som framkommit av intervjusvaren är 

ömsesidig respekt och förväntning om att relationen ska hålla länge. 

Intervjupersonerna anser att de inte blir påverkade, dock möjligtvis omedvetet. Vår 

slutsats är att viss påverkan sker. Detta visar sig genom att alla intervjupersoner, utom 

en, har liknande syn på hurdan familj de vill ha i framtiden trots att de säger att de 

själva inte planerat eller tänkt så pass långt på framtiden ännu. Utifrån den rena 

relationen som syftar till att det handlar om vad båda parterna kan få ut av relationen 

(Giddens 1995) blir i detta fall parrelationen ett steg för att kunna få ut den syn de har 

på familj i framtiden.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att förhållandena genomsyras av en paradox. Denna 

paradox består utav det som tidigare nämnts, individernas önskan om att få ”space” 

samtidigt som dem faktiskt valt att bo ihop. Dels vill de ha egen tid för sig själva och 
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dels vill de bo och bygga en framtid tillsammans med en annan människa. Denna 

frihet och egen tid som individerna i förhållandet söker, bidrar till en osäkerhet 

gentemot varandra. En osäkerhet som består i medvetenheten om den andres önskan 

om frihet och på så sätt avstånd till partnern. För att sudda ut denna osäkerhet och för 

att skapa någon form av trygghet menar vi här att det kan skapas genom konsumtion. 

Individerna sätter upp mål i form av konsumtion, så som att köpa ett hus ihop eller att 

åka ut och resa, för att på så sätt ha en trygg och fast punkt i ett förhållande som 

annars är osäkert och otryggt. Osäkerheten gör alltså att paret väljer att konsumera, 

eller att planera in att konsumera, för att få långvariga och trygga punkter i livet 

tillsammans. En resa fungerar som ett mål för paret att sträva tillsammans mot och en 

säkerhet i att förhållandet kommer att bestå tills, i varje fall, efter resan.  

 

Ett förhållande av idag bör ha dessa motsatspar som vi redogjort för. Å ena sidan likt 

rena relationen att ha förhållande utifrån sin egna skull, å andra sidan likt romantisk 

kärlek att ändra omprioritera och skapa gemensamma drömmar tillsammans. Å ena 

sidan få vara självständig individ, å andra sidan ha ett tryggt förhållande. Ett 

förhållande av idag handlar om individualistisk tvåsamhet.  

 

8. Reflektion 

Under arbetets gång har vi stött på många problem, intervjupersoner som ångrat sig, 

blivit sjuka och liknande. Vi känner dock att vi tacklat dessa problem på ett sansat vis 

och har försökt hitta lösningar på problemen. I brist på handledning har vi fått tackla 

många problem på egen hand och vi känner i efterhand att detta har gjort att vi fått 

granska oss själva på ett helt nytt sätt.  

Vi är medvetna om att intervjusvaren kan ha påverkats av att intervjupersonerna svar 

medvetna om att deras partner blev intervjuad samtidigt på så sätt att dem försökte 

lista ut vad den andre svarar. Hade vi inte gjort intervju med deras partner hade de inte 

behövt ha det i åtanke utan kunnat tala mer fritt. Vi ville dock göra på detta sätt för att 

kunna jämföra svaren och vi har funnit det intressant och givande för denna uppsats. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrund 

1. Ålder? 

2. Sysselsättning? 

3. I vilken stad bor du/ni? 

4. Hur länge har ni varit ihop? 

5. Hur länge har ni bott ihop? 

6. Varför valde ni att flytta ihop? 

7. Har du varit sambo med någon annan tidigare, hur många och hur länge? 

För de som svarade ja: lägg i de frågor vi ställde till dem? 

 

Drömmar och framtidsplaner: 

8. Hur ser dina drömmar/mål ut inför framtiden? 

9. Hur tror du din partners drömmar/mål ser ut? 

10. Har ni några gemensamma drömmar/mål?  

11. Känner du att ditt förhållande kan påverkar dina personliga drömmar/mål?  

12. Känner du att dina egna planer och drömmar påverkar ert förhållande? 

13. Hur ser ditt liv ut om 5 år? 

14. Hur ser ditt liv ut om 10 år?  

15. Hur ser en familj ut enligt dig? Är familj något du vill ha? Hur vill du att den ska 

se ut? 

16. Vill du gifta dig?  

 

Långsiktighet 

17. Vad har du för förväntningar på er relation?  

18. Tänker du långsiktigt när det gäller erat förhållande och i så fall på vilket sätt?  

19. Vad är långsiktighet för dig? 

20. Hur kan man få ett långvarigt förhållande att vara i dagens samhälle tror du?  

21. Är långsiktighet något eftersträvansvärt i dagens samhälle? Varför? 
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Samhället och omgivningens förväntningar och krav 

Samhället och media sänder ut en bild om hur ett förhållande ska vara. Detta genom 

tex filmer, dokusåpor osv. 

22. Hur tycker du dessa förväntningar stämmer överens med hur du vill ha det i ditt 

förhållande? 

23. Tror du att det kan påverka ditt förhållande och iså fall på vilket sätt?  

24. Känner du att din familj eller dina vänner har åsikter om din relation och dig som 

individ? Tex, utbildning, bilda familj m, m? Hur ska man i så fall lyckas leva upp till 

dessa förväntningar och krav? Måste man leva upp till dem?  

25. Samhället är väldigt individualistiskt, man ska förverkliga sina egna drömmar och 

mål samtidigt som man kanske ska resa m, m. Hur fungerar det att leva i en 

parrelation i detta individualistiska samhälle tycker du, känner eller märker du av det 

överhuvudtaget? 

 

Är det något du vill tillägga? 

Då vill jag tacka för intervjun. 

 

Bilaga 2. Intervjuutskrift 

Vi har i intervjuutskriften valt att inte ta med några person- eller ort namn. 

  

Bakgrund 

Intervjuare: Då kan vi börja med att fråga hur gammal du är? 

Intervjuperson: 23 

Intervjuare: 23, och sysselsättning? 

Intervjuperson: jag pluggar 

Intervjuare: vad pluggar du? 

Intervjuperson: informations produktion, en kurs 

Intervjuare: Hur länge har ni varit tillsammans, va d heter din pojkvän 

förresten? 

Intervjuperson: han heter NN, ja det är ju lite en definitions fråga hur länge vi har 

varit tillsammans men vi har träffats i två år. Lite mer än två år nu då.  

Intervjuare: okej 
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Intervjuperson: så runt två år kan man säga, vi har inge direkt datum utan det är mer 

två års tid. 

Intervjuare: Hur länge har ni bott ihop? 

Intervjuperson: Sen i september om man räknar i den här lägenheten, sen bodde han i 

en sommarstuga, en koloni stuga innan. Så då bodde vi där, sen i påskas, fast jag hade 

fortfarande min lägenhet kvar, men var nästan bara där. Så att, men ordentligt så har 

vi bott, vad blir det, 4 månader ungefär i denna.  

Intervjuare: Hans stuga, var den också i XXXX? 

Intervjuperson: - ja ungefär ute vid PP.  

Intervjuare: okej mot TTT hållet till.  

Intervjuperson: - ja precis, vid PP på andra sidan vägen bara. Så då bodde vi där men 

jag hade fortfarande kvar min lägenhet. 

Intervjuare: jo det är klart, tills ni fick denna, men nu har ni inte kvar något ut 

av det då eller? 

Intervjuperson: - nej det är hans föräldrars stuga, det är dem som äger den. Så de hade 

den och så stod den ju bara där så då hade han den.  

Intervjuare: passa på att använda den. Varför valde ni att flytta ihop? 

Intervjuperson: - oj.. för att, för det första ville vi väl, men även för att jag tog examen 

på mitt program 

Intervjuare: var det i höstas då eller? 

Intervjuperson: - nej i våras 

Intervjuare: okej 

Intervjuperson: - så jag tog examen så blev det att, ska jag vara kvar här eller ska man 

flytta på sig, ja lite de frågorna. Plus att jag hade 21 kvadrat innan och har bott där 

under hela studietiden och tyckte att jag ville ha något större. Samtidigt kunde inte 

han bo där hela tiden för den var inte isolerad. Så han kunde bo där fram tills sista 

oktober. Och då blev det liksom att vi börja snacka om ska han ha en lägenhet och jag 

ha en lägenhet så blir det väldigt.. ja vi kan lika gärna söka något ihop då. Om båda 

ändå söker lägenhet liksom.  

Intervjuare: hur gjorde han innan under vintertid? 

Intervjuperson: då bodde han hos hans föräldrar 

Intervjuare: jaha okej och flyttade in när det blev varmt igen.  
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Intervjuperson: ja han flyttade in i påskas, så han hade väl bott hos sina föräldrar från 

oktober till mars, kanske tre månaders tid eller nånting. Året innan hade han också 

bott i stugan.  

Intervjuare: Har du vart sambo med någon annan tidigare? 

Intervjuperson: nej 

 

Drömmar och Framtidsplaner 

Intervjuare: Hur ser dina drömmar och mål ut inför framtiden? 

Intervjuperson: - ja det är en bra fråga, framtiden också. Nä men, jag pluggar ju nu då, 

och det gjorde jag väl mest för att jag inte fick något jobb. Jag har inte sökt så många 

jobb heller om jag ska vara ärlig. 

Intervjuare: vad var det du skulle bli? 

Intervjuperson: - jag läste kulturkommunikationsprogrammet där blir man ju typ 

kultur administratör kulturvetare, jag hade litteratur inriktning som mitt huvudämne 

och det finns inte direkt sådär jätte mycket jobb, nu har jag sökt ett par jobb men.. ja 

det är lite sådär.. snävt område med. Fast jag har lite extrajobb på nya stadsgalleriet på 

biblioteket. 

Intervjuare: okej 

Intervjuperson: så det är ju i alla fall lite inom min changer, så att, målet är ändå att få 

ett jobb inom det jag har pluggat, sen kanske inser att jag måste ta ett annat jobb så 

länge. Och nu läser jag informationsproduktion och det är ju mer inriktat mot 

kommunikation och mer lite informatörs aktigt, så jag försöker bygga på 

kommunikationsbiten från programmet då.  

Intervjuare: Så du kanske kan söka andra jobb också. 

Intervjuperson: ja precis breddar mig lite. Men jag är mycket väl medveten om att jag 

kanske måste ta ett annat jobb för jag kan inte plugga här i all evighet heller känner 

jag. Jag har läst i några år nu liksom. Så då blir det väl att jag vill försöka få ett jobb i 

alla fall, och sen vill jag väl… bo och ha det bra, inte vet jag, jag vet inte hur ingående 

ska man vara eller jag vet inte vad det kommer för fler frågor.. 

Intervjuare: Der kommer fler frågor, så det blir jä tte bra. Hur tror du då att din 

partners drömmar och mål ser ut inför framtiden? 

Intervjuperson: det är nog lite samma på ett sätt för att just nu har han ett jobb som 

funkar bra liksom men det är inte ett jobb som han vill ha under en längre tid.  
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Intervjuare: har han inte heller det jobbet han är utbildad till eller så.. 

Intervjuperson: han har lite olika utbildningar, han har jobbat lite inom bygg, eller ja 

han är byggnadsingenjör, så han har jobbat lite med det innan och sen så har han 

jobbat med, ja nu kör han på DHL i och för sig, han har testat lite olika och det är väl 

främst datorer han vill jobba med egentligen nu för han lästa lite sådana datakurser 

och sånt då. Så det är väl nåt inom det skulle jag tippa på. Men just nu har han det på 

DHL mest för att han behöver ha ett jobb liksom. Så det är lite samma sak hitta ett 

jobb som man kan ha långvarigt under längre tid, eller resten av livet, eller framöver 

som man trivs med. 

Intervjuare: Har ni några andra gemensamma planer? 

Intervjuperson: det är väl sådana vanliga grejer, man kommer säkert vilja gifta sig, ha 

barn och hela den biten, sen, men det är inget jag känner är så aktuellt så just precis 

stört. Sen är han i och för sig lite äldre än mig men, så att det blir ju, a vi får väl se. Så 

det är väl de grejerna som blir, men det dröjer några år.  

Intervjuare: Känner du att ditt förhållande kan påv erka dina personliga 

drömmar eller mål? 

Intervjuperson: nej det tror jag inte 

Intervjuare: Om man vänder på det känner du att dina egna planer eller 

drömmar kan påverka erat förhållande?  

Intervjuperson: nej alltså jag har ju alltid tänkt, innan jag var tillsammans med honom 

då, att jag skulle bo i HHH sen, det har jag alltid tänkt förr eller sådär att jag flyttar dit 

när jag är färdig i XXXX. Kanske inte på stört men att det kommer jag nog ändå göra. 

Mest för att kultur är lite mer utbrett där kanske också sådana saker, och för man har 

många kompisar och sånt där. Men så trivs jag väldigt bra här också så jag vill inte 

säga att det är det som har gjort att nu är vi här men hade jag var själv så kanske jag 

hade flyttat, det vet jag inte. Men jag har absolut inget emot att bo här och jag trivs 

bra här så jag kan tänk mig att vara kvar i Halmstad ett tag till. Sen tror jag inte att han 

är så jätte fast vid att han måste bo här heller. Han har bott på andra ställen innan. Så 

det är inte så att bara för att han har sin familj här så måste han bo här. Så det går väl 

att diskutera. Men jag känner lite grann att jag drar ju inte iväg honom till HHH utan 

att jag har ett jobb, så känner jag ju. Det är ju mer hänsyn, inte att jag tycker nej vad 

dåligt det är. Så tycker jag ju själv, jag kan ju lika gärna jobba på Maxi här som Maxi 

där, då är det ju i så fall att jag har ett jobb som jag känner att jag kan jobba på 

ordentligt. Och då kan man ju till exempel börja med att pendla och känna är detta 



   

 55 

jobb jag verkligen, om det skulle va så. Annars kan jag inte komma på nåt för jag tror 

inte han är särskilt bunden till å måste va kvar här. Jag trivs jätte bra och han med, så 

då kan vi va här, ett tag.  

Intervjuare: Hur ser ditt liv ut om fem år? 

Intervjuperson: - vad gammal är jag då, 28, då ska vi se, jaa, om fem år.. då tror jag, 

då borde jag ha nåt jobb i alla fall, då borde jag inte plugga längre. sen tror jag 

kanske…. Jag vet inte, kanske att jag har gift mig. 

Intervjuare: Nästa fråga är hur ditt liv ser ut om 10 år? 

Intervjuperson: ja men då måste jag nästan ha gift mig känner jag. Om tio år, det är 

faktiskt ganska långt. Då är han rätt så gammal, han är ju nio år äldre, så då är han ju 

gubbe liksom hehe, nä ja skoja hahah 

Intervjuare: haha jag ska inte berätta det här  

Intervjuperson: nä men jag tänker mig att jag ska gifta mig innan jag får barn av 

någon anledning. Jag vet inte varför. Det är absolut inget krav, men det är det jag 

tänker mig. Gift om kanske fem, och barn känns rimligt inom tio år i alla fall. Sen är 

det ju inget krav att jag ska vara gift för att ha barn, men det är en tanke i huvudet i 

alla fall sen behöver det ju inte bli så.  

Intervjuare: bor ni kvar här.. 

Intervjuperson: inte i denna! Det lär vi inte göra. Det hoppas jag inte. Då tror jag att vi 

har något, vi bor ju lite större om inte annat. Det beror väl på om man har barn och 

sånt också hur man bor. Det vet jag ju inte, men jag skulle vilja bo i hus någon gång. 

Men det skulle mycket väl kunna vara någon form av radhus eller större lägenhet, 

men antar något typ av hus.  

Intervjuare: Vi har lite frågor här om familj, då ä r det först, Hur ser en familj ut 

enligt dig? 

Intervjuperson: både jag och NN har ju gifta föräldrar till exempel och ganska nära 

relation till familjerna båda två. Så jag personligen har ju ingen vana av det här med 

olika barn hit och dit, konstellationer av olika slag eller så. Men bara för det säger jag 

inte att det måste vara det rätta. Men det är det som jag ser i mitt liv.  

Intervjuare: och det är så du vill ha det i framtiden? 

Intervjuperson: ja det får man väl ändå.. jag vill ju inte skilja mig. I alla fall, det är 

inte mitt mål liksom. Så det skulle jag väl vilja. Sen är det absolut inget fel, om han 

hade haft ett barn så hade man fått ta hänsyn till det eller liknande så, men nu är det ju 

inte så, så att 
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Långsiktighet 

Intervjuare: Vad har du för förväntningar på eran r elation? 

Intervjuperson: så länge man känner att, jag vet inte om det blir svar på frågan men, 

men så länge man känner att de är roligt eller vad ska man säga, att det inte bara blir 

sådär vanligt hela tiden, vardag hela tiden för det är inte så kul om det blir flera, flera 

år. Jag vill att det ska kunna hända grejer, att man kan göra saker, hitta på saker och 

att man tar steg framåt lite.  

Jag är lite sådär att jag inte vill rusa iväg i allting heller, för vi har ändå vart ihop rätt 

länge innan vi flyttade ihop om man jämför med kompisar som flyttade ihop ganska 

snabbt  

till exempel. Det är inget fel i det heller. Men jag föredrar kanske att ta det lite mer 

slow så att man inte gör allt på en gång. För nu har jag till exempel en kompis som 

ska gifta sig till sommaren och så har dem ju lägenhet och ska titta på hus och du vet, 

de ska göra allt på en och samma gång. Det är inte så att jag känner att då måste jag 

också göra det eller nåt sånt och det betyder inte att det inte kommer bli bra för dem, 

för det kanske funkar för dem liksom. Men jag kan personligen känna att man inte 

behöver stressa iväg med allting, för sen då har man gjort allt det där som man ska 

göra. Och allt det roliga, eller man kan väl resa och massa sånt men då har man gjort 

mycket av de här stora grejerna i livet. På kanske två år. Det kan jag tycka är lite såhär 

synd nästan. Tycker jag i alla fall. 

Intervjuare: Då kan vi övergå till det här med långsiktighet. Tänker du 

långsiktig och i så fall på vilket sätt när det gäller erat förhållande? 

Intervjuperson: ja det tänker jag ju på så sätt att jag vet att jag vill leva med honom. 

Fast sen har jag inte gått så jätte djupt in i föreställningarna hur det ska va eller inte va 

men. Men det är väl mer att man tänker att jag vill leva med honom och då blir det ju 

de här grejerna med att då kommer vi kanske ha barn och gifta oss, då kommer dom 

här stegen liksom sen. Det är väl på det sättet jag tänker långsiktigt. Men att jag 

kommit fram till att det är med honom. På det sättet blir det ju långsiktigt.  

Intervjuare: Hur långt är långsiktigt? 

Intervjuperson: oj.. för mej betyder det ju att i och med att jag vill leva med honom så 

blir det ju, då menar jag hela livet. Det är ju min förhoppning. Men det beror ju på 
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olika saker men just i det här fallet är det långsiktigt. Det beror på vad man pratar om 

kanske.  

Intervjuare. Är långsiktighet något som är eftersträvansvärt i dagens samhälle 

tror du? 

Intervjuperson: menar du generellt? 

Intervjuare: ja 

Intervjuperson: om folk tänker långsiktigt? 

Intervjuare: ja eller om det är något man ens vill ha 

Intervjuperson: det behöver det nog inte va 

Intervjuare: varför tror du inte det? 

Intervjuperson: inte för alla i alla fall. För många är det säker så, jag tänker ju så, så 

varför skulle inte fler göra det? Men jag tror säkert att det är många som försöker leva 

mer nu, mer så idag kan jag tänka mig. Och just, har man till exempel inte ett 

förhållande så kan jag tänka mig att man är väldigt, att man kan vara ganska, mer 

fokuserad på andra saker och då tror jag man lever lite mer nu. Då har man ju bara sig 

själv att tänka på. Och då blir man lite mer individualistisk eller sådär. Men jag vet 

inte.  

 

Samhället och omgivningens förväntningar och krav 

Intervjuare: Det vi har diskuterade om tidigare, om samhället och omgivningen 

och att det kan finnas vissa förväntningar och krav från människor runt 

omkring och även från media som kan förmedla en bild på hur förhållandet 

skall se ut eller vara. Hur tycker du att sådana förväntningar eller bilder 

stämmer överrens med hur du vill ha det i ditt förhållande? 

Intervjuperson: har du något exempel eller något jag ska tänka på? 

Intervjuare: egentligen är det ju ganska fritt, beror lite på vad man tittar på men 

det kan vara allt från hollywoodfilmer jätte romant iska eller bonde söker fru 

eller, lite vad man snappat upp eller om man föreställt sig någonting eller..  

Intervjuperson: det är väldigt olika från program till program om man ska titta tv 

messigt så. Hur det är. För till exempel som du sa bonde söker fru då är det ju väldigt 

mycket såhär kontaktannons, det är ju ett visst sätt. Det är ju lite speciell väg, eller 

speciell väg? Men jag tror det blir ju vanligare med sånt också. Det är ju jätte vanligt 

nu men bara för tio år sen var det nästan jätte chämigt. Medans liksom Hollywood 
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mer inte känns så påtagligt eller vad säger man inte så lättillgängligt eller det är lite.. 

man har det inte, eller vad säger man, det är lite avstånds eller vad ska man säga, det 

blir ju väldigt klyschigt eller a vad ska man säga. Så det stämmer väl inte in på mitt liv 

nåt av dem. Men jag förstår vad du menar att folk blir väldigt påverkade av media och 

såndana saker. Sen vill jag kanske inte påstå att jag är jätte, vad heter det, påverkad 

själv kanske. 

Intervjuare: men du tror det kan påverka andra? 

Intervjuperson: ja det tror jag säkert att det gör. 

Intervjuare: Men om man tänker på de närmsta, som familj och vänner, kan du 

känna att dem har betydelse för 

Intervjuperson: hur jag lever? 

Intervjuare: ja precis, eller åsikter om ditt förhå llande. Det blir ju lite närmre än 

media 

Intervjuperson: ja det blir det ju… båda mina syskon är gifta och har barn.  

Intervjuare: är dem äldre då eller? 

Intervjuperson: ja min bror är 33 och hans äldsta dotter är 4 och gifte sig 06. Min 

syster är 29 och har en son på, han fyller fyra i februari och de gifte sig nu i år. Det är 

klart man, blir påverkad, eller man tänker ju liksom att jag vill också gifta mig och jag 

vill också ha barn. Och barn e jätte roliga liksom så att. Min bror har två barn. Så det 

är klart man ser hur dem lever, eller jag behöver ju inte ta efter dem, men jag ser ju 

ändå hur dem lever. Och min syrra bor i radhus och min bror i fristående hus 

tillexempel och sen som sagt så, Andreas syskon har också eller nä där är lite annat. 

Andreas storebror han är bara gift, eller bara och bara, men han är gift och dem har 

inte barn medans hans syster är lite yngre än honom i alla fall och hon har tre barn. 

Och han har även en bror som bara är ett år äldre än mig men han har inga barn eller 

så. Men det är klart man tittar hur dem lever. Och jag tycker varken, jag menar jag 

skulle mycket väl kunna tänka mig att bara ett tag bara vara gift så som hans bror e, 

men jag skulle likaväl kunna tänka mig att ha barn sen med, asså jag vet inte liksom, 

det är varken. Och sen kompisar jag vet inte, som sagt har jag kompis som ska gifta 

sig nu, det är ju lite speciellt. Eller det är ju kul. Hon är lika gammal som mig, fyller 

24 nästa år då hon gifter sig då, det är ju inte jätte ungt men det är den första som jag 

känner, ja en till. Sen har jag kompisar också som har barn och så. Jag ser ju att det 

funkar för dem och föräldrarna där är ju ihop bor ihop men är inte gifta. Medans min 

andra kompis som ska gifta sig dem bor ju bara ihop och ska gifta sig. Det är inte 
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konstigt med varen det ena eller det andra. Så det är verkligen inget så här, å jag måste 

va gift eller å jag måste ha barn innan det eller. Det är egentligen ingen ordning på det 

tycker jag inte men om jag får välja, välja så skulle jag föredra att gifta mig först. 

Intervjuare: Det var i stort sett detta som jag hade tänkt att fråga, så jag hade 

tänkt att avsluta nu med att fråga hur det fungerar att leva i en parrelation i 

dagens individualistiska samhälle tycker du?  

Intervjuperson: jag tycker det funkar bra. Haha det var ju bra  

Intervjuare: det var en bra början 

Intervjuperson: ja en bra början, nä men jag ser inte, jag känner liksom inte att jag blir 

hämmad på nåt sätt av min relation. Det är snarare kanske nåt jag har velat. För jag 

har liksom aldrig haft något direkt jätte förhållande innan så. Inte mer än lite sådär.. 

Så det är snarare någonting jag har velat faktiskt. Och känner mig trygg i snarare.  

Intervjuare: hur ska man få ett långvarigt förhålla nde att vara i dagen 

samhälle? 

Intervjuperson: Jag tror att det handlar mycket om att man får känna sig lite fri i 

förhållandet, eller fri? Kanske inte att man får göra precis vad man vill men ändå 

inom förhållandets gränser få göra saker man tycker är roligt, som man själv tycker är 

roligt, för jag menar, jag vet att han gillar att sitta vid dator till exempel, då gör han 

det och han får göra det, sen kan jag tycka ibland att asså herre gud kan du göra något 

annat ungefär, men jag vet att det lite e hans liv att göra det. När det bara är jag och 

han och det inte är barn eller så och behöva ta hänsyn till. Så visst sitt vid datorn så 

kan jag gå ut och göra nåt med mina kompisar eller göra nåt som jag tycker är kul 

liksom. Så länge man känner att man kan göra sånna saker, så då har jag kul och han 

har kul, nu låter det som att han bara sitter vid datorn men… då funkar det tror jag. 

Att man känner att man lita på varandra att det funkar och sen också att man har kul 

tillsammans och hittar på saker det är också viktigt. Så att det inte bara blir vardag och 

man går å gnäller på varann för att man inte diskar ungefär.. utan att man fatiskt hittar 

på saker ihop och kanske åker iväg någonstans och sånna saker. Det tror jag är viktigt. 

Intervjuare: Är det något annat som du vill tillägga? 

Intervjuperson: oj.. jag känner att jag bara suttit och svamlat om allt och inget och 

varit inne mycket på barn och sånt..  

Intervjuare: jo men det handlar ju om framtiden 

Intervjuperson: jo för det är väl det jag känner att det inte är just precis nu, utan mer 

om några år liksom 
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Intervjuare: Då tackar jag för intervjun   

 


