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Abstract 
 
This thesis intended to study how the intermediation of expectations is expressed in a close relationship. 
The research questions for this study where about whether different communication styles had any 
impact and if there were any differences between men and women, or differences linked to the length of 
relationships, when it came to intermediation of expectations in a close relationship. The Social 
Exchange Theory (Thibaut & Kelley, 1959) was used as a foundation for this research. A quantitative 
research method was used and the instrument used for data collection was a survey. The survey was 
completed by 13 couples that had been together for a minimum of six months. The results showed that 
women were generally better at estimating men’s expectations than the other way around. A 
relationship was also found between men’s ability to estimate women’s expectations and perceived 
satisfaction. The results were discussed with respect to Sabatelli’s (1988) hypothesis that communication 
of expectations gives more realistic expectations which, in turn, leads to that the comparison between 
the real relationship and the expectations about the relationship becomes more unified.  This unification 
gives, according to the Social Exchange Theory, a higher degree of satisfaction.  
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete hade som syfte att undersöka hur förmedlingen av förväntningar ser ut i en nära 
relation. Frågeställningarna handlade om huruvida olika kommunikationsstilar hade någon påverkan och 
om det fanns skillnader mellan män och kvinnor, eller beroende på hur länge paren hade varit 
tillsammans, när det gällde förmedlingen av förväntningar i en relation. Social Exchange Theory 
(Thibaut & Kelley, 1959) har använts som grund för undersökningen eftersom den ger en tydlig 
förklaringsmodell över förväntningars inverkan på en relations tillfredställelsegrad. Metoden som 
användes i denna studie var av kvantitativ art där enkäter var det instrument som tillämpades. Enkäterna 
fylldes i av 13 par som hade varit tillsammans i minst 6 månader. Det visade sig att kvinnorna generellt 
var bättre på att uppskatta männens förväntningar än tvärtom och att en koppling fanns mellan männens 
förmåga att uppskatta kvinnornas förväntningar och den upplevda tillfredsställelsen. Resultaten 
diskuterades utifrån Sabatelli’s (1988) hypotes om att kommunikation av förväntningar ger mer 
realistiska förväntningar som, i sin tur, leder till att jämförelsen mellan det verkliga förhållandet och de 
förväntningar som finns blir mer överensstämmande. Denna överensstämmelse ger slutligen, i enlighet 
med Social Exchange Theory, en högre grad av tillfredsställelse.     
 
Nyckelord: Förväntningar, Tillfredsställelse, Social Exchange Theory, Kommunikation, Romantiskt 
förhållande. 
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Inledning 
 
     Att vara i en relation, i en tvåsamhet, är något som de flesta eftersträvar. Många upplever att det är 
när de har funnit en partner som livet börjar och att de uppnått något som person. I samhället finns flera 
dolda budskap som bygger upp denna föreställning; till exempel erbjudanden och filmer som ”gå två 
betala för en” och romantiska filmer som visar par som lever lyckliga i alla sina dagar. Underliggande 
förväntningar tycks existera i samhället och en parrelation har högre status än att leva ensam. 
     Men om nu relationer är så viktiga, varför verkar det då vara så svårt att få dem att hålla? Statistiska 
centralbyrån visade år 2001 att om den då rådande trenden fortsätter kommer 47 % av alla som gifter sig 
i dag att skilja sig. Det är nära hälften och då är inte alla par som är sammanboende eller på annat sätt är 
tillsammans inräknade. 
     Det är av stor vikt att undersöka vad det är som gör något viktigt, som att vara i en relation, så svårt 
att uppnå. Exempelvis Dalton, (2003) och, Gottman & Levenson, (1992) har under många år sökt svar 
på varför så många par separerar och vad som skulle kunna göras för att förhindra detta. Mängder av 
variabler har studerats och vissa slutsatser har kunnat dras. Bland annat att förväntningar spelar en stor 
roll för tillfredställelse (Segrin & Nadi, 2002) och att tillfredställelse är en viktig faktor för en relations 
varaktighet (Gottman & Levenson, 1992). Då det gäller tillfredställelse inom en relation ses 
tillfredställelse som ett resultat av samspelet mellan en individs förväntningar och partnerns beteende 
(Sabatelli, 1988). 

Tidigare forskning 

 
     I tidigare forskning har essentiella faktorer som är avgörande för en relations varaktighet försökts 
utkristalliseras. Bland annat har konflikthantering, kommunikation och förväntningar framstått som 
variabler med stor inverkan på relationer och relationernas tillfredställande grad hos parterna (Dalton, 
2003; Segrin & Nadi, 2002).  
     Det finns olika sorters förväntningar i en relation. De vanligast förekommande förväntningarna är 
bland annat förväntningar på positiva känslor som lycka, glädje, intimitet, öppenhet och förståelse. 
Intimitet är nära sammanlänkat med begreppet kontakt och kan kopplas till förväntningar på tid 
spenderad tillsammans då det handlar om närhet och kontakt på både det mentala och det fysiska planet. 
Öppenhet och förståelse är nära besläktade begrepp och speglar förväntningar på att kunna prata om allt 
respektive att kunna sätta sig in i hur den andra personen tänker och känner (Segrin & Nadi, 2002). 
     I en studie av Fletcher och Kininmonth (1992) ville författarna utforma en enkät som mätte 
förväntningar i en relation. För att få fram relevanta förväntningar fick 151 personer skriva ner så många 
faktorer som de kunde komma på om vad de trodde kunde ge ett lyckligt förhållande. Dessa faktorer 
blev de förväntningar som författarna senare utgick ifrån i sin utformning av enkäten. De högst rankade 
faktorerna handlade bland annat om tillit, stöd, kommunikation, sex, oberoende, kärlek, jämlikhet, 
konflikthantering, respekt och acceptans. Dessa faktorer tilldelades sedan påståenden om förväntningar 
som speglade faktorernas innebörd. Exempelvis kunde ett påstående som berörde förväntningar på tillit 
vara utformad som "i ett bra förhållande är man ärlig mot sin partner" vilket tillsammans med fler 
förväntningar om tillit gav en bild av individens förväntningar på tillit i ett förhållande. 
     Precis som förväntningar är en viktig faktor som har stor inverkan på en relations tillfredställelsegrad, 
är kommunikation en annan viktig faktor (Dalton, 2003). Kommunikation är den mest centrala 
funktionen för interaktion mellan människor och är den väg som alla måste gå för att förmedla sina 
känslor och tankar. För att uppnå en god relation är det viktigt att kunna kommunicera men om 
förmågan att kommunicera är bristfällig kan det istället leda till att en relation blir otillfredsställande 
oavsett hur mycket parterna kommunicerar (Nilsson & Waldermanson, 1994). Det kan även sägas att 
förmågan att kunna kommunicera angående förväntningar har utpekats som en möjlig viktig faktor när 
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det gäller att uppnå och bevara en hög tillfredställelse på grund av att kommunikation ger mer realistiska 
förväntningar (Sabatelli, 1988).  
     I en studie av Dalton (2003) var syftet att koppla förväntningar till kommunikation och 
konflikthantering. I denna studie studerades romantic destiny och romantic growth som hänvisar till olika 
sorters förväntningar eller föreställningar gällande relationer. Den första innebär en tro på att vissa 
personer är menade för varandra och att andra inte är det, vilket kan leda till en ovilja att anstränga sig 
för att lösa eventuella konflikter. Den senare innebär att en relation måste utvecklas för att bli varaktig 
och öppnar då upp för en mer problemlösande inställning hos parterna. Resultaten från studien visade att 
personer med en uppskattad hög nivå av romantic destiny och en låg nivå av romantic growth hade sämre 
kommunikations- och konflikhanteringsstrategier. De personerna som, å andra sidan, hade en låg nivå av 
romantic destiny och en hög nivå av romantic growth hade den högsta nivån av hälsosamma 
kommunikations- och konflikthanteringsstrategier. I diskussionen relaterar författaren dessa resultat till 
tillfredställelse och visar att de med bra kommunikations- och konflikthanteringsstrategier antagligen 
löper mindre risk att separera då tillfredställelse påverkas positivt av fungerande kommunikation och 
konflikthantering. 
     I en annan studie av Sabatelli (1988) undersöktes uppkomsten av tillfredställelse i en relation med 
teorin om Social Exchange (Thibaut & Kelley, 1959) som utgångspunkt. Fokus låg på teorins 
förklaringsmodell över en relations tillfredställelsegrad och den roll som förväntningar spelar i en 
relation. Resultaten visade i en jämförelse mellan ogifta och gifta par i matchande åldrar att de ogifta 
hade högre förväntningar på en relation än de gifta. Skillnaderna låg i att ogifta par förväntade sig mer 
sexuell aktivitet, mer intresse från sin partner på sex, mer diskussion om sexuella ämnen och högre nivå 
av kamratskap och visade känslor för varandra än vad gifta par förväntade sig. Detta ansåg forskaren 
kunde bero på att de gifta paren var tvungna att utvärdera sina förväntningar med avseende på relationen 
innan giftermålet för att kunna bibehålla sin nivå av tillfredställelse. Vidare, att själva utvärderingen och 
kommunikationen av förväntningarna är något som tidigare forskning har förbisett och att mer fokus ska 
läggas på vikten av kommunikationen av förväntningar i en relation för att bättre kunna förutse en 
relations tillfredställelsegrad. 

Syfte och frågeställningar 

 
     Syftet med detta examensarbete var att studera vikten av pars förmåga att kommunicera med 
varandra om individuella relationsbaserade förväntningar för den upplevda tillfredställelsen, alltså att 
utreda förmedlingen av förväntningar i en nära relation till ens partner och förmedlingens inverkan på 
upplevd tillfredställelse. De frågeställningar som kommer att besvaras är: 
 

 Har parterna i en nära relation en medvetenhet om varandras förväntningar? 

 Har de, som har förmågan att kommunicera om sina individuella förväntningar i en nära 
relation, en högre upplevd tillfredställelsegrad än de som inte har samma förmåga? 

 Finns det en skillnad mellan män och kvinnors uppskattningar av sina partners förväntningar? 

 Är förhållandets längd av betydelse för hur väl parterna i en relation uppskattar varandras 
förväntningar? 
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Teoretisk referensram 

Social Exchange Theory 

 
     Teorin om Social Exchange (Thibaut & Kelley, 1959) beskriver en relations uppbyggnad och 
förväntningarnas roll i denna uppbyggnad. Kortfattat kan teorin beskrivas som en ekonomisk modell, 
vilken förespråkar en vilja hos människan att maximera fördelar och minimera nackdelar i en relation för 
att uppnå största möjliga tillfredställelse i relationen (Homans, 1961). I teorin antas tänkbara fördelar i 
en relation vara stöd, trygghet, kamratskap och kärlek. Nackdelar kan vara konflikter och uppoffringar. 
Dessa för- och nackdelar är individuella och speglar individens förväntningar på hur en relation ska och 
inte ska vara (Brehm, Kassin, & Fein, 2005). 
     I Social Exchange Theory lyfts tre viktiga begrepp fram som är av stor betydelse för en fungerande 
relation och de är comparison level (CL), comparison level for alternatives (CLalt) och investment. 
Begreppet CL hänvisar till nivån på de förväntningar som en individ har och används som ett instrument 
för att kunna utvärdera en relations tillfredställelsegrad. För att kunna utvärdera relationen krävs att 
individen har ett kriterium eller en standard för hur en tillfredställande relation ska vara. En relation där 
utdelningen är högre än den förväntade blir relationen utvärderad som tillfredställande av individen i 
relationen och om relationens utdelning är lägre än förväntat anses relationen som otillfredsställande 
(Thibaut & Kelley, 1959). 
     De förväntningar som utgör kriterium eller standard i CL formas av individens erfarenheter från både 
verkliga händelser och situationer till fiktiva som media eller berättade historier. Alla erfarenheter vägs 
samman, vilket kan se olika ut beroende på individens uppfattning av vad som är viktigt eller inte, och en 
medelnivå skapas som utgör individens standard för hur en relation ska vara (Thibaut & Kelley, 1959). 
En individ med en hög CL – nivå förväntar sig att en relation ska ha många fördelar och färre nackdelar. 
Å andra sidan förväntar sig en individ med en låg CL – nivå inte att en relation ska ha många fördelar och 
färre nackdelar (Brehm, Kassin, & Fein, 2005).  
     Begreppet CLalt handlar om alternativa relationer. Alternativen kan vara att vara tillsammans med en 
annan partner än den man för nuvarande är tillsammans med eller att välja att vara singel istället för att 
vara i en relation. Dessa alternativ som individen vet, eller tror sig veta, finns påverkar om individen 
kommer att stanna i sitt nuvarande förhållande eller bryta med sin partner. CLalt speglar den lägsta 
nivån av fördelar som en relation får ha i jämförelse med den förväntade utdelningen hos alternativa 
relationer. Detta innebär att om en relations utdelning faller under denna lägsta nivå kommer individen 
troligtvis att lämna relationen om de alternativa relationerna förväntas ge högre utdelning (Thibaut & 
Kelley, 1959). Detta innebär också att om en individ förväntar sig få fördelar i alternativa situationer kan 
detta leda till att individen stannar i sin nuvarande relation trots att relationen upplevs som 
otillfredsställande. En individ med en hög CLalt–nivå förväntar sig att alternativa relationer har många 
fördelar och färre nackdelar medan en individ med en låg CLalt–nivå förväntar sig det motsatta. Nivån 
på CLalt påverkar graden av engagemang i en relation (Brehm, Kassin, & Fein, 2005). 
     Investment syftar på allt det som läggs in i en relation och som inte går att få tillbaka. Det kan handla 
om tid och energi som lagts ner för att få en relation att fungera, eller drömmar och framtidsplaner som 
rör relationen. Ju mer som lagts in och som inte kan återfås påverkar graden av engagemang i relationens 
varaktighet hos individen (Brehm, Kassin, & Fein, 2005).  
     Figur 1 visar de hypotetiska sambanden mellan begreppen CL, CLalt och investment. Den 
hypotetiska modellen beskriver hur de individuellt uppfattade för- och nackdelarna tillsammans med CL 
har en inverkan på graden av tillfredställelse. Vidare inverkar tillfredställelse, CLalt och investment på 
graden av engagemang.  
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Figur 1. Relationen mellan de tre begreppen i Social Exchange Theory (efter Brehm, Kassin, & Fein, 
2005). 
 
 
     Studier som har utgått från Social Exchange Theory (Sabatelli, 1988) har kunnat ge en detaljerad bild 
över hur förväntningarna i en relation ser ut och vilken inverkan de har på en relation. Men det har också 
uppmärksammats att kommunikation är en förbisedd faktor i teorins förklaringsmodell då 
kommunikationen av förväntningar till ens partner kan ha en inverkan på graden av tillfredställelse i en 
relation.  
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Metod      

Deltagare  

 
     Deltagarna i denna undersökning utgjordes av 13 heterosexuella par innebärande 13 kvinnor och 13 
män som hade varit tillsammans mellan 2 till 42 år (M = 13.38, SD = 13.16 ). Kriteriet för urvalet var 
att paret skulle ha varit tillsammans i minst sex månader. 

Material  

 
     Huvudbegreppen för denna studie var förväntningar och förmedling av förväntningar. Förmedlingen 
av förväntningar, där även begreppet kommunikation ingår, operationaliserades som en uppskattning av 
någon annans förväntningar där en större överensstämmelse visade på en högre grad av medvetenhet om 
någon annans förväntningar. Förväntningar operationaliserades utifrån Fletcher och Kininmonth’s 
(1992) Relationship Beliefs Scale (RBS) där utvalda delar tillämpades för att mäta deltagarnas 
förväntningar. Begreppet tillfredsställelse operationaliserades utifrån Social Exchange Theory (Thibaut & 
Kelley, 1959).  
     Enkätfrågorna var formulerade utifrån en intervallskala som sträckte sig från 1 till 6 där 1 
representerade "instämmer inte" och 6 "instämmer helt"(se Bilaga 1).  
     Enkätfrågorna var indelade i tre delar där den första handlade om deltagarnas egna förväntningar på 
hur en relation skulle vara. Den andra delen handlade om de uppskattade förväntningarna hos 
deltagarens partner där deltagaren skulle ange vad han/hon ansåg vara partnerns ståndpunkt i samma 
frågor som i den första delen. Ett exempel på ett påstående gällande förväntningar hade kunnat vara "i 
ett bra förhållande är man ärlig mot sin partner". Enkätfrågorna som rörde förväntningar var utformade 
efter tio teman vilka var ”kommunikation”, ”kärlek”, ”tillit”, ”oberoende”, ”stöd”, ”acceptans”, ”sex”, 
”jämlikhet”, ”konflikt” och ”respekt” och där varje tema specificerades av två påståenden. Både frågorna 
och de teman som togs upp är direkta översättningar av utvalda delar ur RBS. 
     Del 3 i enkäten som handlade om tillfredställelse hade till syfte att visa på huruvida förmedlingen av 
förväntningar i en relation inverkar på graden av den upplevda tillfredställelsen hos parterna i en 
relation. 

Procedur  

 
     När enkäterna hade utformats genomfördes en pilotundersökning med två par i författarens 
bekantskapskrets för att synliggöra eventuella brister hos enkätfrågorna och när dessa tagits i beaktning 
omarbetades den första versionen av enkäten till den version som har använts.  
     Rekryteringen av deltagarna gjordes genom att tillfråga par i författarens bekantskapskrets där de par 
som tackade ja till att delta själva, i sin tur, ombads fråga runt i sin bekantskapskrets efter par som de 
trodde var intresserade av att delta. Deltagarna informerades om att deras medverkan var frivillig och att 
deras anonymitet skulle bevaras. Deltagarna gjordes även medvetna om sin rätt att avbryta sin 
medverkan utan dröjsmål. 
     Enkäterna delades antingen ut vid personliga möten eller via mail och de fick två veckor på sig att 
fylla i enkäten och själva dela ut, och samla in enkäter, i sin bekantskapskrets. En påminnelse skickades 
via e-post till deltagarna vid slutet av den sista veckan om att enkäterna snart skulle lämnas in. 
Insamlingen av enkäterna skedde endera genom personliga möten, e-post eller via vanlig post.  
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Avgränsningar  

 
     Avgränsning har gjorts till att endast gälla heterosexuella par som varit tillsammans i minst 6 
månader. De förväntningar och den upplevda tillfredställelsen som undersöktes gällde endast relationen 
mellan parterna i ett par. Eftersom fokus för denna studie ligger på upplevd tillfredställelse som påverkas 
av förväntningar tillämpas endast den övre delen av Figur 1. 

Databehandling 

 
     Analysen av enkätsvaren genomfördes med The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15.0 för 
Windows. Pearson’s korrelationsanalys med tvåsidig signifikansprövning samt ett oberoende t-test 
användes för samtliga beräkningar. Statistisk signifikans tolkades utifrån en sannolikhetsnivå av p < .05.  
     Den första delen i enkäten ställdes i relation till den andra delen på så sätt att deltagarens svar på del 1 
var utgångspunkten för hans/hennes partners svar på del 2. Jämförelsen mellan den enskilda deltagarens 
första del och hans/hennes partners andra del hade i syfte att tydliggöra kommunikationen av 
förväntningar i en relation då en överrensstämmelse av de båda partnernas svar hade kunnat visa på en 
medvetenhet av, och en kunskap om, de förväntningar som finns i parternas relation.  Den tredje delen 
som handlade om tillfredsställelse korrelerades mot resultatet från jämförelsen mellan del 1 och del 2 för 
det enskilda paret för att kunna tydliggöra en eventuell koppling till den upplevda tillfredsställelsen. 
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Resultat 

Kopplingar mellan förväntningar 

 
     För att kunna tolka resultaten på bästa sätt krävdes en översikt över vilka förväntningar som kunde 
kopplas till varandra. Detta synliggjordes genom två korrelationer, den första för vilka förväntningar 
kvinnan kopplade samman och den andra för vilka mannen kopplade samman.   
     I Tabell 1 framgår att mannen kopplade samman Kommunikation med Oberoende (r = 0,701, df = 
11, p < .01), Jämlikhet (r = 0,559, df = 11, p < .05), Konflikt (r = 0,561, df = 11, p < .05) och 
Respekt (r = 0,651, df = 11, p < .05). Kärlek och Respekt gav ett signifikant positivt samband (r = 
0,588, df = 11, p < .05) och mannen kopplade även samman Tillit och Acceptans (r = 0,690, df = 11, p 
< .01).  Oberoende hade signifikanta positiva samband med Acceptans (r = 0,771, df = 11, p < .01), 
Jämlikhet (r = 0,698, df =11, p < .01), Konflikt (r = 0,749, df = 11, p < .01) samt Respekt (r = 0,794, 
df = 11, p < .01).  Mannen kopplade Acceptans till Jämlikhet (r = 0,795, df = 11, p < .01), Konflikt (r 
= 0,743, df = 11, p < .01) och Respekt (r = 0,572, df = 11, p < .05). Förväntningar på Jämlikhet hade 
signifikanta positiva samband med Konflikt (r = 0,794, df = 11, p < .01) och Respekt (r = 0,674, df = 
11, p < .05). Slutligen kopplade mannen samman Konflikt och Respekt (r = 0,790, df = 11, p < .01).  
 
Tabell 1. Kopplingar mellan olika förväntningar för män. 

  
Kommunikation Kärlek Tillit Oberoende Acceptans Jämlikhet Konflikt 

Oberoende 0,701** 
     

0,771** 
 

0,698** 
 

0,749** 

Acceptans 
   

0,690** 0,771** 
   

0,795** 
 

0,743** 

Jämlikhet 0,559* 
   

0,698** 
 

0,795** 
   

0,794** 

Konflikt 
 

0,561* 
   

0,749** 
 

0,743** 
 

0,794** 
  Respekt 

 
0,651* 

 
0,588* 

 
0,794** 

 
0,572* 

 
0,674* 

 
0,79** 

* = p < .05, ** = p< .01     
 
     Som Tabell 2 illustrerar kopplade kvinnan samman Kommunikation med Oberoende (r = 0,630, df = 
11, p < .05), Konflikt (r = 0,719, df = 11, p < .01) och Respekt (r = 0,644, df = 11, p < .05). Vidare 
kopplades Kärlek till Tillit (r = 0,625, df = 11, p < .05), Acceptans (r = 0,722, df = 11, p < .01) och 
Sex (r = 0,665, df = 11, p < .05). Kvinnan kopplade Tillit till Stöd (r = 0,613, df = 11, p < .05), 
Acceptans (r = 0,717, df = 11, p < .01), Sex (r = 0,668, df = 11, p < .05) och Konflikt (r = 0,645, df 
= 11, p < .05). Förväntningar på Acceptans kopplades till Sex (r = 0,730, df = 11, p < .01), Jämlikhet 
(r = 0,555, df = 11, p < .05), Konflikt (r = 0,686, df = 11, p < .01) och Respekt (r = 0,595, df = 11, p 
< .05). Slutligen kopplade kvinnan samman Sex och Jämlikhet (r = 0,697, df = 11, p < .01). 
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Tabell 2. Kopplingar mellan olika förväntningar för kvinnor. 

 Kommunikation Kärlek Tillit Acceptans Sex 

Kärlek    0,625*    

Tillit   0,625*     

Oberoende 0,630*      

Stöd    0,613*    

Acceptans  0,722** 0,717**    

Sex   0,665* 0,668*  0,730**  

Jämlikhet      0,555* 0,697* 

Konflikt  0,719**  0,646*  0,686**  

Respekt  0,644*    0,595*  

 * = p < .05, ** = p< .01     

Mannens uppskattning av kvinnans förväntningar 

 
     Mannens uppskattning av kvinnans förväntningar beräknades för varje tema där kvinnans svar på del 1 
i enkäten jämfördes mot mannens svar på del 2 i enkäten.  
     Som Tabell 3 visar fanns det ett signifikant positivt samband mellan mannens uppskattade svar på 
kvinnans förväntningar gällande Oberoende och kvinnans förväntningar gällande Respekt (r = 0,602, df 
= 11, p < .05). Ett signifikant positivt samband fanns mellan mannens uppskattade svar på vad kvinnan 
förväntar sig gällande Jämlikhet och kvinnans förväntningar om Acceptans (r = 0,621, df = 11, p < .05). 
Även korrelationen mellan mannens uppskattade svar om kvinnans förväntningar gällande Jämlikhet och 
kvinnans svar gällande förväntningar på Sex visade på ett positivt signifikant samband (r = 0,638, df = 
11, p < .05).  
 
Tabell 3. Mannens uppskattning av kvinnans förväntningar gällande oberoende och jämlikhet och dess korrelation 
till kvinnans faktiska förväntningar gällande respekt, acceptans och sex. 

   Man  

Kvinna  Oberoende Jämlikhet 

     

Respekt  0,602*   

Acceptans   0,621* 

Sex    0,638* 

  * = p < .05, ** = p< .01      

Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar 

 
     Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar uträknades även här för varje tema. Mannens svar 
på del 1 i enkäten jämfördes mot kvinnans svar på del 2 i enkäten. 
     Som Tabell 4 synliggör visade kvinnans uppskattning av mannens svar på hans förväntningar om 
Kommunikation på ett signifikant positivt samband med mannens förväntningar om Jämlikhet (r = 
0,587, df = 11, p < .05). Det fanns en direkt överensstämmelse, vilken är markerad i Tabell 4, mellan 
kvinnans uppskattning av mannens förväntningar gällande Kärlek och mannens faktiska förväntningar om 
Kärlek (r = 0,637, df = 11, p < .05). Detta innebär att kvinnans uppskattning av mannens svar stämde 
överens med mannens faktiska svar. Ett signifikant positivt samband erhölls även mellan kvinnans 
uppskattning av mannens förväntningar gällande Kärlek och mannens förväntningar om Respekt (r = 
0,680, df = 11, p < .05).  
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Tabell 4. Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar gällande kommunikation och kärlek och dess korrelation 
till mannens faktiska förväntningar gällande jämlikhet, kärlek och respekt. 

  Kvinna 

Man  Kommunikation Kärlek 

     

Jämlikhet  0,587*   

Kärlek    0,637* 

Respekt    0,680* 

  * = p < .05, ** = p< .01     
    
     Tabell 5 visar att kvinnans uppskattning av mannens förväntningar på Tillit hade ett signifikant 
positivt samband med mannens förväntningar på Stöd (r = 0,728, df = 11, p < .01) samt mannens 
förväntningar på Sex (r = 0,741, df = 11, p < .01). Mellan kvinnans uppskattning av mannens 
förväntningar om Oberoende erhölls ett signifikant positivt samband med mannens förväntningar om 
Kommunikation (r = 0,701, df = 11, p < .01), en direkt överensstämmelse, vilken är markerad i Tabell 
5, till mannens förväntningar om Oberoende (r = 0,803, df = 11, p < .01), samt till mannens 
förväntningar gällande Acceptans (r = 0,591, df = 11, p < .05). Det fanns även ett signifikant negativt 
samband mellan kvinnans uppskattning av mannens förväntningar gällande Oberoende och mannens 
förväntningar på Sex (r = -0,553, df = 11, p < .05), vilket innebär att ju högre skattning kvinnan gör 
utifrån mannens förväntningar på temat Oberoende desto lägre värde på mannens skattning på temat 
Sex. Ett positivt signifikant samband erhölls även mellan kvinnans uppskattning av mannens 
förväntningar gällande Oberoende och mannens förväntningar om Respekt (r = 0,637, df = 11, p < 
.05). 
 
Tabell 5. Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar gällande tillit och oberoende och dess korrelation till 
mannens faktiska förväntningar gällande kommunikation, oberoende, stöd, acceptans, sex och respekt. 

  Kvinna 

Man  Tillit Oberoende 

     

Kommunikation  0,701**  

Oberoende  0,803**  
Stöd  0,728**   
Acceptans  0,591*  

Sex  0,741** -0,553*  

Respekt   0,637*  

  * = p < .05, ** = p< .01     
 
     Som Tabell 6 visar hade kvinnans uppskattning av mannens förväntningar om Jämlikhet ett signifikant 
positivt samband med mannens förväntningar om Kommunikation (r = 0,661, df = 11, p < .05), Kärlek 
(r = 0,571, df = 11, p < .05), Oberoende (r = 0,659, df = 11, p < .05) samt mannens förväntningar 
om Respekt (r = 0,637, df = 11, p < .05).  
     En direkt överensstämmelse erhölls, vilken är markerad i Tabell 6, mellan kvinnans uppskattning av 
mannens förväntningar om Jämlikhet och mannens förväntningar om Jämlikhet, vilket var ett positivt 
signifikant samband (r = 0,611, df = 11, p < .05). 
     Det fanns ett signifikant positivt samband mellan kvinnans uppskattning av mannens förväntningar 
gällande Konflikt och mannens förväntningar gällande Jämlikhet (r = 0,787, df = 11, p < .01) samt en 
direkt överensstämmelse, även denna markerad i Tabell 6, med mannens förväntningar gällande  
Konflikt (r = 0,800, df = 11, p < .01). 
     Ett direkt överensstämmande samband fanns, vilken är markerad i Tabell 6, mellan kvinnans 
uppskattning av mannens förväntningar gällande Respekt och mannens faktiska förväntningar gällande 
Respekt som hade ett signifikant positivt samband (r = 0,597, df = 11, p < .05).  
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Tabell 6. Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar gällande jämlikhet, konflikt och respekt, och dess 
korrelation till mannens faktiska förväntningar gällande kommunikation, kärlek, oberoende, jämlikhet, konflikt och 
respekt. 

  Kvinna 

Man  Jämlikhet Konflikt Respekt 

     

Kommunikation 0,661*   

Kärlek  0,571*   

Oberoende 0,659*   

Jämlikhet  0,611* 0,787**  

Konflikt   0,800**  

Respekt  0,637*  0,597* 

  * = p < .05, ** = p< .01       

Förmedling av förväntningar och upplevd tillfredställelse 

 
     Relationen mellan upplevd tillfredställelse och förmågan att förmedla individuella förväntningar var 
av stort intresse för att undersöka vikten av en fungerande kommunikation av förväntningar i en relation. 
Detta beräknades genom att ta differensen mellan sammanställningen av kvinnans respektive mannens 
uppskattning av förväntningar och sedan korrelera detta mot både en upplevd tillfredsställelsenivå för 
paren samt mot den upplevda tillfredsställelsenivån för varje part. 
     Korrelationen mellan kvinnans uppskattning av mannens förväntningar och den för paret upplevda 
tillfredställelsen visade på ett icke-signifikant resultat (r = -0,228, df = 11, p = .435). Även jämförelsen 
mellan kvinnans uppskattning av mannens förväntningar och kvinnans enskilda tillfredställelse visade på 
ett icke-signifikant resultat (r = -0,293, df = 11, p = .332). Kvinnans förmåga att uppskatta mannens 
förväntningar hade således ingen inverkan på den upplevda tillfredsställelsen.  
     Korrelationen mellan mannens uppskattning av kvinnans förväntningar och den för paret 
sammanslagna tillfredsställelsen visade på ett signifikant negativt samband (r = -0,619, df = 11, p < 
.05). Vid jämförelsen mellan mannens uppskattning av kvinnans förväntningar och mannens enskilda 
tillfredställelse framkom ett negativt signifikant samband (r = -0,818, df = 11, p < .01). Detta innebär 
att mannens förmåga att uppskatta kvinnans förväntningar hade en inverkan på den upplevda 
tillfredställelsen på så sätt att ju bättre uppskattningsförmåga mannen hade desto högre upplevd 
tillfredställelse med relationen kände mannen.  
     Utifrån Social Exchange Theory gjordes även en annan uträkning för den upplevda tillfredställelsen. 
Figur 1 visar att tillfredsställelse är ett resultat av differensen mellan fördelar, nackdelar och CL. För att 
få fram kvinnornas och männens CL-nivå slogs deras förväntningar ihop till ett sammanslaget medelvärde 
för mannen respektive kvinnan. Resultatet från differensen av fördelar, nackdelar och CL jämfördes 
sedan mot kvinnans respektive mannens uppskattning av sin partners förväntningar.  
     Korrelationen mellan kvinnans uppskattning av mannens förväntningar och den anpassade 
tillfredsställelsen var icke-signifikant (r = -0,405, df = 11, p =.169). Dock visade mannens uppskattning 
av kvinnans förväntningar och den anpassade tillfredställelsen på ett negativt signifikant samband (r = -
0,782, df = 11, p < .01) vilket, återigen visar på att ju bättre männen kunde uppskatta kvinnornas 
förväntningar desto högre upplevd tillfredställelsegrad hade männen. 



11 

 

 

 

Skillnader kopplade till kön respektive förhållandets längd 

 
     Ett oberoende t-test användes för att undersöka om det fanns skillnader i förväntningar beroende på 
kön eller förhållandets längd. Skillnader mellan könen har på ett sätt redan redovisats under de två första 
underrubrikerna där resultaten visade att män och kvinnor skiljer sig åt i uppskattningen av sin partners 
förväntningar. En skillnad låg i att männens uppskattningar av kvinnornas förväntningar hade färre 
signifikanta resultat än kvinnornas uppskattning av männens förväntningar. Skillnaden kan visas enklast 
genom att jämföra kvinnans och mannens sammanslagna förväntningar och uppskattningar av sin partners 
förväntningar. Det visade sig därvid att mannens uppskattning av kvinnans förväntningar inte hade ett 
signifikant samband med kvinnans faktiska sammanslagna förväntning (r = 0,088, df = 11, p = .775). 
Kvinnans uppskattning av mannens förväntningar hade däremot ett positivt signifikant samband (r = 
0,719, df = 11, p < .01). En annan skillnad var att männens uppskattning av kvinnornas förväntningar 
hade en signifikant koppling till den upplevda tillfredsställelsen både för paret i sig (r = -0,619, df = 11, 
p < .05) och för männens enskilda tillfredställelse med relationen (r = -0,818, df = 11, p < .01). En 
sådan koppling fanns inte mellan kvinnornas uppskattnings förmåga och upplevd tillfredsställelse. 
     Som Tabell 7 visar genomfördes en gruppering för att urskilja skillnader beroende på hur många år 
ett förhållande hade varat på så sätt att de förhållanden som varat under 10 år sammanfördes i en grupp 
(n = 8, M = 5.75, SD = 2.81) och de förhållanden som varat över 10 år i en annan (n = 5, M = 25.6, SD 
= 14.25). Analysen för skillnaderna mellan förhållandens längd i år och förmågan att uppskatta sin 
partners förväntningar visade ej på några signifikanta resultat för varken mannen (t = -0,040, df = 11, 
two-tailed, p = 0.969) eller kvinnan (t = -0,403, df = 11, two-tailed, p = 0.695).  
 
Tabell 7. Medelvärden och standardavvikelser för mannens och kvinnans uppskattning av sin partners förväntningar 
och förhållandets längd i år. 

 Kvinna  Man  

Längd i år M SD M SD 

Under 10 0,326 0,339 0,487 0,329 

Över 10 0,390 0,102 0,500 0,792 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

 
     Syftet var att undersöka pars förmåga att förmedla förväntningar och om denna förmåga hade en 
koppling till tillfredsställelse. Den första frågeställningen handlande om hur det generellt ser ut i en 
relation när det gäller förmedling av förväntningar. Signifikanta samband erhölls som både var indirekta 
och direkta. De indirekta sambanden var när samband påvisades mellan två olika förväntningar och 
direkta samband när samband påvisades mellan samma förväntningar. Männens uppskattningar av 
kvinnornas förväntningar hade alla ett indirekt samband och frågan är om dessa kan kopplas samman till 
mer direkta samband genom att ta hänsyn till vilka förväntningar som männen såg kopplingar emellan. 
     Männens uppskattning av kvinnornas förväntningar gällande oberoende och jämlikhet gav signifikanta 
samband till kvinnornas faktiska förväntningar gällande respekt, acceptans och sex. Männen såg en 
koppling mellan oberoende och respekt, vilket kan tyda på att det signifikanta sambandet mellan 
männens uppskattning av kvinnornas förväntningar gällande oberoende och kvinnornas förväntningar 
gällande respekt är en direkt överensstämmelse. Vidare såg männen en koppling mellan jämlikhet och 
acceptans vilket kan tolkas som att korrelationen mellan männens uppskattning av kvinnornas 
förväntningar om jämlikhet och kvinnornas faktiska förväntningar om acceptans är förenliga och speglar 
ett eventuellt direkt samband. Övriga samband hade ingen liknande koppling, vilket kan ses som att 
detta resultat var mer beroende av slumpen än av ett faktiskt samband.  
     För kvinnornas del visade det sig att deras uppskattning av männens förväntningar resulterade i flera 
signifikanta samband. Vissa var direkta och andra mer indirekta.  
     Kvinnornas uppskattning av männens förväntningar gällande kommunikation kopplad till männens 
faktiska förväntningar gällande jämlikhet visade på ett signifikant samband men om hänsyn tas till att det 
för kvinnorna inte fanns någon koppling mellan kommunikation och jämlikhet innebär det antagligen att 
resultatet var missvisande. Kvinnornas uppskattning av männens förväntningar om kärlek och tillit var 
signifikanta i förhållande till männens faktiska förväntningar gällande respekt, stöd och sex. Den 
uppskattade förväntningen om kärlek kopplad till männens förväntningar om respekt kan bero på 
slumpen då det för kvinnorna inte fanns någon koppling mellan kärlek och respekt. Kopplingen mellan 
kvinnornas uppskattning om tillit och männens faktiska förväntning om stöd kan sägas höra ihop på ett 
begreppsmässigt plan då det finns en koppling mellan de två förväntningarna. Detta innebär antagligen 
att ett större stickprov hade kunnat visa på en mer direkt koppling till männens förväntningar på stöd 
istället för tillit. Även sambandet mellan kvinnornas uppskattning av männens förväntningar gällande 
tillit och männens förväntningar på sex kan visa på en möjlig direkt överensstämmelse då dessa två 
begrepp var förenliga för kvinnorna.  
     Det signifikanta sambandet mellan kvinnornas uppskattning av männens förväntningar gällande 
oberoende och männens förväntningar gällande kommunikation kan tolkas som ett tecken på en direkt 
överensstämmelse då kommunikation och oberoende kopplades samman av kvinnorna. De övriga 
sambanden gällande kvinnornas uppskattning av männens förväntningar om oberoende hade ingen 
liknande koppling och dessa resultat tolkas därmed som beroende av slumpen.  
     En del indirekta samband rörande kvinnornas uppskattning av männens förväntningar gällande 
jämlikhet och männens faktiska förväntningar gällande kommunikation, kärlek, oberoende och respekt 
framkom. Dessa indirekta samband kan dock avskrivas och ses som missvisande då ingen av dem hade en 
koppling till jämlikhet. Även sambandet mellan kvinnornas uppskattning av männens förväntningar om 
konflikt och männens förväntningar om jämlikhet kan tolkas som missvisande då kvinnorna inte såg en 
koppling mellan konflikt och jämlikhet. 
     Andra samband gällande kvinnornas uppskattning av männens förväntningar var direkta och visade på 
en medvetenhet hos kvinnorna om männens förväntningar. Kvinnorna kunde förutsäga männens svar 
gällande förväntningar inom kategorierna kärlek, oberoende, jämlikhet, konflikt samt respekt. Detta 
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innebär att kvinnornas uppskattning av männens förväntningar gällande exempelvis kärlek stämde 
överens med männens faktiska förväntningar om kärlek.   
     Den slutsats som kan dras utifrån dessa ovan nämnda resultat är att kvinnorna i de deltagande paren 
hade en större medvetenhet om männens förväntningar än tvärtom. Vad detta beror på är svårt att uttala 
sig om då endast möjliga samband och kopplingar har sökts. Dock kan det möjligen bero på kvinnans 
stereotypa fallenhet att lyssna och/eller att män pratar eller visar med sitt kroppsspråk sin inställning vad 
gäller vissa förväntningar på ett tydligare sätt än kvinnor.  
     Den andra frågeställningen handlade om förmedlingens koppling till upplevd tillfredsställelse. 
Intresset låg i att undersöka om en högre grad av förmedling av förväntningar gav en högre grad av 
upplevd tillfredsställelse. Även här fanns det en skillnad mellan könen. Kvinnornas uppskattning av 
männens förväntningar visade ej på någon signifikant koppling till vare sig den sammanslagna upplevda 
tillfredställelsen för paret eller till kvinnornas enskilda tillfredsställelse. För männen däremot visade 
resultaten på ett negativt signifikant samband för männens uppskattning av kvinnornas förväntningar 
både till den sammanslagna tillfredsställelsen och till männens enskilda tillfredsställelse. Detta mönster 
bestod även när tillfredsställelsen beräknades enligt modellen för Social Exchange Theory (Thibaut & 
Kelley, 1959), vilket innebär att ju bättre männen kunde uppskatta kvinnornas förväntningar desto 
högre upplevd tillfredsställelse hade både männen och paret i sig, trots att männen inte kunde uppskatta 
kvinnornas förväntningar lika väl som kvinnorna kunde uppskatta männens. 
     Ur ett Social Exchange perspektiv (Thibaut & Kelley, 1959) kan detta bero på att männens 
föreställning om hur belönande en relation ska vara uppfattas bli uppfyllt av männen, alltså att männens 
förväntningar speglar hur deras uppfattning ser ut för den relation de befinner sig i vilket ger ökad 
tillfredsställelse. Sambandet mellan tillfredsställelsen och förmedlingen av förväntningar kan även 
förklaras med hjälp av Sabatelli’s (1988) hypotes om att en förmedling av förväntningar resulterar i mer 
realistiska förväntningar, vilket leder till att glappet mellan förväntningar och hur en relation ser ut i 
verkligheten minskar. Att glappet minskar gör det enklare för parterna i en relation att se en 
överensstämmelse mellan förväntningarna och verkligheten, vilket resulterar i ökad tillfredsställelse. Det 
framgår att Sabatelli’s (1988) hypotes och Social Exchange Theory (Thibaut & Kelley, 1959) är förenliga 
då det handlar om vikten av överensstämmelse mellan förväntningar och verklighet, vilket ger en 
intressant vinkling av den roll som förväntningar och förmedlingen av förväntningar spelar i 
utvärderingen av en relations tillfredställelsegrad. Dock är anledningen till varför det bara är för männen 
som kopplingen finns svår att tolka.  
     De två sista frågeställningarna handlade om skillnader gällande förmedling av förväntningar beroende 
på kön och beroende på förhållandets längd. Resultaten visade att det fanns en viss skillnad mellan könen 
där männen i regel var sämre på att uppskatta kvinnornas förväntningar än kvinnorna samt att männens, 
och inte kvinnornas, uppskattningsförmåga hade en inverkan på den upplevda tillfredsställelsen. 
Däremot erhölls inga skillnader beroende på förhållandets längd.  

Begränsningar 

 
     Reliabiliteten, som innebär en tillförlitlighet hos mätningarna där resultaten ska bli de samma vid 
upprepning oavsett vem det är som genomför studien (McQueen & Knussen, 2006), ligger i denna 
studie i metoden där tillvägagångssättet är noggrant angivet. Validiteten, som innebär att 
mätinstrumentet mäter det som det är avsett att mäta (McQueen & Knussen, 2006), är stärkt genom 
användandet av delar ur en redan utformad enkät som har visat sig mäta förväntningar på ett korrekt 
sätt. 
     Det var viktigt att ta hänsyn till de etiska dilemman som kunde uppstå. Enkäten innehöll personliga 
frågor om både förväntningar och tillfredsställelse, vilket kunde resultera i bortfall för antingen vissa 
frågor eller en hel enkät. Vid genomförandet av pilotstudien diskuterades denna fråga med dem som 
deltog och det framkom att ingen av dem hade uppfattat frågorna som kränkande eller för personliga. 
När detta var fastslaget beslutades att enkätfrågorna inte skulle förändras eller tas bort.  
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     Anonymiteten för deltagarna bevarades genom att alla enkäterna samlades in innan de började 
bearbetas. Dock fanns det begränsningar i kontrollen av hur deltagarna hanterade sina egna enkäter och 
de enkäter som de själva samlade in.  
     De svagheter som kan urskiljas är bland annat antalet deltagare som hade kunnat vara fler för att 
minska betydelsen av individuella skillnader. Även genom att använda ett stratifierat randomiserat urval 
hade validiteten för resultaten ökats och hade därmed kunnat leda till generaliseringar som reflekterade 
populationen på ett mer korrekt sätt.   
     Användandet av enkäter som insamlingsinstrument kan också ha varit begränsande, där personliga 
förväntningar och, kanske den omedvetna, kommunikationen av desamma var i fokus. De par som 
deltog fick inte de förutsättningar som kanske krävdes för att de skulle kunna ge svar som speglade deras 
verklighet då de möjligen hade en omedveten kunskap om sin partners förväntningar som kan ha varit 
svår att sätta ord på. Det hade varit till fördel att använda andra metoder som komplement för att 
synliggöra kommunikationen av förväntningar i en relation, så som exempelvis intervjuer eller 
observationer där parens kommunikationsmönster hade kunnat studeras på ett mer direkt sätt. Dessa 
andra metoder hade kunnat ge en mer omfångsrik framställning och hade därmed kunnat göra resultaten 
tydligare och mer generaliserbara till populationen.       

Framtida forskning 

 
     För att få mer valida resultat krävs att fler studier utförs med liknande verktyg och att använda ett 
större urval för att minimera de individuella skillnadernas inverkan på resultaten och för att öka 
generaliserbarheten. Framtida forskning kan bredda detta område genom att fokusera på 
kommunikationens inverkan på en relations tillfredsställelsegrad och på förmedlingen av förväntningar 
kopplade till kommunikationsstrategier. I detta arbete framkom att könsskillnader existerade när det 
gäller förmågan att uppskatta ens partners förväntningar samt att en ökad förmåga ger högre upplevd 
tillfredsställelse. Detta är intressant att undersöka vidare men även att ta fram förklaringsmodeller, 
vilket kan komplettera och därmed skapa en bättre helhetsförståelse samt kunskap inom detta område.  
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Bilaga 1 
 

Kommunikationen av förväntningar i en relation 
 
 
Undersökningen som du och din partner nu kommer att delta i är för en C-uppsats vid Luleå tekniska 
universitet som handlar om förväntningar på relationer och kommunikationen mellan parterna i en 
relation om dessa förväntningar. 
 
Resultatet från undersökningen kommer att presenteras i en C-uppsats som kommer att publiceras 
elektroniskt vilket innebär att alla kan ta del av resultatet med hjälp av Internet. 
 
Frågorna är indelade i tre delar där den första handlar om dina förväntningar, den andra om din 
partners förväntningar och den tredje om tillfredställelse. Du och din partner ska fylla i varsin 
enkät som båda innehåller dessa tre delar. Enkäterna ska fyllas i individuellt. 
 
När ni har fyllt i era enkäter kan ni häfta ihop dem eller på annat sätt visa att de hör ihop 
då de ska jämföras mot varandra. 
 
Det kommer att ta ca 10 till 20 min att fylla i enkäten. 
 
Din och din partners medverkan i denna undersökning är frivillig och detta innebär att du 
kan låta bli att svara på hela enkäten eller bara på vissa frågor. Du och din partner är helt anonyma 
och era svar kommer inte att kunna kopplas till er. 
 
Om du eller din partner har frågor är det bara att höra av er till mig via mail  
firjoh-6@student.ltu.se, eller telefon 0706121294. 
 
 
Tack för er medverkan! 
 
Frida Johansson 
Psykologistuderande vid Luleå tekniska universitet 
 

mailto:6@student.ltu.se


 

 

 

Enkät om Kommunikationen av förväntningar i en relation 
 
 
Allmänna frågor 
Detta är standard frågor som besvaras innan själva enkäten. Markera ditt svar med en ring. 
 

Kön 
Man Kvinna 

 
Ange förhållandets längd 

 
 

 
 
Del 1. Dina förväntningar 
Dessa frågor ska besvaras utifrån hur du förväntar dig att ett bra förhållande ska vara. Du ska alltså inte 
svara på påståendena utifrån hur ditt nuvarande förhållande är utan hur du förväntar dig att ett 
förhållande ska vara. Det är också viktigt att du särskiljer dina förväntningar från hur din idealbild av ett 
förhållande ser ut. Markera det skalsteg som bäst passar in på din åsikt med en ring. 
 
 

1. I ett bra förhållande lyssnar parterna på varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

2. I ett bra förhållande visar parterna ofta hur mycket de älskar varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     helt 

 
 

3. I ett bra förhållande är man ärlig mot sin partner 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte      Helt 

 
 

4. Båda parterna har rätt till tid i enskildhet 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     helt 

 
 
 



 

 

 

5. I ett bra förhållande stödjer parterna varandra fullt ut 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

6. Acceptans mellan parterna är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

7. I ett bra förhållande känner parterna sig attraherade av varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     helt 

 
 

8. Parterna i ett bra förhållande delar på sysslorna i hemmet 
  

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     helt 

 
 

9. Ett bra förhållande övervinner alla konflikter 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

10. I ett bra förhållande tar parterna hänsyn till varandras känslor 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

11. Att kunna prata om allt är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 
 



 

 

 

12. Ett förhållande kan inte fungera utan kärlek 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     helt 

 
 

13. Ett bra förhållande är beroende av att parterna är lojala mot varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

14. I ett bra förhållande måste parterna få ha tid för sig själva 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

15. I ett bra förhållande lägger parterna mycket tid på att uppfylla varandras behov 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

16. Om parterna inte accepterar varandra kan de inte riktigt älska varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

17. Utan ett tillfredställande sexliv kan ett förhållande inte att hålla 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

18. Utan jämlikhet mellan parterna kan ett förhållande inte hålla 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 
 



 

 

 

19. Konflikter i ett bra förhållande konfronteras och löses direkt 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

20. Ömsesidig respekt mellan parterna är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 
 
Del 2. Din partners förväntningar 
Här ska du återigen svara på frågor gällande förväntningar på hur ett förhållande ska se ut men nu ska du 
ange hur du tror att din partners förväntningar ser ut. Frågorna är desamma som du fyllde i tidigare 
och du ska markera ditt svar på samma sätt. 
 

 
1. I ett bra förhållande lyssnar parterna på varandra 

 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer     Instämmer 
Inte     Helt 

 
 

2. I ett bra förhållande visar parterna ofta hur mycket de älskar varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

3. I ett bra förhållande är man ärlig mot sin partner 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte      Helt 

 
 

4. Båda parterna har rätt till tid i enskildhet 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 
 



 

 

 

5. I ett bra förhållande stödjer parterna varandra fullt ut 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

6. Acceptans mellan parterna är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

7. I ett bra förhållande känner parterna sig attraherade av varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

8. Parterna i ett bra förhållande delar på sysslorna i hemmet 
  

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

9. Ett bra förhållande övervinner alla konflikter 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

10. I ett bra förhållande tar parterna hänsyn till varandras känslor 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

11. Att kunna prata om allt är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

 



 

 

 

 
12. Ett förhållande kan inte fungera utan kärlek 

 
1 2 3 4 5 6 

Instämmer     Instämmer 
Inte     Helt 

 
 

13. Ett bra förhållande är beroende av att parterna är lojala mot varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

14. I ett bra förhållande måste parterna få ha tid för sig själva 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

15. I ett bra förhållande lägger parterna mycket tid på att uppfylla varandras behov 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

16. Om parterna inte accepterar varandra kan de inte riktigt älska varandra 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

17. Utan ett tillfredställande sexliv kan ett förhållande inte att hålla 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

18. Utan jämlikhet mellan parterna kan ett förhållande inte hålla 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 



 

 

 

19. Konflikter i ett bra förhållande konfronteras och löses direkt 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 

20. Ömsesidig respekt mellan parterna är grundläggande för ett bra förhållande 
 

1 2 3 4 5 6 
Instämmer     Instämmer 

Inte     Helt 

 
 
 
 
Del 3. Tillfredställelse 
Dessa frågor ska du besvara utifrån hur tillfredställande du anser att ditt förhållande är just nu och det är 
viktigt att du försöker svara så korrekt som möjligt så att dina svar speglar det du tycker. Markera det 
skalsteg som bäst beskriver din åsikt med en ring.  
 
 

1. Hur stor är andelen av positiva aspekter i ditt förhållande? 
 

1 2 3 4 5 6 
Mycket     Mycket 

Liten     Stor 

 
 

2. Hur stor är andelen av negativa aspekter i ditt förhållande? 
 

1 2 3 4 5 6 
Mycket     Mycket 

Liten     Stor 

 
 

3. Hur tillfredställd är du med ditt förhållande? 
 

1 2 3 4 5 6 
Mycket     Mycket 

Otillfredsställd     Tillfredsställd 

 
 
 

4. Hur tillfredställd är du med din och din partners kommunikation? 
 

1 2 3 4 5 6 
Mycket     Mycket 

Otillfredsställd     Tillfredsställd 

 



 

 

 

 
5. Hur tillfredställd är du med din kunskapsnivå om din partners förväntningar? 

 
1 2 3 4 5 6 

Mycket     Mycket 
Otillfredsställd     Tillfredsställd 

 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan!! 
 
Om du har kommentarer eller tillägg kan du skriva det här nedan. 
 
 
 




