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Sammanfattning 

Bakgrund: En bra relation motverkar ångest och depression medan en dålig relation är sämre 

för den psykiska hälsan än att vara singel. Bra kärleksrelationer består av komponenter som 

exempelvis nöjdhet, intimitet, kärlek och engagemang. Nöjdhet predicerar dessutom nöjdhet 

senare i relationen. Kärlek belyses utifrån definitionerna romantisk kärlek, kamratlig kärlek, 

vuxen anknytningskärlek och medkännande kärlek. Medkännande kärlek innefattar ömhet, om-

sorg, förståelse, vård, stöttning och hjälpsamhet. Hängivenhet innebär att vara lyhörd inför sin 

partners behov och hjälpa denne. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur man i tidigare forskning beskrivit hur hän-

givenhet och medkännande kärlek i en kärleksrelation påverkar förhållandet. 

Metod: En litteraturstudie där åtta artiklar om hängivenhet och medkännande kärlek i förhål-

landen undersöktes. Genom en innehållsanalys av de åtta artiklarna skapades temat ”Att bry sig 

om sin partner”, samt huvudkategorierna ”Att ha kärlek att ge” och ”Upplevelsen av att ha fått 

något”. 

Resultat: Personer som har mycket kärlek att ge upplever att de får mycket kärlek tillbaka då 

de betraktar sin partner till stor del utifrån sig själva och att denna syn på sig själva och sin 

partner skapade mer omtanke och bättre förhållanden vilket var ömsesidigt förstärkande. Om-

tanken kunde vara förankrad i människors identitet och det fanns mycket som indikerade att 

omtänksamma personer kände högre grad av medkänsla mot sin partner. Medkänslan och den 

positiva synen på partnern var delaktig i den genuina viljan och glädjen över att hjälpa sin part-

ner och att den glädjen behövde upprätthållas genom att personen fick omtanke tillbaka. 

Diskussion: Resultatet från analysen diskuteras utifrån anknytningsteorin som teoretisk refe-

rensram där det fanns indikationer för att medkännande kärlek, hängivenhet och trygg anknyt-

ning skulle kunna vara ömsesidigt förstärkande. 

Nyckelord: Nära relationer, kärlek, medkännande kärlek, hängivenhet 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: A good relationship counteracts anxiety and depression, while a bad relationship 

is worse for the mental health than being single. Good romantic relationships consist of com-

ponents such as satisfaction, intimacy, love and commitment. Satisfaction also predicts satis-

faction later in the relationship. Love is illuminated according to the definitions romantic love, 

companionate love, adult attachment love and compassionate love. Compassionate love include 

tenderness, caring, understanding, care, supportiveness and helpfulness. Devotion (communal) 

means to be responsive to your partner's needs and help them. 

 

Purpose: The purpose of this study is to examine how the previous research has described how 

devotion and compassionate love in a love relationship affect the relationship. 

 

Method: A literature study where eight articles about the dedication and compassionate love in 

relations were investigated. Through a content analysis of the eight articles the theme "Caring 

about your partner” was created, as well as the main categories "To have love to give" and ”The 

experience of have been given something". 

 

Results: People who have much love to give experience that they recieve much love in return 

as their perception of their partner is largely based on themselves and that this view of themsel-

ves and their partners created greater care and better conditions, which were mutually reinfor-

cing. The thoughtfulness could be rooted in people's identity and there was much that indicated 

that thoughtful people felt a greater degree of compassion towards their partners. The compass-

ion and the positive perception of the partner were a part of the genuine will and joy of helping 

their partners and in order for the joy to be maintained, the person needed to recieve care in 

return 

 

Discussion: The results of the analysis are discussed with attachment theory as a theoretical 

reference frame where there were indications that compassionate love, devotion and secure at-

tachment could be mutually reinforcing. 

Keywords: Interpersonal relations, love, compassionate love, communal strength 
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Bakgrund 

WHO (1998) beskriver folkhälsa som hälsa hos en population utifrån livsvillkor och livsstil. 

Folkhälsa är ett koncept vars mål är att öka människors livskvalité, hälsa och förlänga livet hos 

hela populationer genom bland annat hälsopromotion. 

     Enligt Naidoo och Willis (2009) innebär folkhälsa att funktionshinder, skador och sjukdomar 

ska förhindras medan hälsa och välmående ska främjas och skyddas med hjälp av samhällets 

organiserade ansträngningar. Hälsopromotion anses vara en del av folkhälsa som används för 

att säkra folkhälsan genom exempelvis hälsoutbildning som är en del av hälsopromotion. Enligt 

Bangkok Charter (WHO, 2009) baseras hälsopromotion på rätten till högsta möjliga 

hälsostandard till alla människor utifrån hälsa, vilket innefattar livskvalité, spirituellt- och 

psykiskt välmående. WHO Europé (1986) menar att hälsa kan definieras som en resurs i 

vardagen samt psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. De menar att hälsa består av både 

personliga och sociala resurser som kan förändras över tid och på grund av yttre omständigheter. 

     Korp (2004) menar att den allmänna definitionen av hälsopromotion är åtgärder för att 

främja och bevara människors hälsa. Vidare nämns den snävare definitionen av hälsopromotion 

som utgår från Ottawa charter (WHO Europe, 1986) som menar att människor ska få mer 

kontroll över sina liv och att de ska kunna främja sin hälsa på egen hand och att hälsopromotion 

strävar efter att människor ska uppnå hälsa.  

     Enligt Ottawa Charter är relationer och att bry sig om andra en viktig del av livet, vilket 

framgår av följande citat: 

 

”Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play and 

love. Health is created by caring for oneself and others, by being able to take decisions and have control over one's 

life circumstances, and by ensuring that the society one lives in creates conditions that allow the attainment of 

health by all its members.” (WHO Europe, 1986, s 4) 

 

     I bakgrundsdokumentet för ”mental health action plan” nämnde WHO (2012) att en del av 

psykiskt välmående beror på sociala faktorer som exempelvis att forma relationer. Vidare 

nämns social intelligens som viktigt för psykiskt välmående och det innefattar att respektera 

andra människors perspektiv, hantera sociala relationer och ta ansvar. Likaså är det viktigt för 

människor att kunna ta sig tid för personer de älskar. Skyddande faktorer för den psykiska 

hälsan är exempelvis kommunikationsförmåga, självkänsla, stresshantering, socialt stöd från 

familjen och goda relationer inom familjen. 
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     Studier har visat att psykosocial problematik som exempelvis relationsproblem och 

ensamhet är vanliga orsaker till att folk söker vård för exempelvis multipla symptom, trötthet 

och smärta (Karlsson, 2004). Även dödsfall till följd av olyckor och självmord hade samband 

med att vara ensamstående (Uggla & Mace, 2015).   

     Enligt Kamp Dush och Amato (2005) främjas lycka och subjektivt välmående av att leva i 

ett förhållande. Personer som var gifta upplevde mest subjektivt välmående medan de som hade 

en sambo upplevde näst mest medan singlar som inte dejtade upplevde minst subjektivt 

välmående. Utifrån kvalitativa intervjuer med 691 deltagare fann de att engagemang för sin 

partner (commitment) och subjektivt välmående gick hand i hand. Människor som var i lyckliga 

relationer upplevde dessutom högre grad av subjektivt välmående än de som var i olyckliga 

förhållanden. Studier (Holt-Lunstad, Birmingham och Jones 2008; Leach, Butterworth, Olesen 

& Mackinnon 2013) har visat att det endast är förhållanden med bra kvalité som är bättre för 

den psykiska hälsan än att vara singel eftersom bra förhållanden motverkar depression och 

ångest. 

     Kvinnor i ett förhållande med låg kvalité uppvisade samma grad av depression och högre 

grad av ångest jämfört med singelkvinnor (Leach et al., 2013 ). 

     Fletcher, Simpson och Thomas (2000) använde sex stycken komponenter för att mäta 

relationskvalité och dessa var: kärlek, passion, intimitet, förtroende, nöjdhet och engagemang. 

Farooqi (2014) gjorde en litteraturstudie om relationskvalité och drog slutsatsen att det bestod 

av förlåtelse, omvårdnad, förståelse, intimitet, välmående, bekräftelse, ömhet och omtanke.   

     Hassebrauck och Fehr (2002) menar att relationskvalité grundar sig på självständighet, 

intimitet, sexualitet och överenskommelse. De saker som ansågs viktigast för relationskvalité 

enligt respondenterna i deras studie var att lyssna på varandra, prata med varandra, empati, visa 

intresse, övervägande och att ta sig tid för varandra. Intimitet hade dock störst korrelation med 

nöjdhet i förhållanden då de menade att intimitet innehöll förtroende, ärlighet, öppenhet, att 

lyssna på varandra och att ta sig tid för varandra. Intimitet var dessutom en del av 

relationskvalité enligt både Fletcher et al. (2000) och Farooqi (2014), men för övrigt skiljde sig 

begreppet från relationskvalité enligt Hassebrauck och Fehr (2002).     

     Hassebrauck och Fehr (2002) menar dock att deras studie hade likheter med studien av 

Fletcher et al. (2000) då båda deras definitioner innebar att relationskvalité var något 

multidimensionellt vilket de menar innebär att deras definition av relationskvalité tar hänsyn 

till parets olikheter eller förändringar i förhållandet. Både Hassebrauck och Fehr (2002) och 

Fletcher et al. (2000) kom fram till liknande slutsatser även om Hassebrauck och Fehr (2002) 

hade en induktiv ansats medan Fletcher et al. (2000) hade en deduktiv ansats. 
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      I studien av Malinen, Tolvanen och Ronka (2012) så undersöktes sambandet mellan kvalitén 

på förhållanden och beteenden för att upprätthålla förhållanden och det visade sig att de 

variablerna hade ett samband. Utifrån resultaten från studien så menar Malinen et al. (2012) att 

de viktigaste sakerna för att upprätthålla ett förhållande på en bra nivå är konflikthantering, 

säkerhet, positivitet och rådgivning. Malinen et al. (2012) definierar relationsupprätthållande 

(relationship maintenance) som en process där paren försöker upprätthålla en tillfredsställande 

nivå i förhållandet. Stafford (2011) kritiserar mätinstrumentet relational maintenance strategies 

measure, för relationsupprätthållande som Malinen et al. (2012) använde. Stafford (2011) 

skapade en ny variant av mätinstrumentet, relational maintenance behavior measure och menar 

att relationsupprätthållande beteenden består av sju komponenter och dessa är: Självutlämnande, 

förståelse, att prata om relationen, positivitet, att dela på uppgifter, att engagera sig i sociala 

nätverk och försäkran om att relationen ska fortsätta.   

     Ruffieux, Bodenmann, och Nussbeck (2014) studerade stabilitet och nöjdhet bland gifta par. 

Nöjdheten i förhållandet var det som starkast predicerade nöjdhet i förhållandet tio år senare 

för kvinnor medan det var att hantera stress tillsammans med sin partner som var viktigast för 

att män skulle vara nöjda tio år senare. 

     Enligt Donnellan, Assad, Robins och Conger (2007) finns det personlighetsdrag som har 

samband med relationskvalité och nöjdhet i ett förhållande. De uttrycker sällan aggression, 

rädsla eller ilska. Däremot är de sociala, glada och har självkontroll. Människor med dessa 

egenskaper hade dessutom en partner som var mer nöjd och lycklig i förhållandet. Donnellan 

et al. (2007) menar även att beteenden mot andra personer visar om personens känslor, tankar 

och handlingar tenderar att vara genomträngande och stabila. 

        

Kärlek 

Enligt Berscheid (2010) är kärlek ett invecklat begrepp och hon valde att dela upp kärlek i fyra 

olika delar. Dessa var: Romantisk kärlek (romantic love), vuxen anknytningskärlek (adult 

attachment love), medkännande kärlek (compassionate love) och kamratlig kärlek 

(companionate love). Berscheid (2010) menade att kamratlig kärlek kunde benämnas som starkt 

gillande eller vänskaplig kärlek medan romantisk kärlek kunde benämnas som passionerad 

kärlek, förälskelse eller erotisk kärlek och kopplas till sensuella känslor och sexuellt begär. 

Romantisk kärlek kan utvecklas från sexuellt begär och kombineras med vänskap. 

Kombinationen av sexuellt begär och vänskap kan man säga är romantisk kärlek. Vuxen 

anknytningskärlek innebär att en person används som en fristad och som ett säkerhetsfundament 

samt upprätthåller känslan av närhet och ger separationsångest.  
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     Medkännande kärlek kallas sann kärlek, villkorslös kärlek, hängiven lyhördhet (communal 

responsiveness) eller altruistisk kärlek och definieras av Berscheid (2010) som att en individ 

ger vård till någon annan vid behov. En tidigare variant av altruistisk kärlek kallas agape och 

den är villkorslös och uppoffrande (Hendrick & Hendrick, 1986), men Fehr, Harasymchuk och 

Sprecher (2014) menade att även om agape har ett starkt samband med medkännande kärlek så 

var medkännande kärlek bättre för relationer än agape. 

     Hegi och Bergner (2010) använder dessa fyra former av kärlek i sin undersökning men har 

bytt ut vuxen anknytningskärlek mot föräldrakärlek, medan medkännande kärlek byttes ut mot 

altruistisk kärlek, men begreppen var likartade. De gjorde två studier där de undersökte vad 

människor ansåg var grundläggande inom romantisk kärlek, kärlek till föräldrar, kamratlig 

kärlek och altruistisk kärlek och det visade sig att investering i den andres välmående för dennes 

skull och engagemang var bland det mest grundläggande i alla former av kärlek. 

      

Tidigare forskning 

Hängivenhet       

Hängiven riktning (communal orientation) innebär att bry sig om andra människors välmående 

och dessutom en tro om att dessa personer bryr sig om en tillbaka och finns för en när man 

behöver dem, samt människors tendens att följa hängivna normer i relationer med andra 

personer (Clark, Oullette, Powell & Milberg 1987; Mills et al., 2004). En studie av Le, Impett, 

Kogan, Webster och Cheng (2013) visar att människor med hög grad av hängiven riktning var 

mer nöjda med sina förhållanden, hade bättre självkänsla och upplevde mer kärlek både 

gentemot mänskligheten och människorna i nära relationer i sin vardag. Till exempel kände de 

mer kärlek gentemot hemlösa och att det var möjligt att de var mer stödjande gentemot 

exempelvis välgörenhetsorganisationer. De nämner även att hängiven riktning kanske kan göra 

det enklare att upprätthålla relationer och det egna välmåendet.  

     Enligt McCall et al. (2000) så uppfattar personer som har hög grad av hängiven riktning att 

andra människor också har det i hög grad, medan människor med låg grad av hängiven riktning 

uppfattade att andra hade låg grad av hängiven riktning.   

      Le et al. (2013) menar att personer med hängiven motivation har ett behov av att vårda 

andra människor. Den osjälviska viljan att vårda andra hade både personliga och sociala 

(interpersonal) belöningar till skillnad från egoistiska motiv som inte påvisade några positiva 

effekter i människors vardag. Yoo, Clark, Lemay, Salovey och Monin (2011) menar att hängiven 
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motivation (communal motivation) innebär att vara lyhörd gentemot sin partner och fokusera 

på denna och dennes behov. 

     Enligt Clark och Mills (1979) bygger begreppet hängiven relation (communal relationship) 

på att de som är i förhållandet, villkorslöst reagerar på sin partners behov. Begreppet hängiven 

styrka (communal strength) definieras enligt Mills, Johnson, Clark och Ford (2004) som 

människors motivation till att möta sin partners behov på ett hängivet (communal) sätt. 

     

Medkännande kärlek 

Fehr och Sprecher (2009) gjorde en undersökning om begreppet medkännande kärlek och 

menar att det är ett prototypbegrepp som behöver utvecklas. De menade att vanlig kärlek och 

medkännande kärlek hade samma kärna då deltagarna i studien menade att det viktigaste inom 

medkännande kärlek var omsorg, förtroende, hjälpsamhet, förståelse, att ta sig tid till varandra, 

att göra vad som helst för andra och bry sig om hur andra mår. 

     I forskningen om medkännande kärlek används ”Compassionate Love Scale”, som skapats 

av Sprecher och Fehr (2005) som skapade skalan för medkännande kärlek utifrån deras 

definition av begreppet:  

 

”Compassionate love is an attitude toward other(s), either close others or strangers or all of humanity; containing 

feelings, cognitions, and behaviors that are focused on caring, concern, tenderness, and an orientation toward 

supporting, helping, and understanding the other(s), particularly when the other(s) is (are) perceived to be suffering 

or in need.” (Sprecher & Fehr, 2005, s 630) 

 

     Enligt Underwood (2009) innehåller medkännande kärlek följande komponenter: 

Emotionellt engagemang, att värdesätta personen ifråga på en grundläggande nivå, öppenhet, 

lyhördhet, att ömsintheten sker av fri vilja och förståelse för den andres känslor och behov. Med 

fri vilja menar hon att de medkännande handlingarna sker genom inre motivation och inte 

genom yttre tryck.  

     Då det inte finns någon litteraturstudie om hängivenhet och enbart två litteraturstudier om 

medkännande kärlek (Fehr et al., 2014; Oman., 2010) så vore det intressant att se vad den 

samlade forskningen om dessa två faktorer säger om förhållanden. Alla studier som nämnts 

ovan om hängivenhet och medkännande kärlek är studier från USA.  

     Då hälsopromotion strävar efter att människor ska uppnå fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående (WHO, 2009), och bra relationskvalité tycks öka människors välmående och 

skyddar mot ensamhet, depression och ångest (Hawkley et al. 2008; Holt-Lunstad et al., 2008; 
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Kamp Dush & Amato, 2005; Leach et al., 2013) så är det viktigt att undersöka vad som främjar 

goda relationer. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur man i tidigare forskning beskrivit hur hängivenhet 

och medkännande kärlek i en kärleksrelation påverkar förhållandet. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas parförhållanden av hängivenhet och medkännande kärlek gentemot en partner? 

Hur påverkas människorna inom förhållandet av hängivenhet och medkännande kärlek? 

 

Teoretisk referensram 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin enligt Bowlby (1998) innebär att de första åren i en människas liv är viktiga 

för människans utveckling då barn anknyter till sina föräldrar vilket påverkar hur de i vuxen 

ålder anknyter till andra vuxna. Bland annat får personer med en dålig anknytning sårbara 

personligheter genom att de får otrygg-undvikande (avoidant attachment) eller otrygg-

ambivalent anknytning (attachment-anxiety). Otrygg anknytning skapas genom att föräldrarna 

inte kan se till barnens behov ordentligt som exempelvis när barnen behöver kärlek men blir 

ignorerade. Dock kunde barnen få lite kärlek från föräldrarna ibland vilket gjorde att barnen 

fick förhoppningen om kärlek från sina föräldrar vilket ökade deras behov av uppmärksamhet 

och skapade en rädsla för att vara ensamma. 

     Hazan och Shaver (1987) menar att små barn med otrygg-ambivalent anknytning är 

protesterande. Detta menar Bowlby (1988) innebär att de börjar gråta och protestera när deras 

föräldrar lämnar dem, exempelvis på förskolan, medan barn med otrygg-undvikande 

anknytning valde att inte vända sig till sin mamma när de var rädda. Detta menar Hazan och 

Shaver (1987) beror på att barn med otrygg-undvikande anknytning haft mödrar som varit 

avvisande och kyliga. Medan barn med otrygg-ambivalent anknytning haft mödrar som växlat 

mellan att ge barnet positiva och negativa upplevelser av föräldraskapet. Barn med trygg 

anknytning har däremot haft mödrar som varit omhändertagande och lyhörda för sina barns 

behov. 

     Ainsworth (1989) menar att små barn lär sig att om de skriker så kommer deras föräldrar. 

Barn med trygg anknytning blir inte oroliga om de separeras från sina föräldrar en stund 
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eftersom de vet att deras föräldrar kommer tillbaka. Ainsworth och Bowlby (1991) menar att 

barn behöver en trygg person som de kan gå tillbaka till när de har varit ute och utforskat på 

egen hand. Barn med otrygg anknytning grät dock mycket trots att deras mamma var i närheten. 

     Enligt Bowlby (1988) brukar barn som blivit utsatta för övergrepp ha ett undvikande 

beteende när de möter sina föräldrar efter att ha varit separerade från dem. Detta utspelar sig 

genom att barnen exempelvis undviker att titta på sina föräldrar eller att de närmar sig dem men 

sedan väljer att krypa åt ett annat håll. Dessa barn var även mer aggressiva, särskilt mot vuxna. 

De visade även aggressivitet, rädsla och oro mot gråtande barn. 

     Enligt Mikulincer och Shaver (2007) så påverkar anknytningsmönstren från barndomen hur 

människor fungerar i förhållanden som vuxna. En otrygg-ambivalent anknytning, kan leda till 

en rädsla för att partnern inte finns tillgänglig för dem när de behöver sin partner. Människor 

med otrygg-undvikande anknytning vill däremot vara självständiga och emotionellt 

distanserade från sin partner för de tvivlar på att partnern har goda intentioner.   

     Ainsworth (1989) menar att trygg anknytning är ett emotionellt band där personen känner 

tröst och trygghet. Enligt Hazan och Shaver (1987) spelar anknytningsmönster en stor roll i 

vuxenlivet vad gäller vilken syn människor har på sig själva och sitt egenvärde. Även vilken 

syn de har på andra personer påverkas av anknytningsmönstret, till exempel genom 

uppfattningen av hur pålitlig deras partner är och om partnern finns för dem vid behov. Även 

synen på kärlek gentemot en partner påverkas av anknytning. 

     Enligt Li och Zheng (2014) går det att förändra människors anknytningsmönster så att de 

blir mer trygga individer, genom att bland annat öka deras självkänsla, vilket ökade deras 

subjektiva välmående. 

 

Centrala begrepp 

Då vissa begrepp är ovanliga eller svårdefinierade och förekommer ofta i denna text finns denna 

lista över definitioner av centrala begrepp i bokstavsordning. Altruism definieras som en 

handling för att gynna någon annan utan att förvänta sig något tillbaka (Trivers, 1971). Empati 

definieras ofta som förmågan att se saker ur någon annans perspektiv (Devoldre, Davis, 

Verhofstadt & Buysse, 2010).   

     Hängiven lyhördhet (communal responsiveness) är att människor bryr sig om sin partner 

och ser till dennes behov (Lemay & Clark, 2008; Lemay & Neal, 2012). Hängiven motivation 

(communal motivation) innebät att vara lyhörd gentemot sin partner och fokusera på denna och 

dennes behov (Yoo et al. 2011). Hängiven motivation brukar användas som begrepp trots att 
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det egentligen är communal strength som undersökts, som i studien av Kogan et al. (2010). 

Hängivna relationer (communal relationships) innebär ett förhållande där de i förhållandet 

villkorslöst reagerar på sin partners behov (Clark & Mills, 1979). Hängiven riktning (communal 

orientation) är människors tendens att följa hängivna normer i relationer med andra personer 

(Mills et al., 2004). Hängiven styrka (communal strength) är människors grad av motivation till 

att tillmötesgå andras behov (Mills et al., 2004).  

     Medkännande kärlek (compassionate love) består av tankar, känslor och handlingar som 

fokuserar på ömhet, omsorg och vård och dessutom har en inriktning mot att förstå, stötta och 

hjälpa andra. Särskilt när andra är i behov av hjälp eller lider (Fehr & Sprecher, 2005), denna 

definition av medkännande kärlek används i denna litteraturstudie. Projektioner innebär att 

människor överför sina egna egenskaper till andra personer (Lemay, Clark & Feeney, 2007; 

Lemay & Clark, 2008). Prosocialt beteende är handlingar som gynnar andra oavsett om motivet 

är osjälviskt eller inte (Eisenberg & Fabes, 1990). Relationsspecifik anknytning är 

anknytningsmönstret i specifika relationer (Sprecher & Fehr, 2010). 

 

Metod och material 

En systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2008) genomfördes. De utvalda 

artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

     

Urval och datainsamling    

Urvalet gjordes utifrån vad som ansågs vara relevant att studera vidare utifrån tidigare studier. 

Tanken var att undersöka osjälviskhet inom förhållanden och hur det påverkar förhållandet och 

människorna i förhållandet och därför gjordes sökningar efter begreppen prosocialt beteende 

och altruism inom relationer. Sökningen ”prosocial behvaior gav 30 702 resultat, 

medan ”prosocial behavior AND love” i ämnet interpersonal relations gav 146 när dubbletterna 

hade avlägsnats med kriteriet artiklar från 2005 och framåt.  ”Social support” gav 8424 resultat 

inom ämnet interpersonal relations. ”Altruism" AND love gav 449 resultat med samma 

sökkriterier. Sökorden ”prosocial behavior AND couples” och ämnet interpersonal relations så 

blev det 156 resultat men väldigt få resultat som handlade om romantiska förhållanden. Därefter 

skedde en avgränsning till medkännande kärlek och hängivenhet då dessa aspekter verkade 

mest relevanta inom ämnesområdet. 

     Urvalskriterierna för artiklarna var: Enbart vetenskapliga artiklar som var kollegialt 

granskade (peer reviewed), att språket var engelska eller svenska samt inkludering av 
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romantiska relationer. Inkludering av medkännande kärlek eller hängivenhet och dess 

konsekvenser för förhållandet. Inkludering av både kvantitativa och kvalitativa studier. 

Exkludering av litteraturstudier 

     Efter att ha satt kraven peer reviewed och vetenskapliga artiklar så söktes artiklarna i alla 

tillgängliga databaser inom ämnet interpersonal relations. Dessa sökningar gjordes den sjunde 

Mars 2015. Eftersom sökningen bara var inom ämnesområdet ”interpersonal relations” så 

försvann vissa artiklar som skulle kunnat vara relevanta för studien. ”Interpersonal relations” 

är ett paraplybegrepp för nära relationer vilket gjorde att det var ett relevant ämnesord men 

vissa forskare hade valt att inte ha med det som ämnesområde trots att deras artiklar handlade 

om just det, vilket gjorde att dessa studier inte kom med i sökresultatet. Därför gjordes en ny 

sökning den 25 mars i databasen PsycInfo utan några krav på ämnesord och dessa sökord 

redovisas nedan. Efter att dessa artiklar granskats mer noga så skedde urvalet genom ett 

strategiskt urval via en undersökning av artiklarnas relevans utifrån begreppen som använts i 

sökningarna samt förankringen till folkhälsovetenskap.  

     Nästan alla av de mest relevanta artiklarna förekom i båda sökningarna även om det fanns 

andra relevanta artiklar där flera artiklar handlade om tacksamhet som också är väldigt viktigt 

i relationer. Men de flesta artiklarna sållades bort vid den sista genomgången eftersom de ofta 

inte hade fokus på begreppen som eftersöktes eller inte fokuserade på hur begreppen påverkade 

relationerna eller människorna i relationerna. Då begreppen medkännande kärlek och 

hängivenhet var både nya och få inom ämnet så fick de vara äldre än tio år: 

 

Tabell 1. Beskrivning av sökord och sökresultat 

Communal strength 15 artiklar 

Communal responsiveness 4 artiklar 

Communal motivation 5 artiklar 

 

Communal relationship 101 artiklar 

Communal orientation 240 artiklar 

Compassionate love 78 artiklar 

Communal relationships 49 artiklar 
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En genomgång gjordes efter studier som innehöll romantiska relationer genom läsning av 

sammanfattningarna till de flesta artiklarna inom dessa sökord vilket slutligen ledde till att 25 

artiklar blev kvar från sökningen inom interpersonal relations i samtliga databaser och 29 

artiklar blev kvar utifrån sökorden i PsycInfo. Utifrån dessa artiklar så fanns det artiklar som 

förekom i båda sökningarna medan en artikel valdes trots att den fanns i bara en av sökningarna. 

Tre artiklar som fanns i båda sökningarna valdes bort. Sammanlagt valdes åtta artiklar ut för 

analys (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Redogörelse för utvalda artiklar 

Författare År Titel 

Collins et 

al.  

2014 Psychological, physiological, and behavioral responses to a partner 

in need: The role of compassionate love 

Kogan et al.  2010 When giving feels good. The intrinsic benefits of sacrifice in 

romantic relationships for the communally motivated 

Lemay & 

Clark 

2008 How the Head Liberates the Heart: Projection of Communal 

Responsiveness Guides Relationship Promotion 

Mills et al. 2004 Measurement of communal strength 

Reis et al.  2014 The expression of compassionate love in everyday compassionate 

acts 

Sprecher &  

Fehr 

2010 Dispositional attachment and relationship-specific attachment as 

predictors of compassionate love for a partner 

Williamson 

& 

Silverman  

2001 Violence against female partners: Direct and interactive effects of 

family history, communal orientation, and peer-related variables 

Zak et al.  2010 Assessments of trust in intimate relationships and the self-

perception process 
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Innehållsanalys 

Tabell 3. Exempel på hur analysen gått till 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

own responsiveness predicted percived partner 

responsiveness 

Egen lyhördhet → upplevd  

partnerlyhördhet 

Bias Upplevelsen 

av att ha fått 

något 

Both the provider and recipent benefit when they 

believe that compassionate love has been enacted 

Båda gynnades när de trodde 

medkännande handlingar 

hade skett 

Kärleksha

ndlingar 

Upplevelsen 

av att ha fått 

något 

Spouses' own relationship satisfaction was higher on 

days when they behaved compassionately, even if their 

partner did not notice the act 

Makarnas relationsnöjdhet 

högre när de betedde sig 

medkännande, trots partnern 

missade handlingen 

Missade 

kärlekshan

dlingar 

Att ha kärlek 

att ge 

People high in communal strength may have made 

being a caring, responsive relationship partner part of 

their identity 

Hängiven styrka → vårdande 

lyhörd partner del av 

identiteten 

Vårdande 

identitet 

Att ha kärlek 

att ge 

 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundman (2004). 

Först gjordes en genomläsning av samtliga artiklar som skulle analyseras. Därefter gjordes en 

genomgång av resultaten och diskussionerna där meningsenheter identifierades. 

Meningsenheterna kondenserades så att det väsentliga i dem blev mer överskådligt medan det 

oväsentliga försvann. Koder skapades utifrån meningsenheterna som kondenserats och dessa 

sammanfattade kärnan i meningsenheterna. Därefter radades alla koderna upp i ett separat 

dokument där de sedan placerades i kategorier där ingen kod hamnade utanför eller emellan 

kategorierna. Ett tema framkom utifrån kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman 

& Graneheim, 2008). 

 

Etiska aspekter 

De studier som undersöktes i denna litteraturstudie var etiskt granskade. I de artiklar där den 

etiska prövningen inte hade redovisats så undersöktes etikkraven hos de tidskrifter som 

publicerat artiklarna. 
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Resultat av litteratursökning 

Nedanstående tabell är resultatet av litteratursökningen där den sammanfattar artiklarna som 

valdes ut. 

 

Tabell 4. Redogörelse för utvalda artiklar 

Författare Design Deltagare Resultat Titel 

Collins et 

al. (2014) 

Kvantitativ 

Experimen

tell 

104 Hög medkännande kärlek 

gav större medkännande 

fysiologisk, kognitiv, 

emotionell och 

beteendemässig respons 

Psychological, physiological, 

and behavioral responses to a 

partner in need: The role of 

compassionate love 

Kogan et al. 

(2010) 

Analys av 

dagböcker 

138 Äkthet kopplade hängiven 

styrka till närhet, kärlek och 

nöjdhet i relationen 

When giving feels good. The 

intrinsic benefits of sacrifice 

in romantic relationships for 

the communally motivated 

Lemay & 

Clark 

(2008) 

Kvantitativ 

Enkäter 

216 Egen lyhördhet påverkade 

upplevelsen av sin partners 

lyhördhet 

How the Head Liberates the 

Heart: Projection of 

Communal Responsiveness 

Guides Relationship 

Promotion 

Mills et al. 

(2004) 

Kvantitativ 

Enkäter 

246 Hängiven styrka och 

äktenskapsnöjdhet var 

ömsesidigt förstärkande för 

båda i förhållandet 

Measurement of communal 

strength 

Reis et al. 

(2014) 

Analys av 

dagböcker 

216 Medkännande handlingar 

gynnade relationsnöjdheten 

för båda i förhållandet även 

om handlingarna inte ens 

upptäcktes eller utfördes 

The expression of 

compassionate love in 

everyday compassionate acts 

Sprecher &  

Fehr (2010) 

Kvantitativ 

Enkäter 

378 Trygg anknytning och trygg 

relationsanknytning hade 

samband med 

medkännande kärlek 

Dispositional attachment and 

relationship-specific 

attachment as predictors 

of compassionate love for a 

partner 

Williamson 

& 

Silverman 

(2001) 

Kvantitativ 

Enkäter 

172 Ökad hängiven riktning 

minskade sannolikheten för 

partnervåld och umgänge 

med våldsamma personer 

Violence against female 

partners: Direct and 

interactive effects of family 

history, communal 

orientation, and peer-related 

variables 

Zak et al. 

(2010) 

Kvantitativ 

Experimen

tell 

128 Både ökad 

självmedvetenhet och 

hängiven riktning gav högt 

förtroende för partnern 

Assessments of trust in 

intimate relationships and the 

self-perception process 
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Resultat av innehållsanalys 

En innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) gjordes och resulterade i temat Att 

bry sig om sin partner då detta tema återkom på olika sätt i de olika kategorierna. Detta visade 

sig exempelvis genom en vilja att hjälpa sin partner, att ge omtanke, att få omtanke och hur 

dessa aspekter påverkade människorna i relationen. 

      Två huvudkategorier framkom där den ena huvudkategorin var Att ha kärlek att ge och den 

andra huvudkategorin var Upplevelsen av att ha fått något. Dessa huvudkategorier hade tre 

respektive fyra underkategorier. 

     Ett gemensamt drag för hängivenhet och medkännande kärlek var att båda handlade om att 

finnas där för sin partner genom allt från små saker som att försöka förstå sin partner till att 

offra extremt mycket för sin partners skull.  

     Att bry sig om sin partner och se till dennes behov var centralt för lyhördhet, hängiven styrka 

och medkännande kärlek. Det fanns även en vilja och en glädje i att hjälpa sin partner som kom 

inifrån. Även medkänsla gentemot partnern var viktigt, samt att fokusera på sin partner. En 

central del var hur omtanken uppfattades och vem som påverkades av omtanken. Det var inte 

bara personens egen omtanke som var viktig, utan även om personen fick någon omtanke 

tillbaka. 

 

Tabell 5. Tema och kategorier 

 Tema: Att bry sig om sin 

partner 

 

Kategori: Att ha kärlek att 

ge 

 Kategori: Upplevelsen av att 

ha fått något 

Underkategorier:  Underkategorier: 

Positiva 

omtänksamhetsspiraler 

 Upplevelsen av att ha en 

omtänksam partner 

Empati  När fokus slår fel 

Att vara äkta  Vikten av ömsesidighet 

  Uppskattning och tacksamhet 

 



14 

 

Att ha kärlek att ge 

Att ha kärlek att ge handlar om personens egen omtanke, då omtanke gav positiva effekter i 

form av bland annat ökad relationsnöjdhet och ökad omtanke. Att ha kärlek att ge handlade 

även om människans vilja och förmåga att ge kärlek. Kärleksfulla personer hade en inre 

motivation att vara omtänksamma och det visade sig genom bland annat empati gentemot 

partnern som gjorde att deras stödjande beteende visade sig utan att de var medvetna om det. 

Kategorin är uppbyggd av tre underkategorier. Dessa underkategorier blev Positiva 

omtänksamhetsspiraler, Empati och Att vara äkta. 

 

Positiva omtänksamhetsspiraler 

Resultatet visar att människor med kärlek att ge, hade en hög grad av hängivenhet, lyhördhet 

och medkännande kärlek och hade dessutom en partner som också hade höga poäng i de 

mätningar som gjordes av dessa egenskaper. Både medkännande kärlek och hängivenhet var 

ömsesidigt förstärkande med relationsnöjdhet. Att vara hängiven, både när det gäller styrka och 

riktning, beskrevs som något som liknade medkännande kärlek. 

     Personer med mycket kärlek att ge blev glada över att ge från sig själva till förmån för sin 

partner och var även mer benägna till att stödja och hjälpa sin partner. Inom både medkännande 

kärlek och hängivenhet fanns en vilja att tillmötesgå sin partners behov. Om människor utförde 

omtänksamma handlingar mot sin partner så ökade det relationsnöjdheten för den som utförde 

handlingen i många fall, även om partnern helt missade handlingen eller inte gav något tillbaka.  

     Redan vid början av flera studier så var relationsnöjdheten högre för de med mycket kärlek 

att ge till sin partner. Dessa personer verkade dessutom ha en förmåga att våga vara sårbara då 

de utförde handlingar som kunde medföra emotionell sårbarhet ifall de exempelvis blev 

avvisade eller ifall det visade sig att handlingen inte uppskattades. 

 

Att vara äkta 

Att vara äkta handlade om att människor hade en genuin vilja att stötta som verkligen kom 

inifrån. Dels genom motivation men även genom spontana responser som gjorde att de var mer 

stöttande utan att tänka på det alls, vilket indikerade att de gav äkta omtanke. Det fanns mycket 

som indikerade att medkännande kärlek och hängivenhet var något djupt rotat i människor 

genom skapandet av både responser och projektioner. Att ha kärlek att ge var en del av 

människans identitet och när de utförde självuppoffrande handlingar fick de lov kännas äkta för 
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att de skulle ge positiva effekter i form av ökad relationsnöjdhet och ses som en inre belöning 

för den som utförde handlingen. 

     Det fanns mycket som indikerade att det var ganska stabila egenskaper som kunde behållas 

under längre tidsperioder och att medkännande kärlek hade samband med trygg anknytning och 

trygg relationsspecifik anknytning. 

 

Empati 

Att känna medkänsla och att se saker ur sin partners perspektiv var en del av resultaten i denna 

litteraturstudie vilket gjorde att det blev en egen kategori. Empati var en central del för 

medkännande kärlek och för att ge stöd. Både i form av kognitiv empati och medkänsla där 

medkänslan sågs som en viktig del för att skapa viljan att stödja sin partner. Det fanns också 

tankar om att människor med mindre kärlek att ge hade lägre grad av empati. Det fanns 

indikatorer för att de med mycket kärlek att ge behövde använda empati genom att exempelvis 

känna av om det man gav var positivt. Dessutom fanns det indikatorer för att empati och 

partnerfokus var faktorerna som var länken mellan medkännande kärlek och stöd. 

 

Upplevelsen av att ha fått något 

Huvudkategorin Upplevelsen av att ha fått något handlade om effekterna av att ta emot omtanke 

från sin partner samt upplevelsen av att ta emot goda handlingar, även om de inte skett. Precis 

som upplevelsen av ömsesidighet kunde vara betydande även om relationen inte var ömsesidig. 

Upplevelsen av det personen redan har var också relevant i sammanhanget då omtänksamma 

personer hade en positiv syn på sin partner medan mindre omtänksamma personer hade en 

negativ syn på sin partner. Underkategorierna till denna kategori blev Upplevelsen av att ha en 

omtänksam partner, När fokus slår fel, Vikten av ömsesidighet och Uppskattning och 

tacksamhet. 

 

Upplevelsen av att ha en omtänksam partner 

Människor behövde bara uppleva att deras partner varit omtänksam mot dem utan att den 

omtänksamma handlingen faktiskt skett på riktigt för att det skulle ge positiva effekter för båda 

i förhållandet. Människor uppfattade sin partner utifrån sig själva och detta indikerar att de som 

har en positivare syn på sin partner upplever att partnern är mer omtänksam vilket gynnar båda 

i förhållandet. Detsamma gällde för de som var pålitliga, lyhörda och utförde medkännande 
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handlingar då personer med hög grad av dessa egenskaper hade en partner som också hade hög 

grad av dessa egenskaper. 

 

När fokus slår fel 

Negativa aspekter fanns för de med låg grad av hängivenhet, lyhördhet och medkännande kärlek 

då de dels hade en partner som hade lägre grad av dessa egenskaper och dels uppfattade både 

sin partner och förhållandet som sämre. Det fanns indikatorer på att dessa personer kunde ha 

lättare för att missa stöd från sin partner, vilket kunde vara lätt hänt då vissa handlingar var 

tvetydiga eller helt osynliga. Till exempel om någon försökte förstå sig på sin partner bättre. 

     Fokus kunde även vara på en själv istället för sin partner vilket gjorde att människor missade 

partnerns emotionella signaler och handlingar. Det kunde även vara så att människor tolkade 

andras handlingar fel genom att de inte visste sin partners intentioner vilket gjorde att de gissade 

vad partnern hade för motiv utifrån sin egen självbild. Detta kunde vara negativt för både 

personerna och förhållandet som helhet. 

 

Vikten av ömsesidighet 

Vikten av ömsesidighet belystes då bristande ömsesidighet kunde få negativa konsekvenser 

även för den som hade hög grad av hängivenhet, lyhördhet och medkännande kärlek. Att 

uppfatta sin partner som kärleksfull var ett sätt att upprätthålla omtanke och upplevelsen av 

ömsesidighet, eftersom personer som hade en negativ syn på sin partner var mindre benägna att 

vara omtänksamma. Det var dessutom en högre grad av ömsesidighet i relationer med mycket 

omtanke eftersom båda i förhållandet oftast var mer omtänksamma. Men det kunde även vara 

så att de kärleksfulla handlingarna stärkte de hängivna och emotionella banden till sin partner 

vilket ökade ömsesidigheten i slutändan.   

     De omtänksamma handlingar som hade störst inverkan på relationsnöjdheten var de som 

gavs från personen och upptäcktes av partnern. Det var dessutom ungefär lika gynnande att visa 

omtanke mot sin partner som att få omtanke från sin partner. 

      

Uppskattning och tacksamhet 

Fördelarna av att ha mycket kärlek att ge kunde härstamma från förväntad eller äkta tacksamhet 

från partnern. Människor med hög grad av hängiven styrka eller medkännande kärlek kände sig 

sannolikt mer uppskattade av sina partnerns när de gjorde uppoffringar och att tacksamheten, 

eller förväntningen av tacksamhet, kunde vara orsaken till att handlingarna fick positiva effekter. 



17 

 

Det verkade dessutom som att de som fick de omtänksamma handlingarna riktade mot sig 

uppskattade omtanken och det fanns indikatorer för att de visade den uppskattningen. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur man i tidigare forskning beskrivit hur 

hängivenhet och medkännande kärlek i en kärleksrelation påverkar förhållandet. 

     Resultatet i den här studien visade att det var positivt för relationer att både ge och ta emot 

omtanke i ett förhållande. De positiva effekterna och omtanken var ömsesidigt förstärkande. 

Omtanken kunde dessutom vara en del av personens identitet där medkänsla var en central del.   

     Medkännande kärlek, hängiven styrka och lyhördhet handlade till stor del om att bry sig om- 

och finnas för sin partner och även glädjas med denna. Medan hängiven riktning handlade om 

ömsesidig hänsyn. 

      

Positiva omtänksamhetsspiraler 

Det fanns olika mätinstrument för relationsnöjdhet i de olika studierna men alla påvisade dock 

att omtanke från- eller till partnern ökade relationsnöjdheten, oftast för båda i förhållandet. 

     Det räckte med att bara en person var omtänksam för att det skulle gynna båda i förhållandet 

och att omtanken inte behövde upptäckas för att ge positiva effekter. Detta indikerar att det 

eventuellt räcker med att det är en enda omtänksam person i förhållandet för att det ska ge 

positiva effekter, bland annat i form av ökad relationsnöjdhet. 

     I studien av Ruffieux et al. (2014) visade det sig att relationsnöjdhet vid första testtillfället 

var den viktigaste faktorn för relationsnöjdhet tio år senare. Baker, McNulty, Overall, Lambert 

och Fincham (2011) menar att beteenden för att upprätthålla en relation är viktigt för 

människors välmående men bara om relationsnöjdheten är hög eftersom det minskar känslor av 

depression och sorg. Om det är låg relationsnöjdhet så kan sådana beteenden vara skadliga.  

     Detta skulle kunna vara en orsak till att relationskvalité och beteenden för att upprätthålla 

förhållanden har ett samband (Malinen et al., 2012). Det är dessutom viktigt att det är bra 

förhållanden för att det ska kunna skydda mot ångest och depressioner (Holt-Lunstad et al., 

2008; Leach et al., 2013). 

     Resultatet i denna litteraturstudie gav indirekta aspekter på hur hängivenhet och 

medkännande kärlek inverkar på hälsan genom att dessa variabler påverkade relationsnöjdhet. 

Studier om relationsnöjdhet har visat att relationsnöjdhet påverkar ångest och depression (Holt-

Lunstad et al., 2008; Leach et al., 2013).  
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     Enligt Ekman, Granström, Omérov, Jakob och Landén (2014) var kostnaden per patient som 

led av ångest eller depression över 150 000 kronor, år 2008 i Stockholms stad. Den beräknade 

samhällskostnaden för depression var 35 miljarder kronor per år. Enligt Socialstyrelsen (2010) 

kommer minst 15 % av alla män och 25 % av alla kvinnor i Sverige behandlas för depression 

och att ungefär 25 % av alla svenskar kommer drabbas av ångestsyndrom någon gång under 

sina liv. Utifrån dessa beräkningar tycks det vara viktigt att försöka främja människors relationer.  

     Enligt Lundblad (2005) är familjerådgivning ett viktigt sätt att förbättra relationer, då det 

finns belägg för att människor i dåliga relationer mår dåligt. Vidare nämns att barnmorskor 

skulle kunna sprida kunskap om kommunikation, samlevnad och konflikthantering i samband 

med att par besöker mödra- och barnhälsovården. Även utbildningar nämns som åtgärder som 

ett förebyggande arbete för att främja goda relationer samt att psykosocialt behandlingsarbete 

ska ske där par vistas, som exempelvis vårdcentralen. 

     Att försöka få sin partner att må bättre och själv må bättre behövde inte gå emot varandra då 

personer som utförde omtänksamma handlingar ökade sin egen relationsnöjdhet av att göra 

detta. I dagboksstudierna av Kogan et al. (2010) och Reis et al. (2014) så visade det sig att dessa 

handlingar skedde i människors vardag och att handlingarna påverkade deras vardag på ett 

positivt sätt. Det är kanske så att det är små handlingar i vardagen som gör att relationer hålls 

vid liv på en bra nivå. WHO Europe (1986) menade att hälsa skapas i vardagen där människor 

älskar och att människor har ett behov av att ta hand om andra och själva bli omhändertagna 

för att må bra. 

    Enligt socialstyrelsen (2008) är det viktigt ur en folkhälsosynpunkt att hjälpa par vars 

förhållande är i kris, åtgärder för att skapa ett bättre förhållande finns i form av parterapi. 

Lundblad (2005) fann positiva samband mellan hög äktenskaplig tillfredsställelse och många 

positiva aspekter i relationen. Bland annat upplevelsen av att de hade lägre grad av gräl, höga 

poäng i livsfilosofi, sex och tid tillsammans. 

 

Att vara äkta 

Att ge från sig själv till förmån för någon annan utan att förvänta sig något tillbaka är altruistiska 

handlingar (Trivers, 1971). Detta verkade vara fallet i denna litteraturstudie då människor 

verkade ha en inre drivkraft att visa omtanke mot sin partner med en sådan självklarhet att de 

förmodligen inte tänkte på om de skulle få något tillbaka eller inte, vilket skulle kunna kallas 

äkta omtanke då den verkade ske utan egoistiska motiv. Människor som var väldigt 

omtänksamma verkade identifiera sig som en vårdande och omtänksam partner. Den identiteten 
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visade sig genom att de var mer ömsinta mot sin partner, även när partnern inte verkade behöva 

stöd. 

     Den omtänksamma identiteten behöver inte nödvändigtvis ha funnits hos personen redan i 

början av förhållandet utan den skulle kunna växa fram genom kärleksfulla handlingar i 

vardagen som internaliseras i människors identitet. Detta gör att handlingarna blir äkta efter att 

de har upprepats under en längre tid även om de inte var äkta från början. Resultatet i denna 

litteraturstudie visade att omtanke förstärkte partnerns omtanke vilket skulle kunna skapa 

genuin omtanke hos båda parterna. Enligt Robak och Nagda (2011) kan en altruistisk livsstil 

påverka individers syn på hur mycket de uppskattar medkännande kärlek, vilket skulle kunna 

innebära att identiteten som formats utifrån omtanke skulle kunna forma en livssyn där kärlek 

är centralt. 

     Äkthet var viktigt i denna litteraturstudie för att de omtänksamma handlingarna skulle öka 

känslan av glädje och ge positiva effekter. Enligt Lenton, Bruder, Slabu och Sedikides (2013) 

är känslan av att vara äkta associerat med känslor av kärlek, lugn, nöjdhet och entusiasm. Medan 

känslan av att vara oäkta är associerat med negativa känslor som exempelvis ångest, sorg, skam 

och ilska. Detta skulle kunna vara en orsak till de positiva effekterna av äkthet i denna 

litteraturstudie. 

     De positiva effekterna av äkthet kan härledas till studien av Weinstein och Ryan (2010) som 

menade att det inte räcker med att hjälpa människor för att uppnå positiva effekter utan det 

krävs dessutom altruistisk motivation. Då motivationen kom inifrån (autonomus motivation) 

när de hjälpte andra personer påverkade det livskraft (vitality), subjektivt välmående och 

självkänsla positivt. Välmåendet blev dessutom högre ju mer deltagarna med inre motivation 

hjälpte till och de kände dessutom mer närhet till de som fick hjälp än de med låg grad av inre 

motivation. 

     Donnellan et al. (2007) menar att i interaktion med människor i nära relationer så visar sig 

vissa beteenden som kan påvisa vad människor har för känslor, tankar och beteenden som är 

genomträngande och stabila över tid. Vissa beteenden skapas dessutom genom en process i 

relationer och dessa beteenden kan vara viktiga i ett förhållande där dessa beteenden mot 

partnern visar hur personen är innerst inne. 

     Utifrån resultaten i denna litteraturstudie skulle det vara mycket möjligt att omtanke är ett 

beteende som visar personens tankar, känslor och handlingar. Detta visade sig genom att synen 

på partnern och omtänksamma handlingar samt relationsnöjdhet hörde ihop. I studien av Collins 

et al. (2014) visade det sig att både tankar och känslor hängde ihop med kärleksfulla handlingar, 

vilket indikerade att dessa människor visade äkta omtanke och var omtänksamma innerst inne. 
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Upplevelsen av att ha en omtänksam partner 

Kärleksfulla personer hade oftare en kärleksfull partner. De kärleksfulla som hade en mindre 

kärleksfull partner uppfattade dock sin partner som kärleksfull. Vilket kunde vara en orsak till 

att de kände glädje över att ge omtanke till sin partner. Människor som är kärleksfulla litar på 

sin partner och tror att partnern kommer hjälpa dem senare om det behövs, vilket särskilt visade 

sig i artikeln av Lemay och Clark (2008) där egen lyhördhet påverkade upplevelsen av partnerns 

lyhördhet mer än vad partnerns självskattade lyhördhet gjorde.  

     Lyhördhet i studien av Lemay och Clark (2008) innebar att se till sin partners behov, där de 

även förväntade sig att partnern skulle finnas för dem vid behov. Enligt Uysal, Lin och Bush 

(2012) är förtroende väldigt viktigt för att en relation ska fungera. Förtroende är nog viktigt för 

att upprätthålla den inre motivationen och äktheten för att vara glad över sina självuppoffringar. 

Risken finns dock att de hamnar i en situation där de behöver sin partner och blir avvisade. 

     Personer som var omtänksamma uppfattade sin partner som mer omtänksam, men frågan är 

om det har att göra med beteenden eller en positiv syn på sig själv och andra som inte är lika 

förankrad i verkligheten. Det är såklart enklare att uppfatta sig själv som omtänksam om 

handlingarna man gör är omtänksamma, men det skulle inte nödvändigtvis behöva vara så för 

människor som har en förvrängd självbild. Enligt Zimmer-Gembeck och Ducat (2010) brukar 

människor uppfatta andra utifrån hur de uppfattar sig själva. 

     Enligt Lemay och Neal (2012) verkade det som att personer som ansåg sin partner som 

värdefull mindes sin partners lyhördhet på ett mer positivt sätt. Till och med överdrivet positivt, 

vilket indikerar att upplevelsen av att ha en omtänksam partner kan härstamma från en önskan 

om att ens partner är omtänksam, vilket delvis skulle kunna vara fallet i denna litteraturstudie 

då människor utgick från sig själva när de bedömde sin partners omtanke. 

 

Vikten av ömsesidighet 

Ömsesidighet var på sätt och vis en central del i denna studie då den visade att det egentligen 

inte behövdes särskilt mycket ömsesidighet för att ett förhållande skulle upplevas som 

ömsesidigt. Personer med en negativ syn på sin partner såg förhållandet som ömsesidigt 

negativt medan människor som var kärleksfulla och hade en positiv syn på sin partner såg 

ömsesidigt omhändertagande även om så inte var fallet i verkligheten. 

     Gleason, Iida, Bolger och Shrout (2003) belyser vikten av ömsesidigt stöd i relationer och 

menar att om den som tog emot stöd inte kunde återgälda stödet så påverkade det mottagarens 



21 

 

humör negativt. Medan att ha ömsesidigt stöd och att ge stöd ökade människors positiva humör 

och minskade deras negativa humör rent generellt. 

     Resultaten från denna litteraturstudie visade dock att i hängivna relationer är det vanligt med 

ömsesidigt stöd och dessutom vanligt att människor upplever ömsesidigt stöd ändå. Personer 

som inte är lika stödjande kan tycka att det är jobbigt med en partner som är väldigt omtänksam 

om de inte återgäldar omtanken. Detta skulle kunna bero på att de ser relationen som en 

utbytesrelation, som Clark (1979) menar att är en relation där människor förväntar sig något 

tillbaka efter att den ena personen har hjälpt en annan vilket skapar ett skuldtänkande. Då skulle 

alltså den som får omtanken riktad mot sig känna en press på sig att återgälda detta även om 

partnern inte ser något behov av att få någon gentjänst. Clark et al. (1979) menar att människor 

i hängivna relationer inte förväntar sig något tillbaka. 

 

Uppskattning och tacksamhet 

De positiva effekterna av att utföra medkännande handlingar kunde härstamma från tacksamhet 

eller förväntad tacksamhet från partnern och ansågs kunna ha en medlande roll mellan omtanke 

och nöjdhet. Människor med hög grad av hängiven styrka och inre motivation för sina 

uppoffringar kände att de var mer uppskattade av sin partner när de gjorde uppoffringar. Detta 

kan härledas till Lambert, Clark, Durtschi, Fincham och Graham (2010) där personer som 

uttryckte tacksamhet i sina relationer upplevde högre grad av hängiven styrka i relationen och 

deltagarna upplevde att denna hängivna styrka ökade över tid ifall tacksamhet uttrycktes. Detta 

skulle kunna indikera att tacksamhet är en viktig del för att upprätthålla och stärka den hängivna 

styrkan och den inre motivationen hos människor som gör uppoffringar. Det skulle även kunna 

vara så att personer som är tacksamma mot sin partner får en positivare syn på sin partner och 

ser denne som mer hängiven. 

    Lambert och Fincham (2011) menade att personer som visade mer tacksamhet var mer 

positivt inställda till sin partner och vågade ta upp jobbiga frågor med sin partner och att det 

var viktigt med tacksamhet för långvariga relationer. Detta kan härledas till denna 

litteraturstudie där människor hade en mer positiv syn på sin partner, särskilt resultatet av 

Lemay och Clark (2008) belyser detta då de visade att lyhördhet hade ett samband inställning 

mot partnern och även med självutlämnande. Det indikerar att egen lyhördhet och tacksamhet 

har ett samband då båda påverkade självutlämnande och projektioner. 

     Enligt Wood, Maltby, Stewart och Joseph (2008) hör tacksamhet och uppskattning ihop och 

kan ses som ett enskilt personlighetsdrag. Vilket skulle kunna vara en del av en större 

omtänksam personlighet, som vuxit fram i denna litteraturstudie. Detta kunna vara 
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personligheten i studien av Donnellan et al. (2007) som finns hos positivt emotionellt hängivna 

(communal positive emotionallity) personer. Den personligheten innefattar självkontroll, glädje 

och att vara sociala och att sällan uttrycka ilska, aggression eller rädsla och har dessutom ett 

positivt samband med relationskvalité. Denna personlighet är förmodligen bra för att skapa bra 

relationer. 

      Utifrån resultaten i denna litteraturstudie visade det sig att personer som hade mycket kärlek 

att ge var mer nöjda med sina relationer och hade partners som var mer nöjda med sina relationer 

och dessutom att tacksamhet kunde vara det som ökade relationsnöjdheten. Fast det skulle 

kunna vara så att människor som har en partner som utför omtänksamma handlingar ofta visar 

mer tacksamhet eftersom det kan vara en naturlig respons att visa tacksamhet om någon gör 

något snällt mot en. Detta skulle kunna innebära att det är omtänksamma handlingar som skapar 

tacksamhet och att dessa saker är ömsesidigt förstärkande. 

     Tacksamhet är viktigt för lycka, relationskvalité och nöjdhet i förhållanden. Personens inre 

känsla av tacksamhet hade ett positivt samband med partnerns upplevda lycka i förhållandet 

och ökad sannolikhet för att uttrycka tacksamhet (Algoe, Gable & Maisel 2010; Gordon, 

Arnette & Smith, 2010). 

 

Analys av resultatet i förhållande till anknytningsteorin 

Orsaken till att anknytningsteorin valdes som teoretisk referensram i denna litteraturstudie var 

för att trygg anknytning är relevant ur en folkhälsovetenskaplig synvinkel då det är viktigt för 

den psykiska hälsan och att omtanke och goda kärleksrelationer främjar trygg anknytning 

(Hazan & Shaver 1987; Lavy & Littman-Ovadia, 2011). Park, Troisi och Maner (2010) menar 

att ju mer människor strävar efter att få sina egna behov tillfredsställda i ett förhållande desto 

mindre anknutna och nära till andra känner de sig vilket i sin tur kan skapa dåliga relationer och 

minskat välmående. 

     Att koppla romantiska relationer till anknytning är relevant ur en folkhälsovetenskaplig 

synvinkel då anknytningsforskningen visar att människor med otrygg anknytning i högre grad 

var oroliga, deprimerade, ångestfyllda, stressade och hade lägre grad av relationskvalité, 

positiva känslotillstånd, äktenskapskvalité, välmående, relationsnöjdhet och självkänsla 

(Davila & Bradbury, 2001; Gilbert, McEwan, Matos & Rivis, 2011; Girme, Overall, Simpson 

& Fletcher, 2015: La Guardia, Ryan, Couchman & Deci 2000; Marganska, Gallagher & 

Miranda, 2013; Meyer, Rorer, Maxwell & Jones, 2015; Mikulincer & Shaver, 2007; Monin, 

Clark & Lemay, 2008; Park et al., 2010). Dessutom var det viktigt med kärlek och stöd för att 

skapa en tryggare anknytning hos en vuxen partner (Girme et al., 2015; Lavy & Littman-
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Ovadia, 2011). 

     Enligt Yen (2014) måste människor anknyta till andra för att ha mening i sina liv, samt att 

livet får mer mening genom att människor funderar över hur deras liv kan bidra till att andras 

liv blir bättre. Människor med otrygg anknytning har svårt för det, vilket gör att de mår dåligt 

eftersom känslan av samhörighet med andra skapar känslor av mening och lycka. 

     I denna litteraturstudie visade det sig att människor som utförde kärleksfulla handlingar var 

glada över att göra självuppoffringar och var mer nöjda med sina relationer då kärleksfulla 

handlingar kunde stärka emotionella band. Både hängivenhet och medkännande kärlek 

handlade till stor del om att våga visa kärlek och vara sårbar. Men även att ha en positiv syn på 

partnern var viktigt och att relationsnöjdheten ökade om personen var omtänksam eller 

uppfattade sin partner som omtänksam. 

     Människor med otrygg-undvikande anknytning tvivlar på sin partners goda intentioner, har 

lägre relationskvalité visar störst tendenser för depression, negativa känslotillstånd, minskad 

självförmåga, ökad oro, ökad distans till sin partner och låg äktenskaplig kvalité (Davila och 

Bradbury, 2001; Girme et al., 2015; Meyer et al., 2015; Mikulincer & Shaver, 2007). 

     Detta skulle indikera att människor med en otrygg-undvikande anknytning skulle vara 

mindre stödjande mot sin partner, ha sämre förhållanden och ökad misstro och distans gentemot 

partnern. Det här skulle innebära att människor med otrygg-undvikande anknytning har en lägre 

grad av medkännande kärlek och hängivenhet, då resultatet i denna litteraturstudie visade att 

relationsnöjdhet, omtanke och upplevelsen av att ha en omtänksam partner var centrala delar 

för medkännande kärlek och hängivenhet. 

     I denna litteraturstudie var förtroende en del av omtanken då människor som var 

omtänksamma och pålitliga förväntade sig att partnern skulle vara det tillbaka. Vilket även 

verkade vara fallet då omtänksamma personer ofta hade en omtänksam partner. Detta skulle 

eventuellt kunna bero på ömsesidigt förstärkande av omtanke och förtroende. Uysal et al. (2012) 

menade att bristande tillit och ökad slutenhet i förhållanden kunde vara ömsesidigt förstärkande 

då människor som inte litade på sin partner blev mer slutna vilket minskade partnerns tillit. 

     Detta är relevant ur ett anknytningsperspektiv då Hazan och Shaver (1987) menade att 

människors anknytning påverkade deras förtroende för sin partner. Vilket då leder till frågan 

om en trygg individ och en otrygg individ är i ett förhållande och om den otrygga individen 

drar ner förtroendet i en destruktiv spiral eller om den trygga individen skapar en positiv spiral 

istället där förtroendet ökar för båda. Resultatet från denna litteraturstudie visade att 

omtänksamma personer hade en omtänksam partner, men frågan är hur den omtanken har 

formats. 
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     Enligt Hazan och Shaver (1987) har personer med otrygg anknytning haft en otrygg uppväxt 

i form av att de inte kunnat känna sig trygga med sina mödrar vilket påverkat deras trygghet 

med andra människor i vuxenlivet. En genuint omtänksam partner skulle möjligtvis vara ett bra 

sätt för personer med otrygg anknytning att må bättre, lära sig lita på andra människor och få 

en mer välvillig syn på andra. 

     En välvillig syn på partnern påverkades negativt av otrygg-undvikande anknytning enligt 

Mikulincer och Shaver, (2007). Medan människor som hade mycket kärlek att ge i denna 

litteraturstudie hade en välvillig syn på sin partner då de dels var mer omtänksamma och dels 

trodde att partnern var mer omtänksam. Människor som har en positiv syn på sin partner skulle 

kunna se sin partners positiva signaler tydligare genom att vara mer uppmärksamma på det 

positiva och ha lättare för att missa eller avfärda negativa signaler som till exempel när partnern 

är avvisande. 

     Detta kan även härledas till studien av Monin et al. (2008) där människor med en otrygg-

undvikande anknytning hade personliga motiv som påverkade hur de uppfattade- och reagerade 

på partnerns uttryck för ångest och de var negativt inställda till när deras partner uttryckte ångest 

vilket påverkade relationsnöjdheten negativt. Detta skulle indikera att människor med en 

otrygg-undvikande anknytning skulle vara mindre stödjande mot sin partner när deras partner 

drabbats av ångest, vilket skulle innebära att människor med otrygg-undvikande anknytning har 

en lägre grad av medkännande kärlek och hängivenhet. 

     Människor med en otrygg-undvikande anknytning har svårt för att hjälpa människor, visa 

kärlek, skapa meningsfulla relationer och känna empati eftersom de är rädda för emotionell 

närhet (Lavy och Littman-Ovadia, 2011; Richman, DeWall & Wolff, 2015). 

     I denna litteraturstudie var empati något centralt för människor som hade mycket kärlek att 

ge, och de verkade inte ha några problem med att hjälpa sin partner och de verkade uppskatta 

emotionell närhet. Detta visades genom att det fanns en vilja att utföra både små och stora 

kärleksfulla handlingar gentemot partnern, genom exempelvis stödjande meddelanden. Det 

fanns dessutom en tilltro till deras partner som indikerade att de trodde att deras partner inte 

skulle såra dem. 

     Campbell, Simpson, Boldry och Rubin (2011) menar att människor som litar på sin partner 

är bättre att hantera konflikter, känner sig mindre hotade av konflikter, har stabilare 

relationskvalité och har en mer välvillig syn på sin partner, exempelvis genom att se sin partner 

som lyhörd. 

     Detta skulle kunna härledas till resultaten i denna litteraturstudie då människor som var 

kärleksfulla hade en mer välvillig syn på sin partner. Vilket skulle kunna bero på att de hade 
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altruistiska motiv när de var omtänksamma vilket möjligtvis gör att de känner en större trygghet 

i sin partners motiv och att den tryggheten gör att de skulle kunna känna sig lugnare i konflikter. 

     Mikuluncer, Bar-On, Shaver och Sahdra (2013) menade att människor med en trygg 

anknytning var mer stöttande och lyhörda när deras partner berättade om personliga problem 

och dessa variabler påverkades även när anknytningstryggheten ökat tillfälligt. Att vara 

stöttande och lyhörd mot sin partner var till stor del vad denna litteraturstudie handlade om 

vilket skulle kunna vara ytterligare belägg för att trygg anknytning, medkännande kärlek och 

hängivenhet skulle kunna vara ömsesidigt förstärkande. 

     Hazan och Shaver (1987) menar att anknytningstrygghet påverkar vilken syn människor har 

på sig själva och på förhållanden genom att bedöma hur älskvärda de själva är, hur pålitlig 

partnern är och hur tillgänglig partnern är och att människor med en undvikande anknytning 

känner sig distanserade från andra. Människor med otrygg-ambivalent anknytning tenderar att 

bli förälskade ofta vilket gör att de kan ha svårt att stadga sig och är osäkra vad gäller 

förhållanden, medan personer med otrygg-undvikande anknytning tenderar att ha tappat tron på 

långvarig kärlek och har svårt för att lita på andra. 

    Synen på partnern skulle eventuellt kunna ändras om människorna i första hand utförde 

exempelvis medkännande handlingar och sedan projicerade sin nya syn på sig själva på andra 

människor. Detta skulle kunna vara en orsak till att människor som hade mycket kärlek att ge 

dessutom verkade ha ett beteende som går hand i hand med trygg anknytning genom att de såg 

sin partner som tillgänglig och pålitlig vilket Hazan och Shaver (1987) nämnde var tecken på 

trygg anknytning. 

     Studien av La Guardia et al. (2000) visade att upplevd ömhet predicerade graden av trygg 

anknytning inom relationer. Detta kan stärka påståendet att anknytning hör ihop med 

hängivenhet och medkännande kärlek då ömhet är väldigt centrala delar i dessa egenskaper 

vilket visades genom bland annat stöd och kärlek i vardagen. 

     Girme et al. (2015) menade att människor med otrygg-undvikande upplevde att deras partner 

var kritisk eller kontrollerande när deras partner utförde små stödjande handlingar. 

     Däremot menade Girme et al. (2015) att hög grad av stöd från partnern skapade positiva 

effekter som exempelvis ökad känsla av närhet och minskad oro. Eftersom större stödjande 

handlingar gjorde att de med otrygg-undvikande anknytning sänkte garden eftersom partnern 

bevisade att den var vårdande och pålitlig vilket kunde leda till en tryggare anknytning tids nog 

och det var just förtroendet som gjorde att det otrygg-undvikande anknytningsmönstret 

minskade.  
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     Förtroende var en central del i denna litteraturstudie då temat var att bry sig om sin partner 

vilket människor med mycket kärlek att ge visade att de gjorde. De visade omtanke i vardagen 

genom både små och stora stödjande handlingar. De handlingarna skulle kunna skapa 

förtroende inom relationer där partnern har otrygg-undvikande anknytning. 

     Mikulincer och Shaver (2007) belyser att otrygga individer skulle kunna öka sin trygghet 

och må bättre genom att hjälpa andra, då de kanske skulle få genuin uppskattning och bli 

påminda om att de får stöd och kärlek. 

     Det finns indikationer för att människor med mycket kärlek att ge kan ha mer resurser för 

att skapa en trygg anknytning då de dels hade mer känsla och dessutom fick mer kärlek från sin 

partner. De fick oftare stöd från sin partner vilket skulle kunna vara att de påminns om sin 

partners stöd i vardagen genom handlingar som kanske sker dagligen. Människor med mycket 

kärlek att ge hade dessutom en ökad benägenhet att känna uppskattning från sin partner. De 

verkade dessutom vara i bättre förhållanden än andra och var mer hjälpsamma vilket skulle 

kunna vara bra för att stärka anknytningstrygghet. 

     Lavy och Littman-Ovadia (2011) menar att tacksamheten var en viktig aspekt för att hjälpa 

människor med otrygg anknytning då de kanske uppskattade andra människor och positiva 

aspekter av livet mindre. Människor med otrygg-undvikande anknytning behövde mer 

tacksamhet, hopp, kärlek och krydda (zest) för att bli mer nöjda med sina liv medan människor 

med otrygg-ambivalent anknytning behövde hopp, nyfikenhet och livsvisdom. Tacksamhet och 

kärlek var centrala aspekter i denna litteraturstudie. Även hopp skulle kunna vara en del då 

människor kunde ha förhoppningar om att ha en partner som var lika kärleksfull som de själva, 

vilket skulle kunna vara en aspekt av hoppfullhet. För om de är väldigt stödjande, pålitliga och 

hjälpsamma så kan de tro så även om andra människor vilket var fallet i studierna av Lemay et 

al. (2008) där människor som var lyhörda ansåg att inte bara deras partner var lyhörd utan även 

främlingar och vänner. Tacksamhet, hopp och kärlek skulle alltså kunna vara viktiga delar i det 

som skapade relationsnöjdheten i denna litteraturstudie även om det finns indikatorer för att 

olika människor har olika behov för att deras förhållande ska vara bra, vilket verkar påverkas 

av personens anknytningsmönster. 

 

Metoddiskussion 

Valet av artiklar hade kunnat vara bredare om olikheterna i artiklarna hade främjats mer i urvalet. 

Nu blev det så att fyra artiklar till största delen handlade om sambandet mellan relationsnöjdhet 

och hängivenhet eller medkännande kärlek och hur dessa variabler påverkade både varandra 
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och sig själva inom förhållanden. De gav dock ett väldigt rikt resultat om hur dessa variabler 

stärkte varandra. 

     Det framkom relevant information genom urvalsstrategin i form av relationsnöjdhet, vilket 

var relevant för folkhälsovetenskap. Att koppla anknytningsteorin till denna litteraturstudie 

skapade en ännu större förankring till folkhälsovetenskap då det var en viktig aspekt för 

människors välmående och relationer (Gilbert et al., 2011; Marganska et al., 2013; Meyer et al., 

2015; Monin et al., 2008; Park et al., 2010). Urvalsförfarandet har beskrivits och motiverats i 

metoden och denna diskussion och urvalsstrategin var förenlig med undersökningens syfte då 

syftet var att undersöka vad tidigare forskning sagt om hängivenhet och medkännande kärlek. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är aspekterna som nämndes om relevans och urval 

viktiga att tänka på i litteraturstudier, dessa aspekter har tagits i beaktning under denna 

litteraturstudie. 

     Då denna studie är en magisteruppsats på 15 högskolepoäng begränsades studien. En annan 

begränsning var att vissa artiklar inte fanns med i någon av sökningarna då de inte hade 

formulerat begreppen på samma sätt som i sökorden som hade använts. Vissa artiklar var för 

likartade medan andra saknade begreppen som behövdes i sökningen och vissa undersökte inte 

förhållanden. 

     En artikel som verkade relevant handlade om hälsa och medkännande kärlek bland äldre där 

det visade sig att medkännande kärlek hade samband med dålig hälsa då alla som tog emot 

medkännande kärlek hade sämre hälsa medan kvinnor som gav medkännande kärlek mådde 

bättre. Detta förklarade artikelförfattarna med att ju sämre partnern mådde desto mer ökade 

givarens omtänksamma handlingar och medkännande kärlek mot partnern och att ta emot 

mycket omvårdnad kan ses som sjukdomstecken, särskilt vid hög ålder (Rauer, Sabey & Jensen 

2014). 

     Graneheim och Lundman (2004) nämner trovärdighet (credibility), tillförlitlighet 

(dependability) och överförbarhet (transferability) som viktiga aspekter för att en kvalitativ 

undersökning ska vara tillförlitlig (trustworthy). Resultaten från denna litteraturstudie skulle 

kunna vara överförbara då omtanke, hängivenhet och medkännande kärlek sannolikt är något 

positivt i olika sammanhang, vilket visade sig i studierna av Lemay och Clark (2008) där 

lyhördhet kunde tillämpas på vänner, familj och främlingar också, medan Underwood (2009) 

menar att medkännande kärlek går att tillämpa på alla människor. Detta är fördelaktigt för de 

positiva effekterna av medkännande kärlek och hängivenhet då Statistiska centralbyrån (2014) 

menar att 44,6 % av svenska hushåll är ensamstående. 
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     I denna litteraturstudie är det noga redovisat hur författaren har gjort under hela processen 

genom att redovisa stegen i urvalsprocessen, datainsamlingen och i analysen. Vilket visades 

genom en redovisning av sökord, sökresultat och hur innehållsanalysen har gått till. 

Innehållsanalysen exemplifieras i ”Tabell 3” medan valet av artiklar visas i ”Tabell 4”. 

     Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska författarens förförståelse redovisas och 

författaren hade viss förförståelse i detta ämne då en C-uppsats om osjälviskhet hade skrivits. 

Men utgångspunkten var från början att undersöka vad som skapar ett långvarigt och lyckligt 

förhållande vilket sedan avgränsades till hängivenhet och medkännande kärlek som var 

lämpliga då de visade sig ha positiva effekter i människors förhållanden men ändå var rätt 

outforskade områden. 

     Utifrån resultatet i denna studie visade det sig att omtanke främjade goda relationer och de 

positiva omtänksamhetsspiralerna där omtanke och relationsnöjdhet var ömsesidigt 

förstärkande indikerar att omtanke även vidmakthåller goda relationer. Detta kan härledas till 

studien av Ruffieux et al. (2014) där relationsnöjdheten var den starkaste faktorn för att 

predicera relationsnöjdhet i uppföljningsstudien tio år senare. Det är värt att fundera över 

kausalitet i denna studie, men eftersom relationsnöjdhet och omtanke var ömsesidigt 

förstärkande skulle det även kunna innebära att de som är nöjda med sin relation tenderar att 

vara mer omtänksamma. 

 

Slutsats 

Psykisk ohälsa är kostsamt. Enligt Ekman et al. (2014) var samhällskostnaden för enbart 

depression 35 miljarder kronor per år. Enligt Leach et al. (2013)  är bra förhållanden bra mot 

depression och ångest. Detta indikerar att det skulle kunna vara lönsamt att förbättra relationer 

för människor vars förhållande inte nödvändigtvis är i kris. Relationsnöjdhet var en central del 

i denna litteraturstudie och det verkar som att lyhördhet, hängivenhet och medkännande kärlek 

skulle kunna främja trygg anknytning och bra relationer och öka människors välmående. 

Slutsatser som kan dras utifrån denna litteraturstudie är att personer som har mycket kärlek att 

ge upplever att de får mycket kärlek tillbaka då de betraktar sin partner till stor del utifrån sig 

själva och att denna syn på sig själva och sin partner skapade mer omtanke och bättre 

förhållanden vilket var ömsesidigt förstärkande. Omtanken kunde vara förankrad i människors 

identitet och det fanns mycket som indikerade att omtänksamma personer kände högre grad av 

medkänsla mot sin partner. Medkänslan och den positiva synen på partnern var delaktig i den 
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genuina viljan och glädjen över att hjälpa sin partner och att den glädjen behövde upprätthållas 

genom att personen fick omtanke tillbaka. 

 

Framtida forskning 

Det vore viktigt att undersöka hur medkännande kärlek och hängivenhet kan öka 

anknytningstrygghet hos människor. Möjligheterna för hur detta skulle kunna användas är 

oändliga då dessa begrepp kunde användas i alla former av relationer. Användningsområden 

skulle kunna vara inom skolan. 

Det vore viktigt att studera hur medkännande kärlek och hängivenhet påverkar välbefinnande 

samt att undersöka hur andra relationsfrämjande åtgärder som exempelvis förlåtelse påverkas 

av medkännande kärlek och hängivenhet.  

Det vore intressant att undersöka hur medkännande kärlek påverkar obesvarad kärlek. 

Det hade varit intressant att undersöka hur de med allra högst poäng på hängiven styrka och 

medkännande kärlek skiljde sig från de med lägre poäng samt undersöka åtgärder för att stärka 

medkännande kärlek och hängivenhet. 
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