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Partnerkännedom, välmående och ideal i parrelationer 
En studie baserad på personlighetsegenskaper 

 
Hanna Tallskog och Ida Tengman 

 
 

Påståendet om att ju längre ett förhållande fortgår, desto bättre lär individerna i 
relationen känna varandra, är ett logiskt antagande. Forskning visar att vissa 
personlighetsegenskaper är mer önskvärda än andra hos en potentiell partner och att 
dessa egenskaper och attribut skiljer sig beroende på om ett par känt varandra lång 
eller kort tid. En enkätstudie genomfördes bland trettiotre par. Deltagarna 
uppmanades att skatta självbild, jagideal, partnerbild samt partnerideal genom att 
rangordna 15 personlighetsegenskaper. Resultatet visade att individer tenderar att 
känna sin partner sämre i förhållanden som varat i fem till nio år i jämförelse med 
par som varit tillsammans kortare eller längre. Egenskaperna ärlig, pålitlig och 
omtänksam tenderar att vara de tre viktigaste personlighetsegenskaperna 
beträffande självbilder och ideal i relationer. 
 
Key words: personality, relationship, trait, ideal, gender.  
 

 
Inledning 

 
Människan är ett flockdjur och behöver känna närhet från sin omgivning, såväl fysiskt som 
psykiskt och socialt. Bevis på detta finns sedan långt tillbaka i människans historia. Ett 
kärleksförhållande är ett sätt att fylla dessa behov. Familjekonstellationerna har genom 
historien sett relativt lika ut men idag utmanas det traditionella äktenskapet med andra moderna 
parrelationer så som särbo och sambo, gifta och skilda, homosexuella och heterosexuella 
(Giddens, 2003). Många skaffar barn och familj, andra väljer ett liv på egen hand. Vad det 
innebär att bo nära inpå en människa och hur två individer utvecklas tillsammans tycks vara ett 
intressant ämne inom forskningsvärlden då mycket forskning bedrivits inom området. 
Forskningen om personlighetsegenskapernas betydelse för förhållandet startade dock relativt 
sent, i mitten på 1900-talet, då Terman forskade om den så kallade ”halo effekten” i 
äktenskapliga förhållanden (Zentner, 2006). Sedan dess har nästan 500 studier gjorts inom detta 
ämne. 
 
 
Varierande syn på personlighet och personlighetsutveckling 
 

Personlighet. Friedman och Schustack (2006) menar att en människas personlighet består av 
åtta komponenter: (a) Omedvetna aspekter, exempelvis hur personen omedvetet formas av sina 
föräldrars värderingar, (b) Sitt ego, att individen söker ett konsekvent beteende för att uppehålla 
en känsla av kontroll, (c) Biologiska aspekter, där människans olika genuppsättning leder till en 
viss typ av fysik och temperament, (d) Omgivningen och de erfarenheter som formar individen, 
(e) Den kognitiva dimensionen som innebär att människor upplever omgivningen olika 
beroende på hur individerna tar in och bearbetar olika intryck, (f) De unika egenskaper och 
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drag varje enskild individ besitter, (g) Den andliga dimensionen som skapar funderingar kring 
existentiella frågor samt (h) Interaktionen mellan individen och hennes omgivning.  

 
The Big Five Model. I mitten av 80-talet utvecklade Costa och McCrae The Big Five Model 

of Personality, som kom att bli ett aktat sätt att bedöma personlighet. Costa och McCrae 
menade att de vanligaste personlighetsegenskaperna kan fångas i fem dimensioner. I engelsk 
litteratur förkortas teorin ofta OCEAN (Capel, Dupont, Gendre & Salanin, 1997). Bokstäverna 
i förkortningen OCEAN representerar begynnelsebokstaven för följande personlighetsdrag:  

Openness (O); Öppenhet: Kallas även intellekt eller bildning. Individer med höga värden på 
denna skala är generellt fantasifulla, kvicka, originella och konstnärliga. De är ofta idérika med 
stark värdegrund. Låga värden ger däremot ytliga, alldagliga eller enkla individer (Engler, 
1999; Friedman & Schustack, 2006).  

Conscientiousness (C); Samvetsgrannhet: Kallas även brist på impulsivitet. Höga värden på 
denna skala ger individer som generellt är försiktiga, pålitliga, organiserade och ansvarsfulla. 
De tenderar även att ha hög självdisciplin och vara mer prestationsinriktade än motsatsen – 
impulsiva individer – som tenderar att vara slarviga, röriga, och opålitliga (Engler, 1999; 
Friedman & Schustack, 2006). 

Extroversion (E); Extraversion: Kallas även utåtriktande. Extroverta individer är ofta 
energiska, entusiastiska, dominanta, sociala, spänningssökande, aktiva och pratsamma. 
Introverta individer däremot är tystare, tillbakadragna och ödmjuka (Engler, 1999; Friedman & 
Schustack, 2006). 

Agreeableness (A); Vänlighet: Individer med höga värden på skalan vänlighet tenderar att 
vara snälla, samarbetsvilliga, tillitsfulla, altruistiska och varma. Låga värden ger kyliga 
individer som i högre grad är konfliktsökande (Engler, 1999; Friedman & Schustack, 2006). 

Neuroticism (N); Neurotisism: Även kallad känslomässig instabilitet. Neurotiska individer 
tenderar att vara nervösa, spända, känsliga och ängsliga. De riskerar i högre grad än andra 
individer att drabbas av psykiska sjukdomar som exempelvis depressioner. Känslomässigt 
stabila människor är däremot lugna och tillfredställda (Engler, 1999; Friedman & Schustack, 
2006). 

 
Eysencks Big Three.  Hans Eysenck definierade personlighet som ”En mer eller mindre 

stabil och bestående organisation av en individs egenskaper, temperament, intellekt och 
kroppsbyggnad som bestämmer hans unika anpassning till omgivningen” (Engler, 1999). 
Eysenck såg personligheten som en hierarki där observerbara beteenden låg längst ner och 
längst upp den generella personlighetsdimensionen, exempelvis extraversion. Han ämnade inte 
bara att förklara beteenden utifrån en bred indelning av personlighetstyper utan även att förstå 
orsaksfaktorerna bakom ett visst beteende (Engler, 1999). Först delade Eysenck in 
personligheten i två stora dimensioner – extraversion/introversion, hur pass utåtriktad, pratsam 
och impulsiv en individ är, och känslighet/stabilitet, hur pass bra individen anpassar sig till 
omgivningen och stabiliteten i individens personlighet över tid. Senare lade Eysenck även till 
en tredje dimension, psykotism – en mätning av individens verklighetsförankring. Höga värden 
på psykotism innebär ofta en kall, egocentrisk, aggressiv och antisocial individ, medan låga 
värden betyder att individen är varm och social (Engler, 1999). 

 
Personlighetsutveckling. De senaste 30 årens forskning om personlighetsutveckling har 

lämnat forskarna oeniga inom ämnet. Från åsikten att personligheten är kortlivad, flyktig och 
förändras genom erfarenheter och situationer (Nisbett & Ross, enligt DelVeccio & Roberts, 
2000) till att den är helt stabil vid vuxen ålder (Costa & McCrae, enligt DelVeccio & Roberts, 
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2000). Eysenck var biolog och ansåg att även om personlighetsutvecklingen påverkas av 
omgivningen så är ändå grunden till en människas personlighet genetiskt betingat (Engler, 
1999). Eysenck grundade denna teori på att identiska personlighetsfaktorer har hittats i 35 
länder och därför inte rimligtvis kan förklaras av kulturella skillnader. Han menade att dessa 
personlighetsdimensioner förblir stabila genom en människas hela liv och förekommer likaväl 
hos människor som hos djur (Engler, 1999). Fraley, Roberts, Robins och Trzesniewski (2001) 
undersökte ungdomar för att se om utvecklingen under skolåren har inverkan på 
personlighetsutvecklingen. De utgick ifrån hypotesen att personlighetsförändringar var mest 
benägna att ske i skolåldern, då individen går igenom många förändringar i sitt liv. Resultatet 
pekade på att ungdomars personlighetsdrag var stabila över tid, men att de kan ändras 
systematiskt. Även DelVeccio och Roberts (2000) studerade personlighetsegenskapernas 
stabilitet över tid. Resultatet visade att personligheten förändrades som mest under 
ungdomsåren för att senare stabiliseras efter 50 årsåldern.  

Kunzmann och Staudinger (2005) hade en hypotes om att personligheten utvecklas ju äldre 
människan blir. De menade att människan utvecklas mest i mitten och i senare delen av dennes 
vuxna liv. Denna utveckling menade Kunzmann och Staudinger (2005) är positiv och kommer i 
två former, som anpassning (”adjustment”) och mognad (”growth”). Anpassningen menar 
Kunzmann och Staudinger (2005) kommer genom att individen anpassar sig till det samhälle 
och de sociala regler som finns samt att denna anpassning leder till ett ökat välmående. 
Anpassning anses vara någonting individen anammar genom åren och därmed sker denna 
personlighetsutveckling mer under senare skeden av det vuxna livet. Genom att sträva efter en 
ökad personlig utveckling med visdom, insikt och en helhet i livet menar Kunzmann och 
Staudinger (2005) att  personlighet utvecklas genom att individen mognar och växer.  

Eftersom individen utvecklas på olika sätt genom hela livet är mognaden inte åldersbunden 
utan sker hela tiden. Labouvie-Vief (2003) menar att detta sätt att se den personliga 
utvecklingen på inte helt kan förklara personlighetsutvecklingen som sådan. Hon åsyftar att 
detta synsätt bör kombineras med synsättet att individen genom livserfarenhet även får en ökad 
möjlighet att stå emot spänningar och negativa influenser.  

Undersökningsledarna menar att vilken syn en individ har på personlighetsutveckling kan 
påverka hur denne ser på sin partner i den bemärkelsen att det påverkar hur pass uppmärksam 
och engagerad individen är i sin partners utveckling. Om individen anser att första delen i livet 
har störst påverkan på personlighetsutvecklingen (se Fraley et al., 2001) väljer individen att inte 
vara lika uppmärksam på sin partner, då denne förutsätter att partnern inte förändras. Anser 
individen att människan förändras under senare delen av livet (se Kunzmann & Staudinger, 
2005), kan det tänkas att personen är mer engagerad i sin partner och dennes personliga 
utveckling. Har individen synsättet att människan förändras genom hela livet (se Labouvie-
Vief, 2003), borde individen i högre grad vara uppmärksam och engagerad i sin partner och 
dennes eventuella personlighetsförändringar.  
 
 
Val av partner – en biologisk eller social förklaring? 
 
Att män och kvinnor föredrar olika personlighetsegenskaper när det kommer till val av partner 
är flera forskare överens om (se t ex Barnes & Buss, 1986; Eagly & Wood, 1999). 

Evolutionsteoretiker förklarar detta som ett resultat av val som gjorts i alla tider för att lösa 
problem. För att människan ska lyckas fortplanta sig och avla fram friska barn som i sin tur kan 
göra detsamma måste två grundläggande faktorer uppfyllas. För det första måste mannen hitta 
en partner som kan föda honom friska barn och för det andra strävar kvinnan efter att hitta en 
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partner som kan skydda henne och barnet. Eftersom kvinnan endast kan producera en 
begränsad mängd avkomma till skillnad från mannen, är det viktigare för henne att finna en 
man som kan försörja henne och hennes barn (Friedman & Schustack, 2006; Kenrick, Sadalla 
& Vershure, 1987). För mannen däremot är det viktigare att finna en fertil kvinna och söker sig 
därför till vackra, unga kvinnor, då skönhet ofta förknippas med hög fertilitet (Barnes & Buss, 
1986; Friedman & Schustack, 2006). Vackra drag hos en kvinna anses vara den klassiska 
timglasfiguren (Singh, 1993), en vältränad kropp (Friedman & Schustack, 2006) och ett 
symmetriskt ansikte med vacker hy och typiskt kvinnliga drag (Rhodes, 2004).  En kvinna med 
dessa attribut upplevs av mannen som friskare och fertilare än en kvinna utan dessa drag. För 
kvinnan är ett attraktivt yttre hos mannen inte lika betydelsefullt som det är för mannen. Dock 
är det viktigt att han ser hälsosam och frisk ut för att kunna föra vidare bra gener (Friedman & 
Schustack, 2006). Friskhet i detta fall är en muskulös man med breda axlar och smal midja. I en 
undersökning av Anderson, Dixson, East, Halliwell och Wignarajah (2003) skattade kvinnan 
dessa attribut som attraktiva. Kvinnan söker sig dock främst till en man som kan ge henne och 
hennes barn trygghet och nödvändigheter som mat och tak över huvudet (Buss & Schmitt, 
1993). I det moderna samhället yttrar sig detta genom att kvinnor drar sig till män med hög 
socioekonomisk status.  

Socialteoretiker menar att könsskillnaderna gällande partnerideal bland annat beror på de 
könsroller som funnits i alla tider. De antar att anledningen till att kvinnan, i högre grad än 
mannen, föredrar en partner med hög socioekonomisk status är att kvinnan i alla tider haft en 
låg socioekonomisk status själv och har därmed inte kunnat försörja sig (Eagly & Wood, 1999). 
Anderson, Crawford, Lindbergs och Nadeau (1992) menade att det finns kulturella skillnader i 
de attityder männen har gentemot kvinnliga former. Dessa skillnader beror på (a) 
Tillförlitningen till matförrådet, (b) Klimat, (c) Kvinnans sociala roll i samhället, (d) Hur 
kvinnans arbete värderas samt (e) Åsikten om hur unga kvinnor uttrycker sin sexualitet och 
vilka konsekvenser detta kan få. Denna kulturella skillnad speglas bland annat i afrikanska, 
kinesiska och indiska kulturer, där det anses vara vackert med fylliga kvinnor (Khandelwal, 
Saxena & Sharan, 1995). En fyllig kvinna i dessa kulturer associeras med status och överflöd.  
Västerländska män däremot anser att smala kvinnor är vackrare än kraftigare kvinnor och detta 
tror socialteoretiker influeras av att media speglar det smala kvinnoidealet som vackert (Fallon 
& Hausenblas, 2004; Fisher & Voracek, 2006).  

Evolutionsteorin och socialteorin är tänkbara förklaringar till varför individer strävar efter 
vissa typer av personlighetsegenskaper. Detta ger en bakgrundsförståelse för huvudsyftena i 
förevarande studie samt en ökad uppfattning gällande val av partner.  
 
 
Förhållandets påverkan på självbilden, jagidealet och välmående 
 

Självbild. Självbild är individens uppfattning av sig själv och utgörs av komponenterna: 
självperceptioner och självkänsla (Johnson, 2003). Självperceptioner är individens 
kunskapsaspekt om sig själv, exempelvis kvinna, blond, stark, liten och student. 
Självperceptionen kan innehålla positiva eller negativa attribut men kan inte skattas som hög 
eller låg. Självkänsla är ett känslomässigt och värderande förhållningssätt till individens egna 
självperceptioner. Självkänslan kan vara hög eller låg, beroende på hur individen värderar sig 
själv. Skillnaderna mellan kunskapsaspekten och värderingsaspekten av självbilden 
uppkommer genom att individen i tidiga år lär sig att anpassa sitt beteende till omgivningens 
reaktioner i form av gillande eller avvisande. Johnson (2003) menar att självbilden påverkas 
genom en passiv och en aktiv väg. Den aktiva vägen består av att vi skapar vår självkänsla 
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genom vår egen strävan och handlingar och andras beröm av dessa. William James, en 
amerikansk tänkare, (hämtat ur Johnson, 2003) förespråkade detta sätt och menade att 
människans självvärde bestämdes av de attribut individen aktivt sätter på sig själv. De attribut 
personen inte tillskriver sig är således irrelevanta för självbilden. Den passiva vägen beskriver 
att självbilden kan påverkas positivt genom positiv förstärkning från individens föräldrar och 
andra signifikanta andra under uppväxten. På detta sätt kan individen uppleva att den är en bra 
person trots att den inte alltid presterar bra (Friedman & Schustack, 2006; Mead, hämtat ur 
Johnson, 2003). Presterar individen bra kan dennes självkänsla öka genom att mäta den mot 
sina prestationer (Friedman & Schustack, 2006). Individens självbild uppkommer inte bara 
genom de sociala omständigheterna utan är även en naturlig utveckling genom utveckling av 
färdigheter och genom ökad kompetens (Dusek & Flaherty, 1981).  
 

Jagideal. Jagidealet är individens önskningar om hur denne skulle vilja vara. Individen får 
dessa föreställningar genom de värderingar omgivningen och människorna omkring denne har 
och anammar dessa som sina egna. Jagideal är en bild av hur individen önskar att den vore och 
innehåller positiva egenskaper. Rogers (hämtat ur Johnson, 2003) talade om ett verkligt jag och 
ett jagideal och dess betydelse för självkänslan. Det verkliga jaget menade Rogers var 
individens riktiga jag, personen som individen känner att denne är på riktigt. Med detta menas 
hur individen verkligen känner och uttrycker sig utan att låtsas vara någon annan. Är individen 
inte nöjd med delar av sitt verkliga jag kan hon skapa sig ett jagideal. Rogers (taget från 
Johnson, 2003) menade att det är viktigt att diskrepansen mellan individens verkliga jag och 
dennes jagideal är låg, eftersom en strävan efter att leva i enlighet med en idealiserad självbild 
leder till känslan av främlingskap inför sig själv. Rogers (hämtat ur Johnson, 2003) menade att 
denna diskrepans kan leda till låg självkänsla och psykologiska problem som depression och 
ångest.  

Higgins, Klein och Strauman (1985) utformade jagdiskrepansteorin (”self-discrepancy 
theory”) för att mäta hur diskrepansen mellan olika dimensioner av självbilden påverkar 
individen. Självbilden består av tre beståndsdelar: (a) Jaget, som innehåller självperceptioner, 
(b) Jagidealet och (c) Det moraliska jaget, som enligt Kowalski och Western (2005) innebär det 
jag individen känner att hon bör vara och innehåller aspekter som förpliktelser och 
ansvarskännande. O’Hara och Scott (1993) hade bland annat denna teori som utgångspunkt när 
de studerade diskrepansen mellan det verkliga jaget och jagidealet hos studenter med 
depression. Studien syftade till att undersöka om en ökad diskrepans mellan jaget och 
jagidealet leder till psykisk sjukdom. Resultatet tydde på att en stor diskrepans mellan jaget och 
jagidealet var förknippat med klinisk depression. Detta resultat fick även Carver, Lawrence, 
och Scheier (1999) i en studie bland universitetsstudenter. De undersökte diskrepansen mellan 
det verkliga jaget och moraljaget och diskrepansen mellan jagidealet och det jag individen 
fruktar att bli (”feared self”) samt om dessa diskrepanser var kopplade till oro och modlöshet. 
Resultat visade att affekten klinisk depression uppkom vid liten diskrepans mellan jaget och det 
jag individen fruktar att bli. Carver et al. (1999) fann även att liten diskrepans i det jaget 
individen fruktar att bli leder till nervositet och skuld.  
 

Välmående. När det finns en diskrepans mellan individens självbild och jagideal upplever 
hon besvikelse, missmod och otillfredsställelse och detta leder till låg självkänsla enligt 
Higgins et al. (1985). På samma sätt menar författarna att en diskrepans mellan självbilden och 
moraljaget leder till oro eftersom individen inte upplever sig kunna leva upp till de 
förväntningar omgivningen har på henne/honom. Brennan och Ruvolo (1997) menar att om en 
individ har upplevelsen av att steg för steg förbättras som människa genom att närma sig sitt 
jagideal, erhåller denne ett friskare välmående och en ökad tillfredställelse. En positiv självbild 
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och hög självkänsla sägs vara en av de viktigaste ingredienserna för välmående, att individen är 
medveten om sina styrkor och accepterar sina svagheter (Brennan & Ruvolo, 1997; Szymanski, 
2000). När en individ känner att ens partner hjälper till i att skapa en positiv självbild tenderar 
också individen att värdera sin partner högre (Brennan Ruvolo, 1997). Om en individ får sitt 
beteende bekräftat av sin partner känns det lättsammare att vara tillsammans (Bissonnette, 
Garcia, Ickes & Stinson, 1990). Detta skulle förklaras med att ena personen i förhållandet, 
förslagsvis mannen, upplever en överensstämmelse mellan sin egen självbild och den bilden 
kvinnan har av honom. När kvinnan intuitivt känner på sig vad mannen har för jagideal av sig 
själv, uppfattas kvinnan som mer empatisk och hon ger ifrån sig upplevelsen av att hon ser på 
mannen utefter hans jagideal. Förutom att mannen då kan uppleva att kvinnan har en större 
förståelse för honom, ökar även hans känslor för henne (Bissonnette et al., 1990). En studie av 
Campbell, Lackenbauer och Muise (2006) undersökte om förhållandelängd påverkade hur 
individer upplevde hur de blev sedda och uppskattade av sin partner, speciellt när det gällde 
individer med låg självkänsla. Resultatet visade att individer med låg självkänsla i långa 
förhållanden i högre grad uppfattade att deras partner såg det bästa i dem, i motsats till 
individer som levde i kortare förhållanden. Samma resultat visade att även känslan av intimitet, 
partners emellan, var högre ju längre förhållandet var. I denna uppsats definieras välmående 
som hög självkänsla då hög självkänsla är en stor komponent för välmående. 
 
 
Partnerbild och partnerideal 
 
Mycket forskning om hur män och kvinnor skattar personlighetsdrag hos en eventuell partner 
har gjorts de senaste åren (se t ex Barnes & Buss, 1986; Botwin, Buss & Shackelford, 1997; 
Regan, 1998). Barnes och Buss (1986) visade att båda könen skattade vänlighet, förståelse, en 
spännande personlighet och intelligens som de viktigaste personlighetsegenskaperna. Samma 
studie påvisade även könsskillnader gällande idealpartners egenskaper eller personliga 
framtoning. För männen var exempelvis kvinnans utseende betydligt viktigare än vad männens 
utseende var för kvinnorna. Kvinnor föredrog istället att männen hade hög socioekonomisk 
status. Regan (1998) visade att kvinnor i högre grad finner den socioekonomiska statusen hos 
en man viktig i ett längre förhållande än i ett kortare. I ett kortare förhållande framhåller 
kvinnorna, liksom männen, vikten av fysisk attraktion till partnern (Regan, 1998). I längre 
relationer föredrar män kvinnor med lägre utbildning då de anser att dessa är mer trogna och 
lättare att tycka om än högutbildade kvinnor. Detta spelade dock ingen roll om det rörde sig om 
ett “one night stand” eller kortare relationer (Greitmeyer, 2006).  

Inte bara önskan om personlighetsegenskaper beror på förhållandelängden. Mycket av den 
forskning som bedrivits inom parrelationer visar även att partnernas bild av varandra förändras 
allt eftersom tiden går. Till exempel menar Waller (hämtat från Huston, Miller & Niehuis 
2006) att en individs syn på sin partner blir mindre positiv allt eftersom åren går. Griffin, 
Holmes och Murray (taget från Huston et al., 2006) menar att partners automatiskt börjar få 
idealbilder av varandra allt eftersom förhållandet växer i tid.  

Enligt Botwin et al. (1997) hade män och kvinnor liknande önskningar om vilka 
personlighetsdrag en idealpartner skulle besitta. De fem först rankade 
personlighetsegenskaperna i både männens och kvinnornas rangordning av idealpartner var: 
”varm”, ”pålitlig”, ”rättvis”, ”intelligent” och ”kunnig”. Endast tre av tjugo personlighetsdrag 
skiljdes åt i resultatet även om rangordningen varierade något. Kvinnorna värdesatte där, till 
skillnad från männen, egenskaper så som ”överseende”, ”generös” och ”flexibel”. Männen ville 
istället att kvinnorna skulle vara ”jämna i humöret”, ”praktiska” och ”kreativa”. Studien visade 
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även att individer föredrog partners som liknade dem själva vad beträffar 
personlighetsegenskaper, se Tabell1.  

 
Tabell 1  
Amerikanska män och kvinnors rangordnande, i fallande ordning, av de tjugo mest önskade 
personlighetsegenskaperna hos en idealpartner (Botwin et al., 1997) 

Kvinnornas idealpartner (n = 106)      Männens idealpartner (n = 105) 
Varm (”warm”)           Pålitlig 
Pålitlig (”reliable”)          Varm 
Rättvis (”fair”)           Rättvis* 
Intelligent (”intelligent”)        Intelligent* 
Kunnig (”knowledgeable”)       Kunnig* 

 Ansvarsfull (”trusting”)        Hederlig 
 Trygg (”secure”)           Ansvarsfull 
 Arbetsam (”hard working”)       Arbetsam* 
 Känslomässigt stabil (”emotionally stable”)  Trygg 
 Lugn (”at ease”)           Lugn* 
 Insiktsfull (”perceptive”)        Känslomässigt stabil 
 Överseende (”lenient”)         Insiktsfull 
 Hederlig (”conscientious”)       Jämn i humöret (”even-tempered”) 
 Energisk (”energetic”)         Energisk* 
 Generös (”generous”)         Praktisk (”practical”) 
 Utåtriktad (”sociable”)         Nyfiken 
 Nyfiken (”curious”)          Utåtriktad 

Välorganiserad (”well-organized”)     Kreativ (”creative”) 
Flexibel (“flexible”)          Välorganiserad 
Avspänd (“relaxed”)         Avspänd* 

* Dessa egenskaper har rangordnats på exakt samma plats av både männen och kvinnorna. 
 

En del forskning på området partnerbild och partnerideal har studerat kombinationer mellan 
faktiska personlighetsattribut (se t ex Botwin et al., 1997). Zentner (2005) antog att nöjdheten i 
ett förhållande inte berodde på individernas specifika personligheter och hur lika de var, utan 
mer på individens partnerideal (Ideal Mate Personality Concept) och hur ens partner faktiskt 
var. Han ansåg att problematiken med tidigare studier varit att de fokuserat för mycket på 
kombinationen mellan faktiska personlighetsattribut. För att eliminera denna problematik 
menade Zentner (2005) att studier bör syfta till att undersöka hur stor differensen är mellan en 
persons partnerideal och partnerns faktiska personlighet.  
 
 
Michelangelo-fenomenet 
 
Forskningen om varierande personlighet och personlighetsutveckling (se t ex Friedman & 
Schustack, 2006) har ytterligare en vinkling när det gäller utveckling och föränderlighet 
beträffande personlighet i förhållandet (se t ex Dirgotas, 2002).  

Dirgotas (2002) har i sin studie visat att om en individ behandlar sin respektive utifrån sitt 
jagideal tenderar hans respektive att anta detta jagideal automatiskt. Detta gäller speciellt i 
stabila och fungerande förhållanden.  Denna företeelse kallas Michelangelo-fenomenet och 
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hänförs till konstnären Michelangelo Buonarrotos tanke om att skulpterandet är en process där 
konstnären tar fram en gömd figur ur ett slumrande stenblock, en idealform. Med tiden antar 
individerna i ett förhållande de personlighetsegenskaper som förväntas eller önskas av partnern 
(Dirgotas, 2002). Detta innebär att det ideal som skapas av partnern förverkligas. 

Michelangelo-fenomenet uppkommer oavsett ålder och använt mätinstrument. Uppkomsten 
till fenomenet menar Drigotas (2002) beror på att alla människor på ett eller annat sätt påverkas 
av beteendebekräftelse, det vill säga, att individen reagerar på det sätt omgivningen svarar på 
dennes beteende. Människan tenderar därför att bete sig på det sätt de upplever att omgivningen 
önskar. Stämmer andra människors syn på individen överens med individens jagideal, kommer 
denne också röra sig i den riktningen (Drigotas, 2002). Genom att leva nära en människa 
kommer individen förr eller senare att skulptera dennes jag och bli skulpterad själv, gällande 
värderingar och beteende. På det sättet kan vissa förhållanden förfina en individs personlighet 
och få denne att blomma. På samma sätt kan andra förhållanden hämma individens personliga 
utveckling och göra att denne inte kan utveckla sin fulla potential (Drigotas, 2002). Caughlin, 
Hustons och Miller (2003) resultat påvisade något som påminner om Michelangelo-fenomenet. 
De fann att uttrycksfulla människor formade idealbilder av sin partner eftersom de drog ut det 
bästa i deras partners beteende och tolkade deras partners beteende i ett positivt ljus. Skillnaden 
ligger i att Michelangelo-fenomenet är inriktat på att en individ projicerar sitt eget jagideal på 
sin partner. Resultatet i studien av Caughlin et al. (2003) visade att bilden en individ har av sin 
partner är en illusion i det avseendet att individen väljer att tona ner de sämre egenskaperna 
partnern besitter. Partnerbilden blir ett partnerideal, det vill säga, att individen ser på sin partner 
så som denne önskar att partnern vore. Denna illusion tycks dock vara positivt associerad med 
ett tillfredställande äktenskap som varat i 13 år eller längre (Caughlin et al., 2003).  
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien var att kartlägga hur väl två sammanboende individer i en parrelation 
känner varandra. Vidare var syftet att studera i vilken utsträckning individer, som lever 
tillsammans med någon, lever upp till individens egna jagideal. Fortsättningsvis fanns det 
intresse i att studera välmående hos individer som har stor diskrepans mellan självbild och 
jagideal.  

Tidigare forskning visar att en individs personlighet utvecklas över tid, beroende på 
partnerns och samhällets påverkan samt individens jagideal (Drigotas, 2002; & Kunzmann 
Staudinger, 2005). Utifrån detta kan man anta att individen inte har exakt samma värderingar 
och attityder som i början av ett förhållande. Upptäcker inte partnern individens 
personlighetsutveckling riskerar detta att leda till att partnern till slut inte känner individen 
denne är tillsammans med. Forskning visar även att individer dras till det de uppfattar som ett 
partnerideal (Zentner, 2005) och att välmående grundar sig mycket i att individen har hög 
självkänsla (Higgins et al., 1985). Utifrån detta innehar studien följande frågeställningar: (F1) 
Hur väl känner individerna i ett förhållande varandra?, (F2) Vilka ideal har individerna i ett 
förhållande? samt att (F3) Hur förhåller sig diskrepansen mellan självbild och jagideal till en 
individs självkänsla i ett förhållande?  
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Metod 

 
 
Deltagare 
 
Deltagare i studien var heterosexuella sammanboende par i olika åldrar runtom i Sverige. 
Deltagarna valdes ut genom tillgänglighetsurval. Femtiosex (n = 112) tänkvärda par 
kontaktades via telefon eller e-post och 40 (n = 80) av dessa anmälde sitt intresse. Av 40 par 
fullföljde 33 (n = 66) studien. Därmed var det externa bortfallet 14 deltagare (sju par). Detta 
antas främst bero på att deltagarna upplevde enkäten svår att fylla i på grund av 
forskningsområdets känslighet samt att deltagarna inte informerades om hur lång tid 
undersökningen skulle ta. Då enkäterna var anonyma försvårades sökandet efter de enkäter som 
inte hade fyllts i och skickats in. Ännu en förklaring till bortfallet var att en del enkäter var 
undersökningsledarna tillhanda för sent för att kunna användas i studien. Deltagarnas ålder 
varierade mellan 21 och 60 år beroende på vilket åldersintervall de hade kryssat i. Spannet för 
förhållandelängd var från ett år upp till 41 år (M = 8.76; SD = 10.43). Beroende på vilken längd 
deltagarna hade på sina förhållanden delades de in i tre grupper: (1) fyra år och kortare 
namngavs ”kort förhållande” (n = 30), (2) fem till nio år benämndes ”mellanlångt förhållande” 
(n = 20) samt (3) tio år och längre som fick heta ”långt förhållande” (n = 16). Inget internt 
bortfall förekom.  
 
 
Material 

 
Uppskattning av personlighetsdragen. Valet av förfarande blev kvantitativt där 
datainsamlingsmetoden kom att vara en strukturerad enkät. Deltagarantalet kan tänkas vara för 
litet för en kvantitativ metod. Men efter en närmare övervägning var undersökningsledarna 
tillfreds med antalet eftersom ifyllnaden av enkäten tog hela 40-45 minuter. Sju teman präglade 
enkäten och kom i följande ordning: (a) Deltagarens självbild, (b) Dennes jagideal, (c) Vilken 
bild deltagaren har av sin partner, (d) Hur denne önskar att sin partner skulle vara – 
partnerideal, (e) Hur de tror deras partner kommer att skatta sin egen självbild, (f) 
Bakgrundsfrågor med en självförtroendeskala samt (g) Vilken bild individen har av Göran 
Persson. Anledningen till att Göran Persson skattades var för att undersöka eventuella 
attitydskillnader mellan partnerna. Denna variabel valdes dock bort med anledning av dess 
irrelevans. Skattningen ansågs ligga alltför långt bort ifrån studiens syfte. Dessutom var de 
förklaringar på personlighetsegenskaperna opassande till Göran, eftersom den bild som 
eftersöktes var Göran som offentlig person och inte den bild deltagarna hade av Göran i en 
partnerrelation. Deltagarna uppmanades att rangordna 15 personlighetsegenskaper när det 
gällde att beskriva sin självbild, jagidealet, partnerbild, partnerideal, hur de tror partnern 
kommer att skatta sin egen självbild samt sin bild av Göran Persson. De 15 
personlighetsegenskaperna som användes vid skattningarna översattes från engelska till 
svenska av undersökningsledarna och har dels hämtats från undersökningen gjord av Botwin et 
al. (1997) och dels från The Big Five Model som Capel et al. (1997) tar upp. Endast positiva 
egenskaper användes eftersom negativa egenskaper förväntades hamna långt ifrån idealbilden. 
Negativa egenskaper antogs även bli upplevda som obehagliga att rangordna på sin partner. 
Personlighetsegenskaperna som användes i enkäten var: 1Ansvarsfull; att känna ansvar 
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gentemot parrelationen och sin partner. 2Generös; att vara storsint, godhjärtad och välvillig i 
relationen. 3Gladlynt; att ha ett lättsamt och muntert sinne gentemot sin partner. 4Humoristisk; 
att besitta ett komiskt förhållningssätt i relationen. 5Intelligent; att vara klok, förnuftig och 
begåvad i sitt vardagliga tänk kring relationen. 6Kreativ; att vara idé- och fantasirik i 
parrelationen och gentemot sin partner. 7Modig; att vara orädd i förhållande till partnern och 
parrelationen. 8Omtänksam; att vara uppmärksam och omsorgsfull mot sin partner. 
9Optimistisk; att vara hoppfull och se ljust på företeelser kopplat till relationen. 10Pålitlig; att 
vara sin partner trogen samt präglas av en tillförlitlig inställning till relationen. 11Självständig; 
att vara oberoende sin partner och ha en upplevd frihet i relationen. 12Spontan; att upplevas 
som impulsiv i sitt handlande. 13Tolerant; att vara överseende, tålmodig och fördomsfri 
gentemot relationen och sin partner. 14Utåtriktad; att vara glad, öppen och sällskaplig i 
förhållandet och mot sin partner. 15Ärlig; att vara uppriktig gentemot sin partner. 
Definitionerna var tänkt att öka deltagarnas förståelse för egenskapernas innebörd samt att 
deltagarna skulle tillgå samma förklaring av egenskaperna. Skattningsskalan hade fem nivåer, 
där tre egenskaper skulle in på varje nivå. Nivåerna graderades enligt följande; (N5) Stämmer 
bäst överens, (N4) Stämmer näst bäst överens, (N3) Stämmer bra överens, (N2) Stämmer mindre 
bra överens samt (N1) Stämmer sämst överens.  

Bakgrundsfrågorna berörde kön, ålder, längden på förhållande samt hur länge paret bott 
tillsammans. Beträffande ålder fick deltagarna kryssa för ett av sex åldersintervall: (a) Upp till 
21 år, (b) 21-30 år, (c) 31-40 år, (d) 41-50 år, (e) 51-60 år samt (f) 61 år och uppåt.  
 

Självkänsla. Självkänsla mättes med Rosenbergs Self-Esteem Scale (RSES) (Rosenberg, 
1965). Deltagaren ställs inför tio påståenden som behandlar uppfattningen denne har om sig 
själv, exempelvis ”Jag tycker att jag som människa är minst lika värdefull som andra”. Sedan 
kan deltagaren välja mellan fem svarsalternativ, från ”Instämmer inte alls” (1) till ”Instämmer 
helt” (5). Chronbach’s alpha för skalan blev 0,91. 
 

Nöjdhet med parrelationen. Längst ner på sidan med bakgrundsfrågorna och RSES ställdes 
avslutningsvis frågan om hur nöjd deltagaren var med sitt förhållande (M = 6.27; SD = .80). 
Denna fråga fick deltagaren besvara genom att skatta sin nöjdhet på en skala mellan ett och sju, 
där ett innebar inte alls nöjd och sju innebar helt nöjd. En sjugradig skala användes för att få en 
ökad chans till sanningsenliga svar, någonting som ökar med hur många grader en skala har. 
 
 
Procedur 
 
För att komma i kontakt med deltagarna skickades e-post med en kort beskrivning av studien 
ut. Vissa kontaktades även personligen eller via telefonsamtal. Intresserade par bads ta kontakt 
med undersökningsledarna på lämpligt sätt för att ge sitt medgivande. Efter att hämtat 
samtycke, skickades ett brev ut till samtliga par innehållande ett varsitt missivbrev, två enkäter 
samt ett frankerat svarskuvert. Med hänsyn till känsligheten som skulle kunna ligga i 
forskningsområdets art och det faktum att forskningsledarna är bekanta med samtliga deltagare 
var det extra viktigt att försiktighet rådde kring hanteringen av de data som samlades in. 
Därmed avsåg undersökningen att utgå från de fyra forskningsetiska principer som 
humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, (Vetenskapsrådet, 1990) antagit. 
Missivbrevet upplyste deltagaren om undersökningens syfte (informationskravet), att 
deltagarna själva har rätt att bestämma sin medverkan (samtyckeskravet), att endast 
undersökningsledarna kommer att ta del av deltagarnas uppgifter (konfidentialitetskravet) samt 
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att uppgifterna som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte (nyttjandekravet). 
Undersökningsledarnas namn, telefonnummer och e-postadress nämndes i missivbrevet, samt 
namn och e-postadress till handledarna. Varje enkät hade även en handskriven post-it lapp 
varpå deltagaren uppmanades att fylla i enkäten enskilt, att de skulle ringa om frågor uppstod 
samt att enkäterna skulle sändas tillbaka i svarskuvertet senast den 27 april. Anledningen till att 
enkäterna skickades ut per post var att öka deltagarnas anonymitet.  
 
 
Databearbetning 
 
De data som samlats in från de sex skattningarna som deltagarna gjorde matades in i en SPSS 
fil. Där fick de 15 personlighetsegenskaperna ta plats som rader och deltagarna placerades 
utefter kolumnerna. Deltagarna hade som bekant rangordnat personlighetsegenskaperna sex 
gånger vilket innebar att antalet kolumner multiplicerades med sex. Efter inmatningen 
beräknades spearmans rangkorrelationskoefficienter mellan de data som krävdes för att besvara 
de uppsatta frågeställningarna. Förutom inmatningen från skattningarna matades även data från 
bakgrundsfrågorna in i en separat SPSS fil. I denna fil motsvarades raderna av deltagarna och 
kolumnerna av frågorna. I den här filen inkluderades även de korrelationer som gjorts i filen 
med rådata. Vidare analyser genomfördes i filen med bakgrundsfrågor. 
 

Resultat 
 
 

Partnerkännedom. Deltagarna fick vid femte skattningen rangordna hur de tror att sin 
respektive skulle svara beträffande sin egen självbild. Denna skattning sattes i korrelation till 
deltagarnas egna skattade självbild. De fem högst rangordnade egenskaperna, av både männen 
och kvinnorna, när det gällde hur deltagarna trodde att deras partner skulle skatta sin egen 
självbild var: ”ärlig”, ”pålitlig”, ”omtänksam”, ”generös” samt ”ansvarsfull”. Fortsättningsvis 
tenderade både männen och kvinnorna att rangordna även dessa fem egenskaper högst 
beträffande sin egen självbild, se Figur 1. En stor differens påfanns då männen trodde att 
kvinnorna skulle se sig som mer ”toleranta” och ”intelligenta” i förhållandet än kvinnorna 
faktiskt ansåg sig vara. Männen trodde vidare att kvinnorna skulle rangordna egenskaperna 
”modig” och ”spontan” lägre än vad kvinnorna hade gjort. Kvinnorna hade en generellt god 
kännedom om männen. Dock uppenbarade sig en relativt stor skillnad i värdet på egenskapen 
”humoristisk”, där kvinnorna hade rangordnat denna egenskap högre än vad männen hade 
gjort.  

Medelvärdet av korrelationskoefficienten mellan dessa två skattningar var detsamma för 
männen (M = .40, SD = .29) och för kvinnorna (M = .40, SD = .30). Både det lägsta värdet (-
.27) och det högsta värdet (.97) återfanns hos männen.   
 
Figur 1  
Kvinnornas och männens skattning av sin självbild samt hur de tror att deras partner skattar 
sin egen självbild 
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 Både männen och kvinnornas fem högst rangordnade personlighetsegenskaper när det 
gällde hur de trodde att sin partner skulle skatta sin egen självbild var ”omtänksam”, ”ärlig”, 
”pålitlig”, ”generös” samt ansvarsfull. 

 
Med koppling till första frågeställningen utfördes en envägs-anova analys mellan tre grupper 

som indelats utefter längden på deltagarnas förhållande. Analysen visade en signifikant skillnad 
mellan de tre grupperna (F2, 63 = 3.21; p < .05; SD = .29), kön hade ingen signifikant inverkan 
på hur bra partnerna i ett förhållande känner varandra. Enligt post-hoc analysen (Turkeys HSD) 
fanns det ingen signifikant skillnad mellan gruppen från korta förhållanden och gruppen från 
långa förhållanden. Skillnaderna mellan gruppen från korta förhållanden och mellanlånga 
förhållanden hade däremot en tendens till att vara signifikanta (p = .09). Ytterligare en tendens 
till signifikant skillnad gällande hur väl individerna känner deras partner uppmärksammandes 
mellan gruppen ur medellånga förhållanden och gruppen ur långa förhållanden (p = .07). 
 

Partnerbild och partnerideal. Deltagarna fick vid tredje och fjärde skattningen rangordna 
vilka egenskaper de ansåg att partnern hade (partnerbild) samt hur de önskade att denne vore 
(partnerideal). Kvinnorna önskade att sina män skulle vara mer ”omtänksamma”, ”toleranta”, 
”pålitliga” och ”ärliga” än vad de var idag. Istället ville kvinnorna att männen skulle vara 
mindre ”modiga” och ”spontana” i sitt förhållningssätt till sina partners och relationer. Männen 
däremot önskade sig generellt mera ”humoristiska” kvinnor med en mindre ”utåtriktad” 
inställning till relationen och gentemot sin partner, se Figur 2. 
 
Figur 2  
Männen och kvinnornas rangordning av deras partnerbild och partnerideal 
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 Kvinnorna önskade sig mer omtänksamma och toleranta män. Männen ville framför allt ha 
mer humoristiska kvinnor. 
 
 Nöjdhet med parrelationen. Beroende på hur deltagarna hade skattat sin nöjdhet i 
förhållandet delades de in i två grupper. Deltagarna som hade skattat ett lägre värde än sju var 
inte helt nöjd med förhållandet och tillhörde grupp ett (n = 37; M = .39, SD = .34). De personer 
som var helt nöjd med förhållandet hade skattat en sjua och ingick i grupp två (n = 29; M = .61, 
SD = .30). Vidare genomfördes ett independent samples t-test för att se om det fanns en 
skillnad mellan dessa två gruppers medelvärde på korrelationsvärdena av partnerbild och 
partnerideal. Det fanns en signifikant skillnad mellan dessa två grupper (t64 = -2.77, p < .01). 
 

Kvinnorna och männen valde att rangordna personlighetsegenskaperna beträffande deras 
partnerideal enligt Tabell 2. Egenskaperna ”omtänksam”, ”pålitlig” och ”ärlig” rankades som 
de tre mest viktiga karaktärsdragen när det handlade om hur deltagarna önskade att deras 
partner vore. Männen ansåg att ”självständighet” var den minst viktigaste egenskapen att 
besitta. Kvinnorna  värdesatte istället ”spontanitet” som den minst väsentliga egenskapen  hos 
partneridealet. 
 
Tabell 2  

Män och kvinnors rangordnande, i fallande ordning, av de 15 personlighetsegenskaperna 
gällande partnerideal 

Kvinnornas partnerideal (n = 33)      Männens partnerideal (n = 33)    
Omtänksam            Omtänksam* 
Pålitlig              Pålitlig* 
Ärlig               Ärlig* 
Generös              Ansvarsfull 
Ansvarsfull             Generös 

 Gladlynt              Humoristisk 
 Intelligent             Gladlynt 
 Tolerant              Intelligent 
 Utåtriktad             Utåtriktad* 
 Optimistisk             Tolerant 
 Humoristisk            Kreativ 



 14 

 Självständig            Modig 
 Kreativ              Optimistisk 
 Modig              Spontan 
 Spontan              Självständig 

* Dessa egenskaper rangordnades på exakt samma plats av både männen och kvinnorna. 

 
En önskan om att vara som sin partner. Genom ett independet samples t-test gjordes en 

analys om männen eller kvinnorna vill vara som deras partner. Där hade männen ett lägre 
medelvärde (M = .28, SD = .29) än kvinnorna (M = .37, SD = .27). Det fanns ingen signifikant 
skillnad vad beträffar andra frågeställningen om att åtminstone en av individerna i ett 
förhållande önskar att de vore som sin käresta (t64 = -1.26, ns). 
 

Självbild och jagideal. Vid första och andra skattningen rangordnade deltagarna de 15 
personlighetsegenskaperna utefter hur de såg på sig själva (självbild) respektive hur de önskar 
att de vore (jagideal). Vad beträffade deltagarnas självbild, visade sig egenskaperna ”ärlig”, 
”omtänksam”, ”pålitlig” och ”ansvarsfull” vara de fyra högst rangordnade värdena för både 
männen och kvinnorna. Vid skattningen om deras egna jagideal var fortfarande egenskaperna 
av att vara ”ärlig”, ”pålitlig” och ”omtänksam” viktigast för både männen och kvinnorna. När 
det gällde deltagarnas jagideal önskade både männen och kvinnorna att de vore mer ”kreativa” 
i förhållandet och gentemot deras partner. Kvinnorna ville även bli mer ”generösa” och 
”toleranta” i förhållandet än vad de generellt ansågs sig vara. Fortsättningsvis önskade 
kvinnorna att de var mindre ”humoristiska” och ”spontana” mot vad de tycker sig vara för 
stunden. Männen däremot ville bli mer ”spontana” och ”toleranta” i sina relationer än vad de 
tycker sig vara. Istället önskade männen att de vore mindre ”pålitliga” och ”självständiga” i 
sina förhållanden i jämförelse av hur de anser sig vara idag, se Figur 3.  

När det gällde överensstämmelsen mellan samtliga deltagares självbild och vilket jagidel de 
hade, var medelvärdet för korrelationskoefficienten .39 (SD = .39). Mellan de två könen skilde 
sig överensstämmelserna åt något. Männens medelvärde var lägre (M = .34, SD = .43) än 
kvinnornas (M = .44, SD = .35). 
 
Figur 3  
Männen och kvinnornas skattning av sin egen självbild samt jagideal. 
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Både männen och kvinnorna hade höga värden på egenskaperna ”omtänksam”, ”pålitlig”, 
”ansvarsfull” och ”ärlig” beträffande både deras självbild och jagideal. 
 

Självkänsla. Männen hade högre självkänsla (M = 4.05, SD = .68) än kvinnorna (M = 3.85, 
SD = .82). En Spearman korrelation genomfördes beträffande deltagarnas överensstämmelse 
mellan självbilden och jagidealet och deras självkänsla. Korrelationen var inte signifikant för 
vare sig männen (rs = .04, ns) eller kvinnorna (rs = .01, ns). Detta innebar att det inte fanns 
något signifikant samband mellan hur diskrepansen av individernas självbild och jagideal såg 
ut och vilken självkänsla deltagarna hade. 
 
 

Diskussion 
 
 
Analys 
 
Första frågeställningen handlade om att undersöka hur väl individerna i ett förhållande känner 
varandra. Resultatet visade att individer som varit ihop längst hade bäst kännedom om 
varandra. Däremot, individer som varit ihop fem till nio år (mellanlång relation) uppvisade 
minst kännedom om varandra. Värdena i mitten fanns bland gruppen som hade varit 
tillsammans kortast tid. Att det var på detta viset skulle kunna förklaras med att par i kortare 
förhållanden är mer uppmärksamma på deras partner eftersom förhållandet är nytt. Vidare kan 
det tänkas att par som varit tillsammans lång tid har lärt sig mycket om hur sin partner 
fungerar. En möjlig förklaring till varför mellangruppen hade minst kännedom om sin partner 
är att de slutar vara uppmärksam på deras partner efter en tid.  

Generellt sätt kände kvinnorna männen bättre. Detta skulle kunna förklaras av den forskning 
som menar att kvinnor är känslomässigt känsligare än män (Feingold, 1994; Peter, Van Heck & 
Vingerhoets, 2001) och därmed möjligen mer uppmärksamma för männens eventuella 
personlighetsutveckling.  

Den andra frågeställningen handlade om att undersöka vilka ideal individerna hade i ett 
förhållande. Denna studie visade på att individerna inte såg sin partner som ett ideal, det vill 
säga att de inte önskade att de vore som sin käresta. Detta resultat stödjer därmed inte Dirgotas 
(2002) teori om Michelangelofenomenet. Resultaten från förevarande studie pekar på att 
individerna inte lever tillsammans med sitt jagideal. En tänkbar anledning till att resultaten 
skiljer sig åt i denna studie kan vara att deltagarantalet var lägre i denna studie. Att resultatet 
inte stödjer teorin om Michelangelofenomenen kan tänkas bero på eventuella kulturella 
skillnader, då Drigotas studie inte gjordes i Sverige utan i USA. Att många av 
undersökningsdeltagarna i denna studie befann sig i korta relationer innebar att de klassades 
som instabila, vilket kunde ha bidragit till att resultatet inte blev detsamma. Individerna i 
kortare förhållanden kan möjligtvis inte ha hunnit blivit påverkad av partnernas partnerideal, då 
detta fortfarande skulle kunna ske om förhållandet blir tryggare om Dirgotas teori antas. 

En likhet mellan denna undersökning och studien av Botwin et al. (1997) var att 
personlighetsegenskapen ”pålitlig” återfanns bland de tre högst rangordnade karaktärsdragen 
gällande partnerideal för båda könen. De tre högst rankade personlighetsegenskaperna i studien 
av Botwin et al. (1997) var ”varm”, ”pålitlig” och ”rättvis”. I denna studie rangordnades 
”pålitlig” högst tillsammans med egenskaperna ”ärlig” och ”omtänksam”.  

Studiens tredje frågeställning var att undersöka hur diskrepansen mellan självbild och 
jagideal förhåller sig till en individs självkänsla i ett förhållande. I denna studie var självkänsla 
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inte förknippad med diskrepansen mellan deltagarnas självbild och jagideal. Detta resultat var 
förvånande då tidigare forskning har bevisat att det finns ett tydligt samband (Higgins et al., 
1985). Dock påfanns det att männen hade högre självkänsla än kvinnorna. Männen hade 
dessutom en mindre spridning av detta värde än kvinnorna. Att kvinnorna hade en lägre 
självkänsla än männen kan förklaras genom att det västerländska samhället fortfarande brister i 
jämställdhetsaspekten. Förslagsvis skiljer sig lönerna åt mellan könen. Män tjänar 
förhållandevis mer pengar än vad kvinnor gör för samma arbete (Lips, 2003). Hur samhället 
värderar kvinnornas prestationer kan speglas i hur kvinnorna värderar sig själva. 
Fortsättningsvis har de mediala kroppsidealen inverkan på hur både män och kvinnor värderar 
sig själva (Hargreaves & Tiggemann, 2004). Männen ska vara muskulösa (Crawford & Jones, 
2005; Hargreaves & Tiggemann, 2004) och kvinnorna smala (Hargreaves & Tiggemann, 2004; 
Harrison & Hefner, 2006). Ett gemensamt kroppsideal för könen är dock att vara slank. Att 
männen hade högre medelvärde än kvinnorna när de handlade om diskrepansen mellan deras 
skattade självbilder och jagideal var inte förvånande då kvinnor generellt anses ha lägre 
självkänsla än män (Hargreaves & Tiggemann, 2004).  
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Enkäten delades in i sju delar där deltagarna kunna skatta deras partner utifrån femton positiva 
personlighetsegenskaper. Dessa personlighetsegenskaper var enbart positiva eftersom negativa 
egenskaper skulle förväntas hamna långt ifrån idealbilden av sig själv och sin partner, samtidigt 
som negativa egenskaper skulle kunna upplevas som obehagliga att rangordna på sin partner. 
Givetvis fanns medvetenheten om att svårigheter skulle kunna uppstå av att rangordna enbart 
positiva egenskaper. Att undersökningsdeltagarna inte medverkade när enkäten fylldes i var ett 
medvetet val för att öka validiteten. Anonymiteten skulle dessutom öka om paren själva 
skickade in enkäterna, då undersökningsledarna inte på något sätt skulle kunna spåra dem. 
Detta skulle dock kunna leda till att deltagarna inte fyllde i undersökningen enskilt vilket 
hotade validiteten. Ytterligare ett validitetshot var om undersökningsdeltagarna skattade 
nöjdheten av sitt förhållande högre än vad det i verkligheten var. Detta kan ha skett om 
deltagarna förnekat för sig själva att deras förhållande var sämre än vad de önskade att det vore. 

Då det externa bortfallet var relativt stort kunde även detta ha bidragit till en minskad 
validitet eftersom undersökningen inte fick lika stor täckning. Detta bortfall skulle ha kunnat 
minskas genom ökad kontroll av vilka som skickat in enkäten, exempelvis genom fler 
påminnelser. Ren övervakning skulle dock ha minskat anonymiteten, vilket hade varit etiskt 
inkorrekt och stridit mot de forskningsetiska principerna. Alla inlämnade enkäter var samtliga 
korrekt ifyllda, vilket höjde både validiteten och reliabiliteten i studien. 

Att deltagarnas ålder inte var jämt fördelade kan minska generaliserbarheten då studien blir 
mer inriktade på yngre individer. 
 
 
Slutsats och framtida forskning 
 
Denna undersökning påvisade att par som varit tillsammans längst även känner varandra bäst, 
medan par som varit tillsammans mellan fem och nio år är den grupp som känner varandra allra 
minst. Vid framtida forskning inom detta område vore det intressant att studera vad detta 
fenomen beror på. Möjligtvis skulle det räcka med kompletteringar till denna studie i form av 
intervjuer. Ett ytterligare alternativ kan tänkas vara att utöka mängden frågor i enkäten. 
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Förslagsvis skulle ett antal frågor beträffande individens subjektiva upplevelse om hur bra paret 
känner varandra vara passande. Om dessa frågor även hade en öppen karaktär skulle det 
uppmuntra deltagaren till att ge breda och fria svar. Vid framtida forskning vore det bra att 
sträva mot ett högre deltagarantal eftersom det skulle ge ett mer tillförlitligt resultat. 

Det uppmärksammades en antydan till skillnad paren emellan när det gällde 
partnerkännedom. Generellt sett kände kvinnorna männen bättre än vad männen kände 
kvinnorna. Det skulle i framtida forskning vara intressant att studera om denna antydan är 
signifikant och vad denna antydan kan tänkas bero på. Förslag på frågeställningar till en 
framtida undersökning är: (a) Kvinnor är i allmänhet mer uppmärksam på deras partner än vad 
männen är, (b) Kvinnor är mer benägna att ta hand om relationer än vad män är samt (c) 
Kvinnor är svårare att lära känna än vad männen är. 

Ingenting i undersökningen tydde på att individer med en stor diskrepans mellan självbild 
och jagideal skulle ha sämre självkänsla. Vidare forskning inom detta vore aktuellt eftersom 
tidigare studier (se t ex Higgins et al., 1985; O’Hara & Scott, 1993) menar på att det ska finnas 
en koppling. Eftersom bortfallet i denna studie var stort vore det bra att i framtiden ha ett högre 
deltagarantal för att kunna ge utrymme till ett visst bortfall. Ytterligare en komplettering skulle 
kunna göras genom att tillföra fler frågor i enkäten utanför skattningarna. Öppna frågor 
gällande individens självbild, dennes självperceptioner och jagideal skulle kunna ringa in 
området mer och ta fram det unika. 

En framtida forskning med starkare koppling till det evolutionistiska och socialteoretiska 
synsättet gällande partnerval vore intressant att genomföra. Med denna studies material som 
grund skulle ännu fler bakgrundsfrågor gällande val av partner kunna tas med. Ännu en 
komplettering skulle möjligen vara att enkäten innehöll bilder som illustrerar kroppar, social 
roller samt typiskt kvinnliga och manliga egenskaper utifrån de båda perspektiven. Beroende på 
hur deltagarna värderar de olika bilderna kan individens synsätt avslöjas. 

Något som kan ha givit deltagarna obehag under ifyllandet av enkäten var namngivelsen av 
skattningsnivåerna i enkäten. Där den lägsta rangordningsnivån namngavs med ”stämmer sämst 
överens”. Ordet ”sämst” borde ha blivit utbytt till ”minst”. Även om deltagarna tvingades 
placera tre egenskaper på denna nivå kan skuldkänslor uppstå gentemot deras partner, just 
eftersom rangordningen har en negativ prägel. Eftersom detta är ett känsligt forskningsområde 
är det också viktigt att enkäten har en positiv anda. Upplevs enkäter av denna art obehagliga 
kan detta leda till osämja mellan de deltagande paren, vilket undersökningsledarna i denna 
studie ville undvika. Ett förslag till vidare forskning vore att tänka på denna detalj. 
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