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Sammanfattning 
 

Vi har i vårt samhälle idag en hög skilsmässostatistik. Individerna i parrelationer har problem 

att fungera tillsammans på ett tillfredställande sätt. Denna studie baseras på intervjuer med 

familjerådgivare som hanterar par som har problem i relationen. I undersökningen har jag valt 

att försöka svara på vad som familjerådgivaren anser kunna skapa höga förväntningar på 

relationen samt hur dessa förväntningar påverkar relationen. Den belyser även de aspekter 

som är viktiga för att en relation skall fungera och vad familjerådgivaren kan göra för par som 

har problem i relationen. Som teoretisk utgångspunkt till undersökningen har Giddens teori 

om den rena relationen använts. Resultatet visar att par som söker hjälp hos familjerådgivarna 

har svårt att få tid till att arbeta och underhålla sin relation. Slitningar som barn och 

ekonomiska bekymmer är vanliga. Undersökningen visar även att jämställdhet är att 

eftersträva för att relationen skall hålla en god balans. Den mans och kvinnoroll som finns i 

samhället påverkar också mannens och kvinnans förväntningar på varandra. Resultatet visar 

att par framför allt har svårigheter att kommunicera med varandra.   

 

Nyckelord: relationer, ”rena relationer”, problem, kommunikation, familjerådgivare. 
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1 Inledning 

Relationerna ser annorlunda ut idag än i det förmoderna samhället. Förr valdes partner ofta för 

resten av livet medan individerna idag allt oftare inleder och avslutar relationer. Att ingå en 

kärleksrelation med en annan människa kan i många fall te sig enkelt. Betydligt svårare kan 

det visa sig vara att upprätthålla relationen då den första förälskelsen har lagt sig. I en 

artikelserie i nyhetstidningen DN (2001/12/14) har man debatterat parrelationen och 

familjerådgivaren Monica Rogerstam uttrycker så här: 

 

Ett förhållande måste alltid underhållas. Arbetet, barnen och vännerna får ofta 

sin tid, men hur är det med den vi lever med? Många som söker sig hit inser inte 

att de också måste vårda parrelationen. När det inte finns tid till förhållandet blir 

det tyst eller också uppstår våldsamma gräl. Men bägge reaktionerna är uttryck 

för samma sak, en längtan efter att förhållandet måste få nytt liv.  

 

Två individer som lever tillsammans måste ha förmåga att förstå, acceptera och kommunicera 

med varandra. De skall vara nära varandra samtidigt som de även bör kunna ha en distans till 

varandra. De skall kunna dela livet tillsammans och samtidigt ha ett eget. De bör ha en 

förmåga att kunna reda ut problem och kunna ge stöd till varandra. De skall även sträva efter 

att vara spännande för varandra även om de känt varandra under en längre tid. Dessa krav kan 

verka stora och behöver inte vara omöjliga att uppnå om man tar sin relation på allvar 

(Nilsson, 1995,s 12). Denna studie kommer att försöka svara på vad familjerådgivaren anser 

kan skapa höga förväntningar i parrelationen. Den avser även att se hur dessa förväntningar 

påverkar relationen och hur familjerådgivaren kan arbeta för par som har problem i relationen.  

 

Sverige har idag en hög skilsmässostatistik. Enligt socialstyrelsen så har Sverige en av de 

högsta skilsmässofrekvenser i Västeuropa (Socialstyrelsen, 2004). Det är därför intressant att 

undersöka om höga förväntningar i parrelationen kan vara en betydande aspekt till att 

skilsmässor uppstår. Jag har valt att intervjua familjerådgivare då deras uppgifter bland annat 

består i att hjälpa par med problem i sin relation. Familjerådgivaren kan belysa detta område 

objektivt, något som paren troligtvis skulle ha svårigheter att göra. Familjerådgivarna kan 

även svara på vad det finns för problem i relationer samt ge svar på hur individer kan hantera 

dessa. Genom denna studie vill jag även tillföra kunskap om aspekter som kan vara betydande 

för att upprätthålla en välfungerande parrelation. Studien belyser även hur samhällets normer 
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och krav kan tänkas påverka parrelationen. Undersökningen är sociologiskt relevant då 

statistiken pekar på att många par har problem att upprätthålla en välfungerande relation till 

varandra. Det är inte enbart interaktionen mellan individerna som gör att det finns svårigheter 

i parrelationen. Problemet kan lyftas upp på en samhällig nivå och på det viset försöka 

klarlägga om samhället ger tillräckligt med stöd till par. Det är även relevant att se på vad 

samhället ställer för krav på individen, vilket kan påverka parrelationen och dess existens. 

 

1.1 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel vilket ger en bakgrund till varför ämnet är 

sociologiskt intressant att studera. Sedan förklaras syftet med uppsatsen och vilka 

frågeställningar som skall behandlas under uppsatsens gång. Därefter görs en avgränsning till 

varför jag har valt att intervjua familjerådgivare. Efter detta beskriver jag familjerådgivarens 

roll. Sedan följer det teoretiska kapitlet som skall fungera som en slags grund för läsaren. I det 

teoretiska kapitlet beskrivs till största delen den rena relationen och dess påverkan på 

individen. Därefter beskrivs tidigare genomförd forskning utifrån de vetenskapliga artiklar 

som jag funnit relevanta till denna studie. Vidare behandlas metodkapitlet, det vill säga den 

metod jag använt mig av, och vilka metodologiska överväganden jag har tagit ställning till 

under c-uppsatsens gång.  Efterföljande kapitel beskriver det resultat jag kommit fram till. I 

slutet av uppsatsen behandlas diskussionskapitlet. I diskussionskapitlet så binds uppsatsen 

samman genom att teori, resultat och tidigare forskning diskuteras. Avslutningsvis lyfts mina 

egna reflektioner fram. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att se vad som kan skapa höga förväntningar på individer i 

parrelationer samt försöka se hur dessa förväntningar kan påverka parrelationerna. Syftet med 

att intervjua familjerådgivare är att belysa vad de kan göra för par som söker hjälp för 

problem i sina relationer. Dessa frågor ställs i syftet:  

1). Vad kan skapa höga förväntningar på parrelationen, enligt familjerådgivarna?  

2). Hur påverkas relationen av förväntningarna? 

3). Vilka aspekter är viktiga för att en relation skall fungera? 

4). Vad kan familjerådgivarna göra för par som befinner sig i en relationskris? 
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1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att intervjua familjerådgivare och inte par som har relationsproblem. Jag valde att 

intervjua familjerådgivare då de har djupare kunskap om hur relationer fungerar. Detta är 

något som enskilda par säkerligen skulle ha svårigheter att göra då de har problem i sin 

parrelation. De relationer som behandlas i denna uppsats utgår från heterosexuella par som 

söker hjälp för samtal hos familjerådgivaren. I undersökningen utgår jag från att paren 

upplever sig ha problem eller vill förbättra sin relation när de söker hjälp hos 

familjerådgivaren. 

 

1.4 Familjerådgivningens bakgrund 

Förändringar i skilsmässostatistiken i Sverige  

Anledningen till att familjerådgivning existerar är att skilsmässor har blivit allt vanligare i 

Sverige. I tiden mellan de båda världskrigen förekom i Sverige endast några tusen skilsmässor 

per år. Antalet ökade långsamt under 1950- och 60-talen och stegrade sedan under 1970-talet 

till en topp med drygt 25 000 äktenskapsskillnader under 1975, då de nya och förenklade 

skilsmässoreglerna trädde i kraft.   

 
Familjerådgivning bedrivs av fler organisationer vilka huvudsakligen är kommunala eller 

privata. Socialstyrelsen har gjort en redovisning och fört statistik över familjerådgivningen 

som kommunen utfört. Kommunerna är enligt socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda 

familjerådgivning för dem som begär detta. I denna första redovisning av officiell statistik om 

kommunal familjerådgivning framgår det att år 2003 gjordes drygt 93 300 

familjerådgivningssamtal med nästan 46 700 personer i åldern 18 år och äldre. Ungefär 36 

000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året 

(http://www.socialstyrelsen.se). 

 

Om skilsmässofrekvensen består som den var under första hälften av 1990-talet så kommer 

nästan vartannat äktenskap i framtiden att leda till separationer etc. Till bilden hör också att 

samboförhållanden utan äktenskap numera är vanliga och att de har väsentligt högre 

upplösningsfrekvens än äktenskapen; familjestabiliteten har därför minskat mer än vad 

skilsmässostatistiken kan visa. Sverige har tillsammans med Danmark och England de högsta 

skilsmässofrekvenserna i Västeuropa. Flertalet länder i f.d. Sovjetunionen har dock högre 

skilsmässofrekvens. Länder som Italien och Grekland har däremot mycket låga frekvenser 

(http://www.socialstyrelsen.se).  
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Här följer en kort redogörelse av de organisationer som ingår i studien: Kommunens 

familjerådgivning är till för vuxna med problem i par och familjerelationer. Den är frivillig 

och har sekretess. Den för inga journaler och den ger möjlighet till anonymitet. En 

familjerådgivning kan också arbeta förebyggande eller indirekt genom information i t ex 

skolor och vid studiebesök. Familjerådgivningen kan ge handledning/konsultation till 

yrkesverksamma som möter samlevnads- och relationsproblem och familjerådgivningen kan 

ge utbildning och föra seminarier för personal inom kommuner och landsting. 

Individer som söker familjerådgivning kan ha följande frågeställningar/problem. 

De kan t ex ha svårigheter att kommunicera med varandra och eventuella funderingar om vart 

deras känslor tagit vägen. Det sexuella kanske inte känns bra, partnern kan ha hittat en annan 

De kanske vill skiljas eller är oense om barnen. En familjerådgivare är socionom eller 

motsvarande med kvalificerad vidareutbildning inriktad på relationer (Broschyr av ProAros 

Västerås stad i.å.). 

 

Levande familjer är en kristen riksorganisation som grundades 1997. Ca 7000 familjer ingår i 

levande familjers nätverk. Levande familjer vill stärka banden mellan barn och förälder; ge 

råd och stöd vid relationskriser; utbilda par; föräldrar och rådgivare; hjälpa ensamstående mm. 

Ca 1000 familjer besöker årligen levande familjers mottagningar vilka finns på tretton olika 

orter i landet. Levande familjers mottagningar har god kontakt med sociala myndigheter i de 

områden där de arbetar. De blir regelbundet kontaktade av människor som hänvisats till dem 

av kommunala familjerådgivare, sjukhuspersonal, sociala myndigheter eller företag. De 

familjer som söker hjälp på familjemottagningarna är oftast ekonomiskt och till synes, socialt 

stabila. Relationsproblemen har dock blivit så stora att man inte kan reda ut dem på egen 

hand. Levande familjer erbjuder även rådgivning via Internet för dem som inte har 

mottagning på sin hemort.  

 

Svenska kyrkans familjerådgivning och individualterapi grundades 1964 och de bedriver 

terapier för familjer, par och enskilda individer. Verksamheten finansieras genom kyrkliga 

samfälligheten samt genom besöksavgifter. De rådgiver bland annat par som har 

relationsproblem och individer som är inne i livs förändrings kriser samt de som konfronteras 

med existentiella frågor och livsåskådningsfrågor. De som arbetar med familjerådgivningen 

bedriver familje- och parterapi samt individualterapi. Personalen kan ha olika grund- 

utbildningar men de är utbildade i individualterapi och familjeterapi. Det finns även externa 
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handledare som är knutna till verksamheten. Rådgivningen sker utifrån frågor av psykologisk 

karaktär. Familje-/par terapin innebär familjeterapeutiskt arbete som möjliggör förändring och 

utveckling av familjens/parets relationsmönster. De bedriver även kristerapi som innebär stöd 

åt en individ eller familj att genomleva och bearbeta en förlust eller svår upplevelse. 

Rådgivningen är kostnadsfri i svenska kyrkan samt vid levande familjer. På kommunen så tar 

man en avgift på 120 kronor. Det är viktigt att familjerådgivningar har sekretess, d v s det har 

tystnadsplikt och de för inga journaler på det som framkommit under rådgivningen. 
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2 Teoretisk referensram  

2.1 Teori 

 Jag har använt sociologisk litteratur där sociologen Anthony Giddens har varit den främsta 

källan i studien. Anledningen till att tyngdpunkten lagts på Giddens teori framför andra 

teoretiker är att Giddens teori utgör en grundläggande beskrivning av vilka egenskaper som 

kan finnas i en fungerande relation. Giddens har även tagit upp terapins betydelse i relationen. 

Denna teori är därför tillämplig i denna undersökning då jag vill undersöka om Giddens 

idealtypiska beskrivning av det rena förhållandet enligt familjerådgivarna kan motsvaras av de 

förväntningar som individen har på sitt förhållande. Christer Jeffmar är en författare som 

använts då han har beskrivit relationsmönster och rollers påverkan på individer. Något som 

kort kommer att presenteras i teoridelen nedan.  

 
Giddens teori om den rena relationen 
Giddens beskriver hur en idealtypisk relation ser ut och vad den bör innehålla för betydande 

aspekter. Här kommer en beskrivning av denna idealtypiska konstruktion av relationen och 

hur den enligt honom har förändrats över tiden. 

 

 Individernas personliga förhållanden har kommit att förändras från att tidigare varit kopplat 

till yttre sociala och de ekonomiska villkoren. Det var med andra ord många gånger som 

förhållanden mellan individer inleddes av ekonomiska skäl snarare än av känslobaserad 

kärlek. Det rena förhållandet, som Giddens benämner som den idealtypiska konstruktionen av 

en relation, har blivit mer flytande och är inte enbart styrt av dessa två villkor. I det 

traditionella samhället bestod äktenskapet av ett kontrakt som oftast hade skapats av föräldrar 

och släktingar, än av makarna själva. Förhållandet var ett ekonomiskt åtagande där mannen 

skulle försörja familjen och kvinnan bar huvudansvaret för hem och barn. Det traditionella 

äktenskapet existerar fortfarande. 

 

Äktenskapet har i allt större utsträckning kommit att inledas utifrån den romantiska kärleken. 

Äktenskapet har också därmed blivit ett förhållande som individer ingår och stannar i så länge 

relationen ger dem emotionell tillfredställelse. Denna emotionella tillfredställelse uppnås då 

individen har en nära kontakt med en annan individ. Utmärkande för ”den rena relationen” är 

att den inte är förankrad i de yttre sociala eller ekonomiska förhållanden. Den är ”ren” därför 

att den idealtypiskt uteslutande ingås för dess egen skull och för den tillfredställelse den ger 
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de inblandade individerna. Relationen varar så länge som de ingående parterna upplever 

tillräcklig tillfredställelse i den (Giddens, 2002, s.110-111).  

 

Det rena förhållandet är en viktig plats för uppbyggandet av individens själv och dess 

reflexivitet dvs. individen reflekterar över sin situation i relationen. Denne kan t ex ställa sig 

frågan. Hur har jag det? I ett sådant förhållande krävs det utifrån individerna i relationen en 

organiserad och kontinuerlig självförståelse, vilket också blir det band som är avgörande till 

att förhållandet skall fortsätta att existera på ett tillfredställande sätt. Giddens tillägger att det 

dock finns relationer som fortsätter att existera trots att de inte präglas av jämbördighet. Dessa 

symmetriska tendenser till jämlikhet i det rena förhållandet är något mer än ett framställt ideal 

menar Giddens. Han förklarar det som att jämlikheten mellan individerna är en inneboende 

del av det rena förhållandets natur. Giddens menar att det finns en motsättning mellan den 

romantiska kärlekens komplex och den rena relationen. Den romantiska kärleken bygger på 

projektiv identifikation, det vill säga att blivande partners blir passionerat attraherade av 

varandra genom att de kan identifiera sig själva i sin partner och därmed skapa en 

helhetskänsla tillsammans redan från början. Detta går tvärs emot utvecklandet av en relation 

vars fortsättning bygger på intimitet. Att öppna sig själv inför den andra benämner Giddens 

som sammanflödande kärlek och är motsatsen till projektiv identifikation. Den 

sammanflödande kärleken är aktiv, inte förutsättningslös och inte som den eviga, enda 

kärleken som hos den romantiska kärleken. Giddens menar att det stora antalet skilsmässor 

och separationer är en följd av den sammanflödande kärleken. Ju mer den sammanflödande 

kärleken ses som en realistisk möjlighet, desto mer förlorar betydelsen att ”finna den rätta” 

eller ”en speciell person”. Istället är det relationen som skall vara unik. En sammanflödande 

kärlek bygger på den förutsättningen att det i relationen finns ett jämlikt, känslomässigt utbyte 

mellan individerna. Ju mer ett kärleksförhållande uppfyller dessa villkor, desto närmare 

kommer relationen att vara lik den rena kärleksrelationens grundform. Kärleken kommer 

därmed att kunna utvecklas och vara intim om individerna i den kan visa sig sårbara inför 

varandra och tala om sina behov och intressen för den andre partnern (Giddens, 2001, s. 61-

63).   

 

Då framkomsten av terapin är knuten till framväxten av den rena relationen leder den till en 

viktig del i relationen. Ju mer dominerande de rena förhållandena blir, desto viktigare blir det 

för individen att vara medveten om hur individen kan må bra och vara tillfredställd med sig 

själv. Giddens menar att självbehärskning är en för individen nödvändig aspekt, för att denne 
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skall ha förmåga att öppna sig själv. Denna process skapas av att det rena förhållandet präglas 

av tillit och hopp (Giddens, 2002, s. 221). Då den rena relationens existens kräver en ständig 

reflektion av relationen mellan individerna utgör terapin en betydande roll. Där av är det 

intressant att se vad familjerådgivarna kan göra för par som har problem att upprätthålla de 

aspekter som den rena relationen byggs på. 

 

Individerna i relationen följer inte längre de tidigare bestämda normer som fanns i relationen 

förr. Istället så förhandlar de själva om hur den skall se ut och vad relationen skall innehålla. 

Relationen är därmed också i princip alltid öppen för omförhandlingar. Den mest 

grundläggande aspekten i den idealtypiska beskrivna relationen är den emotionella 

kommunikationen. Denna egenskap beskriver Giddens som mest betydande för att relationen 

skall fungera på ett för båda parter tillfredställande sätt. 

 

Den rena relationen bygger på individers förmåga att känna tillit till varandra. Relationen 

utmärks av aspekter som öppenhet, engagemang, förpliktelse och ömsesidig närhet. 

Förpliktelse har även en viktig funktion i ett förhållande. Giddens menar att när man talar om 

förpliktelse så ser han att det är ett nytt historiskt fenomen. Förpliktelsen mellan individerna i 

det rena förhållandet är det som i grund och botten ersatt de yttre förankringar där äktenskapet 

ofta var konstruerat utifrån praktiska skäl och inte så mycket av kärlek. Kännetecknet för 

förpliktelse i dag i en relation är att individen är beredd att erkänna och hantera de inneboende 

spänningar som existerar i förhållandet. Trots dessa spänningar eller konflikter är individen 

ändå villig att satsa på sin relation. Förpliktelsen kan styras av kärlekens kraft men detta sker 

inte utifrån individens känslor utan snarare genom att individen bestämmer sig för att vara 

förpliktad till någon annan (Giddens, 2002, s. 115).  

 

För individen blir tilliten ett område ”att arbeta med” och det krävs i relationen att individen 

öppnar sig för den andre och har förmågan att tala om sina känslor. Tilliten kontrolleras inte 

längre med hjälp av färdiga bestämda normativa koder, utan individen måste själv söka tilliten 

hos den andre partnern. Det gör individen bäst genom att visa värme och öppenhet i 

relationen. Vår omsorg om relationer, i den betydelse ordet har fått idag, är ett uttryck för 

detta. Relationer består alltså bland annat av känslor som tillit. Tilliten är dock inte något 

givet som naturligt finns i en relation utan tilliten måste arbetas fram. Detta arbete innebär en 

process vilket resulterar i att individerna ömsesidigt öppna sig för varandra (Giddens, 2002, s. 

116).  
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Enligt Giddens kan det vara svårt för båda parterna att var tillfredställda i relationen, dels 

pekar han på bristen av den ömsesidiga kärleken och olikheter mellan könen som orsaker till 

detta. Samtidigt är det även svårt för paren att förstå de inneboende svårigheter det rena 

förhållandet för med sig. Känslan av att aldrig vara tillfredställd eller nöjd i en relation blir en 

konsekvens av att individerna i relationen ständigt skall nå en relation som är tillfredställande 

för båda parterna, där det skall finnas en balans och ömsesidighet mellan vad individerna 

själva tillför och får ut av relationen (Giddens, 2002, s. 113). 

 

Kritik av teorin om rena relationer 

Då Giddens i det stora hela är positiv till individualism och dess konsekvenser på individen i 

den rena relationen finns det andra författare som visar på dess negativa effekter. I den 

engelska boken Family studies an introduction behandlar författaren flera olika negativa 

aspekter som påverkar familjen och dess relationer. Han anser bland annat att individen 

kräver mer utrymme för självbestämmande och ser mer till sina rättigheter att ha ett privatliv. 

Individen tillfredställer oftare sina behov genom andra sociala sammanhang än med partnern 

och familjen. Individualiseringen ställer därigenom ett nytt tryck och skapar större 

förväntningar på äktenskapet (Bernardes, 1997, s. 144). 

 

Det finns även kritik angående Giddens teori om huruvida den rena relationen kommer att 

skapa jämlikhet mellan paren. Denna kritik menar att Giddens i sin analys av intimitetens 

omvandling inte behandlar eller tar upp att alla par eller aktörer inte har samma 

valmöjligheter till att leva i den ”demokratiska” kärnfamiljen. Skillnaderna mellan könen 

präglar fortfarande mäns och kvinnors möjligheter. Giddens har missat betydande delar av 

detta i sin teori. Denna fråga är enligt Roman mer central i Beck och Gernsheims teorier då de 

skriver att ojämlikheten befrämjas pga. att mäns och kvinnors privata sociala struktur har 

kommit att förändrats. De menar främst att den stora strukturella konflikten har uppstått 

mellan arbetsmarknaden och familjen. Idag läggs fokus på individen med hennes egna 

önskningar, behov, idéer och planer dvs. den personliga lyckan. Den nya formen av 

äktenskapet skall alltid se till ”rätten att ha ett eget liv”. Detta gör äktenskapet särskilt sårbart.  

Ett liv tillsammans kan inte tillfredsställa kraven som individualiseringen ställer. Riktningen 

har gått från vad individen kunde göra för familjen till vad familjen kan göra för individen. 

Resultatet ur detta är ofta skilsmässa (Beck och Beck-Gernsheim, 2002, s.71-72).  

Konflikten i hemmet mellan mannen och kvinnan har blivit uppenbar då kvinnan förväntas 

förvärvsarbeta på lika villkor som mannen. Pga. avsaknaden av politiska institutionella 
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lösningar får den stora motsättningen mellan produktion och reproduktion som 

marknadsmodell en miljö som inte innesluter familj och barn (Roman, 2004, s.132). 

Det finns många förklaringar angående relationer och dess relationsmönster. En av dessa 

beskriver hur roller och dess mönster påverkar relationerna. 

 

Relationer är en del av vår vardag. För de flesta innebär det säkert också en 

annan form av känslomässigt engagemang. Detta har olika styrka beroende på 

vilken typ av relationer det är frågan om. En del ger känslomässiga band, andra 

relationer lever vi med under en lång tid utan att bli särskilt berörda när de blir 

upplösta. För varje relations typ verkar det finnas ett speciellt regelsystem, d v s 

krav och förväntningar på hur vi utifrån vår roll i relationen skall kunna bidra till 

den. Det relationsmönster som då utvecklas är alltså i viss utsträckning 

komplementärt. Djupare relationer verkar emellertid alltid ge konflikter, vilket då 

säger oss att relationsmönstret också alstrar spänningsfält. Hur vi hanterar 

konflikter blir alltså indirekt en fråga om hur vi kan utveckla våra 

relationsmönster i så positiv riktning som möjligt (Jeffmar, 1987, s.122).  

 

Mäns och kvinnors roller påverkar relationen de lever i. Individen skall klara av att agera i 

olika situationer som var och en kräver ett komplext beteende. Det finns förväntningar från 

andra individer som gör att vi anpassar vårt handlande och formar vår roll så att den stämmer 

överens med de förväntningar som ställs. Par utsätts förstås för rollkonflikter. Dessa 

konflikter består oftast av att man som individ ställs inför fler olika roller som det kan vara 

svårt att leva upp till på grund av de olika förväntningar som skapats de olika rollerna. Det 

kan vara svårt att förena t ex yrkesrollen med att vara förälder och partner. Den mans och 

kvinnoroll som finns i samhället påverkar mannens och kvinnans förväntningar på varandra 

(Jeffmar, 1987, s. 84-85).    

                                                                                                                         

3 Tidigare forskning  

3.1 artiklar 

Det finns många artiklar som tar stöd från Giddens teori om rena relationer. Jag har funnit ett 

flertal som är relevanta att lyfta fram, några av artiklarna visade även andra synvinklar på 

Giddens teori. Den första artikeln heter ”Intimiteten som ett dubbelsidigt fenomen” utförd 

(Gross, Simmons, 2002, s.2). Denna studie framhäver Giddens diskussion om hur 
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avtraditionaliseringen för med sig konsekvenser på de intima relationerna mellan individer. 

Giddens menar att den rena relationen utlovar individen lycka och frihet men att den är så 

oförutsägbar att den likväl kan leda till att människor överraskas av ångest som leder dem till 

ett kompenserande beroendeframkallande beteende. Studien bygger på en telefonintervju med 

vuxna män och kvinnor i åldrar från 25-75 år. De som intervjuades var engelsktalande i USA. 

De par som intervjuades levde antingen i ett äktenskap eller som sambos. I denna studie testas 

fem olika hypoteser som handlar om de psykologiska konsekvenserna av den posttraditionella 

intimitetens tillgivenhet, d v s Giddens teori om rena relationer.  Undersökningen visade inget 

stöd för att den omvandlade intimiteten leder till ångest och olika beroenden. Individerna i 

rena relationer är enligt författarnas data lyckligare med sina relationer och lider heller inte av 

fler psykologiska besvär än andra par som lever i mer traditionella relationer. 

 

Den andra artikeln som författaren (Bawin-Legros, 2004, s.243) skrivit är en studie som även 

den utgår bland annat från Giddens teori om rena relationer.  Denna Belgiska studie har pågått 

i 12 år där samma individer har blivit kontaktade en gång varje år för att svara på enkäter. 

Studien bygger på resultat utifrån 4500 hushåll. År 1998 så var huvudämnet i studien kärlek 

och intimitet. Den visar att det är viktigt att belysa hur individers intimitet har kommit att 

förändras och påverkas av individualism. Undersökningen avser att svara på hur attityderna i 

relationerna påverkar samlevnaden. Den visar bland annat på vad paren har för syn på kärlek 

och otrohet.  Undersökningen tar även upp frågan vad paren ser för skäl till varför individer 

separerar. Studien visar bland annat att gifta förbinder sig mer till varandra än de som enbart 

väljer att leva tillsammans. De par som är gifta stannar i längre utsträckning tillsammans än 

de par som inte är gifta med varandra. Det visar att attityden ”för alltid” gäller i högre 

utsträckning när man är gift. Undersökningen visar även att de huvudsakliga problemen för 

det moderna förhållandet mellan individer är att de vill åstadkomma så mycket i sin relation 

med varandra. I relationen skall det finnas djup kärlek, passion, ömhet, och vänskap mellan 

individerna. Det är även viktigt för paren att ha intellektuellt kompanjonskap, utbildning, barn 

samt en bra sexuell förbindelse med varandra. Det ställs stora krav på individen, då de skall 

förverkliga sina egna behov, vilket ofta sker på bekostnad av att arbeta på att få kärleken att 

växa mellan individerna. Deras resultat bekräftar vad de sagt i sin analys att 

genomsynligheten i relationer är viktig.  Det är av prioritet att kärleken skall var fri från 

lögner och att kärleken finns så länge den finns vilket därmed inte behöver betyda att den 

existerar för alltid. Denna undersökning bekräftar enligt författaren att par i relationer längtar 

efter kärlek som de finner lugn och trivsel i. Detta har visat sig inte alltid harmonisera med 
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individen förväntningar på självutveckling och självbestämmande vilket är karaktäristiskt för 

individerna idag. 

      

Den tredje artikeln går under titeln ”Intimiteten förflyttad” (Jamieson, 1999, s. 477). Studien 

innehåller kritik till Giddens teori om den rena relationen. Jamieson behandlar bland annat 

frågan om jämlikheten mellan par i relationen. I denna behandlas frågan om huruvida par 

lever mer jämlikt idag. Hon menar att synen på detta inte alltid stämmer överens med hur det 

egentligen ser ut i relationerna mellan män och kvinnor. Jamieson har gjort en litteraturstudie 

vilken redogör en kritisk analys av Giddens optimism angående mäns och kvinnors utveckling 

till att bli jämlika. Hon ställer sig även kritisk till huruvida demokratiseringen av individernas 

personliga liv verkligen utvecklats hos par. Hon menar att det i allmänhet fortfarande finns 

tendenser att mannen får utvecklas på olika områden medan kvinnan oftare får stanna hemma 

med barn. Jamieson kritiserar Giddens för att han okritiskt granskat dokument av terapeutisk 

litteratur, särskilt de dokument som visar vilka symtom som uppstår hos individen av de 

personliga och sociala förändringarna i samhället. Jamieson menar att det inte är överraskande 

att hans teori rena relationer passar väl med den terapeutiska diskurs som förespråkar värdet 

av individens självförverkligande.  

 

En annan studie som (Susan, L. Brown, 2000, s.843-845) har gjort är en nationell studie som 

undersöker effekterna av sambos bedömning av relationen och deras förväntningar på deras 

anknytning till varandra. Resultatet av denna undersökning visade att båda sambornas syn på 

relationen och deras förväntningar var kopplade till deras gemensamma mål. För det första 

var de fyra dimensioner av relationens utveckling primärt associerade med upplösningen av 

relationen. Den negativa synen på relationen ökade oddsen för separation medan en positiv 

syn inte för den skull ledde till äktenskap. Det andra var att parens syn på relationen hade 

unika effekter på deras gemensamma framtid. Denna syn skilde sig dock mellan könen, om 

den kvinnliga partnern t ex var olycklig eller var oenad med mannen så ökade hennes odds för 

separation, till motsats då mannen upplevde detta så minskade oddsen till äktenskap. Även om 

relationen var negativ så insisterade kvinnan på att fortsätta relationen medan mannen ville 

avstå från äktenskap. För det tredje så var förväntningarna på relationen kopplade till 

gemensamma mål. Par där varken den ena eller den andra hade äktenskapliga förväntningar 

hade större antal separationer och färre äktenskapsbildningar. I de par där den kvinnliga 

partnern rapporterade en hög nivå av konflikthantering var det en och en halv gång större 

möjlighet till separation än där varken den ena eller den andre hade dessa förmågor. Där båda 
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parterna hade förmåga att lösa problem fanns det varken större eller mindre möjlighet för dem 

att gifta sig eller att separera. Undersökningen visar att kvinnor tycker om att lösa problem i 

relationen medan män stannade i relationen trots den negativa synen på förhållandet. Dessa 

effekter av könsskillnader i relationen visar kvinnans viktiga betydelse till att upprätthålla 

intima relationer samt hur deras roll var av betydelse till att skapa harmoni i relationen.  

 

En annan studie som genomförts är (Camilla Forsbergs, 2006, s. 24) litteraturstudie. Denna 

studie utgår från en kritisk diskursanalys av hur föräldraskapet framställs i Vi Föräldrar. Ett av 

de temana hon behandlar är: Den stora omställningen - se upp! Där refererar hon utifrån en 

artikel Sams om barnen efter skilsmässan: En av de vanligaste orsakerna till att man skiljer 

sig är att man får barn. Det första året som familj är en prövning för förhållandet. Många par 

klarar det inte. Att gå från att vara passionerat förälskade till att i första hand faktiskt mer vara 

arbetskamrater är en stor omställning. I denna artikel har Camilla hämtat information av tre 

par vilka berättar om den stora omställningen att få barn. Det ena paret beskriver denna 

omställning i hur åtskiljande deras liv levs. Kvinnan upplever tidsbrist då hon inte hinner göra 

egna saker pga. att hon är hemma med barn. Denna omställning och anpassning efter barnets 

ankomst har utgjort att kvinnan i detta fall har ställt om sitt liv efter hemma liv med barn 

medan mannen fortsätter som förut innan barnet kom. Tidsbristen har gjort att deras sexliv 

inte är lika spontant och det måste ofta planeras. Kvinnan har inte heller samma lust som 

innan och orkar inte lika ofta som sin man pga. svårigheter att koppla av på beställning. 

Denna omställning handlar om en ojämlik och traditionell uppdelning av föräldraskapet vilket 

inte informeras till läsaren i Vi föräldrar, utan snarare det faktumet att en omställning kommer 

att bli aktuell genom föräldraskapet. Kontentan i denna artikel blir att relationen påverkas av 

att ett barn kommer in i bilden och detta framstår som en naturlig bild av föräldraskapet och 

dess uppdelning. Resultatet blir att omställningen kommer att ske och att den påverkar 

sexlivet och parrelationen. 

 

4 Data och metod  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ ansats eftersom jag var intresserad av att 

undersöka vad familjerådgivaren ansåg att det fanns för orsaker som kunde skapa höga 

förväntningar på parrelationen och hur dessa förväntningar påverkade relationen. Syftet var 

även att belysa vilka aspekter som var viktiga för en fungerande relation och se vad 

familjerådgivarna kunde göra för paren genom terapin En kvalitativ ansats kan därmed ge mig 



 16

en djupare förståelse för hur familjerådgivaren dels arbetade och vad de ansåg om 

parrelationen. De har genom denna kvalitativa ansats kunnat beskriva sitt arbete med 

parrelationer på ett mer djupgående sätt än vad de hade gjort i en kvantitativ ansats med t ex 

en enkätundersökning.  

 

4.1 Kvalitativ undersökning med intervjuer på familjerådgivare 

 I urvalet användes fyra intervjuer av olika familjerådgivare.  Mitt urvalsförfarande blev ett 

strategiskt urval då det var viktigt att hitta personer som kunde tänkas ha information kring de 

ställda frågeställningarna. Att det blev två familjerådgivningar med kristen värdegrund som 

intervjuades berodde på att dessa två fanns lätt tillgängliga. Beträffande valet av intervjuform 

fanns det att välja mellan den öppna, riktade öppna, halvstrukturerade eller den strukturerade. 

Jag valde att använda den riktade öppna intervjuformen för att respondenten så fritt som 

möjligt skulle få redogöra sina kunskaper inom problemområdet. Det som kom fram vid 

intervjun blir därigenom respondentens egna subjektiva tolkning, d v s dennes förståelse och 

inneboende mening angående fenomenet skall i så stor utsträckning som möjligt komma fram. 

Det handlar om att i stora drag försöka förstå hur och på vilket vis den sociala verkligheten är 

konstruerad utifrån respondentens perspektiv (Lantz, 1993, s. 18). 

 

4.2  Förförståelse 

 När en individ förstår sin omgivning genom sin tolkning av den så blir inte det omgivningen 

presenterar något nytt för individen och individen har ett eget referenssystem som tidigare 

byggts upp utifrån de erfarenheter denne har gått igenom. Dessa erfarenheter kommer att 

utgöra en modell i mötet med andra människor (Lantz, 1997, s. 133). Genom att tidigt i 

undersökningen vara medveten om min egen förförståelse angående det ämne som skall 

studeras kunde jag även försöka att tänka på dess påverkan, dels på studien i sig men även 

påverkan av interaktionen mellan mig som intervjuare och respondent. Jag har en egen 

förförståelse om relationer och problem som kan uppstå i dessa. Jag har själv erfarenhet av 

separationer då jag är uppväxt i en familj där föräldrarna valde att separera. Detta har förstås 

kommit att skapa mitt brinnande intresse för relationer mellan par och problemen som de 

möter. Jag lever själv i en parrelation med barn och vet att det inte är en enkel uppgift då vi 

har stora krav på oss både som förälder, yrkesarbetare och partners. 
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4.3 Urvals förfarande 

 Mitt val att intervjua familjerådgivarna gjordes utifrån att de arbetar med de individer som 

har problem i sina relationer. Jag anser även att dessa respondenter bör ha ett vidsträckt 

kunskapsområde om hur individers relationer ser ut idag. För att få tillgång till urvalet har jag 

delvis valt att använda mig av respondenter som jag känner till sen tidigare. Då jag ville 

undersöka familjerådgivarens roll och deras syn på parens förväntningar på relationer, ansåg 

jag att det var av vikt att undersökningen innefattade olika organisationer och dess eventuellt 

olika perspektiv. De olika organisationerna blev svenska kyrkan, kommunen samt en 

fristående kristen organisation. Orsaken till att det blev två kristna organisationer var att 

utbudet av dessa familjerådgivningar var dominerande än de profana. Det hade varit önskvärt 

att t ex intervjuat en privat familjerådgivningsbyrå. Två av intervjuerna genomfördes på 

samma familjerådgivningsbyrå. Mina urvalspersoner var tre kvinnor och en man. Tre av dessa 

var i övre medelåldern medan en var i medelåldern. En av dem hade mångåriga erfarenheter 

av familjerådgivning medan två nyligen hade startat ett nätverk dit par kunde vända sig vid 

problem. Den fjärde respondenten hade erfarenhet av arbete med människor inom sjukvården, 

men hade sedan sökt sig vidare till att arbeta med familjerådgivning.  

 

4.5 Intervjuernas genomförande  

 För att få respondenter till studien valdes familjerådgivningsbyråer som fanns tillgängliga på 

hemorten. Jag valde, som jag tidigare skrev, ett så kallat strategiskt urval och ringde därmed 

upp en familjerådgivningsbyrå som jag själv har varit vid av studieskäl förut. Det var denna 

som låg på annan ort. Varje intervju genomfördes på varje respondents respektive arbetsplats. 

Detta var ett naturligt val både för mig och för den som skulle intervjuas då intervjuerna även 

ägde rum på respondentens arbetstid. Denna miljö anses vara den bästa för respondenterna, då 

det är den omgivning som de känner sig trygga och säkra i. Det är viktigt att ta hänsyn till 

vilken miljö som intervjun skall genomföras i då det främjar kontakten mellan den som 

intervjuar och respondenten (Lantz, 1993, s. 109). Denna aspekt har jag medvetet tagit hänsyn 

till. Vid varje intervju har jag använt mig av en halvstrukturerad frågeguide som jag lät varje 

respondent ha tillgänglig under intervjun. Det var tryggt att ha färdigskrivna frågor med sig 

som både jag och respondenten kunde titta på under intervjuns gång. I några fall hade jag 

lämnat intervjuguiden vid ett tidigare tillfälle vilket kanske inte enbart var positivt för 

intervjun då respondenten hade hunnit få sin egen föreställning av intervjun och dess syfte. 

Genom att använda sig av en färdigskriven intervjuguide kommer man ifrån problematiken att 



 18

långvarig tystnad uppstår mellan respondent och intervjuare då det finns nya frågor att titta på. 

Detta kan dock påverka intervjusituationen negativt då det kanske inte ges tillräckligt med tid 

till att ”tömma” ut frågeområdena ordentligt. Jag var medveten om denna faktor vid intervjun 

så jag försökte att hålla mig kvar vid frågorna tills jag upplevde att de var besvarade. Detta 

misslyckades dock i vissa fall då jag upplevde att respondenten stressade på intervjuförloppet.  

 

4.6 Reflektioner över datainsamlingen 

 Intervjuerna gick över förväntan. Jag är ingen erfaren intervjuare men upplevde ändå att 

intervjusituationen var avslappnad, interaktionen mellan mig och respondenten var en stor 

bidragande orsak till detta. Det kan även bero på att jag intervjuade individer som är vana att 

föra samtal. Jag upplevde att de flesta familjerådgivare var positivt inställda till 

undersökningen och dess syfte. Det som dock kom att bli ett tydligt störningsmoment både för 

respondenterna men framförallt mig själv som intervjuare var när jag upptäckte att min 

bandspelare inte höll måttet. Jag upplevde att den under intervjuns gång lade av och jag var 

därmed tvungen att peta på den emellanåt för att den skulle fungera. När jag visste om detta 

problem så kunde jag ändå tala om det för mina respondenter innan intervjun skulle börja. På 

det viset minskade jag i alla fall deras oro om att bandningen inte gick helt felfritt. På grund 

av dessa problem med bandningen så blev transkriberingen av intervjumaterialet ganska 

tidskrävande och svårt. Vissa bitar av intervjumaterialet upplevde jag försvann och det som 

räddade mig ur detta dilemma var att jag transkriberade intervjumaterialet redan dagen efter 

intervjun vilket gjorde att jag hade intervjusvaren till stor del kvar i minnet. Genom att 

intervjua familjerådgivare från flera olika familjerådgivningsbyråer fick jag tillgång till ett 

större kunskapsområde.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet  

Vid en undersökning är det viktigt att analysera validitet och reliabilitet av den studie som 

genomförts. Dessa metoder visar på hur tillförlitlig studien är. Reliabiliteten avser den 

exakthet och säkerhet man kan få genom den intervjuguide som använts i studien. Validiteten 

visar hur bra en datainsamlingsmetod mäter den variabeln forskaren valt att mäta (Carlsson, 

1984, s.139). Validiteten d v s undersökningens insamling kan i vissa fall ifrågasättas då jag 

ibland fick lov att styra intervjun, Det uppstod då intervjusvaren inte alltid härrörde det 

problemområdet som jag avsåg att studera. Problemet med detta är att intervjun vid vissa 

tillfällen upplevts som mer styrd än var den var tänkt att vara. Jag upplever även brister i 
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intervjufrågorna, i vissa intervjuer hade jag kunna ställt fler underfrågor för att härröra 

frågeområdet bättre. Detta beror dock på min ovana vid att föra intervjuer. 

 

Reliabiliteten i studien är viktig att analysera då den visar om undersökningen är 

generaliserbar. I denna studie har intervjumaterialet inte varit så stort. Därför är det svårt att 

säga att denna studie har en god generaliserbarhet, det var heller inte syftet med denna studie. 

Jag som intervjuare kan ha påverkat resultatet genom min egen förförståelse för ämnet. 

Forskningsområdet väljs alltid utifrån ett för forskaren personligt intresse. Detta intresse finns 

sedan som grund för den fortsatta uppsats proceduren det vill säga hur urvalen väljs ut, hur 

intervjuerna genomförts, hur artiklar valts ut, hur transkriberingen gått till väga och hur analys 

bearbetning gjorts mm. Idag så skrivs oftast intervjun ut skriftligt. Denna utskrivningsprocess 

kan dock ge teoretiska och metodologiska problem. Den är inte intervjuforskningens 

grundläggande data utan den är en muntlig kommunikationsform som blivit en skriftlig. Varje 

sammanhang av intervjun har bestått av bedömningar och avgöranden. För att få en högre 

reliabilitet av utskriften så kan den göras två gånger utav två individer (Kvale, 1997, s.149-

150). När jag transkriberade intervjuerna uppstod det vissa problem med avlyssningen av det 

inspelade materialet. Vissa svar var svåra att tolka men tackvare att jag hade skrivit ned 

intervjuerna ganska omgående efter intervju tillfället upplevde jag ändå att jag själv kunde 

fylla dessa tomrum då intervjusvaren fanns kvar i minnet. Reliabiliteten av intervju utskriften 

är därmed inte helt felfri. 

  

4.8 Analysarbete  

Jag började analysprocessen med att så snabbt som möjligt transkribera det intervjumaterial 

jag fått. Jag ville skynda på den processen medan jag fortfarande hade intervjuerna färskt i 

minnet. Efter att jag transkriberat intervjuerna sände jag en kopia till respondenterna för deras 

godkännande. Det kändes etiskt viktig och så fick respondenterna själva en överblick över vad 

som sagts under intervjun. Vid analysen av intervjumaterialet användes en analysform som 

kallas meningskoncentrering. Där läser forskaren först igenom hela intervjun för att få en 

helhets bild av intervjumaterialet, sedan fastställs meningsenheterna som de uttrycks av 

intervjupersonerna och sist så bildas teman som utgör en naturlig och enkel meningsenhet 

som möjligt. Forskaren försöker att tolka intervjupersonernas svar utan fördomar, sedan bildas 

teman utifrån de uttalanden och synvinklar som det uppfattats av forskaren (Kvale, 1997, s. 

177). Forskaren plockar därmed in den väsentligaste innebörden av det som framkommit i 
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intervjusvaren och långa intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formuleringar 

(Kvale, 1997, s. 174). När meningskoncentreringen av intervjuerna var avslutade bildades 

olika teman. Dessa teman blev uppsatsens centrala frågeområden förutom de frågor som syftet 

byggde på. Intervjuerna inspelades på band eftersom ljudinspelning är ett mer praktisk 

redskap än att skriftligen skriva ned intervjuerna. Det är dock ett tidskrävande arbete som 

följer efter intervjuerna då jag som intervjuare ordagrant skall skriva ned det som sagts under 

ljudinspelningen. Trots detta ansåg jag ändå att det var det effektivaste sättet för mig att samla 

in intervjumaterialet.  

 

4.9 Etiska överväganden 

Jag har valt att följa de regler som Vetenskapsrådet förslagit. Informationskravet har jag följt 

genom att jag innan intervjun presenterade vem jag var, varför jag skulle utföra denna studie 

och vad den skulle användas till. Kravet av konfidentialitet uppfylldes genom att jag berättade 

för mina respondenter att de var anonyma och att ingen annan skulle få ta del av 

intervjumaterialet. Vidare skulle man inte kunna urskilja vem som var vem och vem som hade 

sagt vad. Samtyckeskravet uppfylldes också då jag talade om för de som blev intervjuade att 

de när som helst kunde avbryta studien. Nyttjandekravet har följts då det framkomna 

materialet från respondenterna enbart kommer att visas i denna studie. (http://www.vr.se). 

 

5 Resultat 

 I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna att redovisas. Jag har valt att analysera 

resultatet som genererade mönster vilka temana kom att bildas utifrån. De fyra olika teman 

som bildats är knutna till den teoretiska referensramen som tidigare presenterats. 

Respondenterna var både i den yngre och övre medelåldern. Av de intervjuade var tre kvinnor 

och en man . Två kvinnor hade ett par års erfarenhet av familjerådgivning medan de andra 

hade längre erfarenhet. I resultatet visas en analys där jag citerat de olika familjerådgivares 

svar på intervjufrågorna. Under varje citat så står det ett namn vilket är ett påhittat namn på 

respondenten 
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 Tema 

1. Orsaker till problem i relationen. 

2. Individualismens påverkan på relationen. 

3. Familjerådgivarens uppgift. 

4. Viktiga aspekter i relationen.  

  

5.1 Orsaker till problem i relationen 

  

I intervjuerna framkom det att individerna i allmänhet ställer höga förväntningar på 

relationen. Dessa förväntningar är dock svåra att tillfredställa då individerna lever under ett 

högt tempo. Det framkom att många par lider av stress och har stor brist på tid till att få vara 

tillsammans med sina familjer. Barn var en stor bidragande orsak till att relationen blev utsatt 

för belastning som många gånger ledde till att paret inte hade tid att ta hand om sin parrelation 

då deras största tid gick till arbetet och föräldraskapet. Dålig ekonomi var även en bidragande 

orsak till varför par hade problem i relationen. En respondent beskriver det så här: 

  

Det ställs större press på familjer idag, det är också tidsbrist. Man tar inte 

tillräckligt med tid för varandra vilket leder till lite gemenskap och att man inte 

arbetar på sina relationer. Långvariga slitningar som kanske uppkommit av dålig 

ekonomi, stress, de leder till stora slitningar. (Kristina) 

 

Familjerådgivarna menade att individen idag kräver en hög standard och vill ha en viss 

materiell status. Individen förväntas ta hand om barn, partner, hem, arbete och sociala 

kontakter vilket många gånger leder till alltför höga krav och förväntningar på varandra och 

på relationen. Det kan t ex. räcka med att man köper ett hus som behöver renoveras och 

relationen utsättas för en alltför stor påfrestning. Familjerådgivaren såg ofta att individen tog 

relationen för given och att de inte arbetade tillräckligt på att få den fungera. Orsaken till detta 

var att paren inte tog sig tid att engagera sig i relationen. När jag frågade familjerådgivarna 

om barnen var en betydande orsak till huruvida ett par väljer att hålla samman eller att 

separera, så verkar det som de indikerade resultaten visar att alla familjerådgivare ändå tycker 

att par är villiga att kämpa mer i sina relationer när det finns barn med i bilden. De ser också 

att barn är en belastning för förhållandet och belastningen ser ut att vara som störst under 

småbarnsåren. Familjerådgivaren möter många par som söker hjälp när barnen är små. En 
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familjerådgivare menar att när föräldrarna söker hjälp så är det ofta barnen som de framhåller 

som skäl till att inte vilja separera, hon säger så här: 

 

Det är lätt att man skjuter barnen framför sig som en sköld för att skydda sig själv 

för att inte bli sårad men det måste vara paret själva som önskar att relationen 

skall fortsätta, för att man vill det och att man älskar varandra och inte vill leva 

utan varandra. (Annika) 

 

En familjerådgivare uttrycker så här: 

 

Det naturliga mellan en man och kvinna som är tillsammans är ju att det blir ett 

barn av det hela och jag kan konstatera att barn aldrig är en enkel sak, men lika 

väl kan man se på dem hur man är i ett förhållande, hur man än har gått in i det 

har föräldraskapet och kraven i det byggt en styrka i ett förhållande. Man tar sig 

igenom svårigheter. (Olof) 

 

Barn behöver inte alltid vara en bidragande orsak till att relationen leder till separation, många 

gånger kan den även stärka relationen. Det finns en dubbelhet i detta om huruvida paret 

separerar lättare på grund av påfrestningen av barn. En familjerådgivare anser att det är svårt 

att generalisera i vad det är som orsakar att ett par väljer att hålla samman eller separerar när 

de har barn. Hon menar dock att vissa är mer benägna att kämpa mer medan andra ger upp 

lättare. Detta beror ofta på om individerna växer och blir stärkta av sina konflikter d v s att de 

har en förmåga att gå vidare och lösa de problem som uppstår på vägen, än att de flyr dem. 

En familjerådgivare säger vidare om orsaker som kan påverka relationen: 

 

Sedan har man saker när den första tiden har gått över och man börjar upptäcka 

sina brister som man har med sig i ryggsäcken hemifrån och kanske från tidigare 

förhållanden. När det nya har skalats av och det börjar infinna sig en 

vardaglighet i förhållandet och hur man handskas med det är det som orsakar om 

det blir en kris. (Kristina) 

 

Relationen förväntas att se ut som den alltid har gjort. Individer har svårt att se att förälskelsen 

inte är ett varaktigt tillstånd. När förälskelsen har lagt sig upplever individen ofta en 

besvikelse över vad som hänt i relationen och med den partner man träffat och varit förälskad 



 23

i. Individens förflutna kan efter förälskelsen komma att visa sig och detta kan leda till 

oförväntade problem i relationen. 

5.2 Individualismens påverkan på relationen  

 
Vid frågor om familjerådgivarna ansåg att dagens relationer präglas av egoism så såg svaren 

ganska olika ut. En menade att individerna visst präglades av egoism och uttryckte det så här: 

  

Ja, många individer präglas utav egoism, man sätter sitt eget behov först, och sitt 

intresse. Istället kan jag kanske engagera mig i min partner och stötta henne eller 

honom att få utvecklas. Jag tror att när man bygger på sitt eget och ser till sitt 

eget lilla hus hela tiden så bygger man bara på sin egen grej. Det blir då två 

ganska starka individer men deras gemenskap går istället förlorad. (Kristina) 

 

Medan den andre familjerådgivaren uttryckte så här: 

  

Jag tror snarare tvärtom att många av dagens relationer skulle må bra av att 

präglas av en sund egoism. De par jag ser här präglas mycket mer av att de 

upplever att de uppoffrat sig, gjort avkall på det de tycker om, på det de vill. 

(Annika) 

 

Med sund egoism menar denna familjerådgivare att individer skulle må bra av att ta hand om 

sig själva lite mer, vilket hon ser ganska lite av i relationer i dag. Detta tema inrymmer även 

frågan om parrelationer påverkas av samhällets individualism. En familjerådgivare trodde att 

det säkert var lättare att leva i relationer förr då rollerna mellan mannen och kvinnan var mer 

tydliga. Det är inte enkelt för individer i dagens samhälle att få ihop karriär, bra föräldraskap, 

bra relationer och i hur man klarar av att hantera arbetsfördelningen mellan mannen och 

kvinnan. Hon ser att individer ställer höga krav på sig själva och betonar att tiden inte räcker 

till att uppfylla dessa krav. En annan familjerådgivare anser att individualism påverkar oss 

och att vi får lära oss att leva med denna påverkan. Det är fullt möjligt att bygga ett starkt 

förhållande trots den individualistiska påverkan som relationerna utsätts för. 
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Familjerådgivaren säger så här: 

 

Individualismen runt i kring oss och påverkan av den får vi leva med. Men det går 

att anpassa sig till ett annat sätt att leva, att forma en annan inställning och 

livsstil i en familj och i ett förhållande trots den påverkan som finns i samhället. 

(Olof)  

 

En familjerådgivare anser: 

 

Att stötta familjer och att arbeta mycket förebyggande är viktigt, så individerna 

väljer att leva för varandra. Man måste inte vara individualist, individen kan vara 

motsatsen. Jag tror inte att det för den skull behöver motverka mig själv. Istället 

så möjliggörs otroligt mycket mer när vi står tillsammans, då får man även så 

otroligt mycket tillbaka själv. (Kristina)) 

 

 Familjerådgivarna ser att samhället har ett ansvar att påverka individerna. En påpekar att man 

bör börja på ett tidigt stadium, genom att arbeta med barn och visa dem hur viktig 

gemenskapen är och att det är viktigt att göra saker för varandra. Att utveckla sig själv 

behöver därmed inte motverka en gemenskap och ett engagemang där man bryr sig om 

varandra. Att förverkliga sig själv behöver heller inte leda till att man är en egoist. Det finns 

en sund egoism där man tillåter varandra att utvecklas individuellt i parrelationen. Samhället 

påverkar och formar oss till stor del som individer. Det finns dock ett val och välja den livsstil 

som man vill leva trots den påverkan som finns runt omkring oss. Tiden och stressen över att 

hinna uppnå allt man vill göra är något som skapar stor stress på paren idag. Ofta har de stora 

krav och förväntningar på vad de vill uppnå i livet.  

 

5.3 Familjerådgivarnas uppgift 

 

När det gäller frågan om vad familjerådgivaren anser sig kunna göra för att hjälpa par att inte 

separera menade två av de intervjuade att deras roll inte enbart handlar om att förhindra 

separation mellan paren. De menar att de finns till för att hjälpa individerna som kommer med 

de olika problem de har. Om den ena vill skiljas och inte den andra så finns de där som en 

slags tolk mellan paret och upplyser om för och nackdelar. En familjerådgivare säger så här: 
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Vad jag kan göra det är ju att motivera dem att komma hit, att jobba igenom och 

verkligen veta vad det är de tar ställning till, sen är det ju upp till dem vad de vill 

arbeta för, den ena kanske vill separera den andre vill inte.(Anna) 

 

De andra två familjerådgivarna är tydliga med att tala om att deras yttersta råd alltid kommer 

att vara att få paret att försöka reparera sin relation i stället för att ge upp den. Dessa två 

familjerådgivare är tydliga med att säga att det alltid finns hopp för individer som söker hjälp 

hos dem oavsett vad de har för problem i relationen. Vid grövre problem som t ex misshandel 

betonar de dock vikten av att den individen som blir misshandlad genast skall flytta ifrån den 

som misshandlar. Den som misshandlar rekommenderas att enskilt söka hjälp för sitt problem. 

Under tiden då detta sker så stöttar familjerådgivaren den som blivit misshandlad genom 

rådgivning. De tror på att personer kan förändras oavsett vilken problematik de befinner sig i. 

En familjerådgivare säger så här:  

 

Jag försöker t ex inspirera dem till att se att det finns mycket man kan göra, det 

finns olika metoder och vägar att faktiskt arbeta på sitt förhållande. Det som är 

det knepiga kan man förändra och det som är negativt kan bli bättre, men det som 

är viktigt som jag alltid försöker att poängtera är att det krävs arbete, att båda 

arbetar tillsammans på det och att det kan ta lång tid. Jag brukar ta den bilden av 

ett äppelträd, alltså på våren så blommar det och på hösten så plockar vi äpplena. 

Vi kan inte bara tvinga fram eller ruska fram något bara vid ett samtal. (Kristina)  

 

Alla fyra rådgivare poängterar vikten av att paren fortsätter det påbörjade arbetet vid 

familjerådgivningen hemma. De menar att det är viktigt att avsätta tid till att kommunicera 

med varandra på hemmaplan om relationen. Det är för dem viktigt att få paren att förstå att 

det krävs tid och arbete till att återuppbygga relationen igen.  

5.4 Betydelsefulla aspekter i relationer  

 
 Alla familjerådgivare är överens om att kommunikationen i ett förhållande är en stor 

betydande faktor till hur förhållandet kommer att fungera. Det är viktigt hur paret 

kommunicerar till varandra och det är viktigt att det ses som ett betydande arbetsredskap i en 

relation.   
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Tittar man på vad kommunikation egentligen betyder så tittar man på det latinska 

ordet communicate som betyder att arbeta tillsammans och det tycker jag 

beskriver vad kommunikation måste vara. Kommunikation är att arbeta, jag måste 

göra en arbetsinsats även när jag känner mig sliten och inte vill för sakens skull. 

(Olof)  

 

Familjerådgivarna tycker även det är viktigt att paret fortsätter att jobba på förhållandet 

hemma. De par som får insikt om detta kommer att ha goda chanser att lyckas i sin 

parrelation. Flera familjerådgivare påpekar också vikten av att man som individ är medveten 

om vad man har i sin ryggsäck och att det följer med in i förhållandet. Att ha en någorlunda 

likartad social bakgrund pekar en familjerådgivare ut som en viktig grund till en 

välfungerande relation. Hon belyser dock att den inte är avgörande, men det är bra om paret 

tidigare har pratat om sina värderingar och normer. 

 

Ja, någonting som jag kan se som betydande för relationen är att det inte har gått 

så förskräckligt fort från par bildning till att familjen blivit ett faktum.  Man bör 

ha haft några år på sig att lära känna varandra i lugn och ro. Det är viktigt att ha 

hunnit göra roliga saker tillsammans. Har man även hunnit lägga grunden d v s 

utbildat sig färdigt, har ett hyfsat boende så kommer inte dessa eventuella 

stressiga situationer i familjen.  Att man har en någorlunda jämställd status vad 

det gäller utbildning och inkomst brukar vara någonting som gör att just de 

frågorna inte dyker upp. Det finns de som klarar det här bra, de har en 

någorlunda jämställd relation de har haft tid att lära känna varandra och pratar 

med varandra om hur man vill ha det. Hur vill vi t ex ha det med våra barn när de 

kommer, att man har gjort klart att de här målen har vi, det här är vad vi jobbar 

för. (Annika) 

 

 Att ha ett jämställt förhållande är en betydande faktor i parrelationen menar framför allt två 

familjerådgivare. De är också för en så kallad kvotering av föräldraledigheten d v s att den 

skall lagstiftas att delas lika mellan mannen och kvinnan. På detta vis menar de att de får 

större förståelse för varandras roller och att man kommer ifrån att kvinnan stannar hemma den 

större delen av föräldraledigheten. Jämställd status mellan mannen och kvinnan vad gäller 

deras utbildning och inkomst kan också innebära att parrelationen blir lyckad enligt en 
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familjerådgivare. Hon menar också att det är viktigt att paret behöver tid till att lära känna 

varandra innan de bildar familj.  

 

Familjerådgivarna bedömer till stor del att individer som söker familjerådgivning har problem 

med kommunikationen i sin relation. En av dem säger att individer ofta hamnar i ett tillstånd 

av anfall och försvar och har därmed svårigheter att ta in den andres situation och på det viset 

kunna få en djupare förståelse för den andres sätt att agera. En familjerådgivare menar dock 

att kommunikationen mellan paren ofta fungerar på ett naturligt och bra sätt och ser 

kommunikationen som att ge och ta information. Men så finns det saker som händer i 

relationen vilket leder till att kommunikationen störs mellan individerna och de väljer 

medvetet eller omedvetet att bli en sämre kommunikatör. Detta påverkar förstås relationen 

mellan individerna. Familjerådgivaren anser dock att det finns en naturlig och god 

kommunikation men att den alltid kan förbättras. En familjerådgivare uttrycker det så här när 

jag ställer frågan om dagens relationer mellan individer bygger på god kommunikation: 

 

Nej, det tycker jag inte, jag tror att det också beror på att man inte har den tiden. 

Man förstår inte vikten av det. Många av de vi möter här behöver hjälp med att 

kommunicera, de ser att det är en stor brist men att de inte tänker på det. 

Tidsbrist och stress gör att det blir mycket ouppklarade saker mellan dem. 

(Kristina) 

 

Att ha tillit, engagemang och ömsesidig närhet ser familjerådgivarna som betydande delar till 

att en relation skall fungera. Att känna tillit och att vara trygg med sin partner är 

grundläggande. Har relationen detta så har ofta relationen de andra aspekterna också. De 

flesta av familjerådgivarna ser dock att de som söker hjälp hos dem ofta inte känner tillit, 

trygghet eller närhet till varandra. En familjerådgivare menar att det finns mycket avvaktande 

i relationerna, att jag gör så här om du gör så. Man ställer villkor och avvaktar den andre. Det 

är som ett behov att människor är sig själva närmast. Detta avvaktande leder till att 

individerna inte tar itu med sina problem utan man inväntar att den andre partnern skall ta 

initiativet. Ofta kanske inte tryggheten finns i relationen så partnerna kan öppna sig för 

varandra. Då kan familjerådgivaren vara till hjälp att få paren att öppna sig för varandra och 

på det viset få dem att känna sig tryggare med varandra. Detta leder till en ny öppenhet 

gentemot varandra. På frågan om vilka tendenser som de kunde se var av betydelse av hur ett 

förhållande kunde lyckas bättre än ett annat så sa en familjerådgivare så här:  
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Man måste ha någon gemensam plattform naturligtvis. Jag kan tänka mig 

gemensamma värderingar och i det ligger det ju också att ha en någorlunda 

gemensam bakgrund, d v s att paret kommer från samma sociala grupp, det kan 

underlätta. Men det är ju också så, bara för att man kommer från samma sociala 

grupp behöver det ju inte betyda att man har samma normer och värderingar i 

och för sig va… (Anna) 

 

Andra faktorer de nämner som viktiga är att man är villig att arbeta på sitt förhållande 

och beredd att avsätta tid till att göra det. Det är även viktigt att individen är medveten 

om sin ryggsäck d v s det man bär med sig från tidigare erfarenheter som påverkar ens 

handlande. Det är också viktigt att kunna jämka, resonera, samtala och att inte ta 

någonting för givet. Avgörande enligt en familjerådgivare var att par har förmågan att 

genomföra förändringsprocessen, viljan att göra det samt ha en generös förlåtande 

attityd mot varandra. 

 

Alla fyra rådgivare poängterar som tidigare nämnts vikten av att avsätta tid till att 

kommunicera med varandra hemma. Det paren lärt sig på familjerådgivningen skall även 

praktiseras i det verkliga livet när mannen och kvinnan samspelar med varandra. Det är viktigt 

att få paren att förstå att det krävs tid och arbete till att återuppbygga relationen igen. 

 

6 Diskussion 

I min diskussion kommer jag att föra samman den teoretiska referensramen med de resultat 

jag fått fram i min studie. Giddens beskriver den rena relationen som en idealtypisk relation 

som har kommit att uppstå då individerna inleder sina förhållanden med varandra på 

känslobaserade grunder. I denna del kommer jag att koppla teori med analysen, och på det 

viset svara på det syfte och frågeställningar som uppsatsen har haft. 

 

 Diskussionen är indelad efter de fyra frågeställningarna som tidigare presenterats i syftet. Jag 

nämner dessa frågeställningar. 

 



 29

1: Vad kan skapa höga förväntningar på parrelationen enligt familjerådgivarna? 2: Hur 

påverkas relationen av förväntningarna? 3: Vilka aspekter är viktiga för att en relation skall 

fungera. 4: Vad kan familjerådgivarna göra för par som befinner sig i en relationskris? 

 

Efter att ha intervjuat familjerådgivarna och fått ta del av deras syn på relationer mellan par, 

kan jag se att många av dem som söker hjälp för rådgivning har problem att upprätthålla de 

betydande aspekter som Giddens presenterat i den rena relationen. Detta redovisas närmare i 

kapitlet som följer. 

                                                     

Vad kan skapa höga förväntningar på parrelationen enligt familjerådgivarna?  

Alla familjerådgivare var inne på att barn var en bidragande påfrestning och belastning på 

förhållandet. Giddens (2002) menade också att barn alltmer har blivit en bidragande orsak till 

att familjer separerar. Han går dock inte djupare in på varför det har kommit att bli så. I 

studien som Camilla Forsberg skrivit visade att par genomgår en omställning när de blir 

föräldrar. Denna omställning och anpassning efter barnets ankomst har lett till att kvinnan 

många gånger ställt om sitt liv efter hemma liv med barn, medan mannen fortsätter som det 

var förut innan barnet kom. Tidsbristen ledde till att deras sexliv inte var lika spontant, istället 

var de tvungna att planera in det. Kvinnan hade inte heller samma lust som innan och orkade 

inte lika ofta som sin man pga. svårigheter att koppla av på beställning. Denna omställning 

handlar ofta om en ojämlik och traditionell uppdelning av föräldraskapet där kvinnan tar 

ansvaret för hemma livet medan mannen är kvar i arbetslivet. Mannen förväntade sig att 

relationen skulle fortsätta som den gjorde innan barnet kom. Dessa förväntningar kan vara 

svåra att leva upp till pga. den stora omställning som sker då ett barn kommit till familjen. 

Familjerådgivarna kan trots denna problematik ändå se att familjer med barn har en förmåga 

att kämpa mer och vill hålla ihop familjen. Vissa individer är, enligt en familjerådgivare, 

benägna att kämpa mer än andra men poängterar att det är svårt att generalisera i varför vissa 

par har förmåga eller vilja att fortsätta relationen. 

  

Alla familjerådgivare beskriver också att förväntningarna utifrån samhällets krav ställer en 

stor press på familjerna i dag då det krävs att båda parter måste förvärvsarbeta för att 

ekonomin skall fungera. De nämner därmed ekonomin som en stor orsak till att det uppstår 

problem i relationerna. Stress är också en vanlig orsak till varför par glider från varandra. Man 

har helt enkelt inte tid att ta hand om sin relation.  
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Hur påverkas relationen av förväntningarna? 

Flera familjerådgivare nämnde att var bra om individerna i relationen är medvetna om sin 

egen ryggsäck, med andra ord att de är medvetna om vad det har med sig från sitt förflutna 

och att det påverkar den relation de lever i nu. Om individen är medveten om sin partners 

bakgrund kan denne också ta hänsyn till den och också ställa sina förväntningar på relationen 

utifrån förståelse av vad partnern bär med sig i sin ryggsäck. Det är även viktigt att denne tar 

ansvar för sin egen ryggsäck och arbetar med sitt förflutna så att det negativa i den inte följer 

med och påverkar relationen man lever i. Det man har med sig i sin ryggsäck kan man inte 

förvänta sig att den andre partnern skall bära.  

 

Två familjerådgivare framhävde jämställdhet som en betydande faktor till att få en fungerande 

relation. De var även för en kvotering av föräldraledigheten mellan mannen och kvinnan. En 

kvotering innebär att det skall lagstiftas att kvinnan och mannen skall dela på 

föräldraledigheten. På detta vis tror de att paren kan få en mer jämlik relation och förståelse 

för varandra då de förväntas dela lika på ansvaret i arbetslivet och i föräldraskapet. Kan då det 

rena relationsidealet vara en modell för att gynna jämlikheten mellan parterna i relationen? 

Giddens (2002) menar att den rena relationen bidrar till jämlikhet mellan individerna då det 

finns ett ömsesidigt känslomässigt utbyte mellan individerna. Han menar vidare att ju mer ett 

kärleksförhållande uppfyller dessa villkor desto närmare kommer relationen vara lik den rena 

kärleksrelationens grundform. Kärleken kommer enbart att kunna utvecklas och vara intim 

om individerna i den kan visa sig sårbara inför varandra och tala om sina behov och intressen 

för den andre partnern. Detta är något som Jamieson (1999) i sin artikel ställde sig kritisk till 

om så verkligen är fallet i relationerna i dag. Jamieson kritiserar Giddens för att han inte har 

tagit hänsyn till terapeutisk litteratur, speciellt den som visar på vilka symtom som uppstår 

hos individer genom de personliga och sociala förändringarna som uppstår i samhället. 

Jamieson menar att Giddens teori till största del tar upp betydelsen av individens 

självförverkligande. Förväntningarna på att individerna skall förverkliga sig själva ställer 

stora krav på relationen. Ofta finns inte tiden till att utveckla sig själv när individerna är mitt 

uppe i karriär och familjebildande. Familjerådgivarna uttryckte det lite olika angående om 

individerna i dag präglades av egoism som med andra ord även kan nämnas som 

självförverkligande. En av dem menade att många individer präglas av egoism genom att de 

sätter sina egna behov först om man istället stöttade den andre partnern till att få utvecklas så 

stöttar man varandra som par. Hon förklarade att om ena partnern hela tiden ser till sitt eget så 

blir det en ganska stark enskild individ men poängterade att det oftast ledde till att 
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gemenskapen mellan individerna i relationen gick förlorad. En annan familjerådgivare ansåg 

att det fanns en sund egoism, en egoism som individer skulle må bra av. Hon såg att 

individerna i förhållandena i dag är dåliga på att ta hand om sig själva då de många gånger har 

uppoffrat sig och gjort avkall på det de tycker om och på det de själva vill göra. Att 

förverkliga sig själv och reflektera över sin relation ser Giddens (2002) som betydande drag i 

rena relationen. Enligt Beck och Beck-Gernshem (2002) så läggs det i dag större fokus på 

individen med dennes egna önskningar, behov, idéer och planer d v s sin egen lycka. Denna 

nya utveckling leder till att individen i äktenskapet skall se till rätten att ha ”sitt” liv. Detta gör 

äktenskapet sårbarare och svårare att hålla samman. Ett liv tillsammans kan därmed inte 

tillfredsställa kraven som individualiseringen ställer.  Familjerådgivarna hade delade 

meningar om individers självförverkligan och deras grundsyn skildes åt i huruvida individen 

skulle förverkliga sig själv i relationen eller inte. Den ena betonar ett mer kollektivt synsätt 

medan den andre ett mer individualistiskt. 
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 Giddens (2002) menar att parförhållanden i dagens ”rena relationer” inte följer några 

färdigbestämda normer. Individerna bestämmer själva hur relationen skall se ut och vilka 

regler som skall råda. Relationen förväntas därmed alltid vara öppen för förändringar vilket 

kan göra den mer sårbar då den utsättas för nya prövningar. Förändringar kan förstås vara 

både positiva och negativa i ett förhållande. Det positiva är att individen förväntas förändra 

förhållandet till att bli bättre och bättre. Denna förändringsprocess kan dock leda till att 

förhållande utsätts för en press då relationen hela tiden förväntas att utvärderas och 

omvärderas. Det är viktigt att individerna i relationen har en inre styrka och trygghet för att 

klara dessa förändringar. 

 

 När Giddens (2002) är positiv till individualismen och dess konsekvenser för individen i rena 

relationen så finns det andra författare som ser att individualismen ställer nya krav på 

individen. En av dessa är Bernardes (1997) som menade att individualismen ställer höga krav 

på individen i äktenskapet. Individen kräver mer utrymme för självbestämmande och ser mer 

till sina behov till eget privatliv. Individualiseringen ställer därigenom ett nytt tryck och 

skapar större förväntningar på äktenskapet. En familjerådgivare menade att det säkert var 

lättare att leva i relationer förr då rollerna mellan mannen och kvinnan var mer tydliga. Det är 

inte helt enkelt att förena de rollerna som individerna ställs inför idag. Mannen och kvinnan 

skall kunna förena karriär, bra föräldraskap och ha en god relation med varandra. De bör 

också ha förmåga att fördela arbetet hemma på ett bra sätt. Hon ansåg att individerna ställde 

allt högre krav på sig själva och att tiden inte finns till att förverkliga alla dessa krav.  Enligt 

Jeffmar (1987) påverkade mäns och kvinnors roller relationen. Individen skall klara av att 

agera i olika situationer vilka var och en kräver ett komplext beteende. Det finns 

förväntningar från andra håll som gör att individen anpassar sitt handlande och formar sin roll 

så att den stämmer överens med de förväntningar som ställs.  Han skriver att par utsätts för 

rollkonflikter. Dessa konflikter består oftast av att individen ställs inför fler olika roller. Det 

kan vara svårt att leva upp till dem på grund av de olika förväntningar som skapats utifrån de 

olika rollerna. Det kan t ex vara svårt att förena yrkesrollen med att vara förälder och partner. 

En annan familjerådgivare menade att även om det råder en stark påverkan på individerna 

utifrån samhället kan man som individ ändå lära sig att anpassa sig till ett annat sätt att leva 

och i och med det forma en annan inställning och livsstil i en familj eller i sitt förhållande. 

Genom att upplysa om konsekvenserna av att leva i det nutida samhälle, kan man på ett tidigt 

stadium få individerna medvetna om dess påverkan på dem. Familjerådgivarna menade att 
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man kan arbeta förebyggande, detta kunde ske genom att t ex visa hur viktig gemenskapen 

med varandra är och hur betydelsefullt det är att göra saker för varandra. På detta sätt kan man 

visa att det inte behöver motverka individens självförverkligande att inte vara individualist. 

Man bör i stället visa på att gemenskap bygger upp en stark grund som möjliggör mycket mer 

än när man står ensam.   

 

Vilka aspekter är betydelsefulla för att en relation skall fungera?  

En aspekt som var av betydelse till att relationer fungerade var att paren skulle ha god 

förmåga att kunna kommunicera, det ansåg alla fyra familjerådgivare generellt. Det var för 

dem avgörande att paren jobbade med kommunikationen på sin relation. Emotionell 

kommunikation är något som Giddens (2002) såg som avgörande faktor till att ett förhållande 

skall fungera. När den emotionella kommunikationen finns mellan individerna kan de föra en 

öppen dialog med varandra. Relationen är alltid öppen för omförhandlingar och det är 

parterna i relationen som förhandlar om hur den skall se ut. Den emotionella 

kommunikationen handlar framförallt om att kommunicera utifrån vad man känner. Andra 

viktiga aspekter som bland annat en familjerådgivare nämnde var att det var en fördel om 

individerna delade en gemensam plattform d v s att de hade någorlunda lika värderingar och 

bakgrund. Detta behövde dock inte betyda att det var helt avgörande för relationen med 

gemensamma värderingar och normer. Andra viktiga aspekter var att individerna avsatte tid 

för varandra. Det var även viktigt att individerna hade förmåga att jämka, resonera samt att de 

aldrig tog varandra för givna. Enligt en familjerådgivare var det bra om individerna hade en 

generös och förlåtande attityd mot varandra och det avgörande var att individerna hade 

förmåga och vilja att genomföra den förändringsprocess som en familjerådgivning kräver. 

 

Giddens (2002) menade att om relationen skall vara lycklig så bör den innehålla aspekter som 

tillit, förpliktelse, öppenhet, engagemang, ömsesidighet och närhet. Om individen hade detta i 

sin relation så var det en ren relation. Familjerådgivarna såg att de individer som söker hjälp 

hos dem oftast inte har alla dessa aspekter i relationen. Att ha tillit, engagemang och 

ömsesidig närhet såg även familjerådgivarna som betydande aspekter till att en relation skall 

fungera. Finns inte tillit mellan paren så finns sällan de andra aspekterna där . De menade att 

tillit är grunden till att paren skall kunna ha en fungerande relation. Tillit och förpliktelse hör 

ihop. Att lita på att någon har bestämt sig för att leva med den andra skapar trygghet och tillit 

till den andre partnern. Därför kan äktenskapet ses som positivt där man uttryckligen lovar 

varandra att leva tillsammans i nöd och lust. Individerna visar på detta vis att de förpliktar sig 
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till varandra. Giddens (2002) menade att förpliktelse var ett nytt historiskt fenomen i 

relationerna. Förpliktelsen i den rena relationen är det som kommer att ersätta de band som 

äktenskapet hade på förhållandet. Giddens beskrev att om individen känner förpliktelse i en 

relation har denne lättare att ta förhållandet på allvar trots den påverkan som relationen utsätts 

för. Han menade dock att förpliktelsen inte kan styras utifrån kärleken och individens känslor. 

Det krävs istället att individen bestämmer sig för att vara förpliktad till någon annan. I studien 

som Susan L. Brown (2006) gjort undersöktes effekterna av sambos bedömning av relationen 

och deras förväntningar på deras anknytning till varandra. Undersökningen visade att deras 

förväntningar var kopplade till deras gemensamma mål. Vidare visade undersökningen att 

kvinnor tyckte om att lösa problem i relationen medan männen stannade i relationen trots att 

de upplevde den negativ. Dessa effekter av könsskillnader visade kvinnans viktiga betydelse 

till att skapa harmoni och upprätthålla intima relationer. I artikeln av Bawin-Legos (2004) 

undersökte man bl. a hur attityderna är i relationerna till att leva tillsammans. Undersökningen 

visade att gifta förbinder sig mer till varandra än de som enbart väljer att leva tillsammans och 

att de par som är gifta stannar i längre utsträckning tillsammans än de par som inte är gifta. 

Detta visar att attityden ”för alltid” gäller i högre utsträckning när man är gift. Studien visar 

att äktenskapets band är en styrka och något positivt för relationen. Att vara förpliktad har 

därmed inte en negativ inverkan på relationen, snarare tvärtom. Det ökar stabiliteten i 

relationen och individerna tar sin relation på större allvar vilket leder till att de torde arbeta 

mer på att den skall fungera. 

 

Vad kan familjerådgivaren göra för par som befinner sig i en relationskris? 

Det familjerådgivarna såg som ytterst betydande var att individerna arbetade på sitt 

förhållande hemma. De betonade att det är viktigt att paren fortsätter det arbete som de 

påbörjat då de beslutat att sig för att börja med familjerådgivning. Det är av betydelse att 

paren avsätter tid till att kommunicera med varandra på hemmaplan. Tyvärr tror paren ofta att 

det hjälper att enbart gå på familjerådgivning så löser problemet sig av sig självt. 

Familjerådgivarna är noga med att tydliggöra att det krävs tid och arbete till att återuppbygga 

relationen igen. Det är också något som Giddens (2002) ser som avgörande för att den rena 

relationen skall existera. Det finns dock en dubbeltydighet i detta då reflektionen och kritiskt 

granskande av relationen kan skapa en osäkerhet hos individerna om vart man står hos 

varandra. Avsikten med terapin är trots allt att individerna förväntas jobba på relationen till att 

bli bättre och inte sämre. 
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Kommunikation är som jag tidigare skrivit en betydande aspekt till att individer skall kunna 

leva i goda relationer. En familjerådgivare förklarade begreppet kommunikation utifrån det 

latinska ordet communicate vilket betyder att arbeta tillsammans. Kommunikation definieras 

med andra ord till att vara ett arbete och det är ett arbete som skall ske i en ömsesidig process 

mellan individerna. Familjerådgivarna bedömde att individerna som söker rådgivning till stor 

del har problem med att kommunicera med varandra. Rådgivningen handlar därför ofta om att 

ge par konkreta råd på hur de kan kommunicera på ett bättre och effektivare sätt. De menar att 

individerna ofta hamnar i ett tillstånd av anfall och försvar och får på detta vis svårigheter att 

ta in den andres situation. Det hindrar individen från att få en djupare förståelse för den andres 

sätt att agera. Därför ser de kommunikationen som ett tacksamt arbetsmaterial till att få paren 

att prata med varandra mer konstruktivt. I sammanhanget är det viktigt att belysa 

familjerådgivarnas olika mål med sin familjerådgivning. Vissa familjerådgivare var tydliga i 

att berätta att deras rådgivning enbart syftade till att hjälpa paret till att få en fungerande 

relation, trots den problematik de befann sig i. Medan andra rådgivare inte såg det som det 

viktigaste. Istället ansåg de att deras roll var att möta och hjälpa parets behov. Om de ville 

skiljas så hjälpte man paret att finna bästa lösningen till det. Två familjerådgivningar hade 

därmed inte enbart syftet att hjälpa individer att hålla samman. Rådgivningen kunde därmed 

se olika ut beroende på vilken familjerådgivningsbyrå man vände sig till. 

De aspekter som Giddens beskrev fanns i den rena relationen ansåg även familjerådgivarna 

vara av betydelse för en god relation. Genom denna studie har familjerådgivarna 

tillhandahållit upplysningar om vad som kan skapa höga förväntningar på relationen samt hur 

dessa förväntningar påverkar parrelationen. Studien har även visat vilka aspekter som är 

viktiga för att en relation skall fungera och visat på vad familjerådgivarna kan göra för par i 

relationskris. Det hade varit intressant att titta på fler studier som varit kritiska till Giddens 

teori. På detta vis skulle studien ha blivit mer fördjupad, speciellt då det är högst aktuellt att 

diskutera t ex jämlikhetens framfart mellan kvinnan och mannen. Det svåra med att undersöka 

relationer är att de inte är konstanta, då de är under en ständig förändring. En relation kan 

därmed aldrig bedömas generellt, något som familjerådgivarna också var noga i att påpeka. 

Det hade förstås varit intressant att intervjua par som lever i relation som har problem och 

söker hjälp hos t ex familjerådgivare. Det skulle vara intressant att se om de själva är 

medvetna om vad de ställer för förväntningar på sina relationer. Detta forskningsområde valde 

jag dock bort då det kan uppstå etiska problem med att intervjua par som lever i en 

konfliktfylld relation. 
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6.1 Egna reflektioner 

Resultatet av denna studie visar bland annat att det är viktigt för relationen att individerna 

lever jämställt. Jämställdhet är i dag ett hett och ofta debatterat ämne och det är viktigt att 

detta ämne behandlas utifrån ett sociologiskt perspektiv. Vad kan samhället göra för att 

individer i parförhållanden skall bli mer jämlika? Hur påverkas relationen av att mannen och 

kvinnan delar på ansvaret? Kanske kan de få mer förståelse och ödmjukhet för varandra och 

dess roller. Enligt Giddens bör det finnas ett jämlikt känslomässigt utbyte mellan individerna 

för att individerna skall kunna ha en fungerande relation. Detta är förstås något att sträva efter 

i parrelationen. En studie som därmed skulle vara intressant att göra är att se hur jämlika par i 

relationer idag har kommit att bli. Jag tolkar Giddens teori om rena relationer att om par hade 

de uppbärande aspekterna såsom emotionell kommunikation, tillit och ömsesidig närhet, så 

fanns det även större förutsättning för paren att leva i ett jämlikt förhållande. 

Familjerådgivarna möter konsekvensen av att rena relationer inte finns eller fungerar hos 

individerna, t ex när de möter individer som inte känner tillit till varandra av olika 

anledningar. Den rena relationsformen förutsätter att kommunikationen fungerar mellan 

individerna i förhållandet. Studien visar på att kommunikationen framför allt annat är det 

stora problemet. Bristen på förmågan att kommunicera mellan individerna gör att relationen 

får svårigheter att fungera på ett tillfredställande sätt. 

 

Individer inleder allt fler förhållanden idag än vad man gjorde i det förmoderna samhället och 

man avslutar också förhållanden idag i allt högre utsträckning. Att reflektera över sin relation 

är positivt och den kan hela tiden stretchas till att fungera bättre. Lyhördheten inför varandras 

individuella behov är viktiga för relationens existens. Reflektion över sin del i relationen och 

vad man bidrar med till att underhålla den är viktiga frågor för relationens utveckling. Ett 

välfungerande förhållande torde generera mer tid och utrymme för den personliga 

utvecklingen hos individerna än ett förhållande som har problem och inte fungerar. Idag ser 

man att individerna inte är så förpliktade att stanna i relationen. Det har alltmer kommit att 

likna en konsumtion av relationer. Man kan dra paralleller till dagens slit och släng samhälle. 

När varan inte verkar vara det man vill att den skall vara så köper man en ny bättre och 

behåller denna så länge det inte har kommit ut en ännu bättre med annan funktion. Individen 

är med andra ord enbart förpliktad att stanna i relationen så länge denne känner för att vara 

det. Detta skapar förstås en osäkerhet i relationerna idag. Giddens menar att individernas 

osäkerhet uppstår på grund av att individerna ständigt omvärderar och ställer högre krav på 

sina relationer. Trots att det verkar vara en konsumtion av relationer så finns det dock många 
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par som vill kämpa tillsammans och då är det förstås viktigt att det finns hjälpande verktyg till 

att ha en fungerande relation. Familjerådgivarna har därmed en viktig funktion för att hjälpa 

par. Min förhoppning är att denna uppsats kan hjälpa familjerådgivaren och paren i det viktiga 

arbetet att upprätthålla och stärka parrelationen. Problemet med rena relationer är av 

sociologisk art då man kan förklara dess uppkomst på det viset att individerna inleder sina 

relationer på andra grunder idag än i det förmoderna samhället. Det är därför sociologiskt 

intressant att lyfta upp relationen och dess förändring ur denna synvinkel.   
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Bilaga 1 

 
Hej jag heter Pernilla Ericson Miettinen och studerar beteendevetenskap på 
Mälardalens högskola. Jag gör nu min sista kurs och skriver min c- uppsats inom 
sociologin, där jag vill undersöka relationer mellan par. 
Tack på förhand till att ni visat intresse och vill låta er intervjuas. 
Här kommer en intervju plan som ni kan läsa igenom innan vi träffas för intervju. 
 
Intervjuplan 
 
Vi ser en stor ökning av skilsmässor i vårat samhälle. Det är därför intressant att titta på om 
vilka orsaker som leder till problem i parrelationen.  
 
Syftet med denna undersökning är att försöka svara på vad par i relationer ställer för 

förväntningar på varandra och hur de påverkas av dessa förväntningar. Den vill även lyfta 

fram samt se vilka aspekter som är viktiga för att en relation skall fungera. Syftet med att 

intervjua familjerådgivare är att försöka se vad de kan göra för par som söker hjälp för 

problem i sina relationer. Dessa frågor ställs i syftet: 

  
1). Vad kan skapa höga förväntningar på parrelationen, enligt familjerådgivarna? 

2). Hur påverkas relationen av parens förväntningar? 

3). Vilka aspekter är viktiga för att en relation skall fungera? 

3). Vad kan familjerådgivarna göra för par som befinner sig i en relationskris? 

 
Intervjun kommer att ta ca 40-60 min och intervjun kommer att dokumenteras på band. 
Intervju materialet kommer att behandlas utifrån fastlagda etiska principer (vetenskapliga 
rådet).  
Den som blir intervjuad kan när som helst välja att avbryta och inte delta i undersökningen. 
Det framkomna intervjumaterialet kommer att bearbetas utifrån en kvalitativanalys och den 
kommer att jämföras med den teori som finns i undersökningen. Ni som är respondenter i 
undersökningen kommer att få ta del av det framkomna resultatet av undersökningen. 
 
Här kommer frågorna jag tänker ställa: 
 
Bakgrunds frågor  
 
Är du man eller kvinna? 
Vilken organisation arbetar du för? 
Hur länge har du arbetat som familjerådgivare? 
 
Intervjufrågor:  
 
1. Vilka faktorer kan du se ha påverkan till varför par väljer att separera? 
 
2. Anser du att dagens relationer mellan individer bygger på god kommunikation? 
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 3. Tillit?  
 4. Engagemang? 
 5. Ömsesidig närhet? 
 
 
 
 
6. Anser du att dagens relationer mellan individerna präglas av egoism? 
Om ja, kan du utveckla betydelsen av detta för relationer idag?  
 
7. Har par relationerna påverkats av samhällets individualism? 
Om ja, vad kan samhället göra för att motverka denna utveckling? 
  
8. Är barn i ett förhållande en betydande orsak till hur vida ett par väljer att hålla samman 
eller separerar? Vad beror detta på? 
 
9. Vad kan du som familjerådgivare göra för att förhindra att par separerar? 
 
10. Får ni tillräckligt med stöd av samhället till ert arbete? 
Vad skulle ni önska för stöd? 
 
11. Vilken syn har samhället på relationer idag? 
Hur var synen förr? 
 
12. När familjerådgivningen har lyckats, d v s när par väljer att vara tillsammans istället för 
att separera. Vilka faktorer ser du kan vara betydande till detta? 
 
13. Är du nöjd över din insats som familjerådgivare? 
Om inte, vad skulle du vilja göra mera? 
 
14. Vad kan samhället göra för att förhindra separationer mellan par? 
 
15. Vilka tendenser kan ni se i ett förhållande som är av betydelse till att de lyckas bättre än 
andra i sina förhållanden? 
 
16. Har du något att tillägga i intervjun? 
 
Tack för att ni vill medverka i intervjun. 
 
Med vänliga hälsningar: Pernilla Ericson Miettinen. 
 
+ 
 
 
 
 

 
 

 


