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Introduktion 
 
Modern familjebildning av idag består av komplexa strukturer som kulturella skillnader, 
sexuella läggningar, könsroller och socioekonomiska förhållanden. Gemensamt för oss alla är 
dock vår längtan efter kärlek; att någon gång i livet träffa �den rätta� som man vill dela sitt liv 
med. Men vår uppfattning om en bra och utvecklande relation - hur ser den egentligen ut? Är 
den högst individuell eller finns det några gemensamma beröringspunkter? Har vår syn på vad 
en optimal parrelation består av förändrats som en logisk följd av den alltmer komplexa 
familjebildningen i det moderna samhället? Amerikansk forskning (Diener, Tamir, & Scollon, 
2006; Driver, Tabares, Shapiro, Young Nahm, & Gottman, 2003; Nielsen, 2005; Rosen-
Grandon, Myer, & Hattie, 2004; Verhofstadt, Buysse, Ickes, De Clercq, & Peene, 2005) inom 
området lyfter fram begreppet välbefinnande. Det vore intressant att undersöka vad dessa 
forskningsresultat skulle motsvaras av i en svensk studie. Har vi samma syn på kärlek och 
relationer som en genomsnittsamerikan? Vad betyder välbefinnande för oss svenskar ur ett 
relationistiskt perspektiv? 
     En familj i dagens postmoderna samhälle kan bestå av par utan barn, av ensamstående 
föräldrar, av sammanboende/gifta biologiska föräldrar eller av adoptiv- eller styvföräldrar 
samt homosexuella föräldrar. Forskning (Walsh, 2003) visar att den �välfungerande familjen� 
finns i alla familjekonstellationer, så hur den yttre familjestrukturen ser ut har ingen betydelse. 
Vad som däremot är betydelsefullt är att den inre strukturen, familjeprocessen, fungerar i en 
familj. Enligt Walsh (2003) innebär denna familjeprocess att familjemedlemmarna tar hand 
om varandra och upprätthåller omvårdnad, trygghet och nära relationer. Definitionen av en 
�normal familj� är däremot problematisk, eftersom begreppet normalitet skiljer sig åt rent 
semantiskt beroende på i vilken kontext den används. Klinisk psykologisk och 
samhällsvetenskaplig forskning (Walsh, 2003) har dock enats om fyra olika perspektiv som 
klargör betydelsen av normalitet inom familjen: a) ett asymptomatiskt perspektiv, b) 
normalitet som typiskt, c) normalitet som ideal och slutligen d) normalitet i relation till 
systemiska överförbara processer. Det asymptomatiska perspektivet har sin utgångspunkt 
inom somatiken och psykiatrin. En familj betraktas som normal och frisk om det inte finns 
några symptom på sjukdom inom familjen. Det typiska perspektivet består av en uppfattning 
om att familjemönstren i en normal familj måste vara vanliga och förväntade, det vill säga 
normaliserade. Denna uppfattning är mycket vanlig inom samhällsvetenskaperna. Det ideala 
perspektivet definierar en frisk familj utifrån ideala egenskaper för optimalt fungerande, som 
till exempel att familjen är mån om sin utveckling och sitt välbefinnande och har hittat 
lämpliga strategier för att uppnå dessa. Forskning (Walsh, 2003) kring normala 
familjeprocesser är baserade på det fjärde perspektivet; systemiska överförbara processer. 
Detta perspektiv har sin grund i systemteorin (Bertalanffy, 1968; Grinker, 1967; ref. i Walsh, 
2003), vilket inbegriper både typiskt och optimalt fungerande utifrån basala mänskliga 
system. Walsh (2003) poängterar också att dessa överförbara processer sker över tid och 
därför kan inte den normala familjen betraktas utifrån statiska egenskaper. Detta synsätt 
uppfattar istället mänskligt fungerande utifrån en utvecklings- och kulturell kontext. Den 
postmoderna teorin (Walsh, 2003) har också bidragit till att öka vår medvetenhet om att det 
som vi betraktar som normalt är socialt betingat och påverkas utifrån de kulturella värderingar 
och fördomar vi konfronteras med dagligen. 
     Det systemteoretiska perspektivet inom forskningen av normala familjeprocesser baseras 
på fyra olika modeller: den generella systemteorin, den cybernetiska teorin, spelteorin samt 
informationsteorin (Walsh, 2003). Dessa heterogena systemteorier har haft stor 
genomslagskraft sedan slutet av 1940-talet (Bertalanffy, 1968). Grundenheten hos samtliga är 
ett system, vilket innebär att i ett system är helheten alltid mer än summan av delarna. Delarna 
i ett system hänger samman i ett ömsesidigt samspel, där alla delar påverkar varandra 
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(Bertalanffy, 1968). Enligt Schjödt & Egeland (1994) tar de flesta systemteorier sin 
utgångspunkt i biologi, zoologi, fysik och datateknik, men har sedan utvidgats och 
generaliserats så att de också kan användas i forskningen om mänskliga system. Systemet kan 
till exempel vara en person, en familj eller en organisation. De kriterier som bör vara 
uppfyllda för att man ska kalla något för ett system är att systemets komponenter interagerar 
på ett sätt som skiljer sig från deras interaktion med komponenter utanför systemet och att 
interaktionen varar under en viss tid. 
     Bertalanffys (1968) generella systemteori ger utrymme åt förändringar och komplexitet 
som ofta inbegrips i sociala system. Den dynamiska definitionen av ett socialt system utgår 
från faktorer som frekvens, intensitet och kvalitet hos personliga kontakter och interaktioner. 
Förståelsen av ett system förutsätter att man växlar mellan systemets delar och systemet som 
helhet (Bertalanffy, 1968, Schjödt & Egeland, 1994). Den generella systemteorin innebär 
även att man inte kan studera ett system som en isolerad enhet, eftersom ett system är också 
medlem av en större enhet. Systemet kan vara en av flera komponenter i ett större system 
(Schjödt & Egeland, 1994).  
     För att kunna konkretisera Bertalanffys tankar om systemets komponenter i ett större, 
socialt system är därför Bronfenbrenners (1979) bioekologiska modell mycket lämplig i 
sammanhanget. Bronfenbrenner var en av utvecklingspsykologins främsta forskare och hans 
ekologiska systemteori och tillhörande bioekologiska modell har haft stort inflytande på hur 
man inom det psykologiska fältet betraktar människan och dess miljö. Bronfenbrenners 
modell beskriver det ömsesidiga förhållandet mellan individen och dess olika nätverk, som 
bildar ett system vilket benämns i termer av mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 
Mikrosystemet baseras på de aktiviteter och interaktioner som sker i individens innersta krets, 
till exempel den egna familjen. Mesosystemet bildas av kontakter mellan individens 
mikrosystem. Exosystemet består av den kontext som påverkar individen indirekt, till 
exempel arbetsmiljö, hälso- och sjukvård samt massmedial påverkan. Makrosystemet är den 
övergripande nivån och innehåller de värderingar och traditioner som formats utifrån 
kulturella och sociala klasskontexter där mikro-, meso- och exosystemen ingår. 
     Den interaktion Bronfenbrenner beskriver har också betydelse för forskningen av normala 
familjeprocesser. Interaktionen anses syfta till att understödja familjens förmåga att ombesörja 
de mest grundläggande behoven hos familjemedlemmarna, som till exempel välbefinnandet 
(Bateson, 1979; Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1967; ref. i Walsh, 2003). Det subjektiva 
välbefinnandet definieras (Diener, Tamir, & Scollon, 2006) utifrån hur människor uppfattar 
sina liv utifrån en tillfredsställelseaspekt, vilket innebär dels en generell subjektiv värdering, 
(exempelvis om äktenskapet har varit tillfredsställande genom åren), dels en värdering av nuet 
(om stämningar och emotioner i de händelser som uppstår dagligen upplevs tillfredsställande 
eller ej). Eftersom man har funnit att välbefinnande ofta leder till positiva händelser i livet 
anses subjektivt välbefinnande vara ett viktigt forskningsämne (Lyubomirsky, King, & 
Diener, 2003; ref. i Diener, Tamir, & Scollon, 2006). Inom forskningen (Diener, Tamir, & 
Scollon, 2006; Driver, Tabares, Shapiro, Young Nahm, & Gottman, 2003; Nielsen, 2005; 
Rosen-Grandon, Myer & Hattie, 2004; Stutzer & Frey, 2006; Verhofstadt, Buysse, Ickes, De 
Clercq, & Peene, 2005) beskrivs och undersöks subjektivt välbefinnande i termer av 
tillfredsställelse och oftast i relation till äktenskaplig sådan.      
     Subjektivt välbefinnande är det nav som forskningen kretsar kring i de flesta 
forskningsartiklar om normala familjeprocesser. Diener, Tamir, & Scollon (2006) menar att 
de viktigaste faktorerna för ett subjektivt välbefinnande baseras på människans sociala 
relationer, både utifrån vänskaps- och familjerelationer. Positiva affekter som välbehag och 
glädje verkar höja den sociala kompetensen och självförtroendet och Diener, Tamir, & 
Scollon (2006) hävdar därför att lyckliga människor är mer fallna för att gifta sig, visa empati 
och vara sociala gentemot andra människor. I samma anda vill Stutzer & Frey (2006) kunna 
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fastställa om det är äktenskapet som gör människan lyckligare eller om det är lyckliga 
människor som har en tendens att gifta sig. Resultatet visar att �lyckliga� människor gifter sig 
tidigt, det vill säga vid unga år, men detta faktum gäller även dem som gifter sig sent i livet.  
     Nielsen (2005) och Rosen-Grandon, Myer, & Hattie (2004) har undersökt vilka delar av 
den äktenskapliga relationen som gifta eller sammanboende par anser vara fundamentala för 
äktenskaplig tillfredsställelse. Enligt Nielsen (2005) anser par att kommunikationen dem 
emellan samt partnerns personlighet är viktigast. Nielsen (2005) finner även att arbetslivet 
påverkar de flesta par i ganska stor utsträckning. Många upplevde en känsla av att komma 
hem från arbetet �helt färdiga�, men denna känsla uttrycktes i större omfattning av de �mindre 
lyckliga� paren än av de �lyckligare�. Rosen-Grandon, Myers, & Hattie (2004) påvisar ett 
samband mellan äktenskaplig interaktion och tillfredsställelse, med fokus på begreppen 
kärlek, lojalitet och gemensamma värderingar. Dessa värderingar uppstår likväl vid 
traditionella som icke traditionella roller och ur förmågan att kunna hantera konflikter.  
    Verhofstadt, Buysse, Ickes, De Clercq, & Peene (2005) hävdar att det finns två typer av 
interaktion i ett äktenskap, både en konfliktinteraktion och en stödinteraktion. Tidigare 
forskning (Baxter, 1986; ref. i Verhofstadt, Buysse, Ickes, De Clercq, & Peene, 2005) visar att 
de beteenden som uppstår vid ett stödtillfälle skiljer sig åt från de beteenden som noterats vid 
ett konflikttillfälle. Stödtillfällena kräver att en partner ska vara mottaglig för den andras 
behov, bekräfta partnerns behov och att ge råd. Konfliktsituationerna är mer komplexa till sin 
karaktär, eftersom de består av dels konfliktsekvenser, dels stödsekvenser som interagerar. 
Verhofstadts, Buysses, Ickes, De Clercqs, & Peenes studie (2005) visar mycket riktigt att ett 
ogiltigförklarande av partners upplevelse eller en motsatt reaktion hos den andre uttrycktes 
mycket mindre i stödinteraktioner än i konfliktsituationer.  
     Drivers, Tabares, Shapiros, Young Nahms, & Gottmans (2003) studie visar hur man 
hanterar konflikter på bästa sätt i en parrelation och hävdar att lyckliga par mer frekvent 
tillhör någon av följande konflikttyper: de �validerande�, de livliga samt de undvikande. Den 
validerande typen ventilerar sina problem och anser det viktigt att validera sin partners åsikter 
och känslor. Den livliga konflikttypen utmärker sig av ett mer explosivt och hetlevrat 
förhållningssätt vid konfliktsituationerna i både positiv och negativ bemärkelse, medan 
undvikarna tenderar att förminska problemen och på så sätt undviks konflikterna. 
     Forskningsartiklar (Diener, Tamir, & Scollon, 2006; Driver, Tabares, Shapiro, Young 
Nahm, & Gottman, 2003; Rosen-Grandon, Myer, & Hattie, 2004; Stutzer & Frey, 2006) om 
subjektivt välbefinnande i parrelationer, saknar till stor del diskussioner om resultatens 
styrkor och begränsningar i en kontext. Denna brist på kontextuella antaganden bidrar till att 
resultaten upplevs ställda utanför sitt sammanhang. Vilka faktorer som subjektivt 
välbefinnande består av, framkommer tydligt i artiklarna, men det finns inga indikationer på 
varför dessa faktorer är fundamentala för äktenskaplig tillfredställelse. Dessutom beaktas inte 
vilka yttre faktorer som kan påverka tillfredsställelsen, både i positiv och i negativ 
bemärkelse, vilket väcker frågan om det är möjligt att förstå vad det är som gör människor 
lyckliga i parrelationer utan att undersöka de sociala och kulturella faktorernas betydelse. Det 
saknas svensk forskning inom området.           
     Syftet med föreliggande studie blir alltså att försöka få en större förståelse för några 
personers tankar och reflektioner om vad en optimal parrelation innebär. Följande 
frågeställningar kommer att vara i fokus:  
 

• Vilka aspekter kan knytas till en optimal parrelation? 
• På vilket sätt styr olika omvärldsfaktorer? 
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Metod 
 
Ett kvalitativt tillvägagångssätt med en intervjustudie valdes för att få en helhetsbild av varje 
persons subjektiva tankar och reflektioner runt en optimal parrelation. Intentionen var inte att 
dra några generella slutsatser utan snarare att söka efter det specifika och unika i dessa 
personers erfarenheter och tankar kring modern parbildning i dagens Sverige. 
 
Försökspersoner 
 
I denna studie ingick fem personer, tre kvinnor och två män. Kvinnorna var födda på 1960-
talet, samtliga var gifta och två av dem hade barn. Den ene mannen, som var född på 1960-
talet, var gift, hade två barn, medan den andre mannen var född på 1970-talet, var sambo utan 
barn. Fyra av intervjupersonerna yrkesarbetade, medan den femte studerade på högskolenivå. 
Samtliga intervjupersoner var bosatta i en mellanstor stad i södra Sverige. Kontakt togs med 
de intervjuade strax före jul genom ett �snöbollsurval�. Snöbollsurvalet (Denscombe, 2000) 
innebar att en av intervjupersonerna hänvisade till flera andra presumtiva intervjupersoner, 
som i sin tur föreslog andra tänkbara personer att intervjua.  
 
Material 
 
Det material som användes var ett informationsblad, temaguide samt bandspelare. 
Intervjuerna var semistrukturerade och utgick ifrån följande teman: optimalt välbefinnande i 
en parrelation, det sociala nätverkets betydelse, arbetets samt värderingarnas och 
traditionernas betydelse. Som bakgrundsmaterial för intervjuledaren fanns även strukturerade 
följdfrågor tillgängliga om så skulle behövas. 
 
Procedur 
 
Intervjupersonerna tillfrågades om medverkan och informerades om följande etiska riktlinjer: 
informerat samtycke, konfidentialitet och forskarens publiceringsansvar. Samtliga intervjuer 
ägde rum i intervjupersonernas bostad och intervjuerna tog mellan 45 � 60 minuter i anspråk 
och spelades in på band.  
 
Analys 
 
Ett hermeneutiskt analysförfarande tillämpades i föreliggande studie med avsikten att finna en 
inre mening i de intervjuades berättelser. Tolkningen innebar en förståelse för hur den 
intervjuade upplevde sin situation och valde att agera (Erikson, 1999; Hallberg, 1999). 
Forskarens värderingar och övertygelser spelar in vid tolkningen och detta ska även betraktas 
som en viktig del i analysarbetet (Denscombe, 2000).      
     Intervjumaterialet analyserades alltså efter transkriberingen med hjälp av kategorisering 
(Denscombe, 2000). Därefter tolkades materialet i enlighet med tankegångar hos 
Bronfenbrenner (1979) och problematiserades i diskussionsdelen. 

 
Resultat 

 
I resultatdelen kommer en sammanfattning av den beskrivande datan att presenteras i enlighet 
med de teman som användes i intervjuerna.  
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Parrelation 
 
Resultatet visade att samtliga intervjupersoner menade att tilliten betraktades som en viktig 
aspekt i en optimal parrelation. Tillit handlade om att veta �var man hade den andra� och det 
poängterades att tilliten måste byggas på ömsesidighet, både för den personliga utvecklingens 
skull och för att kunna vårda den gemensamma relationen. En av intervjupersonerna 
betraktade tillit som ett grundläggande �kitt� i en parrelation: 
 

�Man delar både glädje och sorg, så det är viktigt att det är en människa 
som jag känner mig så trygg med att jag faktiskt vågar visa att jag är ledsen.  
Eller att jag är så skitglad så att jag nästan spricker och då är det ju min 
 partner som är den första jag vill berätta det för! Det vill jag nog se i min 
optimala relation� 

 
Intervjupersonernas tankar om tillit handlade inte enbart om känslomässig trygghet, utan även 
utifrån en konkret ekonomisk synvinkel. Denna typ av tillit kunde gälla att partnern tog ett 
ansvar rent praktiskt. Det framgick också att ekonomin kunde vara en källa till osämja. För att 
upprätthålla tilliten i relationerna löstes detta problem på olika sätt. Privatekonomin kunde 
fungera som en �bråkreducerare�, men det framkom också att några av de intervjuade hade 
delad ekonomi för att slippa diskussioner om vad pengarna skulle användas till.   
     Några av kvinnorna menade att konflikthantering handlade om både respekt och 
förtroende, då de ansåg att relationen måste klara av att man inte alltid var överens. Däremot 
fick det inte vara så att det alltid var den ena partnern som var tvungen att stå tillbaka. 
Kvinnorna poängterade även att de vågade bli arga i en konfliktsituation, eftersom de var 
trygga i vetskapen att partnern alltid fanns kvar trots meningsskiljaktigheter dem emellan. 
     Männen framförde synpunkter på själva begreppet optimal relation. De ställde behovet av 
drömmar och ideal mot mer realistiska visioner kring de egna relationerna och filosoferade 
runt vad en optimal relation egentligen handlade om; om det optimala verkligen var enbart 
något positivt, eller om det rent av kunde uppfattas negativt. Den ene av männen menade att 
han associerade en optimal parrelation med en idealisering, och ansåg att en sådan parrelation 
inte gick att realisera. Han hävdade att det optimala till och med kunde ha en negativ effekt på 
en relations utveckling och växande, exempelvis att kunna kompromissa. Genom att inte 
behöva anpassa sig efter varandra skulle man gå miste om många kvalitéer i ett 
relationsperspektiv, exempelvis samhörighet. Den andra mannen beskrev medias bild av en 
idealrelation som skev och missvisande, för att den endast beskrev de yttre kvalitéerna: �Den 
ideala relationen som utmålas i press, radio och teve talar om att man måste ha villa, vovve 
och Volvo för att man ska vara lycklig. Hustrun ska vara smal, ha stora bröst och mannen ska 
ha sexpack på magen och ett framgångsrikt jobb. Men man kan ju faktiskt vara lycklig fast 
hustrun är tjock och gubben lönnfet och jobbar på Duni�. Mannen ansåg också att det fanns 
en semantisk skillnad i begreppen idealrelation och optimal relation; den optimala var så bra 
som man själv ville ha den. 
 
Sociala nätverk 
 
Resultatet visade att gemensamma och egna vänner, samt gemensamma och skilda intressen 
var mycket viktiga för den egna parrelationen. Flera av intervjupersonerna ansåg att vänskap 
baserades på att man hade någon att vända sig till som man kunde tala med om allt, dels för 
att för att få möjlighet att betrakta sin relation utifrån, dels för ens livspartner inte kunde 
tillgodose alla ens behov. Gemensamma vänner ansågs inte som en nödvändighet, men för 
någon av intervjupersonerna bidrog de gemensamma vännerna till en ökad 
samhörighetskänsla i den egna parrelationen. Två av kvinnorna nämnde, att om nya 
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bekantskaper blev gemensamma vänner berodde på om partnern uppskattade just de 
vännerna. Var det inte så, löste man det genom att dessa personer istället blev ens egna 
vänner. De flesta betonade att de egna vännerna gav näring åt den egna relationen och 
beskrevs av en av kvinnorna: �Man går ut och hämtar kraft, lust och inspiration från de egna 
vännerna och det ger bränsle till det gemensamma�. De båda männen poängterade att de egna 
vännerna hade de slumpmässigt funnit via sina egna intressen. Resultatet visade vidare att 
gemensamma intressen kunde handla om att man helt enkelt tog sig tid för varandra, att man 
investerade i relationen, exempelvis som att gå ut på restaurang. Det framkom också att ett 
delat intresse kunde spegla personligheterna i en relation; att man till exempel var �två 
njutningsmänniskor� som uppskattade mat och dryck och att denna samstämmighet 
underlättade relationen, eftersom det inte skulle vara roligt om �den ena partnern vore nöjd 
med havregrynsgröt�.  
     Några menade att egenutrymmet var viktigare än det gemensamma och en av de 
intervjuade betonade det egna intresset: �Jag tycker det är viktigt med egna intressen och eget 
utrymme för att man förverkligar sig själv på något sätt. Men lika mycket som jag vill ha min 
egen tid för mig själv så tillåter jag också min man att ha tid för sig själv och det fungerar 
väldigt bra�. En ömsesidig respekt för varandras intressen delades av samtliga. Partnerns 
välbefinnande ökade tack vare egenutrymmet, samt kärleken till och intresset för sin partner 
kunde leda till ett engagemang för den andres intressen. Egenutrymmet ansågs vara en del i en 
önskvärd jämlik relation och bekräftade att ens partner hade ett vuxet sätt att vara med sig 
själv. 
 
Arbetslivets positiva och negativa påverkan på den egna relationen 
 
I resultatet framkom att flera av intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att trivas med sitt 
arbete, med chefer och med sina arbetskamrater. Däremot spelade arbetsuppgifterna mindre 
roll, bara de upplevdes som lustfyllda. De intervjuade betonade att arbetstrivseln hade stor 
betydelse för den egna relationens välbefinnande, eftersom den �smittade av sig� på ett 
positivt sätt i parrelationen. På samma sätt påverkade stress eller vantrivsel på arbetet den 
egna relationen, men i negativ bemärkelse, vilket bekräftades av samtliga. En av kvinnorna 
delade med sig av sina egna erfarenheter av att inte trivas på arbetet:  
 

�Det fanns en tid då jag inte var nöjd med mitt yrkesval och då var det 
  kämpigt. Det missnöjet var väldigt farligt och jag kände att det hände 
  något med mig. Då bestämde jag mig för att det inte var det jag ville 
  göra i mitt liv, och sadlade om. Tidigare kändes det inte bra, det kändes 
  tungt, psykiskt tungt� 

 
De andra kvinnorna beskrev vantrivsel och stress utifrån en känsla av �ett grått ludd�, som 
lade sig över allting och att engagemanget för den egna familjen inte alltid var så stort efter en 
dag på arbetet; istället ville man ha en stund för sig själv för att kunna �rensa huvudet�.  
 
Värderingar och traditioner 
 
Resultatet visade att de flesta värderade tillit och trygghet som basala aspekter i en optimal 
relation. Värderingen inkluderade ett förtroende, både på ett sexuellt och ett emotionellt plan. 
Förtroendet gav trygghet inför tankar om eventuell sexuell och relationsmässig otrohet. När 
det gällde trohet ansåg flera av de intervjuade att trohet baserades på hela tillitsbegreppet. 
Existerade otrohet i ett förhållande, pekade detta på att tilliten saknades. Otroheten var ett 
�tydligt kvitto på att något var galet�. Samtliga ansåg att den optimala parrollen var en 
vuxenroll utifrån en jämlik nivå. Denna jämlikhet beskrevs dels ur en jämbördighetsaspekt 
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(ett ömsesidigt engagemang i en relation), dels ur en frihetsaspekt (att ge sin partner frihet � 
bildligt och bokstavligt). Vikten att bevara den egna �särarten� genom att både �ge och ta� i 
en parrelation belystes av en av de intervjuade kvinnorna: 

 
�Det är viktigt att vara två gulor i ett. Att man får lov att vara sin 
 egen person i det här förhållandet. Frihet är också viktigt, att man 
 inte känner att den andre egentligen vill att man ska vara hemma 
 utan att man kan ta sig ut. Man måste vara generös mot varandra; 
 det handlar ju om att ge och ta� 
 

Intervjupersonerna menade även att kommunikativa missförstånd kunde uppstå i 
parrelationen, vilket försvårade relationens jämlika utveckling. Det framkom att vid dialoger i 
form av stödsituationer, där kvinnans behov var att bli lyssnad på, stöttade mannen istället sin 
partner genom att försöka lösa det aktuella problemet. Dessa könsrollsmönster beskrev en av 
kvinnorna mycket tydligt: 

 
�Jag behöver närvaro; att jag vet att det finns en liten tårtbit hos min 
partner som jag vet är tilldelad mig på något sätt. Den här tårtbiten 
är både söt, salt och sur; jag kan vara jätteglad för någonting och det 
finns utrymme för att jag kan vara det, och jag kan vara ledsen och 
förbannad och det finns även utrymme för det. Men jag vill inte ha 
svar på mina problem, utan jag vill att det ska bollas� 
 

Samtliga intervjupersoner betonade dock att den optimala parrelationen måste baseras på 
jämlikhet och att denna värdering måste vara ömsesidig för att kunna realiseras. 
     Vilka värderingar som gäller för svenska förhållanden har den intervjuperson som för 
drygt tio år sedan kom till Sverige kunnat reflektera över. Hon ansåg inte att värderingarna i 
de båda länderna skiljde sig nämnvärt åt och hade aldrig ställts inför några �kulturkrockar�. 
Däremot var det viktigt att få träffa släkt och vänner eftersom de betydde mycket för hennes 
etniska identitet. Negativa erfarenheter av det svenska samhällets normer och värderingar 
framkom också vid intervjuerna. En av intervjupersonerna beskrev omgivningens intolerans 
efter beskedet att hon och hennes partner medvetet hade valt bort barn i sin relation. Denna 
okunnighet och oförståelse, som uppstod på grund av att intervjupersonen valt en annan 
livsstil än vad den gängse normen förespråkade, upplevdes som djupt kränkande.  
     Samtliga intervjupersoner menade att det var viktigt att skapa egna traditioner och 
reflektera över vilka traditioner som kunde öka det subjektiva välbefinnandet i den egna 
parrelationen. Det framkom även att vissa intervjupersoner ansåg sig vara mindre 
traditionsbundna. Denna brist på traditionsbundenhet ansågs vara resultatet av den 
samhälleliga förändringen som skett under de senaste decennierna; från det kollektiva 
samhället till det individualiserade. Ur denna förändring hade en sorts rotlöshet uppstått 
menade en av intervjupersonerna och såg detta som något typiskt för hans generation. 
Flertalet poängterade att traditioner hade en viktig, relaterande funktion i samhället, liksom 
även i parrelationer. Traditionerna förlorade sitt syfte om de inte delades tillsammans med 
andra. 

 
Diskussion 

 
Syftet med föreliggande studie är att få en större förståelse för några personers tankar och 
reflektioner om vad en optimal parrelation innebär. De frågeställningar som har varit i fokus 
är följande: Vilka aspekter kan knytas till en optimal parrelation? På vilket sätt styr olika 
omvärldsfaktorer? Följande mönster kommer att lyftas fram och problematiseras, nämligen: 
den optimala parrelationens aspekter och omvärldsfaktorernas betydelse utifrån 
Bronfenbrenners bioekologiska modell. 
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Den optimala parrelationens aspekter utifrån ett mikrosystemperspektiv 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att tilliten måste baseras på en ömsesidighet för att 
möjliggöra både den personliga utvecklingen och själva relationens utveckling, vilket är i linje 
med Bronfenbrenners tankar om en utvecklande relation. Bronfenbrenner (1979) definierar en 
relation utifrån dyadbegreppet, vilket innebär att en relation sker när två personer tar del av 
eller uppmärksammar den andra personens aktivitet. Aktiviteten behöver givetvis inte tolkas 
på en konkret nivå, utan kan uppfattas som att man delar en annan människas vardag eller 
lever under samma tak. Bronfenbrenner menar att i varje dyadisk relation påverkar den ena 
partnern den andre och tvärtom och ömsesidigheten behöver därför inte enbart vara något man 
intellektuellt tillägnar sig, utan kan ske per �automatik�, på grund av att relationen är av 
affektiv karaktär. När en person sålunda engagerar sig i en dyadisk relation, kommer hon med 
stor sannolikhet att kunna utveckla mer påvisbara känslor gentemot den andra. I den mån 
dessa känslor är genomgående positiva kommer denna affekt att inte bara att fördjupa 
förhållandet, utan även innebära en ökad utveckling för den enskilda individen, menar 
Bronfenbrenner. Bronfenbrenner uppfattar således mänskligt fungerande utifrån en 
utvecklingskontext, vilket även styrks av forskningen (Walsh, 2003) inom normala 
familjeprocesser som delar detta synsätt. Walsh (2003) menar att överförbara processer i en 
relation sker över tid och att den normala familjen därför inte kan betraktas utifrån statiska 
egenskaper. Detta framgår även i föreliggande resultat, där ett optimalt parförhållande utan 
konflikter och kompromisser ses som en statisk relation eftersom den anses sakna den viktiga 
utvecklingen av den interaktiva samhörigheten och gemenskapen. Interaktionens betydelse 
styrks även av aktuell forskning (Bradbury, Fincham, & Beach, 2000; ref. i Nielsen, 2005) 
som visar att det finns ett starkt samband mellan äktenskaplig tillfredsställelse och interaktion. 
 
Det sociala nätverkets betydelse utifrån ett mesosystemperspektiv 
 
Bronfenbrenner (1979) anser att den känslomässiga utvecklingen inom individen och mellan 
individerna på mikrosystemnivå är en förutsättning för att exempelvis vänskapsrelationer, 
grannsämja och släktband på mesosystemnivå ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta 
framkommer även i föreliggande resultat, där vänner och intressen visar sig ha stor betydelse 
för den optimala parrelationens välbefinnande på mikrosystemnivå. Rollerna löper således 
från det övergripande systemet till det inre och tvärtom. Bronfenbrenner (1979) kallar denna 
kapacitet för �ecological transitions� vilket beskriver den �väv� av mångfacetterade roller 
som individen har i de olika systemen. De intervjuades tankar om att engagemanget för 
partnerns intressen fördjupar den optimala parrelationen, samtidigt som vikten av den 
personliga utvecklingen poängteras, tyder på en medvetenhet om den komplexitet de 
skiftande rollerna innebär för den enskilde individen. Aktuell forskning (Lyobomirsky et al.; 
2003; ref. i Diener, Tamir, & Scollon, 2006) visar att även det subjektiva välbefinnandet 
baseras på denna växelverkan, dels genom sociala relationer som påverkar människors 
upplevelse av subjektivt välbefinnande, dels genom tillfredsställelsen av positiva emotioner 
som i sin tur påverkar människors sociala beteende. �Ecological transitions� handlar även om 
de olika miljöer vi rör oss inom på mesosystemnivå. Bronfenbrenner (1979) hävdar att den 
enskilda individens välbefinnande ökar om det finns en tvåvägskommunikation mellan de 
olika mikrosystemen som individen rör sig emellan, i synnerhet om det ena mikrosystemet 
inkluderas av den egna parrelationen. Den ömsesidiga respekten och engagemanget inför 
partnerns intressen som framgår i föreliggande resultat, är således i linje med Bronfenbrenners 
tankegångar om de olika mikrosystemens betydelse för den enskilde individens 
utvecklingspotential och välbefinnande.  
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Medias och arbetslivets betydelse utifrån ett exosystemperspektiv 
 
Intervjupersonerna i föreliggande studie ifrågasätter den skeva bilden av en relation som 
media förmedlar när den optimala relationen framställs som en kommersiell och 
utseendefixerad företeelse, dock med förbehållet att begreppet optimalt tolkas utifrån de 
intervjuades egna preferenser. Bronfenbrenner (1979) menar att om en företeelse indirekt ska 
få fäste på exosystemnivå, så måste den fylla ett behov hos den enskilde individen på 
mikrosystemnivå. Detta är i linje med i föreliggande resultat, där kritiken av media tyder på 
att behovet av den kommersiella och utseendefixerade företeelsen saknas och därför inte har 
lyckats påverka de intervjuade personerna. Denna kritik kan även tolkas som en beskrivning 
av den komplexitet som ett samhällssystem faktiskt består av, med påverkan på gott och ont. 
Komplexiteten i föreliggande resultat är påfallande mellan mikrosystem- och exosystemnivå 
eftersom diskrepansen mellan de intervjuades åsikter om optimala relationer och medias bild 
av en sådan är så tydlig. Däremot menar de intervjuade att arbetssituationen har en stor 
indirekt påverkan på den optimala parrelationen. I föreliggande studies resultat framkommer 
att både trivsel och vantrivsel påverkar den egna relationens välbefinnande i positiv respektive 
negativ bemärkelse. Aktuell forskning (Nielsen, 2005) visar att arbetslivet påverkar de flesta 
par i ganska stor utsträckning, vilket stöder föreliggande studies resultat. Resultaten tangerar 
även Bronfenbrenners tankegångar att de olika systemen påverkar och påverkas av varandra i 
olika hög grad. 
 
Värderingarnas och traditionernas betydelse utifrån ett makrosystemperspektiv 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att tillitsbegreppet på mikrosystemnivå återkommer även 
på makrosystemnivå. Tillit beskrivs som den basala värderingen, vars förtroende skapar en 
emotionell och sexuell trygghet. Om denna trygghet upplevs lika starkt från respektive 
partner, anser intervjupersonerna att det bidrar till att jämlikheten och jämställdheten i en 
relation har goda grogrunder. Följaktligen visar sig en jämlik roll vara den optimala i en 
parrelation, vilket går stick i stäv med amerikansk och schweizisk forskning, (Rosen-
Grandon, Myer, & Hattie, 2004; Stutzer & Frey, 2006) som funnit att de män och kvinnor 
som är mest nöjda med de gemensamma värderingarna även är de mest traditionella och minst 
jämlika. Rosen-Grandon, Myer, & Hattie (2004) och Stutzer & Frey (2006) klargör däremot 
inte vad detta samband skulle kunna bero på, vilket bidrar till att funderingarna kring varför 
det finns en koppling mellan gemensamma värderingar och ojämlikhet hos män och kvinnor i 
USA och Schweiz, fortfarande kvarstår. 
     Rollerna i de olika systemen definieras enligt Bronfenbrenner (1979) som de aktiviteter 
och relationer som förväntas av en individ i samhället, men även omgivningens relationer till 
den individen. I föreliggande studie framkommer att könsrollernas stereotyper kan få inverkan 
på relationen mannen och kvinnan emellan i parrelationen. Baxter (1986; ref. i Verhofstadt, 
Buysse, Ickes, De Clercq, & Peene, 2005) hävdar att en stödsituation baseras på att en partner 
ska vara mottaglig för den andras behov och kunna bekräfta dem, samt att ge råd. Resultatet i 
föreliggande studie visar att de befästa könsrollerna får mannen att inta en problemlösande 
roll istället för att vara lyhörd och bekräfta kvinnans behov, vilket leder till frustration för 
bägge parter. Detta resultat är i linje med Bronfenbrenners (1979) tankegångar om att man 
associerar den enskilde individens funktioner i de olika systemen utifrån specifika 
rollförväntningar. Dessa rollförväntningar innebär att det finns normer för hur en individ ska 
bete sig och hur andra ska bete sig mot denne. Kvinnan i denna studie förväntar sig att bli 
lyssnad på, medan mannen tror att hon önskar att han ska lösa dem, vilket dels tyder på att 
rollförväntningarna kan skilja sig kraftigt åt från individ till individ beroende på vilka normer 
vi har tillägnat oss, dels att könsrollerna tyvärr är en del av dessa normer. Bronfenbrenner 
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(1979) menar även att roll förväntningarna inte enbart baseras på situationen som uppstår utan 
på relationen mellan de två individerna och betydelsen av den dyadiska relationen betonas 
återigen, denna gång utifrån ett rollperspektiv.  
     Könsrollernas inverkan på kommunikationen i en parrelation är ett exempel på 
makrosystemets funktion �utifrån och in�, det vill säga hur värderingar, normer och 
traditioner interagerar även på mikrosystemnivå. Ytterligare ett exempel från en av 
intervjupersonerna i föreliggande studie är omgivningens intolerans inför parets val att välja 
bort barn i en parrelation, vilket beskrivs som oacceptabelt i dagens samhälle. Walsh (2003) 
menar att ett samhälles kulturella värderingar och fördomar påverkar vad vi betraktar som 
normalt och vad som är socialt betingat. Dessa fördomar kan även tolkas utifrån de 
rollförväntningar som Bronfenbrenner (1979) beskriver, det vill säga de normer som talar om 
hur en individ ska bete sig i en given situation. För att en roll ska accepteras i samhället måste 
den dels vara väletablerad strukturellt sett, dels måste det råda konsensus angående de 
förväntningar på vad rollen innebär och hur individen ska förhålla sig till den. Möjligheterna 
för att en ny, gränsöverskridande roll ska kunna etableras och accepteras i ett samhälle är små 
och processen lång och för den moderna familjebildningen har det tagit nästan ett kvarts sekel 
att nå dit. Walsh (2003) menar att för drygt tjugo år sedan visade forskningen inom normala 
familjeprocesser på en konformitet; att det fanns en norm, en viss modell, som familjer var 
tvungna att leva efter om de ville betraktas som lyckliga. Tio år senare pågick fortfarande 
diskussioner bland forskare inom ämnet angående dilemmat med att definiera hur en normal 
familj är beskaffad, eftersom familjenormalitet är ett så skiftande och brett begrepp (Walsh, 
2003). De senaste årtiondenas sociala och ekonomiska förändringar har bidragit till att bilden 
av en typisk familj har ändrats väsentligt och Walsh (2003) hävdar att dessa faktorer måste 
inkluderas i den konceptuella beskrivningen av normala familjeprocesser. Om det har tagit 
nästan tjugofem år för att inse existensberättigandet för olika familjekonstellationer, kan man 
bara spekulera i hur lång tid det kommer att ta tills samhället accepterar att en optimal 
parrelation faktiskt kan förbli en dyadisk relation och inte nödvändigtvis bidra till samhällets 
fortlevnad.  
     Reflektionerna över vilka traditioner som man vill föra vidare i den egna relationen, är 
ytterligare exempel på relationen mellan mikrosystemet och makrosystemet, men denna gång 
�inifrån och ut�. I enlighet med Bronfenbrenners (1979) tankar om att mikrosystemet är en del 
av makrosystemet där nya värderingar och traditioner formas och förändras av den tid vi lever 
i, visar föreliggande studies resultat att skapandet av egna traditioner har stor betydelse för det 
subjektiva välbefinnandet i en optimal parrelation. Några intervjupersoner har dock 
invändningar mot denna �valfrihet�, som skapandet av nya traditioner kan innebära, och 
menar att det alltmer individualiserade samhället kan vara en bidragande orsak till den känsla 
av traditions- och rotlöshet som dagens generation sägs uppleva. De samhälleliga 
förändringarna som poängteras kan dels tolkas som det motsatta förhållandet mellan 
mikrosystemet och makrosystemet i linje med Bronfenbrenners (1979) tankar att systemet 
även löper utifrån och in, dels utifrån den samhällskomplexitet som nämnts tidigare. Oavsett 
de olika ståndpunkterna som nyss beskrivits, uppfattar samtliga intervjupersoner traditioner 
som en betydelsefull, relaterande funktion i samhället, inte minst på mikrosystemnivå. 
     Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att de intervjuade anser att tilliten spelar en 
stor roll för en optimal relation. Även om urvalet i studien är för litet för att kunna 
generaliseras framkommer intressanta mönster som visar att tilliten återkommer både på 
mikro- och makrosystemnivå. Den optimala relationens negativa sidor påpekas också, till 
fördel för den reella relationen. Föreliggande resultat visar även att vänner och intressen har 
stor betydelse för den egna parrelationens välbefinnande. De intervjuade visar även på stor 
integritet när medias bild på en optimal parrelation inte lyckas påverka dem, men arbetslivets 
indirekta påverkan på parrelationen råder man inte över. Reflektionerna inför de olika 
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rollernas komplexitet visar på en stark medvetenhet, men strävan efter en jämlik relation 
försvåras på grund av de könsroller som gör sig påminda i kommunikationen mellan könen i 
olika stödsituationer. Det framkommer också hur samhället ställer sig till gränsöverskridande 
könsroller. Det alltmer individualiserade samhället betraktas utifrån två aspekter; å ena sidan 
det positiva med att få forma traditioner som passar den egna parrelationen, å andra sidan 
traditionsfri med risk för att en avsaknad av gemensamma traditioner skulle kunna resultera i 
en traditionslöshet. Tidigare studier inom fältet har studerat vilka faktorer som bidrar till ett 
subjektivt välbefinnande i en parrelation. Denna studie har istället velat betona den inverkan 
som den kulturella och sociala kontexten har på individens upplevelse av det subjektiva 
välbefinnandet.  
     I ett framtida forskningsprojekt vore det intressant att ytterligare nyansera bilden av den 
moderna familjebildningen utifrån ett relationistiskt utvecklingsperspektiv genom att 
inkludera flera familjekonstellationer än de som förekommit i föreliggande studie. Dessa 
familjekonstellationer skulle kunna vara ensamstående-, styv- och adoptivföräldrar samt 
homosexuella föräldrar och/eller par.   
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