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ABSTRAKT 
 

Undersökningens syfte har varit att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna 

använder för att arbeta med sina relationer. Vi riktar uppmärksamheten mot den sociala 

responsivitetens och kommunikationens betydelse för arbetet med relationerna och hur 

detta påverkas av den sociala kontexten.  

   De frågeställningar som aktualiseras med uppsatsen gäller hur paren i de utvalda 

barnfamiljerna försöker utveckla strategier för att bevara och utveckla sina relationer över 

tid. Därvid belyses även mer specifika frågor; vilken påverkan har den sociala kontexten 

på parens relationer och vilken betydelse har parens kommunikations mönster för 

utformningen av deras relationer, samt i vilken omfattning är paren öppna för hjälp 

utifrån av familjerådgivare när det gäller att bevara relationerna. Uppsatsens centrala 

frågeställning: 

Hur ser strategier ut i en parrelation? 

   Undersökningen bygger på tio kvalitativa intervjuer som vi sedan utifrån ett 

hermeneutiskt perspektiv analyserat och kopplat till relevant litteratur.  

   Samtliga par i vår undersökning har utvecklat strategier för att bevara och fördjupa sina 

relationer över tid. Strategiernas karaktär varierar hos de olika paren. Kommunikation 

som strategi utkristalliserades hos alla par. Den sociala kontextens betydelse påverkade 

paren, såsom den socioekonomiska aspekten genom att begränsa eller möjliggöra. 

Samtliga par var öppna för hjälp utifrån Familjerådgivning när det gäller att bevara 

relationerna.   

 

Nyckelord: relation, kommunikation, strategier, social kontext, social responsivitet 
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ABSTRACT 

 

The study's objective was to identify strategies pairs in the selected families use to work 

with their relationships. We direct attention to the social responsitivity and the 

importance of communication work on relationships and how this is affected by the 

social context.  

   The issues raised by the essay is how the pairs in the selected families with children 

trying to develop strategies to preserve and develop their relationship over time. In doing 

so, highlights even more specific questions: what impact has the social context of couples 

relationships and importance of couple’s communication patterns, and to what extent are 

the pairs open to outside help from family counselors when it comes to maintaining 

relationships. Essay central question:  

What strategies look like in a partner relationship?  

   The survey was based on ten qualitative interviews we then calculated from a 

hermeneutic perspective, analyzed and linked to relevant literature.  

   All the couples in our study have developed strategies to maintain and deepen their 

relationships over time. The strategy nature varies among the different pairs. 

Communication as a strategy emerged for all couples. The social context influenced 

significance pairs, such as the socio-economic aspect by restricting or permit.  

   All couples were open to outside help from family counselling when it comes to 

maintaining relationships.  

 

Keywords: relationship, communication strategies, social context, social responsitivity  
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1 INLEDNING 

Vår ambition med denna uppsats är att belysa hur paren i vår undersökning arbetar på 

sina parrelationer för att de ska bevaras och utvecklas över tid. Vi vill belysa vilka 

strategier de använder sig av och vilken betydelse den sociala kontexten har. Vi 

undersöker relationen mellan paren i respektive familjbildning med särskilt fokus på 

social responsivitet och kommunikation. 

   Vi anser att det inte finns någon grundläggande kunskap att tillskansa under vår 

uppväxt där vi får fakta om hur vi vårdar och sköter våra kärleksrelationer. Erfarenhet 

tenderar att generera kunskap. Genom våra respondenter får vi ta del av deras erfarenhet 

och kunskap på hur de arbetar med sina relationer över tid.  

   Vi fann detta område intressant och ville få djupare kunskap om varför vissa par väljer 

att arbeta och utveckla sina relationer medan vissa par väljer att gå isär.  

   Familjen kan ses som en organisation (Ahrne & Papakosta 2002, s. 23) med 

gemensamma mål som medlemmarna strävar efter och med gemensamma personella och 

ekonomiska resurser. Ett övergripande mål för de flesta organisationer är överlevnad över 

tid. Familjen utgör i det avseendet inget undantag.  

   Ahrne och Papakosta ser organisationer som något som finns före enskilda individer 

och som de kan ansluta sig till och därmed få del av organisationernas resurser. Det som 

ger familjen dess särprägel är att föräldrar väljer sitt medlemskap medan deras barn föds 

in i organisationen/familjen. Barn innebär att familjen utökas men också att den ställs 

inför nya utmaningar och uppgifter. En sådan omställning medför påfrestningar på den 

relationen som föräldrarna utvecklat. 

   Vi har valt att med denna uppsats rikta uppmärksamheten mot strategier som män och 

kvinnor utvecklar för att vårda, bevara och utveckla relationerna inom familjen.                  

Vi är också intresserade av i vilken omfattning föräldrar är beredda att ta emot 

professionell hjälp av familjerådgivare i sina ansträngningar att vårda och utveckla sina 

relationer.     

 

1.1 Syfte 

Undersökningens syfte har varit att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna 

använder för att arbeta med sina relationer. Vårt fokus ligger på tiden med små barn som 
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för många par innebär en omställning med andra prioriteringar än tidigare. Vi riktar 

särskilt uppmärksamheten mot den sociala responsivitetens och kommunikationens 

betydelse för arbetet med relationerna och hur detta påverkas av den sociala kontexten. 

De frågeställningar som aktualiseras med uppsatsen gäller hur paren i de utvalda 

barnfamiljerna försöker utveckla strategier för att bevara och utveckla sina relationer över 

tid. Därvid belyses även mer specifika frågor; vilken påverkan har den sociala kontexten 

på parens relationer och vilken betydelse har parens kommunikations mönster för 

utformningen av deras relationer, samt i vilken omfattning är paren öppna för hjälp 

utifrån av familjerådgivare när det gäller att bevara relationerna.   

 

1.2 Frågeställningar  

De frågeställningar som aktualiseras med uppsatsen gäller hur paren i de utvalda 

barnfamiljerna försöker utveckla strategier för att bevara och utveckla sina relationer över 

tid. Därvid belyses även mer specifika frågor; vilken påverkan har den sociala kontexten 

på parens relationer och vilken betydelse har parens kommunikations mönster för 

utformningen av deras relationer, samt i vilken omfattning är paren öppna för hjälp 

utifrån av familjerådgivare när det gäller att bevara relationerna.   

 

1.3 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd av åtta kapitel. I första kapitlet presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställning. Andra kapitlet redovisar bakgrund, definierar begrepp och tidigare 

forskning. I tredje kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter vi valt till uppsatsen. 

Kapitel fyra beskiver val och motivering av metod, vetenskaplig ansats, förförståelse och 

andra relevanta aspekter. I kapitel fem presenteras det empiriska materialet av de tio 

semistrukturerade intervjuer som genomförts. Kapitel sex består av analys och tolkning 

av det empiriska materialet sammankopplat till de teoretiska utgångspunkterna. I det 

sjunde kapitlet ger vi en sammanfattande diskussion av undersökningen. Avslutande 

kapitel åtta består av reflektion av uppsats, tillvägagångssätt och tolkning av det 

empiriska materialet. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel definierar vi begreppet strategi, då det är centralt i uppsatsens 

frågeställning och syfte. Därefter definierar vi cocooning som begrepp för att tydliggöra 

det fenomen som visats i samtliga relationer i mer eller mindre utsträckning. Vi redogör 

för tidigare forskning inom vårt område. 

 

Inom sociologin är studiet av familj och äktenskap ett av de viktigaste. De flesta 

människor i alla samhällen och kulturer växer upp i en familj, att gifta sig och bilda 

familj tenderar att vara ett naturligt fenomen. Äktenskapet kan liknas vid en social 

institution som påverkar och påverkas av andra sociala sfärer (Giddens 1998, s. 293).  

   Vi vill i denna undersökning belysa hur paren i de utvalda barnfamiljerna utvecklar och 

använder strategier för att fördjupa och bevara sina relationer över tid. Vår förståelse är 

att det existerar strategier i alla parrelationer. Med denna undersökning vill vi fördjupa 

oss i vilka strategierna är och hur de utvecklas och tillämpas i relationen. Ett av 

kriterierna för våra respondenter var att ha 1-3 barn, detta därför att vi ville undersöka 

omställningen hos paren efter att ha fått barn och dess påverkan på relationen.  

    Papakosta menar att familjen kan ses som en organisation och det är så vi valt att 

belysa våra par. Ett övergripande mål för de flesta organisationer är överlevnad över tid, 

familjen utgör i det avseendet inget undantag. Vår förförståelse är att familjen sluter sig 

och arbetar som en enskild enhet, detta fenomen relaterar vi till begreppet cocooning. 

Kan cocooning ses som en strategi för att nå familjens mål och överlevnad över tid? 

Nedan följer några centrala begrepp som används i uppsatsen.  

 

2.1 Centrala begrepp 

Strategi= välplanerat tillvägagångssätt. ( Svenska Akademiens ordlista över svenska 

språket, 2006. Svenska Akademien, Stockholm ) 

”Vad är strategi? Det vanligaste sättet att definiera strategi är ”ett sätt att uppnå sina 

mål”. Strategi innebär att sätta upp mål för verksamheten och det sätt man uppnår målen 

på. Sättet att uppnå mål på varierar men oftast innebär det att man har ett visst tänk för 

hur man ska uppnå sina mål, man bevakar och analyserar sin omgivning och sin egen 

organisation och drar slutsatser för vilka mål och metoder som är lämpliga. När man har 
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analyserat och tänkt igenom en mer eller mindre medveten och uttalad strategi så börjar 

man att formalisera den, man skriver ner den i ett antal dokument som kommuniceras till 

olika intressenter i företaget. När allt detta är gjort återstår fortfarande den viktigaste 

och svåraste biten – att implementera och genomföra 

strategin”(http://www.lykta.se/strategi.htm ). 

 

Cocooning= is the act of insulating or hiding oneself from the normal social environment, 

which may be perceived as distracting, unfriendly, dangerous, or otherwise unwelcome, 

at least for the present. Technology has made cocooning easier than ever before. The 

telephone and the Internet are inventions that made possible a kind of socialized 

cocooning in which one can live in physical isolation while maintaining contact with 

others through telecommunication.   

   The term was popularized in the 1990s by marketing consultant Faith Popcorn in her 

book The Popcorn Report: The Future of Your Company, Your World, Your Life. 

Popcorn suggested that cocooning could be broken down into three different types: the 

socialized cocoon, in which one retreats to the privacy of one's home; the armored 

cocoon, in which one establishes a barrier to protect oneself from external threats; and the 

wandering cocoon, in which one travels with a technological barrier that serves to 

insulate one from the environment.  

   A common example of home-based cocooning is staying in to watch videos instead of 

going to the movies. Wandering cocooning is evident in those who exercise or walk 

around the city while being plugged in with earphones to a private world of sound. 

Wireless technologies such as cell phones and PDAs have added a new dimension of 

social cocooning to wandering cocooning by allowing people to include selected others in 

their mobile cocoon. (http://searchsecurity.techtarget.com/sDefinition/0, 

sid14_gci956291,00.html). 

   Strategier existerar i alla parrelationer och utifrån vårt resonemang att familjen ses som 

en organisation, där strategier skapas för att utarbeta lämpliga metoder för att nå sina 

utsatta mål. Dessa strategier kan fungera som oskrivna dokument som följaktligen blir till 

rutin i familjerelationen. 

http://www.lykta.se/strategi.htm
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Med dagens teknologi kan familjerelationer bli påtvingade att följa utvecklingen. 

Cocooning som strategi kan inkludera både negativa och positiva aspekter. 

Familjerelationen kan ses som en sluten enhet där teknologin kan skapa en förlust av den 

sociala interaktionen med samhället. Samtidigt som den kan bidra till en ökad 

tillgänglighet inom familjen. Använder våra par cocooning som strategi för att bevara och 

utveckla relationen över tid? 

     

2.2 Tidigare forskning 

John Gottman har studerat par och relationer sedan 1972 och grundade ett 

forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, USA. Gottmans forskning 

har visat att en lycklig kärleksrelation bidrar till att stärka människans immunförsvar.  

   I forskningen använder Gottman en bred variation av relationer. Par som nyligen gift 

sig, par som varit gifta i många år, par med barn i olika åldrar och par utan barn. Paren 

har berättat sin egen syn på äktenskap och relationer och hur de upplevt sina föräldrars 

relationer under videofilmning. Samtidigt har de använt sig av mätinstrument för att 

kunna studera fysiologiska mått på de olika paren. Detta för att kunna utveckla och få en 

större inblick i relationers inre mekanismer (Gottman 2002, s. 17).  

   Med denna forskning som underlag har Gottman och Nan Silver givit ut boken ”7 

gyllene regler för en lyckad kärleksrelation” (Gottman 2002). De menar att en lyckad 

relation kännetecknas av dessa regler vilka baseras på vardagens vitala betydelser.  

De reglerna är enligt Gottman; 

  Hålla sig uppdaterade i varandras liv 

 Stärka känslorna och den ömsesidiga respekten 

  Söka sig till varandra  

  Ta beslut i samråd med sin partner 

 Lösa de problem som går att lösa 

 Bryta dödläge  

 Ha en gemensam grundsyn 

(Gottman 2002). 
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”A panel study of the associations between maintenance strategies and relational 

characteristics”.   

Resilience in marriage is tied to the manner in which people strategically maintain their 

relationships. The associations between perceptions of five relational maintenance 

strategies (positivity, openness, assurances, social networks, and sharing tasks) and three 

fundamental relationship characteristics (liking, commitment and control mutuality) are 

examined concurrently and over time. At three points in time, each separated by a month, 

married partners reported their perceptions of partner maintenance activities and their 

own beliefs regarding the relational characteristics. Results indicate that perceptions of 

maintenance strategies significantly add to the variance of these relational features, even 

when controlling for the participants' previous reports of the same measures  

(Canary, Semic & Stafford 2002). 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi har valt att använda för att senare koppla till  

och tolka vårt empiriska material. Vi har lagt stor vikt vid kommunikationsteori och 

social responsivitet, då dessa haft en avgörande inverkan på vår tolkning av 

respondenternas svar. Vidare presenteras struktur och handlings teori för att belysa den 

sociala kontextens påverkan av parrelationen och vår tolkning av denna. 

 

3.1  Kommunikation och konflikthantering, Arne Maltén 

För att förstå kommunikation så krävs insikt och samspel. Därav behövs en teori som kan 

beskriva, tolka förklara eller strukturera detta samspel. Arne Maltén skriver om 3 olika 

kommunikationsteorier, den kognitiva kommunikationsteorin, som fokuserar på 

samtalspartnerns aktuella tankar och känslor, den sociala kommunikations teori som mer 

anknyter till människans tidigare liv och barndom. Till sist den interaktionistiska 

kommunikationsteorin där samtalet utgår från ett helhetsperspektiv, där dynamiken i 

interaktionen är viktig. När samtalet tolkas från samspelet inom människan och mellan 

denne individens barndom, genetiska arv, skolsituation, samhällsmiljö mm (Maltén 1998, 

s. 44 ff). 

   Kommunikation spelar en avgörande roll i samspelet mellan människor. Genom 

kommunikation kan vi överföra och ta emot budskap om tankar, känslor, värderingar, 

avsikter mm. Detta är ett försök att påverka och skapa en reaktion hos mottagaren, men 

det innefattar även att misstolka varandra.  

   Kommunikation är ett nödvändigt behov hos alla människor för att innefatta gemenskap 

och mänsklig kontakt. Kommunikation har tre funktioner; intellektuellt, för att omvärlden 

skall bli meningsfull och begriplig för oss.  Socialt för att skapa relationer som är 

varaktiga, att hålla ihop familjer, samhälle och organisationer. Emotionellt för att kunna 

ge utlopp för känslor och ge uttryck för vår personlighet och kunna förmedla de olika 

behov som vi har (Maltén 1998, s. 12).  

   För att definiera kommunikation kan man förklara det med att vi utbyter kunskap. 

Innan man utbyter sitt budskap kodar man meddelandet och mottagaren kodar av det 

innan mottagaren tar det till sig. Det är mycket som påverkar hur både den som 

överlämnar ett budskap och mottagaren uppfattar och tolkar kommunikationen, som t ex 



                                                       STRATEGIER I PARRELATIONER                                       
 

14 

 

tidigare erfarenheter, aktuell sinnestämning, hur personen ser på sig själv och fördomar 

eller attityd gentemot den som överlämnar budskapet.  

   Det existerar felkällor i kommunikationen och dessa beror enligt forskning på att vi tror 

att vi förstår innebörden i budskapet, eftersom budskapet uttrycks i ord förväntar vi oss 

att det skall räcka för att bli begripligt. Utan att inneha kunskap hur andra individer 

uppfattar oss har vi en förväntan om att bli accepterade ändå. Sist tror vi att vi vet hur 

andra upplever, ser, tänker och känner. En del misslyckade kommunikationstillfällen 

beror på misstolkningar och missuppfattningar, god kommunikation förutsätter en 

växling mellan sändare och mottagare. En god möjlighet till att pejla av varandra för att 

inte prata förbi varandra och för detta behövs en tvåvägskommunikation där återkoppling 

sker, eller så kallad feedback, för att se om informationen tolkats rätt. Båda parterna 

anpassar sitt kommunicerande när vi uppfattar hur motparten uppfattar oss (Maltén 1998, 

s. 15). 

   Samtidigt utspelar sig kommunikation alltid i en kontext. Här kan man tala om 3 olika 

kontexter. Fysisk kontext, som innefattar tid, plats och yttre omständigheter.  

Social/emotionell kontext är rollfördelning, försvarsmekanismer, makt och 

statusförhållanden och atmosfär/klimat. Den kulturella kontexten avser värderingar, tros- 

och livsfrågor mm. Människan kommunicerar på flera olika sätt, kroppsspråket betyder 

väldigt mycket i kommunikationen, De signaler som vi utväxlar i en kommunikativ 

process är symboliska signaler, verbala och icke verbala. Enligt Malten menar han att 

forskare kommit fram till att kroppsspråket, (icke verbala.) utgör 55 % utav vår 

kommunikation, medan orden endast är 7 %.  Och 38 % som är avgörande i 

kommunikationen är tonläge, klang betoning och tempo (Maltén 1998, s. 31). 

   För att bli en bra samtalspartner, enligt Arne Maltén, behöver vi vara en god passiv 

lyssnare, det vill säga, att vi i samtalet även använder ögonen och inte enbart öronen, för 

att kunna läsa av hur den andre reagerar på vad som sägs. För att lyssna aktivt menas att 

ha ögonkontakt, lyssna utan att avbryta och visa ett intresse för det som sägs. Samtidigt 

att lyssna intuitivt, att försöka lyssna på det som inte sägs, utan det som finns ”mellan” 

raderna (Maltén 1998, s. 20). 

   ”En konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet 

mellan mål, intressen, synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personlig stil” 
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(Maltèn 1998, s. 145). Alla individer har olika synsätt på vad en konflik är och hur vi ser 

på konflikter, vi har den undvikande synen på konflikter, där vi upplever den som 

negativa och gärna undviker dem. Andra har en naturlig syn på konflikter, något man 

måste lära sig leva med och har ett naturligt inslag i utvecklingsprocessen.  Sedan har vi 

den vitaliserande, interaktiva synen. Då upplever man konflikter som något positivt och 

som skapar eftertanke, att vi undviker att fastna i ritualer och vanemönster (Maltèn 1998, 

s. 151 ff).  

 

3.2 Det sociala livets elementära former, Johan Asplund 

Teorin kretsar kring ett nyckel begrepp, social responsivitet. Vidare handlar teorin om 

elementärt beteende som kan urskiljas i förhållanden mellan människor som är i 

samförstånd men även av oenighet och motsättningar (Asplund 1987, s. 16).                                           

   Socialitet kan översättas med samhällelighet eller sällskaplig. Responsivitet kommer 

från ordet respons och betyder ”svar” eller ”gensvar”. I sitt ursprungliga tillstånd 

betraktar den sociala responsiviteten barnslig och vild och samhället anser individen vara 

”vuxen” först när den sociala responsiviteten blivit inskränkt. Responsiviteten är en 

allmän svarsbenägenhet. Människan har en allmän benägenhet att svara på stimuli och 

människan till likhet med andra djur är utrustade med en mängd specifika 

reaktionsbenägenheter (Asplund 1987, s. 33). 

   Social responsivitet kan förklaras med att två personer är i en form av samvaro eller 

samspel med varandra (Asplund 1987, s. 11 ff). Det den ena gör är ett gensvar på vad den 

andre personen gjorde nyss. Detta skapar ett växelspel där personerna ger gensvar allt 

eftersom den andre gör detsamma. Men en person kan också föregripa den andres 

gensvar, vilket blir ungefär som att personen utför ”gensvaret” redan innan den andre 

gjort det (Asplund 1987, s. 12). Samtidigt är social responsivitet även en enmansaktivitet, 

likt bilkörning eller drakflygning.                           

   Alla människor är socialt responsiva, vi är varelser som lever upp i samvaro med andra. 

I ensamhet eller isolerade hade vi blivit liv och mållösa. Social responsivitet är något som 

kommer av sig själv. 

   Motsatsen till social responsivitet är asocial responslöshet och Asplund förklarar att 

asocial responslöshet är något som vi människor måste lära oss eller ”förmå” oss att bete 
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oss på det viset. Men den skall ändå räknas med på en elementär nivå (Asplund 1987, s. 

13). Men människan är ombytlig och har ett växelspel mellan att vara socialt responsiva 

och asocialt responslösa. När vi vänder oss till någonting så vänder vi oss samtidigt ifrån 

något annat. När Människan är totalt uppslukad av någonting är vi ganska blinda och 

döva från världen runt omkring oss. Samtidigt menar Asplund att social responsivitet är 

något som vi kan lokalisera utifrån individen, inte inuti oss. ”Att den socialt responsiva 

riktningen går utifrån och in. Individen är en produkt utav den sociala responsiviteten. 

Den utspelar sig i människans yttre omständigheter och verksamhet”(Asplund 1987, s. 

19 ff). 

 

3.3 Struktur och handling, Anthony Giddens  

Anthony Giddens belyser i sin bok ”Sociology” hur vi genom ett sociologiskt perspektiv 

kan förstå sambandet mellan fenomen som sker på mikronivå och makronivå.  Det som 

inträffar i den privata sfären har en betydande påverkan i större sammanhang såsom 

samhället. Giddens illustrerar med ett antal exempel; skilsmässa som kan vara en 

smärtsam process för de två berörda också har en påverkan på samhället i helhet. 

Storbritannien av idag, där mer än en tredjedel av äktenskap slutar i skilsmässa inom 

ramen av 10 år, utgör en offentlig fråga. Ett annat exempel är arbetslöshet, vilket kan 

innebära en personlig tragedi för den drabbade med familj. Men tragedin sträcker sig 

betydligt längre än så och omfattar miljontals arbetslösa människor i ett samhälle. Detta 

tyder på en offentlig fråga som speglar sociala trender. 

   Dina privata beslut och handlingar gör avtryck i samhället vilket även reflekteras till 

din position. Vad vi beslutar och hur vi handlar härleder i mångt och mycket tillbaka till 

vår sociala bakgrund. Din sociala bakgrund präglar dig som individ och vidare i dina 

beslut och handlingar.   

   Trots att vi alla påverkas och skapas genom den sociala kontext vi lever i, besitter 

människa makten över att skapa sin egen individualitet. Central fråga i sociologin är att 

undersöka sambandet mellan "vad samhället gör för oss och vad vi gör av oss själva" 

(Giddens 1997, s. 6). 

   Ett annat centralt och viktigt begrepp inom sociologin är ”social struktur” (Giddens 

1997, s. 6). Vilket innebär att vår sociala kontext inte enbart är konstruerad av 
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slumpmässiga handlingar och händelser, utan handlingen är strukturerad genom 

bakomliggande regelbundenheter. Hur vi interagerar med andra människor och de 

relationer vi har med varandra är strukturerade handlingar.  

   Social struktur är inte jämförbart med en fysisk struktur t.ex. en byggnad. Då en 

byggnad existerar oberoende av mänskliga handlingar medan social struktur är ett 

levande och dynamiskt fenomen i samhället.  

   Social struktur är en ständig process av skapande och återskapande av oss människor 

(Giddens 1997, s. 6). Den ständiga processen av skapande och återskapande av vår 

sociala kontext bygger på handlingens innebörd för människan. De handlingar vi utför 

influeras av de rådande strukturella egenskaper i det samhälle där vi växer upp och lever 

våra liv. 

    De ovannämnda teorierna använder vi i vår analys utifrån deras sätt att integrera med 

varandra. När två eller flera personer är socialt responsiva med varandra kommunicerar 

de med varandra språkligt, men språket förutsätter social responsivitet för utan denna 

interaktion hade människan aldrig utvecklat ett språk. Detta innebär en kommunikation 

som är nödvändig. Kommunikationen och dess betydelse har blivit mer framträdande 

under vår undersökning samt att den sociala strukturen och kontext blir ett centralt 

område att ta i beaktande. Vi vill genom de olika teorierna och dess begrepp lyfta fram 

och visa hur våra respondenter använder sig av dessa för att utveckla och stärka sina 

relationer. Genom vår analys där vi använder oss av kommunikationsteorin, social 

responsivitet och den sociala kontexten och dess samband möjliggör skapandet av 

strategier såsom planeringsstruktur, kommunikationsstruktur och handlingsstruktur.  
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4 METOD 

I detta kapitel belyser vi den kvalitativa metoden, valet och motivering av metoden. 

Därefter presenteras den vetenskapsteoretiska ansatsen vi valt till uppsatsen, 

hermeneutiken.  Vidare beskrivs vår förförståelse, urval-avgränsning, förberedelser och 

genomförande av det empiriska arbetet. Slutligen diskuteras de etiska ställningstaganden 

vid en undersökning följt av reabilitet och validitet. 

 

4.1 Kvalitativ metod  

  ”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag gå ut 

och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur 

deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka variation och försöka förstå 

deras situation” (Trost 2005, s.14). 

 

Till undersökningen valde vi den kvalitativa ansatsen, intervjuer. Därför att den metoden 

mest fördelaktigt relaterar till uppsatsens syfte och frågeställning (Trost 2005, s. 15). 

”Kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper” 

(Widerberg 2009, s. 15). 

   I kvalitativ forskning är fenomenets betydelse och innebörd det relevanta och som 

möjliggör svar till vår frågeställning. Kvalitativa intervjuer innebär att skapa en förståelse 

för respondentens sätt att tänka, känna och se världen utifrån sin sociala kontext. Det är 

av stor vikt menar Trost att kunna se verkligheten på samma sätt som den vi intervjuar, 

för att vidare analysera och tolka den givna situationen. Att verkligheten vara kapabel att 

se verkligheten samt situationen eller hur någon annan känner, kan vara problematiskt.             

   Ovannämnda tenderar att vara en potentiell nackdel i kvalitativ intervju, därför det 

handlar om förförståelse och tolkning. En person har tillskansat en viss förförståelse och 

tolkar och ser på den intervjuade personen och situationen på ett sätt utifrån sin 

erfarenhet. Medan en annan person besitter en helt annan förförståelse tillskansad genom 

sin erfarenhet, kunskap och värderingar.  

   Trost menar att kvalitativ metod ofta stöter på hård kritik därför att materialinsamlingen 

tenderar att vara baserad på ett tunt eller begränsat urval. Med ett begränsat urval kan det 
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vara svårt att dra generella slutsatser, kvantifiera och statistiskt kunna presentera resultat 

för samhället.  

   Den kvantitativa metoden utgörs mycket på att kvantifiera, objektifiera för att sedan 

presentera slutsatser med hjälp av statistisk signifikans. Både den kvalitativa och 

kvantitativa metoden är välstrukturerade och användbara metoder inom olika discipliner 

och kan med fördel ses som ett komplement för varandra. I vissa studier tillämpas flera 

delmetoder av kvalitativ och kvantitativ karaktär för att få mer tillförlitlig data, 

triangulering (Trost 2005, s. 17). 

   Vidare menar Trots att kvalitativ intervju kan belysas utifrån ett symboliskt 

interaktionistiskt perspektiv. Då intervjun är ett socialt samspel mellan två människor och 

deras relation till varandra. Den intervjuade och intervjuaren interagerar och 

kommunicerar med varandra under ansvar av intervjuaren (Trost 2005, s. 30). 

   Vid kvalitativa metoder har forskarens identitet, förståelse och värderingar en påverkan 

och kan inte uteslutas från analysprocessen. Med den medvetenheten kan forskaren anta 

ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt i forskningsprocessen och vid hantering av 

data (Denscombe 2009, s. 384). 

 

4.2 Hermeneutik 

Hermeneutik; en tolkningslära som utgör ryggraden i analysmetoden.  

 * Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext. 

* I all tolkning och förförståelse är delarna beroende av helheten och omvänt. 

* All förförståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de 

”glasögon”- den referensram, teori och liknande- genom vilka vi betraktar ett fenomen. 

* Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar (Widerberg 

2009, s. 26).  

   Centrala begrepp inom hermeneutiken är förförståelse, den hermeneutiska cirkeln och 

introspektion.  För att få förståelse för det fenomen vi studerar kommer vi att använda oss 

av den hermeneutiska cirkeln som handlar om del och helhet. De olika delarnas relation 

till andra delar i den helheten kan möjliggöra förståelse för delen.  
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   Förförståelse kommer inte från intet, utan börjar utvecklas utifrån våra fördomar 

eftersom detta är ett resultat av vår samtid. Så vi blir som ”tolkare” en del av cirkeln med 

vår egen förståelse (Allwood & Erikson 2007, s. 87).   

   Vår undersökning innebär att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna 

använder för att arbeta med sina relationer över tid. Då är det hermeneutiska synsättet 

fördelaktigt eftersom det synsättet förbinder sig med vardagliga situationer för att kunna 

tolka budskap och mening i kultur och samhälle (Allwood et al 2007, s.73).     

   Hermeneutiken kan förstås och tolkas av texter, men textbegreppet är omfattande och 

det kan tolkas att det bygger på vävmetaforer. Detta kan innefatta språkliga yttranden av 

personer, händelser, samtal, handlingar, drömmar och symboler. Det är endast vi som 

användaren som kan sätta gränser. Men det säger oss att all text som kan ge mening går 

att tolkas. Det är sammanhanget eller kontextens som ger textbegreppet sin mening 

(Allwood et al 2007, s. 74).  

   Förförståelse innefattar allt i vår psykiska och fysiska värld. Den moral, regelverk och 

erfarenhet vi besitter skapad genom vår uppväxt och det samhälle vi lever i genererar 

förförståelse. Vi tolkar, granskar och förstår olika fenomen utifrån vår förförståelse och 

referensramar som skapas genom erfarenhet och kunskap.  

   Det hermeneutiska synsättet bygger på subjektivitet från forskarens sida. 

Hermeneutiken bygger på upplevelser och känslor hos en individ i en specifik social 

kontext, känslor är inte subjektivt testbart. Då synsättet bygger på tolkning kan man inte 

heller avgöra vad som är rätt eller fel i en forskningsstudie.  

 

4.3 Förförståelse  

Med två olika individers perspektiv på familjerelationer har vi olika förförståelse för vår 

frågeställning. Min (Marie) erfarenhet angående barnfamiljer och relationer sträcker sig 

från min egen barndom och uppväxt, men även den erfarenhet jag fått genom egna 

relationer och vilka förändringar och påverkan ett barns födelse kan ha för inverkan på ett 

förhållande. Samtidigt är jag medveten att alla är olika individer med olika krav och 

förväntningar på ”sin” egen relation. Det som funkar i en relation funkar inte i ett annat 

kanske. 
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    Det som möjligtvis är den tron jag har på hur man använder sig utav strategier i ett 

förhållande ligger starkt i grunden av mina egna erfarenheter. Utifrån mina egna 

relationer och erfarenheter gör att jag idag tror mig ha en övertygelse av vad jag förväntar 

mig i framtiden. Samtidigt som erfarenheten om att livet har sina små överraskningar så 

kan min övertygelse idag vara förändrad imorgon. Att det finns en ömsesidig respekt, bra 

kommunikation och tillit är de starkaste egenskaper som skall existera enligt mig. Att 

tillsammans med sin partner skapa trygghet och en kärleksfull relation. 

   Genom kommunikation kommer en bra grund att stå på anser jag. Att acceptera 

varandras brister med en ödmjukhet och förståelse. Samtidigt är min tro att ett 

förhållande är något som ständigt behöver näring i form utav uppmärksamhet och kärlek 

för att inte haverera.  

 

Min (Sara) förförståelse grundar sig på min egen erfarenhet, erfarenhet jag har tillgivits 

av nära och kära samt genom tillskansad kunskap.  

   Jag vet och tror att en relation kan vara oerhört komplext. Två människor med sitt 

habitus (Bourdieu 1997) skall sammanflätas till ett. Tillsammans skall två individer med 

sin förförståelse, erfarenhet, kunskap förenas i en relation. En relation som handlar om att 

kompromissa, att utelämna sig själv till den andra, att få göra avkall på egna 

prioriteringar, intressen och värderingar.    

   Allt som är värt att ha kräver arbete och så även en relation. Den behöver näring, 

omvårdnad, kärlek, likt en trädgård, för att den ska blomstra, växa och må bra. Jag tror 

tyvärr att flertalet inte ser det så utan tänker att en relation är ett tillstånd man befinner sig 

i och arbetar inte vidare på underhållet av relationen och sin partner.  

   Vår frågeställning har helt naturligt präglats av vår förförståelse. Det finns inga rena 

sinnesintryck, våra sinnesintryck och observationer innefattar en hel del tolkning. Ett 

nyfött barn saknar förförståelse, förförståelsen tillskansas genom uppväxten och det 

samhälle individen socialiseras in i (Thurén 1991, s. 59). Denna förförståelse vilken 

inkluderar värderingar, identitet, mm kan inte helt uteslutas från analysprocessen av data. 

Men genom medvetenhet att den finns antar vi ett så opartiskt förhållningssätt som 

möjligt vid hantering av data och analysarbete (Denscombe 2009, s. 384). 
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4.4 Urval och avgränsningar 

Syftet med undersökningen styr urvalet av respondenter. Vårt urval är inte representativt, 

då det innebär att detta är utmärkande för den större gruppen (Giddens 1998, s. 83). Ett 

representativt urval är mer intressant inom den kvantitativa metoden där resultat med 

statistisk relevans eftersträvas. I den kvalitativa metoden eftersträvas istället så hög 

variation som möjligt (Trost 2005, s. 117).  

   Det finns ett antal metoder att tillämpa vid urval till en studie för att erhålla en så hög 

grad variation som möjligt. Trost belyser olika metoder för strategiskt urval i boken  

”Kvalitativa Intervjuer” (Trost 2005, s. 118). 

   Vi tillämpade metoden ”bekvämlighetsurval”, då vi fann den mest lämplig mot 

bakgrund till vår tidsram. Metoden innebär att de personer som uppfyller kriterierna för 

undersökningen tillfrågas via annonser i tidningen, anslag på offentliga platser eller 

personliga förfrågningar. Vi fann våra intervjurespondenter i vår sociala omgivning samt 

genom arbete och skola.  

   Urval av population styrdes av vårt syfte i uppsatsen och vi utgår från par som 

genomgått omställningsprocessen efter att ha fått barn.  

Kriterier för urval av respondenter till undersökningen; 

Heterosexuella par: gifta/samboende > 5 år 

Ålder: 30-40 år 

Barn: 1-3 

 

4.5 Förberedelser  

Vi började med att skriva en tidsplan för undersökningen, därefter studerades litteratur 

och vetenskapliga artiklar som berörde det ämne vi valt att undersöka. Efter det 

utformades syfte och frågeställning till vår undersökning (Trost 2005, s. 50).   

   Efter valt studieområde, syfte med undersökningen och frågeställningar arbetade vi 

fram en intervjuguide med hög grad av strukturering och låg grad av standardisering 

(Trots 2005, s. 21).  Undersökningen i helhet håller en hög grad av struktur medan 

intervjuguiden håller en låg grad av struktur. Vilket innebär att intervjuguiden är formad 

till att generera och möjliggöra respondentens unika svar, inte ett fast svarsalternativ.  
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   Vi undvek frågor av en provocerande, hypotetisk och retrospektiv karaktär och 

utformade enkla frågor som vi hoppades skulle generera komplexa svar (Trost 2005, s.78 

ff). Vi förberedde oss väl inför samtliga intervjuer genom att grundligt läsa vår 

intervjuguide och vara helt införstådda med valda frågeområden (Trost 2005, s. 51). Vår 

strävan med intervjuguiden var personliga berättelser och den sociala kontexten 

respondenten lever under. 

   Vi kontaktade våra respondenter via telefon och avtalade tid och plats för intervju, samt 

informerade, uppskattningsvis, hur lång tid intervjun skulle innefatta (Trost 2005, s. 61).    

   Respondenterna tilldelades, i god tid, ett samtyckesformulär och ett 

forskningspersonsinformationsblad. Dessa dokument informerade om studien i helhet, 

syfte, tillvägagångssätt och strikt konfidentialitet (Bilaga 1 & 2). Efter respondenterna 

tilldelats informationen ombads de att signera samtyckesformuläret och returnera till oss. 

 

4.6 Genomförande 

Det är av största vikt att skapa en bra start för intervjun därför det tenderar att sätta prägel 

för hela intervjun. Det första intrycket utgör grunden för intervjun, att skapa förtroende 

och tillit är av högsta relevans för en lyckad intervju (Trost 2005, s. 64). 

   Intervjuerna ägde rum på en neutral plats för båda parter, därför att kontexten vi 

befinner oss i påverkar oss i olika utsträckning. Befinner vi oss t.ex. i respondentens hem 

kan där uppstå eller finnas moment som kan distrahera respondenten under intervjun 

(Trost 2005, s. 44). Respondenterna intervjuades enskilt och vi bestämde att en av oss 

intervjuade och den andra antecknade, hanterade diktafon samt stöttade vid behov med 

t.ex. följdfrågor. Att ha två som intervjuar tenderar att vara positivt och bidra med mer 

information och förståelse (Trost 2005, s. 46).  

   Vår intervjuteknik utvecklades under arbetets gång, detta kan vi se på intervjuerna som 

utfördes i början av undersökningen jämfört med de intervjuerna vi utförde sist. Efter 

varje intervjutillfälle reflekterade vi över intervjumetoden. Vad och hur kunde vi 

konstruktivt förbättra? 

 

 

 



                                                       STRATEGIER I PARRELATIONER                                       
 

24 

 

4.7 Etiskt ställningstagande  

Vid all forskning skall de etiska aspekterna respekteras såsom respondentens integritet, 

värdighet, och en total konfidentialitet. Våra respondenter tilldelades 

forskningspersonsinformation (bilaga 1) och samtyckesformulär (bilaga 2). Där 

information angående undersökningens syfte och bakgrund beskrivs.  

   Vid intervjutillfällena gav vi ytterligare muntlig information om undersökningen, vilka 

som kommer att läsa uppsatsen och att den kommer att finnas på Halmstad högskola. 

Vidare att deltagandet är frivilligt och respondenterna kommer att kodas i uppsatsen. 

Respondenterna informerades om rättigheten att när som helst avbryta sin medverkan, 

under eller efter undersökningens gång. Även rätten till att inte besvara frågor de kunde 

uppleva stötande, känsliga eller problematiska att svara på. Vi informerade 

respondenterna att vi kommer använda oss av diktafon vid intervjun samt uppskattad tid 

för intervjun (Trost 2005, s. 103). 

 

4.8 Reliabilitet & Validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i undersökningen, att undersökningarna är riktigt 

utförda. Validitet innebär giltighet, undersöker det som är relevant i sammanhanget 

(Thurén 1991, s.22).  

   Syftet med vår undersökning har varit att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda 

familjerna använder för att arbeta med sina relationer. Genom att citera respondenterna 

kan vi styrka undersökningens validitet och påvisa att vi har undersökt det fenomen som 

vi avsedda att undersöka. Då kvalitativa intervjuer bygger mycket på tolkning från 

forskarens sida utgör citat en viktig komponent för giltigheten av analysarbetet då det är 

respondentens egna ord.  

Vid utformandet av intervjuguide valde vi teman relevanta för vår frågeställning och 

syfte. Intervjuguiden var av semistrukturerad karaktär vilket innebär stor frihet för 

respondenten att själva uttrycka och ge sin unika berättelse.  

   Validitet och reliabilitet är grundläggande komponenter inom den kvantitativa ansatsen 

med kvantitativa metoder och som tillämpas alltmer inom den kvalitativa ansatsen med 

dess metoder. Den kvalitativa metoden värderas genom begrepp såsom;  
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1. Intern validitet innefattar en kommunikativ validitet, kommunicerandet av hur 

forskningsprocessen gått till. Beskrivning av forskarens förförståelse, 

datainsamling, urval och analysprocessen. 

2. Extern validitet innebär att läsaren får tolka forskningsresultat och dess potentiella 

tillämpning. 

3. Reliabilitet eller pålitlighet med den teknik som används samt kvalitet hos 

forskaren. 

4. Intersubjektivitet hos forskaren, att anta ett så opartiskt förhållningssätt som 

möjligt och inte låta sin förförståelse göra alltför stora avtryck i analysprocessen. 

 (Svensson 2008, s. 45).  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultatet från de empiriska undersökningarna vilka består av 

tio kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär. Våra tio respondenter är 

samboende och vi har sammanställt deras svar utifrån de intervjuer vi utfört. Vi berör  

hur de ser på hantering och uppdelning av sysslor i hemmet, hur de kommunicerar med 

varandra och löser konflikter. Samt vilken värdegrund paren anser sig ha och hur synen 

på egna/gemensamma och varandras drömmar och mål ser ut. Några andra frågor vi fått 

svar på är vilken/vilka egenskap/er som är viktiga i en relation och dess betydelse för just 

dem. 

 

Par 1 består av man och kvinna i ålder 37 år. Paret har varit tillsammans i 13 år, 

samboende 11 år och gifta sedan tre år tillbaka. Paret har två barn i ålder 7 och 4 år.   

   Mannen arbetar som affärsutvecklare inom den privata sektorn, där tjänsten innefattar 

resande med övernattning ca 1-2 gånger i veckan. Kvinnan arbetar som 

universitetslektor/forskare även denna tjänst innebär en del resande. Både mannen och 

kvinnan uppger att de är karriärister och har tung och bred utbildning i bagaget.  

   Paret har övrig familj i staden de bor i med omnejd, varav kvinnans sida backar upp 

med barnpassning med mera.  

   Det viktigaste i deras relation enligt dem är att kunna vara trygga med varandra, lita på 

varandra och ha roligt tillsammans. Skapa gemensamma mål som de sedan jobbar mot att 

förverkliga och ärlig kommunikation står högt på listan hos paret. 

 De vill skapa en trygg hemmiljö för hela familjen, där alla familjemedlemmar kan få 

vara sig själva. Som gemensam värdegrund, uppger paret, är prioriteringen att vara en 

familj i alla bemärkelser. En familj som håller ihop, stöttar, ger och visar kärlek. En 

familj som prioriterar trygghet, jämställdhet och varje familjemedlems personliga 

utveckling. Prioritet nummer 1 är inte egentid utan prioritet nummer 1 är familjetid. ”Ta 

hand om vararandra” säger mannen. 

   Planera och strukturera vardagen genomsyrar parets familjesituation. De uttrycker att 

det är något som har utvecklats med tiden och genom att familjen har växt. Rutiner har 

formats som att t.ex. vid middagen på kvällen pratar man tillsammans och berättar om sin 

dag. På kvällen planeras kommande dags kläder, aktiviteter samt måltider. En komplett 
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veckoplanering fastställs varje söndag då allt från matsedel, hämtning/lämning av barn, 

resor, möten och familjetid planeras.  

   Kommunikation är viktigt menar paret och jobbar kontinuerligt på att utveckla en god 

kommunikation och att föra det vidare till barnen. Kommunikationen fungerar väl mellan 

paret och det är genom kommunikation de löser de få konflikter och 

meningsskiljaktigheter som uppstår. 

   Kvinnan berättar hur en bra relation ser ut för henne, det är en kombination av att kunna 

vara sig själv, se sin partner som bästa vän men likväl inte som en bror/syster relation. 

Hon säger att det måste finnas spänning, ha likvärdiga mål och värderingar och att man 

sedan parallellt försöker ge varandra tid.  

   När det gäller barnen är det viktigt att uppfostringsmetoden överrensstämmer, har en 

konsekvent linje samt strävar mot samma mål. Ibland tillåter man kanske inte samma 

saker som partnern gör, men målet ska ändå vara samma uppger båda parterna.  

   Mannen berättar hur en bra relation ser ut för honom, att kunna komma hem och vara 

sig själv, partnern finns där och lyssnar på en fast man kan vara trist och tråkig. Vidare 

menar han att det är viktigt att se varandra som individer, ge varandra ömhet och fysisk 

närhet och ha roligt tillsammans.  

   Mannen och kvinnan har gemensamma mål och individuella mål, som den andra parten 

känner till. De uppger att ett av parets gemensamma mål är att ge sina barn den bästa och 

tryggaste uppväxt miljö som möjligt. Paret vill skapa sina barn till självständiga individer 

och rusta dem med de verktyg de behöver för att möta och hantera världen på bästa sätt.  

   Vidare uppger de att de delar på markservice, logistik av barn till och från skola och 

andra aktiviteter beroende på hur de arbetar.   

   Hur relationen förändrades eller påverkades efter det första barnets födelse menar paret 

att relationen fick utstå mycket då bebisen inte sov om nätterna samtidigt som kvinnans 

pappa var svårt sjuk. Båda menar att relationen utvecklades och blev starkare och de 

prioriterade tid tillsammans.  

   Mannen upplevde att det tog ett tag innan han kunde hitta sin roll som pappa och tror 

att mamman på ett mer naturligt sätt hittar sin mamma roll. Efter andra barnets födelse 

menar paret att relationen blev ännu starkare och djupare. Bebisen fick astma och låg på 

sjukhus. Det var en tuff period för familjen och paret beskriver hur de kunde se en annan 
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person i sin partner och hur de bibehöll vi två känslan. Föräldraledigheten fördelades lika 

mellan mannen och kvinnan vid båda barnen. 

   De förklarar att kärlek uttrycks på ett flertal sätt där ibland genom uppskattning och 

respekt. Detta är oerhört viktigt för paret, såsom att ge den andra beröm menar kvinnan. 

Mannen menar att han kan bli bättre på det verbala planet med att visa uppskattning i 

form av beröm och komplimanger och då istället kompenserar detta genom att ge 

presenter.  

   Både mannen och kvinnan säger att de känner varandra så väl att de enbart genom att 

titta på den andra ser om det finns ett behov av närhet eller utrymme. Närhet kommer 

som en naturlig del och genom att ”se” den andra. Mannen tillägger att han vet genom 

hur hans fru säger hej vilket humör hon är på.  

   Att få tid för egna intressen ligger inte högst på prioriteringslistan menar mannen, kan 

vara skönt att ta en runda i joggingspåret då och då men han gör inget aktivt för att skapa 

sig tiden. Kvinnan tycker inte heller det är viktigt utan menar att hon tränar för att orka 

med både familj och arbete. Under gemensamma intressen infaller familj och hem som en 

naturlig del och att åka på familjeresor. Träning är en gemensam nämnare, främst för att 

hålla sig frisk och orka med familj och arbete, och för ”att se bra ut för sin partner” 

tillägger mannen.  

  Att tillbringa tid utan barnen ges det utrymme för då båda tycker det är viktigt att bara få 

vara med varandra och rå om varandra som kvinna och man. Tyngdpunkten ligger på att 

få vara vuxen med en annan vuxen, att inte tappa varandra och att bibehålla kärleken och 

relationen även efter barnen har blivit stora och flyttar hemifrån. Paret reser iväg eller tar 

en helg för sig själva ca 2-3 gånger om året.  

 

”Jag tycker väldigt mycket om min man, jag tycker väldigt 

mycket om barnen, jag tycker väldigt mycket om hur vi har det, 

jag tycker om att vi har samma värderingar, samma mål 

samtidigt tycker jag om att vi inte alltid är överrens för vi är 

väldigt olika som personer” avslutar hon.   
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”Så är det ju spännande också. Man måste ju faktiskt se det så 

att den personen man är gift med det är ju en ganska 

spännande person som man inte riktigt hinner lära känna i 

vardagen” avslutar han. 

    

   Båda säger sig vara positivt inställda till familjerådgivning och den professionella hjälp 

den kan erbjuda. Varken kvinnan eller mannen är speciellt insatta i hur familjerådgivning 

arbetar men om de vid något kritiskt tillfälle skulle känna att de behöver professionell 

hjälp kan de tänka sig den formen. En av familjens grundvärdering är att hålla ihop och 

kan familjerådgivning på något sätt stötta upp med det är ingen av paret för stolta att ta 

emot den hjälpen.  

 

Par 2 består av en man i ålder 36 och kvinna ålder 34. Paret har två barn i åldrar 6 och 4 

år. Mannen arbetar som lastbilschaufför och detta innebär veckovis där han ligger ute på 

jobb. Kvinnan arbetar inom den offentliga sektorn inom hälsa och omsorg vilket enbart 

består av dagarbete. I deras närmaste krets av familj, har de båda sina föräldrar och 

syskon i närheten uppger dem.  Men inga som de anser att de får mycket uppbackning av 

när det gäller barnvakt. Detta innebär att under åren sedan de fick barn har de inte haft så 

många tillfällen till att hitta på något tillsammans utan barnen närvarande.   

   Båda hävdar att vid de tillfällen mannen ligger ute på jobb under några dagar eller 

veckor, ligger ansvaret på kvinnan. Hon är den som sköter alla de praktiska sakerna med 

hemmet och löser hämtning och lämning av barnen. Men när de båda är hemma försöker 

de dela lika på ansvaret, men enligt mannen är han mer ordningsam än kvinnan och anser 

att han tar ett större praktiskt ansvar av hushållssysslorna. Däremot uppger mannen att 

kvinnan ansvarar lite mer för det praktiska när det gäller barnen. Kvinnan är benägen att 

hålla med mannen men tycker ändå att det är en hyfsat jämn fördelning av sysslorna. Men 

samtidigt säger kvinnan att hämtning och lämning av barnen är något som de delar på vid 

dessa tillfällen. Detta är en arbetsfördelning som utvecklats genom åren tillsammans och 

enligt dem själva är de nöjda med detta.  

   Deras relation, enligt båda, förändrades inte särskilt mycket i samband med att de fick 

barn, mer än att kvinnan blev lite överbeskyddande mot barnet i början och detta 
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upplevde mannen som lite jobbigt. Kvinnan upplevde att hon fick en stor ansvarskänsla 

som inte existerat innan och att egentiden som partners minskade drastiskt efter det första 

barnet. Den minskade väldigt mycket även vid andra barnet och ansvarskänslan ökade. 

Men annars upplevde de att de kom varandra närmare som föräldrar istället.  

   Den egenskap som var viktigast och som stämde överens med varandra var att kunna 

lita på varandra. Paret hade höga förväntningar på att kunna prata med varandra och att 

ha ett förtroende som är stabilt.  Men när de kom till dessa frågor var båda överens om att 

kvinnan var den som kunde prata och lyssnade mer än vad mannen i relationen gjorde. 

Detta var mannen medveten om och tyckte själv att han verkligen försökte ibland, men 

att han hade lätt för att sluta lyssna ganska snabbt. Som han själv uttryckte det:  

 

”Jag är inte så bra på att prata känslor, men jo vi kan 

väl prata om vissa grejer, men jag lyssnar väl bara 

ibland med ett halvt öra.” 

  

  Ett sätt som fått dem att kunna arbeta med sin kommunikation var att prata i telefonen 

mycket, eftersom mannen ligger ute i arbete så blir många samtal i telefonen. När de 

sedan träffas upplevde de båda att den kroppsliga kommunikationen var mycket bättre än 

den verbala. Samtidigt som kvinnan menade att mannen var väldigt spontan med att säga 

vad han kände för henne. 

   De upplever båda att de inte har några större konflikter så ofta och att de löser dem 

ganska fort. Kvinnan säger att mannen ser på henne de tillfällen som hon blir ledsen, 

sårad eller arg och då pratar de igenom problemen. Ibland räcker det med en fysisk 

handling som gör att ilskan går över. De försökte vara eniga i slutet av en diskussion för 

att skapa en så bra familjerelation som möjligt.  

   När det kommer till drömmar och visioner uppgav kvinnan att hon visste hur mannens 

drömmar och visioner såg ut. Medan mannen gissade att han visste, men att just hans 

dåliga sätt att lyssna ibland gjorde att han var osäker. Tillsammans uppgav de att de hade 

drömmar om att kunna resa tillsammans och att få bra/bättre jobb än mannen hade för 

tillfället. Just nu enligt dem båda upplever paret att den ekonomiska situationen, med 

barn i låg ålder och alla diverse utgifter, gör att de inte kan leva ut de drömmar och 
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visioner som de har. Som kvinnan sa: ”Just nu känns det inte aktuellt, i den situationen vi 

sitter i så kan vi inte göra något åt det”   

Sedan fanns det tankar om hur det skulle vara efter barnen vuxit upp och flyttat ut, vad 

som skulle kunna göras då i deras liv. Kvinnan sa:  

 

”Ja vi har ju sagt det att den dagen barnen flyttar ut, då ska 

vi ut och resa och se världen, dessa underverk, det är något 

vi har planerat, sen har vi sagt, när barnen är så stora så vill 

vi flytta till minde lägenhet och gå i pension lite tidigare.”   

  

  Båda två uttryckte att den egna tiden till intressen var viktiga. Mannen ansåg att sin 

egentid fick han när han var och tränade pojklaget i innebandy. Kvinnan sa att hon 

brukade gå en runda för att få tid för sig själv, hon upplevde att mannen tog sig mycket 

mer egentid än vad hon gjorde. Sedan ville hon spendera tiden tillsammans med mannen.     

   Genom att visa uppskattning, uppmuntran och respekt stärkte de relationen menade 

paret. Som vidare ansåg att det handlar om att ge och ta i en bra och kärleksfull relation.      

   Efter förlossningar och hur det kan förändra kroppen hävdade kvinnan att hon hade ett 

sämre självförtroende och behövde uppmuntran av mannen. Detta upplevde kvinnan att 

hon fick tillgodosett av mannen, då han alltid försökte uppmuntra henne och säga att hon 

ser bra ut och att han älskar henne.  

   När det kommer till familjerådgivning och hur de ställer sig till den sortens hjälp om 

behovet skulle uppstå, var båda positivt inställda till detta. Mannen menade att om man är 

i ett förhållande och med den bakgrunden så ger man inte bara upp. Att ge det en 

möjlighet för både sig själva som partners och som föräldrar.  

 

Par 3 består av en man i ålder 35 och kvinna i ålder 36. I familjen ingår två barn i åldrar 

9 och 8. Paret har varit tillsammans i 13 år och varit samboende 12 år. Kvinnan har ett 

heltidsarbete som undersköterska och mannen arbetar skift på ett tryckeri.   

   Detta är en aktiv familj som sätter familjerelationen i fokus, där barnen och deras 

aktiviteter är viktiga menade de båda. Samtidigt har kvinnan en häst som kräver mycket 

av hennes lediga tid och familjen bor i ett hus som är under renovering. 
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   De egenskaper som behövs för att en relation skall vara bra enligt detta par är 

ömsesidig respekt och att ha tillit till varandra. Mannen ansåg också att inte bråka för 

mycket i en relation ökade chanser för en långvarig relation. För just deras relation ansåg 

båda parterna att samlivet var en viktig faktor som påverkade deras relation till det bättre.     

   Enligt dem båda flöt vardagen mest på och att hur de arbetade med att få en sådan bra 

relation dem emellan var inget de funderat särskilt mycket på.  

   Paret hävdar att de har som gemensam dröm att få en stabil och trygg ekonomi som 

kunde tillföra längre resor i framtiden. De har delgivit varandra om sina drömmar och 

båda var intresserade av att utbilda sig vidare. Mannen för att i framtiden starta eget 

företag, medan kvinnan var osäker på vilken yrkesbana hon ville ha. Mannen ansåg sig ha 

större drömmar än kvinnan som enligt honom nöjde sig med det lilla.  Men paret kände 

sig just nu ganska låsta med renovering av hus för att kunna förverkliga sina drömmar 

och visioner. Eftersom kvinnan har hästen som tar både mycket tid och pengar så menar 

de att det hindrade dem till möjligheten att vidareutbilda sig eller till att göra dessa längre 

resor tillsammans med familjen. Som hon uttryckte det,  

 

”Vi strävar efter en bättre och tryggare ekonomi, det har vi 

visseligen redan, men de flesta pengar går till renovering och till 

min häst. För samtidigt vill jag ju studera, men pengarna räcker 

inte till.” 

   

   När det kommer till uppdelningen av hur de fördelar arbetet i hemmet är det en 

fördelning som kommit med tiden. Den som är hemma från jobbet gör de praktiska 

sysslorna för att hemmet skall gå runt uppgav båda. Det är en jämn fördelning av 

hushållsarbetet, medan vissa sysslor hade med tiden tillfallit någon specifikt. Vissa saker 

gör enbart den som är bra på det, som att kvinnan med ett leende meddelar att hon inte 

byter olja på bilen medan mannen inte gör tvätten heller. 

   Den förändring som båda upplevde vid födseln och tiden efter första barnet var att de 

alltid var trötta, fick mindre egentid med varandra och samlivet tog skada. Men ingen av 

dem ansåg att just deras parrelation förändrades något märkbart utan att de plötsligt även 

fick barnet gemensamt. Vid födseln och tiden efter andra barnet så upplevde de att det 
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blev jobbigare eftersom de vid tillfället var trångbodda och precis köpt hus. Huset var i 

renoveringsbehov vilket krävde en hel del tid och kraft. Relationen i sig förändrades inte 

till det sämre utan den upplevdes utav båda bli starkare och djupare.    

   I dagens läge anser de att försöka hålla ihop som familj och att ha respekt för varandra 

och andra i omgivningen är deras starkaste värdegrund i familjen.  

   Både mannen och kvinnan uppgav att kommunikationen dem i mellan fungerade väl, de 

har ett bra förtroende till varandra och har inga problem med att reda ut eventuella 

konflikter. Trots att de har synen att inte bråka framför barnen menade båda att ibland 

uppstår situationer där det är omöjligt att undvika just det.  

   Att visa uppskattning och respekt gentemot varandra är en viktig del i deras relation. 

Den fysiska och verbala uppskattning som att säga hur mycket man tycker om varandra 

eller en kram i förbi farten har hög prioritet i relationen. Även att visa ett intresse för den 

andras liv och hobbys ingick i detta att visa sin uppskattning och respekt.  

   Båda två tyckte det var viktigt med egna intressen och att få den tiden till det. Enligt 

båda fanns det inte tid till att ha några gemensamma intressen utanför de egna intressena. 

Innan de fick barnen så hade de som gemensam aktivitet att spela golf, men det är ett 

intresse de inte anser sig ha tid till länge.  

      Mannen anser att tid utan barnen inte är så viktig eftersom att han anser att de tillhör 

familjen, medan kvinnan hävdade att hon tycker att tid utan barnen är viktig. Det ger dem 

möjlighet att kunna prata utan att barnen är närvarande och att kunna vara enbart vuxen 

med sin partner som hon uttryckte det. Samtidigt som hon anser att det är tid som kommit 

nu när barnen blivit äldre. Möjligheten till att vara ensam med sin partner uppkommer 

eftersom de jobbar skift båda två och barnen är i skolan eller på någon aktivitet. Som 

kvinnan uttryckte det.  

 

”Nu är det ju så att barnen har börjat skolan, och vi jobbar 

skift, så det blir ju att vi är hemma samtidigt så ibland så 

får vi ju tid och var ensamma där då.” 

   

 Ingen av dem har någon erfarenhet av familjerådgivning och egentligen tror ingen att det 

skulle vara ett alternativ för dem i en situation som kan uppstå. Mannen trodde att det 
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kanske skulle finnas en möjlighet att prova vid behov, men hade egentligen inte mycket 

förtroende för det  

 

Par 4 består av en man, ålder 38 och kvinna i ålder 36. Efter 19 år tillsammans, där 17 år 

av dessa är samboende, har paret fått tre barn. Idag är barnen 10, 8 och 6 år. Mannen 

arbetar som hantverkare och kvinnan är just nu uppe i studier. Detta är enligt dem själva 

en aktiv familj där mycket av fritiden går åt till att se till att barnen åker på olika 

aktiviteter.  

   Den gemensamma värdegrund som familjen har enligt dem själva är ärlighet, lära 

barnen bli självständiga och bemöta andra med respekt.  

   Kommunikation är en av de viktigaste egenskaper som påverkar deras relation till det 

bättre enligt dem själva. 

   Att få tid tillsammans är en stor prioritet i denna familj, då de anser att allt fungerar 

bättre i relationen och tiden tillsammans är viktig. Att få familjen och alla medlemmar att 

må bra värderas högt uppgav båda. De strävar efter att få en balans i vardagen och 

relationen.    

   Båda är väldigt medvetna om att för dem handlar kommunikation om att ge och ta i 

relationen. Att både ge och visa uppskattning till varandra. 

    Sättet som enligt detta par arbetar med att få en sådan bra familjerelation som möjligt 

är att få vardagen att flyta. Enligt mannen ska det finnas i bakhuvudet att det inte alltid är 

guld och gröna skogar, men genom att stötta varandra så är man en bra bit på vägen.  

   Efter deras långa tid tillsammans anser de båda att de ser på varandra när något är fel. 

Mannen i förhållandet trycker mycket på att man ska se varandra som enskilda individer, 

fast man lever ihop ska det alltid finnas en liten del som är hemlig och sin egen även inför 

sin partner. Detta för att ge lite spänning och att lågan dem emellan inte ska försvinna.  

   Kvinnan upplever sig vara en person som lyssnar och frågar sin partner mer om hans 

drömmar och visioner, och därför känner sig uppdaterad med vad han vill i livet. 

Samtidigt som mannen också tycker att han är ganska säker på de drömmar och mål hans 

fru har. Sedan säger han att hans drömmar är mer komplexa än kvinnans och därför 

uttrycker han de i större uträckning än vad hon gör. De gemensamma drömmarna och 

visionerna är vad de försöker uppnå just nu, att få ett lyckligt liv, friska barn och att bli 
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gamla ihop uppgav båda. För att nå dessa visioner uttrycker mannen att man inte ska sätta 

så höga visioner som är omöjliga att nå, att försöka hålla sig inom ramar som går att 

uppfylla.  

   Kvinnan är nybliven student och har vid sidan om studierna ett heltids jobb. Detta har 

medfört att hushållsarbetet har blivit mannens ansvar, men detta säger båda är en 

fördelning som enbart är temporär. Tidigare har det varit jämt fördelat och som mannen 

uttrycker det ”vi gör det vi är bra på”. Han hävdade att han är medveten om att han har 

högre krav och är mer ordningsam vilket leder till att han sköter mer städning och tvätt. 

Samtidigt som de menar att sysslorna görs för att underlätta för den andre. Eftersom 

barnen börjar bli större ökar även ansvaret på dem och de får uppgifter att hjälpa till med 

i hemmet. Enligt kvinnan har detta med hushållsarbetet varit en stor del i parets tidigare 

konflikter och för att få relationen att inte rasera har båda partners fått kompromissa. 

Mannens krav har sänkts medan kvinnans har höjts. Detta upplever båda har utvecklat 

den arbetsfördelning som de har idag.  

   Vid tiden då deras första barn föddes så förändrades inte deras parrelation, förutom att 

det gjorde dem mer sammansvetsade som föräldrar. Enligt mannen släpptes de drömmar 

som existerade från förr och utvecklade nya. Upplevelsen att de blev lite mer isolerade 

från tidigare aktiviteter och tillställningar delade båda parterna. När det sedan tillkom fler 

barn i familjen, menade paret att det ökade ansvaret och den ekonomiska situationen blev 

lite snävare, men det var något som de var införstådda med.  

   Paret uppgav att de har inga problem med att prata med varandra, det är en del som de 

under åren utvecklat till det bättre. 

 

”Man tjatar väl ibland lite för att få reda på vad som är fel, bara 

att säga till vad felet är, hade det varit för 10 år sedan så svalde 

och svalde han. Tills det brast och han bara: Nej det går inte, 

men idag är vi bättre på att prata med varandra.”  

 

Samtidigt menar mannen att det handlar om dags läget. Det är mycket som spelar in i hur 

kommunikationen fungerar, jobb, trötthet och stress är faktorer som kan påverka mycket.  
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   Kvinnan tycker att när det kommer till konflikter så är mannen en grubblare som tar 

emot mycket och väldigt sällan blir arg, hon själv säger sig vara den som vill ta upp med 

en gång när något är fel. Detta för att förhindra onödigt bråk som kan uppstå om det inte 

ventileras i tid. Paret är medvetet om sina brister och att konflikter uppstår. Som mannen 

sa, ”konflikter blir det, de går inte att undvika”. Istället anstränger de sig med att försöka 

arbeta med att lösa de konflikter som uppstår.  

   Respekt och uppskattning har en stor betydelse i parets relation enligt båda. Detta var 

viktigt i alla situationer och skapade trygghet och tillit. Som kvinnan uttryckte det,  

 

”Tillgivenhet och att man visar att man tycker om någon, det är 

lika viktigt som att visa respekt, Om man inte känner sig 

omtyckt eller bekväm så inger ju det ingen respekt heller”.  

 

   Genom att finnas för varandra och lyssna på den andra skapades en tillgivenhet mellan 

paret.  

   Mannen hade enligt båda parter större behov av att spendera tid med sin hobby. 

Mannen påpekade att även detta är något som de kompromissar ganska bra på. Kvinnans 

intressen kunde variera och hon upplevde inte ett stort behov av den tiden. Hennes 

intresse låg enligt henne själv mest på att få ledig tid till att umgås med familjen. Förutom 

familjen ansåg båda att det för tillfället inte existerade några gemensamma intressen eller 

hobbys. Möjligen att träffa andra par utan barnen närvarande. Mannen ville ha som mål 

att sträva efter gemensamma intressen. Fast han utryckte att ju äldre barnen blev desto 

mer tid fick de som partners ihop.  

   Genom åren har de lärt sig att se på sin partner när denne behöver utrymme till att vara 

själv, eller så finns förtroendet till varandra så det räcker att säga till att behovet finns. 

Närheten är något som de tar, en kram i förbifarten eller en öppen kommunikation även 

här.  

   Parets stora vision är att bli gamla tillsammans, och för att kunna bli detta anser de båda 

att tid utanför hemmet, utan att barnen är i närheten var jätte viktig. Både mannen och 

kvinnan menade att de gjorde ett aktivt val till att arbeta på sin relation. De upplevde det 

ganska skönt att få umgås på tu man hand. Att få ett bryt från vardagen tillsammans som 



                                                       STRATEGIER I PARRELATIONER                                       
 

37 

 

de uttryckte det. Samtidigt som kvinnan påpekade att de betalade en barnvakt eftersom 

utbudet till hjälp var litet. Så att hitta på något utan barnen var alltid inplanerat med en 

aktivitet, som till exempel bio eller restaurangbesök. Detta skapade samtidigt ett intresse 

och nyfikenhet på sin partner, att ha ett långtidsperspektiv på sitt liv tillsammans. För när 

barnen flyttat ut så vill båda fortfarande ha ett liv tillsammans.  

   Vid frågan om det skulle vara ett alternativ att söka familjerådgivning om behovet 

skulle uppstå svarade paret att den möjligheten absolut fanns. Samtidigt skulle 

anledningen ha stor betydelse. Hade barnen inte varit en gemensam nämnare ansåg 

kvinnan att hon nog inte skulle gett familjerådgivning en chans. Mannen hade 

inställningen att man som person inte alltid vet och kan bäst, utan ibland behövs en 

utomstående som kan komma med råd eller stöd i jobbiga situationer som paret inte kan 

lösa själva. 

 

Par 5 består av man i ålder 30 år och kvinna 30 år. Paret har ett barn tillsammans i åldern 

1 år. Mannen har ett heltidsarbete som elektromekanist och kvinnan arbetar som 

undersköterska. För tillfället är kvinnan föräldraledig med sonen och paret har inga 

funderingar på att dela detta ansvar.  

   Paret har sedan många år varit nära vänner och för ca 5 år sedan upptäckte de att de var 

förälskade. Samma år flyttade paret ihop och därefter blev det ett husköp.  

   Den gemensamma värdegrund familjen har är att de är en familj. De tycker om att 

umgås tillsammans med nära och kära, men framför allt med varandra. Enligt detta par så 

är ärlighet, ömsesidig respekt och att ha roligt tillsammans viktiga egenskaper för deras 

relation. 

   Enligt paret så har deras grund med stark vänskap gjort att deras kommunikation 

fungerar väldigt bra. För att stärka deras relation är att de var/är måna om varandra. Som 

kvinnan uttryckte det,  

 

”Vi älskar ju varandra, och jag är mån om att han har 

det bra, att vi mår bra. Sen tror jag att det är vad han 

känner också. Vi är väldigt viktiga för varandra.”  
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Eftersom paret är uppe i renovering av hus och har barn i en låg ålder, upplever paret att 

det inte finns några andra drömmar just nu mer än att få i ordning hus och att inskaffa 

saker som familjen vill ha. Deras mål just nu är fokus på barnet och varandra. Kvinnan 

går hemma och sköter barn och hem under dagen medans mannen arbetar. Mannen 

upplever själv att kvinnan får ta ett stort ansvar och han försöker avlasta henne i den mån 

han kan. Kvinnan menar att det har behövts en hel del diskussion dem emellan för att 

kunna arbeta fram en jämn arbetsfördelning hemma. De ställer krav på varandra för att 

underlätta hemsituationen.  

Kvinnan hade, efter förlossningen, problem att förstå att barnet var hennes och att de 

blivit en familj nu som hon uttryckte det. Detta medförde en ansträngning på relationen 

som nu i efterhand har stärkts av detta. Mannen hade synen att relationen påverkades 

både positivt och negativt i samband med att de blev föräldrar. Tiden tillsammans med 

sin partner blev mindre samtidigt som banden dem emellan blev starkare hävdade de 

båda. Nu fick de ett gemensamt intresse som knöt dem tillsammans ännu mer än tidigare. 

Båda upplevde att ju äldre sonen blev desto mer tid fick de tillsammans.   

   De uppgav att de hade inga problem med kommunikationen. Samtidigt som den 

förändrats en aning. Som par upplever kvinnan att man ibland är lite tjurig på sin partner, 

det var inte riktigt så när det var vänskap mellan dem. Men båda upplever att de inte har 

några hemligheter för varandra. De vågar prata med varandra om allting, inget känns för 

genant för att ta upp. Enligt dem själva pratar de mycket med varandra. Vid konflikter 

som båda upplever är väldigt få, så löser de dem fort. Kvinnan kan tycka att hon har 

tendensen att vara lite tjurig, men att det är snabbt övergående. Samtidigt tycker hon att 

relationen eldas upp och får lite liv när det blir smågnabb.  

   För att visa varandra respekt och uppskattning hjälps de åt i hemmet. Den egentid som 

de har tillsammans på kvällarna ägnas åt en bra film och god mat som uppskattas av båda 

två. De menar att de försöker bekräfta varandra mycket i vardagen. 

   Paret anser att egna intressen är viktiga, samtidigt som kvinnan tycker att en timme till 

att handla ger otroligt mycket, att få unna sig tid till att få komma bort ger henne mycket. 

Mannens intresse yttrar sig i att stå i garaget och mecka med bilar. Paret tycker om att 

spendera tid tillsammans och gör väldigt mycket ihop, men deras intresse består i att vara 
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hemma, eftersom båda upplever sig hemmakära. Kvinnan säger att deras intresse är nog 

varandra. Eller som mannen uttrycker det, 

 

 ”Allt går nog ihop på något vis, går jag ut och skruvar med bilen, är 

hon med där. Går jag ut och snickrar är hon också med och är hon här 

inne någonstans så följer jag ju med, så vi följer ju alltid med… på ett 

eller ett annat vis.” 

   

   Ingen av dem känner sig begränsade i något. Även här spelar kommunikationen in, om 

utrymme behövs till att vara själva, så säger de det till varandra. Närheten tar man sig när 

behovet finns för det.  

   Paret har möjligheter till att få egentid, genom att andra familjemedlemmar gärna ställer 

upp som barnvakt. Tiden tillsammans utan barn är viktig för paret för att kunna umgås 

enbart som vuxna.  

   När det gäller familjerådgivning går parets åsikter isär, kvinnan som har erfarenhet av 

psykologer har en positiv syn på den hjälpen vid behov, Detta är något som hon skulle 

kunna se som en möjlighet, men påpekar att hon är medveten om hur hennes man ställer 

sig inför detta.  Mannen inte är intresserad av den sortens hjälp för han har svårt att öppna 

sig för okända personer som han uttryckte det. Samtidigt som mannen ändå medgav att 

om behovet verkligen skulle uppstå så finns möjligheten. Just för att ge relationen en 

chans. Fast båda trodde att deras kommunikation har så stort inflytande och fungerade så 

väl att det behovet nog inte skulle uppstå.  
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6 ANALYS 

I detta kapitel redovisas vår analys och tolkning av det insamlade materialet. Vi 

använder och delar in analysen i teman som utgår från de teoretiska utgångspunkterna  

social kontext, social responsivitet och kommunikation. Dessa bidrar till att synliggöra 

karakteristika hos parens strategier såsom planeringsstruktur, kommunikationsstruktur 

och handlingsstruktur.  

 

Slutsatser får vi genom induktion som bygger på empirisk fakta (Thurèn 1991, s. 19), 

slutsatserna kan aldrig vara hundraprocentig tillförlitligt då empirin är vår tolkning.  

   Alla individer och familjekonstellationer är unika. Vi lever under någon form av social 

kontext vilken påverkar vårt liv i olika utsträckning. Social kontext vilken består av den 

sociala miljö vi befinner oss i nu och som utvecklat oss som individer genom livets gång 

(Giddens 1997). Den sociala kontexten innefattar allt inom den sociala sfären såsom 

utbildning, arbete, socialt nätverk och relationer. Detta tillsammans tillskansar oss 

kunskap, erfarenhet och vår unika uppfattning av de val vi gör i livet ensamma och med 

vår partner. Detta blir en del av vår sociala struktur (Giddens 1997).  

   Social responsivitet är ett fenomen som utgör grundstenarna i en relation och som 

möjliggör skapandet av strategier såsom planeringsstruktur, kommunikationsstruktur och 

handlingsstruktur. Genom att använda dessa strategier kan paren arbeta och utveckla sin 

relation över tid.  

   Planeringsstruktur ser vi som en strategi hos de olika paren, den ter sig olika från par 

till par. Syftet med planeringen kan vara att minimera risker och att skapa kontroll över 

tillvaron. Samtidigt möjliggör planering parens mål och framtidsdrömmar. Den 

skillnaden som vi ser är hur paren är framtidsorienterade eller nutidsorienterade. Det ser 

vi som en stor påverkan på relationen och hur paren agerar i vardagen. 

   Kommunikation som strategi används av samtliga par och även den skapar större 

möjligheter till att arbeta med relationen. Alla paren påpekar hur viktig kommunikation 

är för att få relationen att utvecklas, att visa uppskattning och respekt. Alla paren kan 

tolkas utifrån de kommunikationsteorier vi valt, kognitiva, sociala och interaktionistiska 

kommunikationsteorin (Maltèn 1998). Kommunikation har som funktion att intellektuellt, 

socialt och emotionellt skapa de band mellan dessa par som gör att de får en hållbar 
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relation (Maltèn 1998). Samtliga par uppvisade en medvetenhet att kommunikation är en 

pågående process som kräver arbete, tid och engagemang.        

   Handlingsstruktur som cocooning tenderar att bli en strategi hos en del av paren, dess 

syfte verkar vara att skapa starkare familjeband. Alla paren blir lite inneslutna och fullt 

fokuserade på sin familj och barnen. Acceptans ser vi hos paren som en strategi dels av 

personliga egenskaper, handling och som styrs av samhällets struktur. Närhet var viktigt 

hos samtliga par som en grundläggande komponent för relationen. Gemensam 

värdegrund existerade mer eller mindre tydligt hos samtliga par. Den gemensamma 

värdegrunden fungerar som en plattform som familjen agerar efter. Plattformen kan t.ex. 

innefatta värderingar, moral, normer, en unik och solid helhetsbild och filosofi av 

familjekonstellation.  

   Utifrån tidigare forskning som Gottman gjort så anser vi att alla paren vi haft med i vår 

undersökning, använder sig av alla regler om hur man får en relation att fungera, så har 

de ett känslomässigt intelligent förhållande (Gottman 2002). De har funnit en hållning till 

varandra där de inte låter negativa tankar styra över deras relation utan låter det positiva 

framträda mer. 

 

Par 1 kännetecknas främst av att de i intervjun framstår som strukturerade och 

framtidsorienterade. Konflikter hanteras genom planering och förhandlingar. De tillämpar 

strategier såsom att planera vardagen, öppen och rak kommunikation, gemensamma mål 

och värderingar. Att tänka, agera och vara en familj i alla lägen är grundläggande hos 

familjen. De har en mycket familjär relation där familjen står i centrum, en positiv 

inställning med verklighetsförankring om att livet går upp och ned och så även en 

relation. 

   Kommunikationen tenderar att vara stark och stabil och som de båda anser vara 

grundstenen för en bra relation. De lägger stor vikt och arbetar kontinuerligt på en god 

kommunikation, i alla situationer handlar det om att tala med varandra. Paret har en lång 

historia tillsammans och känner varandra väl vilket möjliggör kommunikation av både en 

verbal och fysisk karaktär. Vi ser ett gott samspel i kommunikationsprocessen t.ex. när 

det gäller mannen säger han i intervjun att han direkt förstår vilken sinnesstämning det är 

så fort han kommer in i huset. När kvinnan svarar, hör han om det är en ”bra” dag eller en 
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”dålig” dag. Detta är en del av kommunikationen där tonläge och möjligtvis kroppsspråk 

spelar stor roll genom verbala och icke verbala signaler (Maltèn 1998). Paret uppvisar att 

de är tydligt införstådda i vad det är som fungerar för dem och att ha en så bra 

kommunikation som möjligt är en grundläggande komponent till att utveckla sin relation. 

Kvinnan menar att hon försöker lyssna på vad som verkligen sägs i själva samtalet, det 

som kan utläsas mellan raderna. Maltèn belyser det som att vara en bra samtalspartner 

genom att lyssna passivt, aktivt och intuitivt.  

   Vid de situationer när det uppstår konflikter visar de en ödmjuk respekt för varandra, 

där de båda anser att olika åsikter är något som alltid kommer att uppstå och det handlar 

om att kompromissa och att ge och ta. Paret ser konflikter som en naturlig och 

vitaliserande interaktiv del i en relation (Maltèn 1998).  Vi tolkar det som att detta par 

har en tvåvägskommunikation där det existerar feedback så att de har förstått samtalets 

innebörd (Maltén1998). Samtidigt har denna tvåvägskommunikation gjort att paret 

utvecklat en planeringsstrategi av vardagen där det existerar handlingsstruktur och 

välplanerade dagar för varje individ i familjen. 

   Begreppet cocooning speglar paret då de gärna är tillsammans och spenderar mycket 

ledig tid endast som familj. Vi upplever att den sociala kontexten har en stor påverkan där 

deras yrken som framgångsrika karriärister och dess aktiva roll det innebär, speglar en 

avgörande roll hur de ser familjen som en sluten enhet med ett starkt intresse för familjen.     

   Paret använde också strategi som att ta sig tid bara för varandra för att upprätthålla 

relationen bara de två emellan och bibehålla ”vi-två” känslan.  

   Mål och drömmar är en viktig grundsten för paret vilket sammansvetsar hela familjen.  

Den socioekonomiska aspekten påverkar inte familjen negativt utan möjliggör ett 

förverkligande av mål och drömmar.  

 

Par 2 kännetecknas främst av sin utstrålning av fysisk kommunikation och det är med 

denna de förmedlar känslor. Detta par använder sig av kroppsspråk för att överbrygga 

brister i den verbala kommunikationen. Genom den fysiska kommunikationen i rummet 

och kommunikation via telefon har paret utarbetat en strategi att kommunicera som 

lämpar sig för dem.  Parets strävan är att kunna föra en god verbal kommunikation och 

arbetar aktivt med det. Mannen upplever sig själv som en person som inte alltid lyssnar 
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på vad hans partner säger utan istället vänder sig ifrån kommunikationen. Detta är en 

brist i att vara en bra samtalspartner (Maltén 1998). Vi upplever att paret har en 

undvikande syn på konflikter (Maltèn 1998) då istället för att lösa en konflikt när den 

uppstår avvaktar de till senare då de känner att de har mer kontroll över situationen. Detta 

har visat sig att vara en fungerande strategi för dem genom att byta den fysiska kontexten 

(Maltèn 1998).  

   Asplund (1987) menar att vi alltid är sociala varelser som ger gensvar och responderar. 

Mannens respons är dock att han vänder sig bort från sin partner och går t.ex. upp och 

sätter sig vid datorn och vänder bort sin uppmärksamhet och blir asocialt responslös till 

att bli socialt responsiv till datorn istället. Denna handlingsstruktur ser vi som en 

ömsesidigt accepterad strategi hos paret, då de behöver distans ifrån varandra. Strategin 

har utvecklats hos paret och fungerar och respekteras väl av båda parter. Ytterligare en 

handlingsstrategi för denna relation är vårdandet av en gemensam värdegrund som 

bygger på förtroende, ärlighet och att lita på varandra. Den gemensamma värdegrunden 

är en del av den kulturella kontexten inom kommunikationen (Maltèn 1998). 

   Den socioekonomiska aspekten begränsar paret som de själva uttrycker, såsom att 

uppfylla de mål och drömmar de har.  

 

Par 3 kännetecknas genom den fysiska kommunikationen, kroppskontakt och framförallt 

av en intimitet som verkar vara central i deras relation.  Paret hanterar vardagen med 

planerings- och handlingsstrategier såsom att strukturera sitt liv runt barnen och arbete.    

   Kommunikation förekom mestadels på det fysiska planet samt en viktig strategi var 

samlevnad. Denna strategi faller under närhet samt att paren fick utlopp till distans 

genom egna fritidsintressen.  

   Detta par är oerhört nutidsorienterat och strukturerar sin vardag utifrån det. De gav i 

intervjuerna uttryck för en vag framtidsillusion om gård, utbildning och att starta eget, 

däremot fanns ingen utvecklad handlingsstrategi som tillämpades för att nå dit. Den 

socioekonomiska aspekten var en begränsning enligt paret då detta resulterade i att mål 

och framtidsdrömmar stagnerade.  

   Detta par upplever vi är, som Asplund skriver, fullständigt uppslukade av barnen och 

sin familjerelation att omvärlden ibland slutar att existera. Konstruktionen av det som 
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förekom i omvärlden som ”de andra” verkade hålla dem samman. De konstruerade ett 

hanterbart ”nu” utan någon historia eller framtid. Detta fenomen kan relateras till 

cocooning, då för detta par existerar bara det som händer här och nu och de blir asociala 

med omvärlden (Asplund 1987).  

 

Par 4 kännetecknas av en tillkämpat effektiv kommunikation, vilket är det centrala hos 

detta par, genom kommunikation utvecklades planering. Detta par tillämpade en rak och 

öppen kommunikation då det var väldigt viktigt för deras relation. Denna strategi har 

paret arbetat mycket med och som utvecklats sedan de fick barn. Genom att ha gått 

igenom olika konflikter har de varit uppmanade att använda och utveckla sin 

kommunikation för att få en bra vardagssituation. Speciellt kvinnan i relationen använder 

sig av bra lyssnar teknik och feedback, som det innebär i en tvåvägskommunikation 

(Maltén 1998). Vid tillfälle frågar hon vad som sägs och ber sin partner att tala om det 

som är problemet. Samtidigt som det används mycket icke verbal kommunikation såsom 

fysisk beröring (Maltén 1998).  

   Paret lever upp tillsammans genom social interaktion med vänner (Asplund 1987). 

Vilket de menar berikar deras relation. Inblicken i andras tillvaro verkar bidra till att 

skapa en ökad förståelse för den egna situationen.   

   Hos paret råder en positiv inställning med verklighetsförankring att livet går upp och 

ned och så även en relation, att vilja hålla ihop och att vara en familj är centralt. Paret 

använde också strategi som att ta sig tid bara för varandra och att upprätthålla relationen 

bara de två emellan. 

   Den socioekonomiska aspekten påverkar tillfälligt vilken paret själv planerade. Då den 

ena parten utbildade sig vidare för att nå utstakade mål. Paret är framtidsorienterat och 

arbetar aktivt i vardagen mot sina mål samt är medvetna om sina möjligheter och 

begränsningar.  

 

Par 5 kännetecknas genom att göra allt tillsammans. Kommunikation som strategi är 

central i relationen vilken har utvecklats från en vänskap till en kärleksrelation. Denna 

utveckling förändrade kommunikationen genom att bli mer lyhörd och intresserad av den 

andras tankar och känslor. Paret har en tvåvägskommunikation där det existerar feedback 
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för att skapa en god samtalssituation och förståelse för varandra (Maltèn 1998). Både 

mannen och kvinnan har en förståelse för hur viktig kommunikationen är för deras 

relation.  

   Handlingsstrategi hos detta par fungerar genom att ha roligt tillsammans och att göra 

allt tillsammans, lever i total symbios. Paret lever för varandra, barnet och vardagen just 

nu och verkar fullständigt tillfredsställda med det. Samtidigt är detta par helt uppslukade 

av varandra och sin familjesituation att de bortser från omvärlden, för dem existerar 

enbart deras familj. Med familj menar vi den närmsta kretsen av umgänge som t.ex. släkt 

och vänner, de utesluter samhället i övrigt. Detta relaterar vi till strategi som cocooning 

och asocial responslöshet (Asplund 1987). 

   Detta par har en tydlig arbetsfördelning i hemmet vilken utgör deras planeringsstrategi 

där det för tillfället inte existerar några tydliga drömmar och mål. Parets inställning är 

nutidsorienterad och de lever enbart för dagen. 
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7 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Undersökningens syfte var att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna 

använder för att arbeta med sina relationer. Vi riktade uppmärksamheten mot den sociala 

responsivitetens och kommunikationens betydelse för arbetet med relationerna och hur 

detta påverkas av den sociala kontexten. Det resultat vi kommit fram till är att de 

strategier som paren utvecklar för att hantera relationerna är unika och varierande i varje 

enskild relation. Vi fick också bekräftat att tillkomsten av barn kunde vara en påfrestning 

som paret måste lära sig hantera. Men vi fann också att barnen inte sällan kom att ingå 

som en väsentlig del i de strategier som paren utvecklar.   

   Vi fann även att den sociala kontexten har stor påverkan på de strategier som paren 

utvecklar. Påverkan skiljer sig dock från relation till relation men den är en del av 

respondenternas sociala struktur. Kommunikation är en av de största och viktigaste 

grundstenarna för relationens framgång och är en ständig process som kräver tid, arbete 

och engagemang, Samtliga av våra respondenter uppvisar en medvetenhet om detta. För 

att skapa starkare band använder de sig av kommunikationen emotionellt, socialt och 

intellektuellt. 

    En slutsats vi har dragit är att alla paren anser att den icke verbala kommunikationen 

har en stor betydelse i relationen och används som strategi för att stärka banden ännu 

mer. Betydelsen av kommunikationen och dess användning i samband med den sociala 

kontexten avgör om paren är nutidsorienterade eller framtidsorienterade. 

   Under sammanställningen av undersökningen har följande utkristalliserats, att det som 

möjliggör skapandet av strategier såsom planeringsstruktur, kommunikationsstruktur och 

handlingsstruktur är alla beroende av den sociala kontexten, social responsivitet och 

kommunikation. Genom att använda dessa strategier kan paren arbeta och utveckla sin 

relation över tid. Samtliga strategier sammanflätas till en helhet. 

   Flera av paren anser vi begränsar sig själva utifrån den socioekonomiska aspekten. 

Istället för att arbeta på sin dröm och att nå andra mål, lutade de sig tillbaka i sin trygga 

”comfort-zone”. När drömmen är att utbilda sig men tyvärr inte ser de möjligheter som 

erbjuds i vårt moderna samhälle med t.ex. distans och nätbaserade utbildningar. Utan 

låter en begränsad och snäv inställning styra och ser hinder istället för möjligheter. 
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   Ett av paren anser vi lägger skulden på bristande kommunikation där mannen är 

medveten om sin otillräckliga kommunikationsförmåga med sin partner. Paret är 

medvetet om vart bristen ligger men gör inget aktivt till att förbättra kommunikationen 

mellan dem. Vi ställer oss frågande till när det finns en medvetenhet som bristfällig 

kommunikation i relationen och ändå inte aktivt arbetar på att förbättra den. Istället 

accepterar paret situationen och lämnar det därhän. Var finns viljan och drivkraften till att 

förbättra och fördjupa relationen med en rak och öppen kommunikation? Vi tror mycket 

grundar sig på motivation, inställning och tidigare erfarenheter.  

   Vi är sociala varelser och konstruerar vår sociala verklighet. Människan blir till genom 

social interaktion med andra och vi tror att det är viktigt att få den sociala interaktionen 

både i relationen och i samhället.  

     De par som vi anser handlar utifrån begreppet cocooning, tycks i dagsläget vara 

positivt och fungerande i deras relation. Vid förändring i relationen som t.ex. barnen 

flyttar ut, arbetslöshet eller sjukdom kommer denna handling som cocooning fortsätta att 

vara lika positiv? 

 En relation kan inte innehålla allt och vi kan inte bli allt för varandra i en parrelation.   
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8 REFLEKTION  

Vårt arbete har vissa begränsningar, förutom de rent uppenbara, att vi bara intervjuat fem 

par. Vi har även valt att undersöka parrelationer i den mer traditionella familjebildningen. 

Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle och familjebildningar kan se ut på ett flertal 

olika sätt, skapas intresset till en masteruppsats att undersöka vidare detta fenomen. Vi 

hade då varit intresserade av att undersöka t.ex. homosexuella parrelationer, parrelationer 

med annan etnisk bakgrund än den vi har haft hos våra respondenter eller olika 

trosåskådning.  

   Vi är i efterhand nöjda med vårt val av metod. Den mest fördelaktiga metoden för vår 

undersökning var sannolikt kvalitativa intervjuer, för att komma till djupet av det 

fenomen vi studerade. Vi arbetade utifrån det hermeneutiska perspektivet där det belysta 

fenomenet får sin tolkning genom sin kontext och helhet.  

   Triangulering som metod hade kunnat vara fördelaktig då den genom olika delmetoder 

kan generera mer tillförlitliga resultat. Då vi studerar en komplex varelse, människan, kan 

det med fördel vara att belysa fenomenet genom flera perspektiv som triangulering 

erbjuder (Cohen & Manion 1996, s. 233). Denna metod tror vi passar bättre vid ett mer 

omfattande arbete såsom en masteruppsats, och då är även tidsaspekten en annan än till 

vår uppsats. 

   Vår förförståelse präglar undersökningen på ett naturligt sätt men med den medvetenhet 

antar vi ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt.  

   Intervjutekniken har utvecklats under arbetets gång, det ser vi tydligt då vi bearbetar 

och analyserar våra data. Efter varje intervjutillfälle reflekterade vi och kritiskt granskade 

vår ansats. Vad och hur kunde vi konstruktivt göra bättre? Vi blev t.ex. bättre med att 

ställa följdfrågor och få fram den personliga berättelsen.  

   Samtliga respondenter visade stort engagemang och tog intervjun seriöst. Människan 

tenderar att vilja framstå så bra som möjligt, vilket kan påverka den information 

respondenten väljer att dela med oss. Trots respondentens samtycke till medverkande är 

vi medvetna om att frågorna och vårt område kan vara känsligt. Den integritet vi 

människor besitter kan påverka den information vi delger som rör vår privata sfär.  

   När vi ser tillbaka på vår uppsats undrar vi om vi skulle ha varit mer kontroversiella i 

vårt val av ämne, som ju främst kom att handla om hur två människor ägnar stor omsorg 
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åt att bibehålla en relation. Giddens ord känns som en utmaning: ”En bra undersökning, 

har det sagts, kommer alltid att reta någon” (Giddens 1994, s. 95). 
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BILAGOR 

Bilaga1- Forskningspersonsinformation 

 

1. Syfte 

Undersökningens syfte är att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda familjerna 

använder för att arbeta med sina relationer. Vårt fokus ligger på tiden med små barn som 

för många par innebär en omställning med andra prioriteringar än tidigare. Vi riktar 

särskilt uppmärksamheten mot den sociala responsivitetens och kommunikationens 

betydelse för arbetet med relationerna och hur detta påverkas av den sociala kontexten 

 

2.  Förfrågan om deltagande  

Vårt urval är kvinnor och män i åldrar 30-40 år, levt samboende eller gifta i minst 5 år 

samt 1-3 barn. Du tillfrågas därför att du matchar vårt urval. 

 

3.  Hur går undersökningen till?  

 Vi kommer att utföra kvalitativa intervjuer med våra respondenter. Därefter analyserar vi 

data och kopplar till relevanta vetenskapliga teorier. 

 

4. Hantering av data och sekretess 

Allt behandlas konfidentiellt, namn figureras. 

 

5. Hur får jag information om undersökningens resultat?  

Efter avslutad undersökning kommer ni, vid intresse, att tilldelas ett exemplar av 

uppsatsen. 

 

6. Frivillighet  

Deltagande i undersökningen är frivilligt, ni kan när som helst avbryta. 

 

7. Ansvariga 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig för undersökningen är Halmstad 

Högskola. 
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Bilaga 2- Samtyckesformulär 

 

 

 

 

 Jag har tagit del av informationen angående undersökningen ”Hur ser 

strategier ut i en parrelation” 

 

 Jag har fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade. 

 

 Jag samtycker till att frivilligt deltaga i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Datum                                      Underskrift                                     Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen har lämnats ut av  

 

Marie Andersson & Sara Olandersson 

E-mail: mariea08@student.hh.se, sarola07@stud.hh.se  
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Bilaga 3- Intervjuguide 

 
Syfte: Undersökningens syfte har varit att kartlägga vilka strategier paren i de utvalda 

familjerna använder för att arbeta med sina relationer. Vi riktar uppmärksamheten mot 

den sociala responsivitetens och kommunikationens betydelse för arbetet med 

relationerna och hur detta påverkas av den sociala kontexten.  

 

Frågeställningar: De frågeställningar som aktualiseras med uppsatsen gäller hur paren i 

de utvalda barnfamiljerna försöker utveckla strategier för att bevara och utveckla sina 

relationer över tid. Därvid belyses även mer specifika frågor; vilken påverkan har den 

sociala kontexten på parens relationer och vilken betydelse har parens kommunikations 

mönster för utformningen av deras relationer, samt i vilken omfattning är paren öppna för 

hjälp utifrån av familjerådgivare när det gäller att bevara relationerna.  Uppsatsens 

centrala frågeställning: Hur ser strategier ut i en parrelation? 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder 

Kön 

Hur länge paret varit tillsammans? Bott tillsammans? 

Antal barn? Ålder? Aktiviteter? Om ja vilka, hur ofta? 

Yrke 

Skador/sjukdomar som drabbat familjen 

Vad är viktigast för dig i er relation? Nämn de tre viktigaste sakerna. 

Familj? Var? 

 

Inledande fråga 

 

 Vad är en bra relation för dig? 

 Hur arbetar ni för att få en så bra familjerelation som möjligt? 

 

Gemensam värdegrund 

 

 Känner du till din partners drömmar och visioner? Har ni enligt dig några 

gemensamma? Hur gör ni för att nå er vision? 
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 Hur upplever du att ni hanterar vardagen? Vem gör vad i familjen? 

 

 Hur upplever du att er relation påverkades/ändrades när ni fick ert första barn? 

Andra barn? 

 

 Vad har ni för gemensam värdegrund i familjen 

 

 

Närhet/Distans 

 

 Hur upplever du att kommunikationen fungerar mellan er? T ex då det gäller att 

samtala om känslor, samliv eller behov m.m. 

 

 Hur upplever du att ni hanterar konflikter? Samtalsterapi? Familjerådgivning? 

Mm? 

 

 Hur tycker du att ni visar uppskattning och respekt gentemot varandra? Är det 

viktigt för er? 

 

 Är det viktigt för dig att få tid för dina intressen? Gemensamma intressen? Hur 

visar ni för varandra när ni behöver eget utrymme/närhet? 

 

 Är det viktigt för er att få tid utan barnen? Varför? Hur ofta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


