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ABSTRACT 
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Title: For Better or for Worse: The Influence that Individualization has had on Heterosexual 

Couples from an Equality Perspective. [I nöd och lust: En studie av individualiseringens 

påverkan på heterosexuella parrelationer ur ett jämställdhetsperspektiv]  

Supervisor: Åsa Lundqvist 

Assessor: Hans-Edvard Roos 

 

The purpose of this essay was to investigate couple therapists’ views on heterosexual 

relationships today. More specifically, the intentions were to examine how individualization 

and our society’s ambitions of equality have influenced the views on relationships in general 

and how the couple therapists see this influence. As empirical material, four couple therapists 

were interviewed, using qualitative, semi-structured interviews. The material that was derived 

from these interviews was analyzed using theories of individualization by mainly Ulrich Beck 

and Elisabeth Beck-Gernsheim and Anthony Giddens. The results of the analysis include, 

among other things, a portrayal of the effects of losing traditional gender roles in heterosexual 

relationships, from the therapists’ viewpoints based on their daily work and experience. The 

analysis also shows which problems and which benefits our society’s increasing 

individualization has presented for couples today, in the form of increasing demands of self-

realization, and being able to uphold a functional relationship at the same time. Other 

problems that the analysis shows is how notions of self-realization has influenced the general 

view on relationships in a way so that they are taken more lightly, and are important as long 

as they present satisfaction for the participants.   

 

Key words: Individualization, equality, relationships, gender roles, couple therapists, 

challenges.  
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering och avgränsning 
 

Att leva i en relation i dagens moderna samhälle bär med sig annorlunda konnotationer än vad 

det gjorde för ett antal år sedan. Institutionen äktenskapet, som byggde på en bas grundad på 

ekonomiska hänseenden och mer bestämda arbetsfördelningar har förskjutits mot relationer 

idag där individuellt självförverkligande och strävanden utgör en diversifierad och mindre 

stabil grund för samvaro (Elden, 2009). 

     Frågan om det är svårare att hålla ihop som par idag är central i detta arbete. Många menar 

att så är fallet. Populärterapeutisk kultur och sociologer som Antony Giddens, Ulrich Beck 

och Elisabeth Beck-Gernsheim understryker tesen om att vi lever i en tid där parrelationer 

blivit till individuella, riskfyllda projekt utan stöd i forna tiders samhällsstruktur och färdiga 

manus (Elden, 2009). En av de förändringar som moderniseringen av det västerländska 

samhället har inneburit är en ökad individualisering av människan som i korthet kan uttryckas 

som ett ökat fokus på individen, och ett minskat behov av det förut gällande beroendet av den 

mänskliga gemenskapen, även om mänsklig gemenskap naturligtvis fortfarande är ett basalt 

mänskligt behov. Fokus har lagts över på individen, med dennes till synes obegränsade livsval 

och plats för fri vilja, från att ha legat på individens plats och funktion i en social gemenskap. 

Individualiseringen frigör oss från traditionella band men tvingar oss samtidigt att skapa egna 

liv, något som utmanar familjen och äktenskapets sammanhållning och de traditionella 

könsrollerna (Ibid).  

     Vad har denna ökade individualisering fått för konsekvenser för parrelationer? Hur 

förhåller sig parterapeuter, som dagligen arbetar med frågor kring svårigheter i relationer till 

detta? I relationer har premisserna förändrats, och man kan ställa sig frågan om individuella 

självförverkliganden ibland kan ställas före parets gemensamma väl och ve. Samtidigt som 

individens strävan centraliserats i samhället och i parförhållanden, har jämställdheten genom 

1900-talets feministiska rörelser ökat i relationer (Ibid). Diskussionen om parrelationers 

jämställdhet och nya utmaningar i det individfokuserade samhället och parterapeuters 

förhållningssätt till detta är också central i detta arbete. I uppsatsen kommer jag att se närmare 

på heterosexuella parrelationer, utifrån dessa två aspekter, och diskutera hur dessa förhåller 

sig till varandra. Först redogör jag för vad som tidigare forskats om främst angående 

parförhållanden, jämställdhet och könsroller. Sedermera redogör jag för min egen metod och 

hur jag har gått till väga för att samla in min empiri och specifikt undersöka parterapeuters 
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syn på förhållanden. För att sedan kunna analysera min empiri redogör jag för mina teoretiska 

utgångspunkter, som tar avstamp i individualiseringsteorin. De författare jag främst använt 

mig av är här Anthony Giddens samt Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim. Dessa 

författares tankar och teorier kring samhällets individualisering kommer att användas som 

glasögon för att analysera och förstå min empiri, som samlats in genom kvalitativa intervjuer 

med fyra parterapeuter. Slutsatserna som dras i analysen av empirin kommer att 

sammanställas och diskuteras i en avslutande diskussion, där uppsatsens frågeställningar 

besvaras. 

     Som avgränsning har jag valt att fokusera specifikt på parterapeuters erfarenheter gällande 

relationer, och i mitt teoretiska underlag har jag valt att avgränsa mig genom att ta upp de 

delar av individualiseringsteorin som specifikt gäller heterosexuella relationer. 

 

1.2 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att undersöka parterapeuters syn på heterosexuella förhållanden idag. 

Mer specifikt ska jag analysera hur samhällets jämställdhetsambitioner och 

individualiseringen har influerat synen på parrelationer, genom en studie av parterapeuters 

praktik och erfarenheter. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

- Vilka konsekvenser har individualiseringen haft för relationers jämställdhet och 

vad anser parterapeuterna om detta? 

 

- Vilka faktorer håller samman en relation i dagens samhälle efter den process som 

individualiseringen inneburit och hur förhåller sig parterapeuterna till detta? 
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2. Tidigare forskning 
 

Följande avsnitt redogör för hur synen på familjekonstruktionen och synen på traditionella 

könsroller i förhållanden har ändrats under 1900-talet. Redogörelsen utgår från Sara Eldens 

(2009) tolkning av Talcott Parsons funktionalistiska familjesyn med dess idylliserande 

kärnfamiljstanke och komplementära könsroller. Därefter diskuteras den feministiska kritiken 

av den mer traditionella familjesociologin utifrån Christine Romans (2004) redogörelse i 

boken Familjen i det moderna. Slutligen presenteras postmodernismens inflytande på 

diskussionen även denna redovisas utifrån Roman (2004). 

 

2.1 Den funktionalistiska familjesynen 
 

1800-talets övergång från jordbrukssamhället till industrisamhället innebar en ny syn på 

familjen. ”Storfamiljen” var karakteristisk under jordbrukssamhället där sammanhållningen 

byggde på ekonomiska band. Den övergick under 1800-talet till en ”normalfamilj” (idag 

benämnd kärnfamilj) som byggde på emotionella band. Övergången från ekonomisk till 

emotionell sammanhållning av familjen möttes av oro då man trodde att familjen var i fara 

och det sociala systemet i upplösning. Denna oro utgjorde begynnelsen till en så kallad 

funktionalistisk familjesyn som bland andra Talcott Parsons förespråkade. Den 

funktionalistiska familjesynen begreppsliggjorde offentlig och privat sfär och gjorde tydlig 

markering i könsrollsfördelningen (Eldén 2009).  Där var mannen försörjare, och utsatt i den 

offentliga sfären för det hårda, otrygga samhället behövde han komma hem till en trygg bas 

som kvinnan skulle ansvara för, den privata sfären. Mannens roll definierades som 

instrumentell, och kvinnans som expressiv. Kvinnan fungerade därvid som ombesörjare för 

familjemedlemmarnas känslomässiga välbefinnande, och innehade också huvudansvaret för 

hemmets sysslor och barnuppfostran. Parsons försvarade denna, enligt honom nödvändiga 

funktionsfördelning, med en uppfattning om mannen och kvinnans naturliga olikheter (Eldén 

2009). 

 

2.2 Den feministiska kritiken 
 

Naturligtvis innebar uppfattningen om kärnfamiljens fasta roller ett slags begränsning för män 

och kvinnor, vilket skulle komma att bli målet för senare feministisk kritik. Efter andra 
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världskriget uppkom en brist på arbetskraft vilket gjorde att kvinnor började efterfrågas i 

arbetslivet. Detta innebar början för debatten om kvinnans plats på arbetsmarknaden (Roman 

2004). Efter andra världskriget tog även könsrollsforskningen fart. Denna kompletterades 

under 1970-talet av feministiska kritiker. Feministen Barrie Thorne identifierade fem 

huvudteman i feministisk kritik av familjeforskning. Bland annat utmanades Parsons 

föreställning om att rollerna som ordnade familjen skulle vara biologiska eller funktionella. 

Uppfattningen att familjen måste analyseras utifrån ett socialt och historiskt perspektiv 

framkom också. Man menade även att begreppet familj måste ses och dekonstrueras för att 

synliggöra underliggande könsstrukturer (Ibid).  

     Debatten om könsrollernas funktionalitet tog fasta på att det rådde en stark androcentrism 

inom upprättandet av dessa, och att de knappast kunde anses vara funktionella utifrån 

kvinnans perspektiv. Rollernas komplementära funktion ifrågasattes också, och man framlade 

argumentet att rollerna skapar asymmetriska maktstrukturer mellan könen som vidmakthåller 

mäns makt över kvinnor. Vidare kritiserade man att Parsons benämnt kvinnans aktiviteter i 

hemmet som expressiv verksamhet, och ville betrakta dessa som arbete (Ibid). 

     En anledning till den funktionalistiska synen på familjen och äktenskapets komplementära 

roller stod att finna i den naturliga modersroll som man traditionellt tillskrivit kvinnan. Rollen 

som omsorgstagande moder problematiserades inte förrän på 1970-talet, då feminister 

kritiserade att kvinnan skulle vara emotionellt och utvecklingsmässigt beroende av att skaffa 

barn. Man tog upp de verkliga, icke-idealiserade situationerna som existerade i form av 

kvinnors känsla av maktlöshet och isolering. Det finns dock inte någon enhetlig samsyn på 

moderskapet, och den ibland nedvärderande kritiken av moderskapet från feministiskt håll på 

1970-talet har också fått kritik i sin tur från senare feminister (Ibid). 

 

2.3 Könsrollernas maktstruktur 

 

Christine Roman (2004) redogör i Familjen i det moderna för hur man inom vissa diskurser 

ansett den sexuella relationen mellan man och kvinna i sig är ett maktutövande, och därav 

även att den heterosexuella relationen i sig bygger på maktobalans. Roman skriver om hur 

man inom vissa feministiska rörelser menar att det är mäns kontroll över kvinnans sexualitet 

som utgör ”könsordningens grundbult” (Roman 2004, 88). Roman belyser vidare hur den 

romantiska kärleken som begrepp är det som enligt bland andra Simone de Beauvoir står som 

grund till den moderna kvinnans vilja att underordna sig mannen. Den romantiska kärleken 

har dock även inom sociologin tolkats som en naturlig konsekvens av det moderna samhället 

och en anpassning till detta. Roman skriver vidare att heterosexualiteten som norm har 
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ifrågasatts av Adrienne Rich, som menar att heterosexualiteten ”är en i grunden politisk 

institution som förtrycker kvinnor och reproducerar deras underordning” (Ibid, 91). Roman 

lägger också fram tesen om hur man framlagt tesen att man genom att låta fäder tidigt 

involveras i barnens uppfostran kan bryta könsuppdelningen. Här understryks alltså att de 

traditionella könsrollerna i ett förhållande förstärker ojämställdheten i samhället (Ibid).  

     Med postmodernismens ökade inflytande under 1990-talet tog diskursen en ny vändning. 

Man vände sig nu mot tidigare generaliseringar av begreppen man och kvinna. Man menade 

att kön produceras socialt, och dess komplexa innebörd underströks härvid. Man talade inte 

längre om kvinnors gemensamma erfarenheter (Ibid). Enligt Roman myntade Judith Butler 

begreppet den heterosexuella matrisen och underströk nu mer än tidigare kön som social 

konstruktion. Hon underströk den instabilitet som finns i begreppet kön och vad detta innebär. 

Kön skapades enligt henne genom de handlingar individer utför som anses som kvinnliga 

respektive manliga (Ibid). Christine Roman beskriver vidare hur man i många 

radikalfeministiska analyser anser det heterosexuella paret som en grund i det patriarkala 

systemet. Detta beror på den sociala konstruktionen att sexuell tillgänglighet och kvinnors 

sexualitet på mäns villkor är grundpelare i den heterosexuella relationen. Roman poängterar 

vidare hur våld och sex ofta går hand i hand även i frivilliga sexuella förbindelser, vilket även 

understryker en maktobalans (Ibid).   

     Den ovannämnda feministiska kritiken av könsrollerna har lämnat spår på forskningsfältet 

familjesociologi. På senare tid har området influerats till stor del av Anthony Giddens och 

Ulrich Becks arbeten och teorier om individualisering. Christine Roman redogör för nutida 

tankar om hur individualiseringen och den ökade moderniseringen av samhället dels anses 

kunna motverka djupare engagemang och förpliktelser, men på samma gång hävdar andra att 

individualiseringen nu har lagt fram möjligheten för mer jämlika och mer tillfredsställande 

relationer (Ibid). Roman framhåller att könsrollerna i dagens samhälle har undergått en sådan 

nedbrytning, att män och kvinnor nu ses som aktörer bortom en könsspecifik uppdelning. Den 

patriarkala familjemodellen håller nu på att upplösas. Denna tes framhåller, enligt Roman, 

bland andra Manuel Castells, och ser symptomen som låg nativitet, ett högre antal skilsmässor 

och diversifierade familjenormer som antydningar på detta (Ibid). Roman refererar till 

Castells som menar vidare att den uppgift man nu står inför med den mer jämlika synen på 

förhållanden, är att utveckla nya och förändrade former för samlevnad mellan könen. Han 

understryker vidare att det inte nödvändigtvis är en uppgift präglad av optimism. Giddens 

(1995) menar däremot att uppkomsten av ”den rena relationen”, en relation befriad från yttre 

sociala och ekonomiska förhållanden är positiv, och har öppnat möjligheten att ingå en 

relation för dess egen skull och för den tillfredsställelse den ger (Ibid). Han myntade vidare 
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begreppet ”confluent love” eller ”sammanflödande kärlek” (Ibid, 129), som står i kontrast till 

den romantiska kärleken i det att den förutsätter känslomässig och sexuell jämlikhet, och den 

rena relationens skörhet beror på kärlekens ökade inflytande. Det handlar således om ett slags 

demokratisk, jämlik och respektfull relation enligt Giddens (Ibid). Trots dessa positiva 

tongångar menar han dock att det genom det patriarkala samhällets historia av förtryck har 

uppstått en avgrund mellan könen som kan bli svår att överbrygga (Ibid). Man kan dock sluta 

sig till att en stor del av forskarna, inklusive Anthony Giddens samt Burgess och Lockes anser 

att den nya familjerollfördelningen byggd på ideal som demokrati och personlig lycka för 

parterna är positiv (Ibid).   

     Sara Eldéns (2009) avhandling är en granskning av hur den moderna populärterapeutiska 

trenden som också benämns som en psykologisering av samhället samspelar med den 

individualisering som skett i samhället och därmed ändrat synen på den heterosexuella 

relationen. Även om det heterosexuella paret framställts i populärterapeutisk media som 

könsneutral, hävdar författaren att könsnormen består, vari mannen intar en aktiv, offentlig 

roll och kvinnan en emotionell inåtvänd roll. Denna del av avhandlingen inspirerade mig att 

utveckla och undersöka resonemanget kring individualisering och könsroller, men att knyta 

detta till hur etablerade parterapeuter arbetar, och att utveckla problematiken och koppla den 

till egentliga målsättningar och sammanhållning för heterosexuella par.  

 

3. Metod 
 

En kvalitativ metod skiljer sig mot en kvantitativ genom att man i denna strävar efter en 

djupare förståelse för de företeelser som ska undersökas. Starrin och Renck (1996) redogör i 

boken Kvalitativa studier i teori och praktik för kvantitativ respektive kvalitativ 

intervjumetod. Författarna förklarar hur målsättningen för ens undersökning styr huruvida 

man bör använda sig av kvalitativ respektive kvantitativ metod. För den kvalitativa intervjun 

gäller att ha som målsättning att undersöka bakomliggande, dolda anledningar som på förhand 

inte är kända, varemot en kvantitativ metod strävar efter att bekräfta eller mäta omfattningen 

av något som på förhand är bestämt (Svensson och Starrin 1996). 

     Det som karakteriserar kvalitativa intervjuer är att de ger en god inblick i människors 

erfarenheter, upplevelser, attityder, drömmar, åsikter och känslor (May 2005). Då det 

huvudsakliga syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för parterapeuters 

upplevelser och tankar kring jämställdhet och individualiseringens betydelse för moderna 

parrelationer blev de kvalitativa intervjuerna ett följdriktigt val.  
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De kvalitativa intervjuerna kan grovt delas in i fyra kategorier. Dessa är de strukturerade, de 

semistrukturerade, de ostrukturerade, samt gruppintervjuer (May 2005). Det finns inga 

omedelbart förestående skäl till att utföra intervjuer i grupp, då jag främst valt att inrikta mig 

på parterapeuter som arbetar individuellt, och då deras yrkesetik innefattar en hög grad av 

sekretess och förespråkar att de inte diskuterar sina klienter ingående med varandra. 

Tillgången till intervjupersoner är också begränsad, vilket även försvårar denna form av 

tillvägagångssätt. Ostrukturerade intervjuer som låter den intervjuade tala fritt om 

övergripande ämnen kan ge mig otillfredsställande information kring de perspektiv jag 

fokuserar. Strukturerade intervjuer tenderar däremot att hämma det kvalitativa djup jag vill 

uppnå genom dessa samtal. Intervjuaren är genom den strukturerade intervjun inte intresserad 

av personliga synpunkter eller attityder, vilka i mitt fall är relevanta och därmed utesluter jag 

även denna intervjuform (May 2005). 

 

3.1 Reflektioner kring förtjänster och val av metod 
 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjumetoden valdes för att få ta del av ett djupare 

resonemang hos de fyra intervjuade terapeuterna och deras uppfattning och bild av de klienter 

de arbetar med. Jag ville även veta hur de förhöll sig till individualiseringens påverkan på 

relationer och hur jämställdhetsaspekten förenade sig eller ställde sig emot det behandlade 

parets förhållande. Vidare har jag undersökt hur dessa aspekter rent praktiskt påverkat frågor 

kring hur terapeuterna jobbar med förhållanden. Frågorna är ganska komplexa – till exempel 

huruvida parets eller individens behov styr förhållandets framtid och utveckling, som inte med 

direkta frågor kan bekräftas eller motbevisas, varför en kvantitativ metod blev olämplig, eller 

i alla fall inte optimal för syftet med undersökningen. 

     Eftersom jag ville diskutera specifika frågor som rörde min teori och perspektiv var jag 

tvungen att bevara en viss kontroll över intervjuns riktning. Jag ställde öppna frågor för att få 

en djupare förståelse för mina intervjupersoners erfarenheter och åsikter. Semistrukturerade 

intervjuer kunde ge ett kvalitativt djup genom de öppet formulerade frågorna samtidigt som 

dessa kunde styras in på tematiska inriktningar som var relevanta för mitt arbete (May 2005). 
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3.2 Metodens nackdelar 
 

Den mest omedelbara nackdelen med den kvalitativa metoden i det här fallet var antalet 

intervjuade personer och den grad av representativitet som följde med detta relativt låga antal. 

Att jag inte kunnat genomföra fler intervjuer än fyra beror till största delen på svårigheten att 

finna parterapeuter som velat delta men även på tidsbegränsningar för arbetet.  

     Ytterligare en nackdel med den kvalitativa metoden hängde starkt samman med rollen 

intervjuaren har i en sådan studie. Erfarenhet hos intervjuaren och skicklighet är viktiga och 

min brist på erfarenhet kunde vara en nackdel och påverka intervjun (Svensson och Starrin 

1996).       

 

3.3 Generaliserbarhet 
 

Validitet handlar om att mäta det man har ansett mäta (Jönson 2010). För att hårdra 

validiteten kan man ställa sig frågande till om man verkligen undersöker sanningen.  En risk 

vad gäller valet av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som undersökningsmetod i det 

aktuella ämnet, var att en lockelse att göra generaliseringar utav det framkomna 

intervjumaterialet gjorde sig gällande. Det var högst sannolikt att de fyra intervjupersonerna 

inte kom att framföra representativa åsikter och förklaringar till de frågor jag ställde dem, och 

de samtalsämnen som uppstod i intervjuerna. Man kan dock genom ett så kallat narrativt 

metodologiskt förhållningssätt (Bloom et al 2006) hävda att denna typ av generaliseringar inte 

kan göras över huvud taget, utan att de individuella, mångfacetterade erfarenheterna och 

personlighetsdragen hamnar i skymundan. Här kan man dock också invända, att 

individualiseringen i samhället i sig är just en sådan generalisering som det narrativa 

förhållningssättet bestrider. Det var dock inte undersökningens syfte att genom kvalitativa 

intervjuer bekräfta samhällets individualisering, utan istället att se närmare på vissa utvalda 

terapeuters syn i olika frågor utifrån ett hypotetiskt alltmer individualiserat samhälle och dess 

påverkan på relationsfrågor.  

     Man kan fråga sig om fyra intervjupersoner är ett lämpligt antal. Å andra sidan kan man 

om man väljer att intervjua ett större antal personer riskera att få sitta med ett oöverskådligt 

stort material som försvårar ingående tolkningar av intervjuerna. Har man däremot för få 

personer, blir det svårt att dra några paralleller alls (Svensson och Starrin 1996). 

     Som en konklusion till vad som sagts ovan, så vill jag här nämna att jag var medveten om 

problematiken kring generaliseringar, men att jag ansåg att antalet intervjuade ändå var stort 
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nog för att kunna dra några väl grundade konklusioner. Jag var även intresserad av 

intervjupersonernas subjektiva upplevelser, erfarenheter och synpunkter och i ett led av detta 

kunde jag ej dra någon generell slutsats om vad som var sant. Mitt syfte med mina intervjuer 

var att få en djupare förståelse för hur man som parterapeut förhåller sig till olika aspekter 

som är förknippade med individualisering och jämställdhet inom parterapin. Genom arbetet 

ville jag diskutera terapeuternas arbete i ljus av samhällets trender och förändringar.  

 

3.4 Hur empirin har analyserats 
 

Intervjuerna har transkriberats och kodats. Kodningen innebär att informationen bryts ner i en 

mängd delkoder för att, i enlighet med Patrik Aspers, kunna genomföra en kvalificerad och 

relevant kodning och analys av en högre kvalitet (Jönson 2010). Jag har kodat informationen i 

tematiskt och undersökt ifall diverse parterapeuter upplever lika eller olika problem som 

uppkommer i en behandling utifrån individualisering kontra jämställdhetsaspekterna.  

     Jag har gentemot den insamlade empirin intagit ett hermeneutiskt förhållningssätt. Detta 

innebär i korthet, som Ulla Sjöström skriver i ”Hermeneutik – att tolka utsagor och 

handlingar” att ”[…] synliggöra hur det ter sig för enskilda unika människor att existera under 

sina villkor eller att klargöra innebörden i unika mänskliga förhållanden och sammanhang”( 

Starrin och Svensson 1994, 73). Då det hermeneutiska förhållningssättet innebär ett 

synliggörande av enskilda individuella utsagor i sin egen unika kontext, är detta även ett 

förhållningssätt som går hand i hand med den kvalitativa intervjumetoden som jag valde att 

använda i min undersökning.     

 

3.5 Intervjuarens position 
 

När man genomför en intervju är det oundvikligt att inte falla inom den asymmetriska 

maktrelationen som råder mellan den intervjuade och intervjuaren, oftast med den som 

intervjuar som har makten. Många lyfter fram den kvalitativa intervjun som fri från dominans 

som istället präglas av tillit, empati och fritt utbytbara åsikter (Jönson 2010). Dock blir det 

omöjligt att inte styra in den intervjuade till att svara på det jag eftertraktar då jag har 

förutbestämda perspektiv jag vill få kännedom om. Jag vill genom det ovan sagda skildra min 

medvetenhet att jag kan ha påverkat respondenten och därmed insamlandet av empirin. För att 

förhålla mig så neutral och öppen som möjligt ställde jag öppna frågor och moraliserade eller 

argumenterade inte mot svaren som uttalades. Då min tolkning av empirin har granskats med 
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individualiseringsteorin som glasögon blev det utmanande att inte se på materialet deduktivt. 

Ambitionen var att få en djupare förståelse, som kvalitativa metoder innebär (Jönson 2010).  

 

3.6 Etiska överväganden   
      

Innan intervjuerna påbörjades var det viktigt att reflektera kring en del etiska överväganden. 

Jönson (2010) hänvisar till Patrik Aspers som menar till och med att etiken är den viktigaste 

delen och ska vara ett självklart övervägande i alla undersökningar man genomför (Jönson, 

2010). Jag valde att med utgångspunkt i Steinar Kvales (2009) ”Den kvalitativa 

forskningsintervjun”, ta upp viktiga aspekter gällande etik. För att inte någon av de 

intervjuade personerna ska komprometteras bör man ta ställning till hur relevant det är att 

personernas identiteter offentliggörs. Det kan finnas goda argument för att redovisa de 

intervjuades yrke och kön. Detta har jag även redogjort för, då det kan vara av relevans för de 

redovisade resultaten. Däremot valde jag att avstå från att ange uppgifter som kan identifiera 

mina intervjupersoner. Detta skulle kunna vara relevant om intervjuerna gällde någon specifik 

akademisk polemik, eller om intervjupersonen själv önskat vara offentlig. Man bör dock 

betänka, att om intervjupersonernas namn röjs, kan detta på grund av uppsatsens offentlighet 

innebära att deras yttranden slår tillbaka på dem i framtiden. För att få så uppriktiga svar som 

möjligt från de intervjuade är det därför också en fördel med anonymitet. Kvale skriver om 

två infallsvinklar som stödjer resonemanget om upprätthållande av en hög grad av 

anonymitet. Dels den tidigare nämnda avsikten att skydda intervjupersonerna, men 

anonymiteten kan även fungera som ett alibi för forskaren så att hon/han kan tolka deras 

åsikter utan att bli motsagd (Kvale 2009). För att garantera personernas anonymitet har jag 

valt att inte nämna några namn på de intervjuade utan istället att tillskriva dem var sitt 

nummer. 

     En annan aspekt som är av vikt som Tim May (2005) tar upp är den om informerat 

samtycke (May 2005). Detta innebär i korthet att jag skickat ett introduktionsbrev där jag kort 

beskrivit syftet med intervjuerna, att jag önskat spela in samtalet, ungefär hur lång tid 

intervjun kommer att ta, samt mina kontaktuppgifter. De fick även information om att de 

intervjuade när som helst kunde avsluta intervjun eller avstå från att svara på frågor de inte 

kände sig bekväma med. All information i introduktionsbrevet upprepades muntligt innan 

själva intervjun ägde rum. Utöver de aspekter som berör forskningens mål och hur 

forskningsprocessen kommer att gå till är det också viktigt att informera vilka konsekvenser 
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som eventuellt kan bli gällande vid publiceringen av forskningsresultatet. Detta innebär att 

mitt material kommer att vara offentligt och kan tänkas användas av andra studenter.  

 

3.7 Urval samt genomförandet av intervjuerna 

 
Parterapeuter som urvalsgrupp valdes med tanke på den erfarenhet av arbete med relationer 

som yrkeskategorin kan antas inneha. Terapeuterna antogs härvid kunna ge mig en bra bild av 

generella situationer som rör relationer, samt de svårigheter som dagens par ställs inför. Deras 

långa arbetserfarenhet med parförhållanden (minst tio år) såg jag som en källa till praktisk 

orientering, angående både jämställdhetsutvecklingen samt människans kanske alltmer 

individfokuserade roll i samhället.   

     Jag kontaktade i första hand socialtjänstens familjerådgivning i fem olika kommuner, men 

det visade sig att det skulle dröja några veckor innan jag kunde komma och genomföra mina 

intervjuer. Då jag hade ägnat den första tiden åt litteraturläsning började tiden rinna ut för 

detta arbete och jag sökte mig till privata parterapiverksamheter. Av 19 utskickade 

introduktionsbrev till olika privata parterapeuter samt ett telefonsamtal då jag inte fick någon 

respons av mina mottagare var det två stycken terapeuter som samtyckte till en intervju. 

Genom den så kallade ”snöbollseffekten” blev jag via dem hjälpt till de två senare 

terapeuterna. Det skulle vara önskvärt att intervjua fler terapeuter men så som 

händelseförloppet ovan visar var det problematiskt att få tag i terapeuter som samtyckte till 

intervju.  

     Samtliga intervjuer ägde rum på terapeutens arbetsplats och varade mellan 70 och 100 

minuter. Två av de intervjuade var män och två var kvinnor. Samtliga arbetade med par, hade 

minst 10 års arbetserfarenhet och arbetade i dagsläget i privata verksamheter. Då den privata 

parterapin som erbjuds av mina parterapeuter kostar runt tusen kronor per tillfälle och i 

genomsnitt tar 8-10 gånger är det kanske en hjälp som främst riktar sig till en högre 

medelklass.  Intervjupersonerna kontaktades via email, och efter utskickat informationsbrev 

(se bilaga 2) bestämdes möte.  

     För att stärka reliabiliteten i min undersökning använde jag mig av en inspelningsmaskin 

för att underlätta intervjusituationen samt kvalitetssäkra empirin, som även transkriberades. 

Ytterligare ett verktyg i min intervju var en på förhand skriven intervjuguide som syftade till 

att strukturera upp teman som jag fokuserade kring (se bilaga 1). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Trygghet eller frihet på bekostnad av varandra? 
 

I förestående avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera de 

empiriska data som insamlats att redogöras för. Den övergripande teorin som ska användas 

för att analysera de empiriska data som tagits fram är teorin om samhällets individualisering. 

Detta avsnitt redogör för några aspekter av individualiseringen som är av relevans för 

analysen av empirin. De aspekter som ska fokuseras är individualiseringens betydelse för 

kvinnans frigörelse, och individualiseringens betydelse för begreppet kärlek och hur 

definitionen av denna har förändrats. 

     De villkor vi har att leva efter som människor förändras i takt med att det samhälle som 

omger oss förändras. Fokus i västvärlden har under en lång tid skiftat från överlevnad till ett 

individuellt självförverkligande, då den ökade tryggheten möjliggjort en högre grad av frihet. 

Samhället i väst har börjat karakteriseras av en i vissa avseenden kanske för stor individuell 

frihet, som det moderna samhället fört med sig. Äldre samhällsformers kollektivism har 

skiftat i västvärlden mot en fokus på samhällets funktion för individen, istället för individens 

plats i samhället. Detta fenomen benämner man inom sociologin som individualisering. Ulrich 

Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2002) beskriver i Individualization  en grad av 

osäkerhet som det medfört: 

 

In the most public and the most private ways we are helplessly becoming high-wire dancers in the circus tent. 
And many of us fall. Not only in the west, but in the countries that have abrubtly opened their doors to the 
western ways of life. People in the former GDR, in Poland, Russia or China, are caught up in a dramatic 
‘plunge into modernity’ (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 2) 

 

Författarna skriver vidare hur individualiseringen har karakteriserats genom två premisser. 

Den första är upplösningen av tidigare existerande samhällsnormer, exempelvis könsroller, 

klass, familj och liknande. Den andra premissen är en fråga, samt ett svar som är en 

konsekvens av den första utgångspunkten: Hur förhåller man sig gentemot ett samhälle där 

tidigare levnadsbetingelser och styrande auktoriteter såsom religion och tradition upplöses 

och försvinner? Svaret är, som Beck och Beck-Gernsheim skriver, att det i det moderna 

samhället bildas en rad nya begränsningar och förhållningssätt för individer (Ibid). De 

framhåller härvid att de begränsningar som tidigare funnits för människor i form av 

exempelvis ett livslångt äktenskap, inte längre finns utan istället utbytts mot något som 
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Bauman (1993) benämnt som ett slags ”luffarmoral” (vagrant’s morality), vilket innebär en 

mer rotlös, osäker tillvaro:  

 

”[…] he does not know how long he will remain where he is, and it is not usually he who decides the length 
of his stay. He chooses his goals as he goes along, as they turn up and he reads them off the signposts. [---] 
What drives him on is disappointment with the last place he stopped at, and the never-dying hope that the 
next, yet unvisited place, or perhaps the one after that, will be free of the defects which have spoiled the ones 
up to now.” (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 2)     

 

En existens med för mycket frihet innebär på så sätt ett osäkert livsöde, där människan inte 

längre är lika mån om att behålla sina orienteringspunkter – eller en omöjlighet att finna sig 

till rätta någonstans, eftersom vissheten eller hoppet om att det kan vara bättre någon 

annanstans alltid är närvarande.   

     Erich Fromm (1943) skriver i Flykten från friheten att människan, sedan hon frigjort sig 

från de förindustriella strukturerna som för henne innebar trygghet och begränsning, har 

skänkts en frihet och intellekt av den nyvunna ordningen, men även gjorts ensam, ängslig och 

maktlös. Författarens ståndpunkt är att denna frihet är direkt plågsam för den moderna 

människan (Fromm 1943).  

     Det finns en annan baksida av friheten förutom den ovannämnda ensamheten, och denna är 

förlusten av trygghet. Zygmunt Bauman (2001) skriver i Det individualiserande samhället om 

Freuds definition av lycka. Denna beskrivs som ”det ofta plötsliga tillfredsställandet av 

kraftigt uppdämda behov” (Bauman 2001, 55) vilket i förlängning innebär att lycka kräver 

frihet. Detta står i kontrast till behovet av trygghet. Frihet innebär ett risktagande och trygghet 

innebär därför ett avkall på frihet. Total frihet innebär ett totalt risktagande medan total 

trygghet innebär total brist på frihet. Eftersom dessa komponenter är beroende av varandra 

gör människor en avvägning på bekostnad av endera. Strävan efter lycka innebär uppoffringar 

och kommer därför alltid att undfly människan (Ibid). Bauman menar vidare att vårt 

postmoderna samhälle skapar en känsla av vanmakt och otillräcklighet då våra ramar och 

normer suddats ut och skapat en frihet: ”Frånvaro av försåtliga och påträngande hinder och 

gränser brukar vi kalla frihet. De flesta av oss, invånare i den senmoderna eller postmoderna 

världen, är i den meningen precis så fria som våra förfäder bara kunde drömma om att vara” 

(Ibid, 58). Bauman hävdar bestämt att den frihet som individualiseringen har inneburit är ett 

öde och inte ett val. Han betonar det negativa att människor idag bara har sig själva att skylla 

och förlita sig på när det gäller till exempel sjukdomar man drabbas av, arbetslöshet eller 

andra kriser i livet (Ibid).     

     Om man tar resonemanget om frihet på bekostnad av trygghet och vice versa ovan, och 

applicerar detta i praktiken, på långa förhållanden, så kan man dra paralleller till hur 

passionen som ofta existerar i början av ett förhållande, ofta går förlorad som en uppoffring 
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för den trygghet ett långt och stabilt förhållande innebär. Esther Perel (2007) skriver i Vill ha 

dig: Att hålla lusten levande i långa förhållanden om det går att hålla passionen levande i 

långa förhållanden. Hon ställer här människans behov av trygghet i förhållanden i kontrast till 

behovet av omväxling och förnyelse (Perel 2007). Hon skriver: ”I långvariga relationer finns 

en stark benägenhet att favorisera det förutsägbara framför det oförutsägbara. Men erotiken 

behöver det oförutsägbara för att kunna blomstra. Åtrån stångas vilt mot vanan och 

upprepningen”(Ibid, 34). Perel menar att botemedlet är att införa ett mått av ovisshet i 

relationen. Hon skriver vidare att den dock redan finns där, men att parterna själva måste 

släppa taget om den illusoriska tryggheten och öppna ögonen för ovissheten, och kanske 

framförallt oberäkneligheten och komplexiteten hos sin partner (Ibid).  

     Författarna till boken Från homo sapiens till homo zappiens framlägger att många idag 

hyser åsikten att Sverige är ett land där vi är extrema i vår individualisering och att vår strävan 

efter individuell autonomi inte kan jämföras med många andra kulturer (Olsson et al 2006). 

Författarna benämner även svenskar som ett folk med beroendefobi, där vi förkastar många 

sociala bindningar som vi egentligen behöver och som är självklara i andra länder. Svenskar 

vill inte vara beroende av familj, släkt och vänner då de anser att det skulle innebära att de 

stod i en personlig skuld till andra. Istället finns liberala röster som anser att vi istället blir 

beroende av välfärdsstaten som ska stå till buds med bland annat a-kassa, arbetsförmedling 

och bidrag. Förklaringen till denna attitydförändring gällande individualitet är att vi inte 

längre kämpar för att överleva utan istället lägger fokus på vårt eget individuella 

självförverkligande. I jakt på tid och ett bättre jag tänker vi mest på oss själva. Då 

informationssamhället överrumplar oss med information, krav, möjligheter och sinnesintryck 

blir följden att vi inte längre känner oss behövda då de gamla efterkrigsstrukturerna ändras 

och skapar social oro och ekonomisk osäkerhet. Den tidigare nödvändigheten att samarbeta 

och tänka utifrån en kollektivism har ersatts av en tid där alla vill leva på toppen av Maslows 

behovspyramid där vi ska självförverkligas och reproducera bilder av vad som är ett gott liv 

och hur man uppnår detta. Det resulterar i en mentalitet som präglas av en jagfixering. 

Eftersom allt ska utgå från individer kan detta stå i kontrast till ett gemenskapstänk som är 

grunden för ett fungerande förhållande. Individualiseringens effekter blir indirekt ett skydd av 

en partner från ett en relation som skall bygga på gemensam vinning då det fordrar en 

anpassning och uppoffring för ett oss - en fungerande relation (Olsson et al 2006). 
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4.2 ”A Life of One’s Own”: Individualiseringen och 

kvinnans frigörelse 
 

Ur Et dukkehjem (Henrik Ibsen): 

 

Helmer: Nora, – kan jeg aldrig blive mere end en fremmed for dig? 
Nora (tager sin vadsæk): Ak, Torvald, da måtte det vidunderligste ske. – 
Helmer: Nævn mig dette vidunderligste! 
Nora: Da måtte både du og jeg forvandle os således at –. Å, Torvald, jeg tror ikke længer på noget 
vidunderligt. 
Helmer: Men jeg vil tro på det. Nævn det! Forvandle os således at –? 
Nora: At samliv mellem os to kunde bli'e et ægteskab. Farvel (Ibsen 1971, 275f). 
 

I Henrik Ibsens (1879) berömda pjäs Et dukkehjem lever Nora i ett idylliskt äktenskap med 

mannen Torvald Helmer. Utåt sett är det ett perfekt hem, men innanför fasaden upplever Nora 

sig som en fånge utan personlighet. Dramat slutar med att Nora lämnar man och barn för att 

kunna bli människa. Hon väljer att lämna trygghet, finansiellt oberoende och till och med sina 

egna barn för att kunna uppleva ett självförverkligande. När dramat kom ut i slutet på 1800-

talet väckte det stor debatt på grund av sitt förespråkande av kvinnlig frigörelse. Flera 

pessimistiska röster gjorde sig hörda, bland andra August Strindberg, som skrev ett motdrama 

i novellsamlingen Giftas. 

     Det som på 1800-talets slut väckte stor uppståndelse i teorin, är idag ett faktum. Mannen 

och kvinnans ställning har förändrats, och äktenskapets ställning ser diametralt annorlunda ut 

nu. Skilsmässor är mycket mer vanligt förekommande numera, i synnerhet från kvinnans håll. 

Det som det moderna samhället har fört med sig, där kvinnans kamp för frigörelse och 

feminismen har spelat en viktig roll, är att äktenskapet nu befinner sig på samma osäkra mark 

som individen i det moderna samhället. Äktenskapet är en institution skapad i en annan tid, 

och dess ställning och funktion har i vårt nutida samhälle förlorat många av sina 

förankringspunkter.   

     Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim (2002) skriver i Individualization om vad 

1900-talets sexuella revolution med dess attitydförändringar och dess moraliska frigörelse har 

betytt för kvinnor. Den kvinnliga sexualiteten, som tidigare varit något tabubelagt, frigjordes 

under 1970- och 1980-talet och resulterade i vissa fall i att ett motsatt förhållande uppkom:  

 

In the wake of ’liberalization’, moreover, girls and women were subject to far more sexual demands than in 
the past – ranging from the peremptory expectations of a peer group to the stronger pressure of boyfriends. 
This resulted in a peculiar inversion. Whereas sexual relations used to be strictly forbidden as a general norm, 
there was now a pressure on girls to have sex even if they really did not want to ; it was a question of 
‘keeping up with others’, because it was supposedly ‘the done thing’, so as not to lose a boyfriend. Under 
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such conditions, the right to ‘autonomy’ turns into another form of heteronomy and the ‘new freedom’ 
becomes a new compulsion (Beck och Beck-Gernsheim 2002, 68). 
 

Författarna framhåller vidare att konsekvenserna och riskerna avseende sexuellt umgänge är 

större för kvinnor. Detta skulle innebära att den sexuella revolutionen både har förenklat och 

försvårat kvinnans situation. Man kan säga att det är ett exempel på hur ökad frihet och ökat 

antal valmöjligheter har lagt mer ansvar på individen. Ett exempel på detta är tillgängliga 

preventivmedel, som pålagts kvinnan, då det i slutändan är hennes kropp och därvid henne 

som konsekvenserna ytterst berör (Ibid).  

     Den sexuella revolutionen och den mer accepterande synen på sexualitet har vidare 

inneburit en ny syn på, och en ny form av förhållande, som Beck och Beck-Gernsheim (2002) 

uttrycker det, ”living together without a marriage certificate, or ’trial marriage’” (Ibid, 71). 

Innan 1960-talet var sex före äktenskapet ovanligt eller företogs i hemlighet, mer eller mindre. 

Ett sexuellt förhållande blev senare, vid 1980-talets början något som togs för givet, och sågs 

av kvinnan som ett meningsfullt alternativ, och attityden gentemot detta var att det gällde ’tills 

man funnit den rätte’. Detta kan ses som att trots att det fortfarande existerade ett slags 

uppfattning om att ett långvarigt, fast förhållande och äktenskap var målet, så låg vägen fram 

till att uppnå detta mer aktivt hos kvinnan själv, och att hon själv kunde forma kriterierna för 

hur detta skulle se ut (Ibid).  

     En annan betydelsefull trend under de senaste årtiondena har varit den ökade frekvensen 

av skilsmässor. Beck och Beck-Gernsheim förklarar denna trend med att äktenskapets 

funktion dramatiskt förändrats under loppet av industrialiseringens framfart. Äktenskapets 

karaktär ändrades från att vara primärt materiellt och socialt orienterat, till att under 1800-talet 

vara ett materiellt-emotionellt förbund, för att numera tendera mer och mer mot att vara ett 

emotionellt band mellan två individer (Ibid). Denna senaste form av äktenskap innebär 

således en fokus på två individers band till varandra för att tillfredsställa individens inre 

behov. Det är personlig lycka som står i centrum för förbundet, och därvid har äktenskapets 

band försvagats avsevärt. Om lyckan inte uppnås genom samvaro med en viss person blir 

konsekvensen av detta att skilja sig och leva ensam. Beck och Beck-Gernsheim förklarar 

vidare hur antalet skilsmässor från kvinnans sida i ett äktenskap är fler än de från männens 

håll. Detta anser de bero på dels att kvinnans förhoppningar på ett gott, uppfyllande äktenskap 

är större än mannens, och dessutom att om en kvinna har höga mål gällande sin karriär, och 

hon märker att familjen står i vägen för denna, så väljer hon skilsmässa (Beck och Beck-

Gernsheim 2002). 

     Beck och Beck-Gernsheim menar vidare att själva skilsmässan är ett sätt för kvinnan att bli 

mer självständig. De beskriver perioden efter skilsmässan som en period vari kvinnan finner 
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sig själv genom den tvingade självständigheten. Problem med denna förändring är att 

kvinnans ekonomiska situation, beroende på samhällets fortsatta ojämställdhet, försvåras 

betydligt mer än mannens. Skilsmässan kan enligt författarna sammanfattas som 

”independence without adequate preparation” (Ibid, 73). Skilsmässan är samtidigt en 

möjlighet till självuppfyllelse, och samtidigt då riskerna och begränsningarna för kvinnan som 

ensamstående är större än för mannen (Ibid). Då möjligheterna till skilsmässa ökar, ökar även 

ett slags livsstil som möjliggör fortsatta individuella möjligheter efter skilsmässan. Tecken på 

detta hävdar författarna, är ett ökat antal par som väljer att inte gifta sig eller skaffa barn 

tillsammans (Ibid). Andra intressanta studier visar på att när en separation inträffar mellan 

föräldrar gynnar det i högre utsträckning kvinnans karriärmöjligheter medan det för männen 

försvårar situationen att både sköta hem, ta hand om barnen på deltid och arbeta vilket tyder 

på att det inom familjer finns en fortsatt obalans när det gäller hushållsarbetet som domineras 

av en kvinnlig syssla (Elvin-Nowak 2003). 

     Kvinnans frigörelse och den sexuella revolutionen har inneburit en rockad av tidigare 

gällande roller i äktenskap och förhållanden. Det är inte längre självklart att det är mannen 

som gör karriär och att kvinnan sköter hemmet och barnen. Det har skett ett skifte både 

gällande könsroller och även maktbalansen i ett förhållande. Man kan fråga sig vad dessa 

förändringar på sikt innebär för ett förhållande, och om det i nedbrytandet av könsrollerna har 

blivit svårare att veta vad det innebär att vara kvinna eller att vara man. Esther Perel (2007) 

framhåller i Vill ha dig: Att hålla lusten levande i långa förhållanden att det i förhållandets 

sexualitet ibland behövs en ojämn maktbalans, men att denna på sätt och vis försvårats genom 

vår moderna syn på ett jämställt förhållande. Hon poängterar dock att erotiken i ett 

förhållande och dess låtsaslekar kan behöva en hierarkisk maktstruktur för att fungera, och att 

detta följaktligen borde separeras från förhållandet i sin helhet (Perel 2007).  
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4.3 Den romantiska kärleken och den rena relationen 
 

Anthony Giddens (1995) gör i Intimitetens omvandling en studie i hur den sexuella 

revolutionens frammarsch idag har transformerat intimiteten och haft en inverkan på 

privatlivet i det moderna samhället. Den romantiska kärleken utgör ett nyckelbegrepp i verket, 

och dess moderna definition har genomgått ett antal förändringar. Författaren ställer 

begreppet romantisk kärlek i kontrast till en annan företeelse, nämligen den passionerade 

kärleken, som han beskriver som sambandet mellan sexuell attraktion och kärlek. Giddens 

spårar begreppets ursprung ända tillbaka till det forntida Egyptens kärlekslyrik (Giddens 

1995). Man kan här spekulera omkring huruvida inte företeelsen har existerat än längre än så. 

Den beskrivs vidare som ett engagemang som är ”[…] genomträngande och så starkt att det 

kan få individen, eller båda individerna, att bortse från sina vanliga skyldigheter” (Ibid, 41). 

Den passionerade kärleken beskrivs därvid som farlig ur ett samhälleligt och pliktmässigt 

perspektiv. Den beskrivs som universell, till skillnad från den romantiska kärleken, som är 

mer kulturspecifik (Ibid). 

     Enligt Giddens har den romantiska kärleken, såsom vi ska förstå begreppet, sina rötter i det 

sena 1700-talet. Den romantiska kärleken kan förstås som en fusion mellan den kyska 

äktenskapliga kärlek som rådde, och den utomäktenskapliga passionerade kärleken, som 

tidigare åtskildes, även i kulturer utanför Europa. Den romantiska kärleken kunde alltså ses 

som en fusion mellan den för den passionerade kärlekens typiska idealisering av den andra 

och äktenskapets mer långvariga och bestående engagemang i kärleksobjektet (Ibid). Man kan 

definitionsmässigt säga att den romantiska kärleken motsägelsefullt nog benämns som att den 

”bryter mot sexualiteten och omfattar den.”(Ibid, 42). Partnern ses som speciell och samtidigt 

oskuldsfull. Den var en början till en individuell strävan efter att finna en partner att tillbringa 

resten av livet med. Det oförenliga härvid skulle kunna tänkas vara att en livslång passion 

skulle gå att vidmakthålla. Utifrån detta skulle man kunna se den moderna kärleken, påverkad 

av den sexuella revolutionen, som trots detta får sägas ha ganska många förankringspunkter 

hos den romantiska kärleken, som mer kravfull, då den måhända förutsätter ett slags livslångt 

vidmakthållande av den passionerade kärleken.   

     En vidare mycket betydelsefull tillkomst som följde i spåren av den romantiska kärleken, 

är uppkomsten av hemmet. Denna följdes av en förändrad relation mellan föräldrar och barn. 

Dess status, och hemmets med den, förändrades från ett patriarkalt styre till en moderlig 

kärlek (Ibid). Detta förstärkte i sin tur, då modern idealiserades till ett slags hemmets kärna, 

också de tvåkönade rollerna inom familjen. Kvinnan idealiserades till en avsexualiserad 

varelse, en dubbelmoral som manligheten hanterade genom att avskilja hemmiljön från skild 
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från horan eller älskarinnans sexualitet (Ibid). Detta skulle kunna tolkas som ett slags 

avspegling av den traditionella äktenskapliga bilden som tidigare beskrevs, med den 

skillnaden att den romantiska kärleken gav kvinnan en aktiv roll som sökande efter den rätte, 

med vilken ett livslångt förhållande skulle inledas. Giddens skriver vidare att detta sökande 

har en djupare innebörd, som kan ses som ett slags skapelseprocess ”vars mål är en ömsesidig 

biografisk berättelse”(Ibid, 48).   

     Trots den romantiska kärlekens förändring av äktenskapet till ett mer aktivt 

självförverkligande för kvinnan, fanns ojämlikheten kvarvarande då det bara var genom att 

gifta sig som kvinnan verkligen kunde finna sin identitet och sin autonomi (Ibid). I senare tid 

har detta dock förändrats. Giddens (1995) myntar i Intimitetens omvandling begreppet den 

rena relationen. Denna form av relation var en utveckling och en nutida benämning av en 

demokratisk relation, en relation där relationen i sig ingås för att den etableras för båda parters 

tillfredsställelse. Giddens benämner vidare den rena relationen som en ”allmän 

omstrukturering av intimiteten” (Ibid, 57). Uppkomsten av den rena relationen gav också, 

enligt Giddens, liv åt en ny form av kärlek, som han benämner den sammanflödande kärleken. 

Där den romantiska kärleken då den utövas skapar en känsla av helhet hos individen, då 

denne projicerar en del önskvärda egenskaper på den andre, skapar däremot den 

sammanflödande kärleken utvecklingsmöjligheter för öppenhet och intimitet. Uttryckt med 

Giddens ord: ”Att öppna sig själv för den andra, ett tillstånd jag fortsättningsvis kommer att 

benämna sammanflödande kärlek, är i vissa avseenden motsatsen till projektiv identifikation, 

även om sådan identifikation ibland kan fungera som en väg som leder fram till detta 

tillstånd” (Ibid, 60). Giddens menar vidare att den sammanflödande kärlekens framväxt är en 

orsak till det ökade antalet skilsmässor, då den sammanflödande kärleken inte delar den 

romantiska kärlekens jakt på ’den rätte’. Ur en jämlikhetsaspekt är den sammanflödande 

kärleken mycket viktig, då den utvecklar sig endast i den mån intimiteten utvecklar sig, vilket 

förutsätter att även män öppnar sig och visar ett känslomässigt beroende och sårbarhet. Den 

sammanflödande kärleken ställer den sexuella njutningen i centrum för relationen och den 

sexuella relationen blir en nyckelfaktor för upprätthållandet av kärleken. Detta har i sin tur 

också minskat klyftan mellan vad som förr ansågs för respektabla kvinnor och de som inte 

ansågs för respektabla. Monogami blir därvid också en essentiell faktor i den mån den anses 

önskvärd i relationen. Den sammanflödande kärleken innebär vidare inte uteslutande 

heterosexuella relationer (Ibid).       

 

 



 22 

5. Analys av empiri 
 

I analysen ska terapeuternas utsagor förstås med hjälp av teorin. Mer specifikt kommer 

analysen att förstås och förklaras genom Giddens definition av den sammanflödande kärleken 

och den rena relationen. Baumans teori kring ”vagrant’s morality” som går hand i hand med 

Beck och Beck-Gernsheims teori gällande trial marriage som menar på att vi inte fullt 

engagerar oss i ett förhållande utan ständigt söker någon bättre partner. Vidare har Giddens 

redogörelse för, och uppkomst av den sammanflödande kärleken fått förklara hur en jämställd 

relation kan se ut idag, och dennes modell har jämförts med terapeuternas utsagor om en 

fungerande relation.  Individens självförverkligande och kvinnans frigörelse har också stått 

som bakgrund till förståelsen av terapeuternas syn på förhållanden och hur pars individuella 

självförverkligande i vissa fall utgör problem i pars sammanhållning. Begrepp som trygghet i 

kontrast till frihet och jämställdhetens utveckling har också bidragit till förståelsen av empirin.  

 

5.1 Sammanställning och analys av intervjusvaren 
 

5.1.1 En fungerande relation 

 

I diskussionen om vad som konstituerar en fungerande relation framkommer indirekt vilket 

band som knyter samman parterna och även vilka förväntningar man har på ett förhållande. 

Terapeuternas definition av en fungerande relation har en stor betydelse för deras utövande av 

sitt arbete och kommer direkt eller indirekt att påverka sina klienter, då de aspekter i ett 

förhållande terapeuterna tycker är viktiga aktivt kommer att arbetas med. 

     T1 framhöll att en fungerande relation bygger på vänskap. Vidare underströk han 

betydelsen av att paret fungerar som ett lag där parterna upplever att de är respekterade och 

omtyckta, och att de stöttar varandra, samt att man känner sig upplyft av sin partner. Han 

menade att: ”den man är tillsammans med i olika lägen hela tiden är där för min skull, stödjer 

mig och värnar om mig, mitt väl och val på olika sätt. Har man en sådan relation så känner 

man sig trygg, och då fungerar relationen”.  

     T2 poängterade här att den känslomässiga tillgängligheten är viktig. Hon menade att det är 

viktigt att man tar varandra och varandras problem på allvar och att kommunikationen och 

förståelsen för varandra i förhållandet fungerar. T3 sade att utrymme för båda individer spelar 

en stor roll, att det ska finnas två jag, som kan tillvarata sina egna intressen och känna sig 

respekterade. Hon menade på att om man lever för mycket i symbios försvinner möjligheten 
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för det egna att utvecklas, och att vara sig själv. T4 menade att det är viktigt att man får lov att 

vara som man är och utveckla sig i det.  

     Den inställning T1 framhåller ligger nära Giddens definition av den rena relationen – 

såtillvida att den inte bara riktar sig åt ett håll, utan att det nämnda stödet och värnandet om 

den andra gäller båda parterna, vilket man nog får utgå ifrån här. Vänskapen som nämns ovan 

är ett tecken på en icke-hierarkisk relation, vilket även Giddens bygger den rena relationen på, 

som han omtalar som en demokratisk relation.     

     Den känslomässiga tillgängligheten, kommunikationen och förståelsen, som av T2 sades 

vara av vikt, står även att finna i Giddens definition av den sammanflödande kärleken. Han 

framlägger nämligen hur den direkt livnär sig på intimitetens utveckling och fordrar att även 

män öppnar sig och visar ett känslomässigt beroende och en sårbarhet. Vid en djupare 

reflektion torde dock T2s begrepp likväl ha kunnat utgöra samma definition i äldre tiders 

fungerande relationer, men att de kanske inte skulle ha ansetts för centrala, och det är en 

viktig skillnad. Ur T3s uttalande kan man däremot dra en ganska säker koppling till ett 

tankesätt som härrör i ett individualiseringstänkande. T3 poängterar vikten av att relationen 

utgörs av två individer, och att det ska finnas plats för båda att utvecklas. T4 tar också upp en 

tanke om individuell utveckling och en acceptans av den andra partens val och behov. I 

Giddens definition av den rena relationen och den sammanflödande kärleken är det 

relationens nytta för individen som poängteras. Så länge relationen utgör en tillfredsställande 

grund för individen är den också en bra relation. Teoretiskt kan man här koppla denna 

inställning till Beck och Beck-Gernsheims teori om ett trial marriage, alltså en relation som 

ingås på prov för att se om den kommer att bära eller brista. En negativ konsekvens av denna 

inställning blir dock att man kanske aldrig kommer ur detta försöksstadium, utan att en 

ständig osäkerhet om det finns något bättre någon annanstans lever kvar.   

     Då terapeuternas svar på hur de ser på en fungerande relation sammanställs, kan många 

likheter med Giddens definition av den rena relationen och den sammanflödande kärleken 

urskiljas. Det är genom att se terapeuternas svar som en helhet som bilden blir klarast, och 

nyckelorden i deras definition var kommunikation, stöd, vänskap, och att paret skulle fungera 

som ett lag, där tryggheten banar väg för personlig realisation.   

 

5.1.2 Individuell strävan och målsättningar ur ett könsperspektiv 

 

I frågan om terapeutens syn på paret som en enhet eller som två viljor som strävar åt var sitt 

håll, var åsikten som framkom att båda aspekterna var viktiga, det vill säga att man som par 

bör kunna utvecklas på var sitt håll men samtidigt se sig som en enhet, som ett vi. 
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Terapeuterna menade att risken med att se sig för mycket som ett vi var att man blandar ihop 

sig själv och sina behov med den andras. Vidare framkom att för mycket individfokus 

försvårar en fungerande relation. En utmaning med detta synsätt, kanske i synnerhet för 

parterapeuternas arbete, men också för paret, var att man idag förväntas både sträva och 

utvecklas själv, samtidigt som relationen ska utvecklas och främjas. 

     Då individuella målsättningar och eventuella skillnader i kön angående detta diskuterades 

med terapeuterna, poängterade T1 här att kvinnor börjar få samma önskan om att förverkliga 

sig själv inom yrkeslivet, och att det emellanåt kan bli så att man inte får plats med barnen. 

Han menade att båda parterna kanske vill ha barn, men att ingen vill vara hemma och ta hand 

om dem, vilket han benämnde som ”baksidan av kvinnans frigörelse”. Han menade på att det 

blir svårt för båda parterna att göra karriär, då det inte får plats för båda i detta fall. Han 

poängterade vidare att det alltid har varit lättare för män att självförverkligas, och att i 

relationer där man inte kommit överens om hur man ska hjälpas åt, är det fortfarande lätt att 

hamna i traditionella könsmönster, där kvinnan ger avkall på karriär för att arbeta i hemmet.  

     T2 svarade här att hon ansåg att målsättningarna kunde skapa problem, och att det gäller 

att få ihop de olika bitarna. Hon svarade vidare att ett gemensamt liv ställer krav på hur det 

ska se ut och vilka gemensamma prioriteringar som skall göras. Hon menade att detta 

konstant kräver diskussioner och kompromisser, och att man då inte bara kan köra på sin egen 

linje: ”Ifall man bara kör sin egen linje är det bättre att leva själv” sade hon. Hon menade 

vidare att män eventuellt här tar mer plats, men att denna syn kunde vara föråldrad. Hon tog 

upp ett exempel på att när barn tillkommer i familjen, är det ofta kvinnan som tar mer ansvar 

för familjen och hemarbetet vilket inte påverkar mannen lika mycket, och resulterar i att han 

kan fortsätta leva som han har gjort innan. Hon underströk dock också att detta är en gammal 

modell, och att hon nu träffar par där båda parter balanserar karriär och familjeliv. Hon 

menade på att den ”gamla modellen” där kvinnan tar mer ansvar för hushållsarbetet ”håller på 

att luckras upp”.   

     T3 menade att det bland kvinnor finns en större uppmärksamhet mot att självförverkligas. 

Han menade att kvinnor som genomgår ett slags kris eller kanske en skilsmässa har lättare att 

fånga upp sina egna behov och att göra något åt det, i en form av självförverkligande. Han 

exemplifierade detta med att män som ska skilja sig pekar på att de har jobbat och försörjt 

familjen ekonomiskt och att de blir väldigt överraskade då kvinnan vill skilja sig. Detta 

menade han beror på att männen fokuserat på att försörja familjen och göra karriär och inte 

sett andra behov som finns hos familjen och kvinnan.  

     T4 menade att vi lever i en ”narcissistisk värld” där ”jag är jag, och får jag inte det jag 

behöver, så går jag någon annanstans”. Hon menade att vi ”hela tiden försöker uppfylla sig av 
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någonting och bekräftas”. Hon menade att det kan bli problem i en relation om man ”hela 

tiden söker utifrån”. Hon kunde se detta på ungdomar, menade hon, att de säger att de stannar 

med sin partner tills de hittar något bättre, istället för att infinna sig i nuet, och jobba med det 

man har: ”Det är mycket så att man vill hålla många dörrar öppna ifall det kommer någonting 

annat”. Vidare menade terapeuten att man inte kan jobba på sin relation, för att man inte är 

närvarande, man är någon annanstans hela tiden. En orsak som hon framlade till detta var: 

”jag tror det har med manligt och kvinnligt att göra, att kvinnor nu kan försörja sig själva, att 

de inte behöver stå ut och så va. Men det kan också vara så att man ska kämpa lite grann 

också.”.  

     För att förstå T4s uttalande om ungdomar som stannar med sin partner tills de hittar något 

bättre och som vill hålla många dörrar öppna kan förstås om man betänker Baumans 

”vagrant’s morality”. Hoppet om att det kan vara bättre någon annan stans utgör ett hinder att 

engagera sig i en relation. Om frihet ska kopplas samman med lycka och resultera i en mer 

rotlös och osäker tillvaro blir förståelsen till det ovannämnda ställningstagande klarare. Dock 

vill jag understryka att lycka inte nödvändigtvis behöver innebära ett ständigt sökande efter en 

bättre partner utan denna mentalitet får stå som symbol för individualiseringens påverkan i 

form av en ökad jag-fixering. Samma attityd gentemot försöksförhållanden uppkom under 

1980-talet som också nämndes i föregående avsnitt, som Beck och Beck-Gernsheim 

benämner ”trial marriage” vilket gjorde kvinnan mer aktiv i sitt sökande efter ’den rätte’.  Den 

narcissism som nämns ovan understryker en tydlig negativ konnotation med en ökat fokus på 

individen. Det är baksidan av självförverkligandet och individfokusen som här gör sig 

gällande, som naturligtvis blir synlig i en relation, då denna a priori förutsätter en osjälviskhet. 

     Beck och Beck-Gernsheims teori gällande senmoderna pars emotionellt flätade band 

centraliserar den personliga lyckan. Det kan jämföras med Nora i Et Dukkehjem som avfärdar 

allt i utbyte mot sin frigörelse och personliga självförverkligande (i pjäsen även ekonomiskt 

oberoende och barn). Även om de flesta inte gör lika drastiska åtgärder som huvudpersonen i 

Ibsens pjäs, belyser dock T1s uttalande om den icke självklara rollen att kvinnan ska ta hand 

om barnen påståendet att båda parter vill satsa på sin karriär. Likväl understryker T2 att det 

finns en större medvetenhet bland kvinnor att förverkliga sig själva och det kan, som T3 även 

påpekar, ställas högre krav på diskussioner och kompromisser om hur förhållandet ska se ut 

och vilka gemensamma prioriteringar som skall göras. De första två terapeuterna ansåg vidare 

att män tog mer plats och att det var lättare för dem att förverkliga sig själv. Här vill jag 

förtydliga vad terapeuterna har menat med självförverkligande, nämligen att klättra i 

karriären. Detta är inte nödvändigtvis den enda eller den sanna självförverkligandeformen, 

men den blev vid närmare anblick av terapeuternas uttalanden ett tydligt syftningsobjekt. Om 
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man sätter detta antagande i ett historiskt perspektiv är det inte märkvärdigt då mannen har 

figurerat i det offentliga och ansvarat för familjeförsörjningen. Då kvinnans frigörelse har fört 

med sig en mer jämlik relation där kvinnan idag konkurerar på någorlunda samma premisser 

som män har det inneburit en ny utmaning för paret att förstå, acceptera och stödja varandra. 

 

5.1.3 Den sexuella passionen  

 

I diskussionen om den sexuella passionen och dess betydelse i moderna förhållanden, menade 

T1 att den sexuella passionen mycket väl kunde hållas vid liv, så länge man skapar ”lägen” 

och anstränger sig. Han menade att man går under en falsk uppfattning att det sexuella 

samlivet var ”spontant” i början av en relation, men att det är en misstolkning, för ”sex är 

aldrig spontant”, ”till en början anstränger man sig för att skaffa lägen, man kammar sig, man 

duschar sig, man klär sig så snyggt som möjligt, man tar fram sina bästa egenskaper”. 

Nyckeln till att upprätthålla passionen menade han, var att bibehålla ett intresse för den andra 

och att vara ständigt nyfiken på sin partner. Han menade vidare att det som här är viktigt är att 

ständigt lära känna varandra, då människor är komplicerade och ständigt förändras. T2 var 

osäker på om det var möjligt att hålla den sexuella passionen vid liv, och spekulerade om det 

egentligen var meningen att människor skulle hålla ihop resten av livet, utifrån den sexuella 

passionens aspekt. Hon lade dock vikt vid att en passion/attraktion var viktig i inledningsfasen 

av ett förhållande, då den enligt henne utgör en grund att komma tillbaka till om man vill 

arbeta med att återuppväcka passionen. Hon påpekade dock att ”många par separerar för att de 

inte kan hålla passionen vid liv och hålla glöd i den”  

     T3 ansåg att den sexuella passionen spelar en stor roll i ett förhållande, men att den 

tenderar att avta och att ett aktivt ansvar måste tas av paret för att upprätthålla den sexuella 

kontakten. Han menade också att det var möjligt att återupprätta den men att passionen 

övergår till något annat, något mer stabilt. T4 menade även att den sexuella passionen var 

mycket viktig i ett förhållande, men att det sexuella inte nödvändigtvis borde förknippas med 

samlag utan har en större och mer generell innebörd. Terapeuten började prata om kärlek 

vilket många av terapeuterna vid följdfrågor gällande kärlekens upprätthållande ställde sig 

mer positiva till när det gäller dess vidmakthållande och fortlevnad i en relation. Vidare sade 

terapeuterna att många par upplever sex som problem och att det ofta blir ett samtalsämne 

som behöver diskuteras,  

     T1 framhöll att det krävs, för att upprätthålla en sexuell passion i ett förhållande, att båda 

parter bibehåller ett slags nyfikenhet för den andre. Han menade på att människan är så 

komplex i sig, och ständigt förändras, att det egentligen bara är parternas egna föreställningar 
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om den andre som begränsar dem. För att förstå detta resonemang bättre, kan man se på den 

utläggning Esther Perell gör om den illusoriska tryggheten, eller rätt och slätt att parterna 

börjar ta varandra för givet. Det är en falsk men rogivande trygghet paret vaggas in i, då de 

tror att de känner varandra. Erotikens värsta fiende är förutsägbarheten, och det är när 

parterna förstår att de inte egentligen kan känna varandra så väl som de tror att de gör, att 

passionen kan vidmakthållas. Vidare kan man dra detta till en insikt i att den trygghet man 

tror sig ombäddad av kan vara falsk, och att den ovisshet och frihet som den för med sig, 

ständigt är närvarande.   

     Terapeuterna är överens om att den sexuella relationen är viktig, men vid frågan ifall den 

kunde vidmakthållas vad de inte helt överens. Förr var inte den sexuella passionen lika 

betydelsefull i äktenskapet. I synnerhet när det gäller den romantiska kärleken där den 

sexuella tillfredställelsen kunde mättas hos älskarinnor eller hos prostituerade då hustrun 

avsexualiserades. Ansvaret för den sexuella passionen har lagts över på parterna i 

förhållandet. Problemet relationen brottas med nu är att efter kvinnans sexuella revolution 

finna en livspartner som kan tillgodose sexuella behov med samma intensitet och glöd även 

under ett långt förhållande. Många separerar till följd av att glöden avtar enligt T2. Samma 

terapeut ifrågasätter ifall det är möjligt att en partner ska kunna vara mål för en långvarig 

passion. T3 menade att passionen övergår till någonting annat vilket tyder på att passionen på 

något sätt ändrar karaktär. Då många par uttrycker problem med sin samlevnad kan det 

spekuleras kring ifall den moderna kärleken som förutsätter kunna vidmakthålla passionen 

ställer för höga krav på sig själv. Giddens definierar den passionerade kärleken som 

sambandet mellan sexuell attraktion och kärlek. Då samtliga terapeuter ställde sig mer 

positiva till kärlekens vidmakthållande i relationen kan frågan ifall det är den avtagande 

sexuella attraktionen som är orsak till passionens minskning aktualiseras.   

     T1 argumenterade även för varför längre relationer är bra. Han erkände att passionen 

uppnås i nyförälskelser, men att han inte tror på modellen att man ska byta partner hela tiden. 

”När man möter någon är man aldrig riktigt sig själv, utan framställer sig som en bättre kopia 

av den man är” framhöll han. På sikt, framhävde T1, är det önskvärt att kunna koppla av och 

känna sig bekväm, och fortfarande känna sig uppskattad, respekterad och bekräftad. Han 

framhöll vidare att om man ligger i topp hela tiden, så trodde han att en känsla av 

otillräcklighet kommer att göra sig gällande. Detta uttalande kan i sig verka motsägelsefullt, 

då detta förespråkar att man så att säga vaggas in i en absolut trygghet, och att det är denna 

som måste hållas på avstånd om den sexuella passionen ska kunna fortleva. Men om man ser 

relationen ur det här perspektivet, så innebär det också till stor del ett slags 
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självförverkligande, då det hela tiden är utvecklande för ens personlighet, så länge 

förhållandet inte stagnerar, vilket T1 här förespråkar att det inte behöver göra.  

     Man kan som slutsats till detta avsnitt säga att det existerar en svårighet i att hålla den 

sexuella passionen levande, och att vikten av detta har ökat då sexualiteten definieras som 

viktig av terapeuterna, och dessutom i Giddens definition av den rena relationen. Balansen 

mellan tryggheten i långa, stabila förhållanden och den sexuella passionen blir dessutom ett 

slags balansgång som även kan ses som en utmaning.  

 

5.1.4 Kön och jämlikhet ur ett individualiseringsperspektiv 

 

5.1.4.1 Terapeuternas syn på jämställdhet i förhållanden 

 

I diskussionen om vad jämlikhet i ett förhållande betydde för terapeuterna, och om de aktivt 

försökte införliva ett jämställdhetsarbete i sin terapi, menade T1 att jämställdhet innebär att 

man kommer överens i paret om hur man ska ha det. Han såg jämlikheten som en ”stor och 

viktig del av förhållandet” som behövs för att kunna ”uppnå lagkänsla”. Han menade att man 

behöver vara överens och ”gilla det man är inne i”. Vidare poängterade han att få människor 

idag är nöjda med att inta traditionella könsroller. Generationen idag är mer balanserad vad 

gäller jämlikhet. T2 ansåg att ett jämställt förhållande är viktigt för att männen ska kunna 

komma närmare familjen. Fällan, ansåg hon, är att män tjänar mer, och att paret väljer att 

mannen ska arbeta. Hon brukar fråga paret om de tycker att de roller de har i förhållandet är 

tillfredsställande, och att man i annat fall måste jobba med detta. 

     T3 framlade att han inte aktivt försökte införliva jämlikhet i sin terapi. Han sade också att 

han försöker utgå från det individuella förhållandet, och vad som verkar passa det bäst. Han 

ansåg att jämlikheten var en klassfråga, och de par han arbetar med oftast var jämlika, men att 

det berodde på att de flesta par han arbetar med tillhörde en högre medelklass. I 

arbetarklassen menade han att jämlikheten var sämre, vilket han ansåg bero på traditioner. T4 

menade att jämlikheten är beroende av att man kan dela på sysslor, och hon hävdade att hon 

brukade ta upp detta i det terapeutiska arbetet. Det som hon själv poängterade var att kvinnor 

måste släppa kontrollen och kunna släppa in männen i arbetssysslor och tillåta att dessa blir 

utförda på ett annat sätt.  

     Man kan utifrån terapeuternas utsagor se att jämställdhet i ett förhållande var något alla 

terapeuterna var medvetna om, men inte nödvändigtvis aktivt arbetade med att införliva hos 

de par de möter. Ingen av terapeuterna kopplade samman jämställdhet med individuellt 

självförverkligande, vilket är slående om man betänker att kvinnans möjlighet till 
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självförverkligande har varit en stark drivkraft i feminismen. Man kan dock i längden dra en 

parallell mellan fördelandet av hushållssysslor och kvinnans möjlighet till 

självförverkligande, då kvinnans bundenhet till hemmet uppenbarligen är vad som förorsakat 

hindret för hennes självförverkligande i yrkeslivet. T1 menade att det är få människor idag 

som är nöjda med att inta traditionella könsroller. Han specificerade härvid inte om det 

mestadels gällde kvinnor, men att det finns en ovilja från både män och kvinnor att inta 

könsstereotypa roller är rimligt att anta. Detta antagande stämmer överens med T2s betonande 

av att det också är viktigt för männen att komma närmare familjen. I T4s yttrande om att 

kvinnor ofta vidmakthåller ett slags kontroll över hemmet genom att bestämma över hur dets 

sysslor ska skötas, kan man utläsa att den gamla könsordningen fortfarande kvarlever, vilket 

tyder på att båda könen upprätthåller de traditionella könsmönstren. Det är också uppenbart, 

som T2 framhåller, att prioritering av mannens karriär upprätthålls på grund av löneskillnader. 

     Giddens rena relation förutsätter, som tidigare nämnts, en jämställdhet och en för båda 

parter likvärd tillfredsställelse. I och med den rena relationen existerar inte längre kvinnans 

behov av att finna en partner för att förverkliga sig själv. Enligt individualiseringsteorin härrör 

personlig lycka, handlingar och livsval enbart från en själv. Detta är dock en sanning med 

modifikation, då könsrollerna fortfarande visat sig existera, enligt terapeuterna. 

 

5.1.4.2 Traditionella könsroller i förhållanden idag 

 

Då traditionella könsrollers betydelse i en modern relation diskuterades och frågan ifall dessa 

roller var en hjälp eller ett hinder i en relation togs upp, gjorde T1 några generaliseringar 

gällande manligt och kvinnligt, exempelvis beskrev han kvinnor som mer ”kontaktsökande” 

och män som mer ”tysta och slutna”, och han hävdade att dessa skillnader hade med social 

uppfostran att göra. T2 menade att dagens uppfattning om kvinnlighet och manlighet har 

blivit otydlig, och att detta kan innebära vissa problem. Hon påtalade specifikt 

konstruktivismen som problematisk, då många unga par i hennes erfarenhet är oerhört 

jämställda och till och med ser likadana ut, vilket i sig enligt henne kan skapa problem i sin 

likhet, då hon menar på att detta innebär att attraktionen försvinner. Attraktionen försvinner 

då, enligt henne, på grund av att spänningen försvinner mellan parterna. T3 menade att 

tydlighet med vad som är manligt och kvinnligt gör det enklare att hålla ihop som par. Han 

menade att jämlikheten delar upp och gör vad som är manligt och kvinnligt mer otydligt. T4 

menade att både kvinnlighet och manlighet har betydelse, hon menade att det är viktigt att 

man ”får lov att vara kvinna och får lov att vara man”.  
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Samtliga terapeuter underströk betydelsen av att könens olikheter, vilka enligt T3 resulterar i 

att det blir enklare för paret att hålla ihop. T2 påtalade problematiken som hänger samman 

med gränsutsuddandet i vad som är manligt och kvinnligt. Enligt terapeuten kan den ökade 

likheten mellan könen innebära ett avkall på attraktionen. Om man drar dessa olikheter 

gällande manligt och kvinnligt som terapeuterna påtalar ett steg längre, kan man kanske se det 

som att det helt enkelt handlar om att de två parterna i ett förhållande måste ges lov att inta 

olika roller. Om man sedan kallar olika roller för manligt och kvinnligt är en annan sak. Enligt 

den rena relationens ambition så ska båda parterna i ett förhållande kunna på något sätt dra 

nytta av varandra. Detta kräver i större grad en olikhet, för att inte förhållandet ska utvecklas 

till att bli ett konkurrensförhållande. Det är likväl möjligt att tänka sig ett jämställt förhållande 

där rollerna är olika och inte stereotypa manliga eller kvinnliga.  

    I realiteten har det visat sig, genom terapeuternas utsagor, att gamla könsroller fortfarande 

existerar i vissa fall, och att det skapar förvirring för vissa människor då de inte har specifika 

roller att falla tillbaka i. De kvarlevande könsrollerna skapar ett missnöje, men samtidigt har 

dessas lösryckande även inneburit en förvirring enligt terapeuterna. 

 
5.1.4.3 Män från Venus och kvinnor från Mars? 
 

I diskussionen om vad manligt och kvinnligt är idag, och de svårigheter som kan förknippas 

med dessa konstruerade roller, understryker T1 att situationen under 80-talet med begrepp 

som ”velourpappor” gjorde männen förvirrade i sin manlighet men att vi i nutid har landat i 

denna förvirring. Påtryckningar av den feministiska andan har bidragit till att män och 

kvinnor inte ska ses som varandras motsatser. T2 menar här att det har uppkommit en 

situation där det finns så många möjligheter idag, och att detta skapar en förvirring om hur 

man ska vara. Som kvinna ska man göra allt det som männen gör, och samtidigt ska man 

behålla ett slags kvinnlighet. Frågan är vad detta då innebär? Männen ska vara traditionellt 

manliga, men samtidigt mjuka och känsliga, vilket terapeuten menar skapar en förvirring. Det 

skapar ”en förvirring som inte är lätt att hitta rätt i” enligt terapeuten. Vidare framlägger 

terapeuten vikten av att vara flexibel och trygg som person för att kunna landa i och handskas 

med den förvirringen. Otryggheten gör folk mer rigida, menar hon. Hon poängterade dock 

även att det är väldigt tilltalande och sympatiskt att få ”vara människa”, oavsett om man är 

man eller kvinna, istället för att passas in i en roll.  

     T3 spekulerar om det idag är lättare att vara man eller kvinna eftersom man inte behöver 

gå in i traditionsbundna roller, och eftersom valmöjligheterna har ökat. T4 menade i sin tur att 

saker egentligen inte har förändrats så mycket.  
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Terapeuternas svar på ovanstående fråga, om det är svårare idag att vara man eller kvinna, 

återspeglas i teorin om samhällets individualisering. Som ett led av den alltmer ökande 

friheten och de ökande valmöjligheterna i samhället, ställs människan nu också inför valet av 

hur man ska förhålla sig till de roller som förut klassats som typiskt manliga eller kvinnliga. 

Två av terapeuterna var överens om att det idag är svårare. ”På ett sätt. På ett sätt är det det 

för det finns så många möjligheter”, detta uttalande bestrids dock av T3 som menade att det 

nu är lättare, också till följd av fler valmöjligheter: ”att man inte behöver gå in i så 

traditionsbundna roller”. Det är också en fråga om frihet eller trygghet. Som T2 också 

påpekar, är ett större mått av trygghet viktigt för de ökade valmöjligheterna, vilket kan knytas 

till teorin om att tryggheten ger vika för friheten och vice versa. Samtidigt som 

valmöjligheterna ökar, ökar också förvirringen som en följd av detta. Det är ett ganska 

motsägelsefullt förhållande, kanske kan det till och med benämnas ett slags ingenmansland 

som vi nu befinner oss i. Det som gör sig gällande enligt terapeuterna är nämligen att män och 

kvinnor ändå försöker vara manliga respektive kvinnliga, vilket är motsägelsefullt då dessa 

gränser och roller håller på att suddas ut. Detta tillstånd är naturligtvis inte allmängällande, 

och liksom terapeuterna också påpekar finns de traditionella rollerna fortfarande kvar till stor 

del. Man kan dock spekulera om huruvida en maktobalans i vissa fall är en förutsättning för 

sexuell spänning, vilket Esther Perells teori om sexuella rollspel skulle kunna tyda på. 

 

5.1.4.4 Kvinnor och män som skiljer sig 

 

Vid diskussion kring orsaker till det höga antalet skilsmässor, och om det i så fall finns något 

könsmönster, menade T1 att det inte fanns någon direkt skillnad. T2 pratade i termer av 

statistik och menade att den stereotypa bild som målas upp, det vill säga att kvinnor separerar 

för att hitta sig själva och ”mer leva ett eget liv” och att män separerar för att de hittat en 

annan, inte riktigt är sanningsenligt med vad hon upplever i sitt terapirum. Hon sade att ”det 

händer ju att män också säger att kärleken är slut och att de vill separera för att relationen inte 

fungerar, det är inte ovanligt. Man hör så mycket olika historier nuförtiden…”.  

     T3 menade att han inte riktigt kunde se någon skillnad. Hans fördom, sade han, var att män 

vill lämna för att de träffat en ny kvinna och att kvinnan lämnar för att förhållandet är 

dysfunktionellt. Men senare underströk han ändå kvinnans större förtjänst av att separera, då 

hon upplever en sorts personlig utveckling, medan män går in i en ny relation och inte 

utvecklas. Anledningen till detta som han lyfte fram var kvinnans större kompetens i att bygga 

nätverk och stödsystem medan männen förväntar sig bli omhändertagna. T4 menade att hon 

inte kunde se någon större skillnad. 
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Det slående med ovanstående utsagor är att terapeuterna verkade ha en rent statistisk bild av 

hur det såg ut, med att kvinnor oftare tar ut skilsmässa än män, men det verkade som att de 

inte praktiskt eller i sin erfarenhet som terapeut kunde bekräfta detta. Här kan spekuleras 

kring huruvida gruppen par som söker sig till parterapin skulle kunna ses som en 

skiljemarkör. Detta faktum påpekade T3 för övrigt när han menade att de flesta par som han 

möter tillhör en speciell klass, enligt honom en högre medelklass.  

     Självförverkligande är också ett begrepp som här måste ifrågasättas. Där äktenskapet 

tidigare varit ett slags medel för självförverkligande för kvinnan, då det gav henne större 

frihet och en roll i ett samhälle som gift kvinna, har detta mål skiftat i och med kvinnans 

frigörelse. Självförverkligande för henne kan ske på samma premisser som mannen, vanligen 

genom en yrkeskarriär, men om de gamla könsmönstren fortfarande kvarstår i ett förhållande 

innebär detta fortfarande ett fängelse för kvinnan. Mannen däremot har hela tiden haft 

möjligheten att självförverkliga sig genom karriären, och här finner vi också förståelsen av 

T1s yttrande om att kvinnan tar ut skilsmässan för att finna sig själv, likt huvudpersonen Nora 

i Ibsens pjäs. Man skulle kanske till och med kunna se den statistiska övervikten av kvinnligt 

initierade skilsmässor som indicier på att det fortfarande finns en ojämlikhet i 

parförhållanden.  

     T1 framhöll även, som en uppföljning till vilken form av nytta en relation har för en 

individ, att om man saknar en känsla av samhörighet med någon, är det svårare att vara 

självständig. Han jämförde detta med barns anknytning till föräldrarna. Är relationen trygg, är 

det lättare att göra det som är ens individuella mål. Om man ser på saken ur detta perspektiv, 

kan man dra en parallell till hur man genom en ökad trygghet i en relation även gör plats för 

större individuell frihet. Detta är naturligtvis beroende av ifall relationen i sig inte utgör ett 

hinder för friheten.  

 

5.1.4.5 I nöd och lust 

 

Vid diskussion gällande moderna pars engagemang och ansträngningar i att få sitt förhållande 

att fungera eller om man idag oftare väljer att separera, menade T1 att människor idag tar 

alldeles för lätt på relationer. I synnerhet om barn finns i förhållandet, menade han att 

samhället brister i att informera om betydelsen av en relation och han tyckte att det var 

”riktigt dåligt” att samhället inte satsar mer på att införliva betydelsen av en relation. T2 

menade att det inte gick att svara på, och att de människor hon mötte kämpade mycket för sin 

relation. T3 kunde inte dra några generella slutsatser om hur det var med detta. T4 menade 
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slutligen att man i allmänhet inte tar tag om sin relation, och att människor idag brister i 

kommunikationen med varandra. 

     Terapeut 1 och 4 menade att det är svårare idag, medan de två andra terapeuterna menade 

att de inte kunde ge någon generell syn på saken. Man kan däremot dra några mer generella 

slutsatser utifrån terapeuternas utsagor i andra frågor. Det som här bör framhävas är 

naturligtvis att den sexuella passionen bör upprätthållas för ett fungerande förhållande, eller 

utifrån terapeuternas utsagor i alla fall jobbas med, och parterna behöver dessutom lämna 

plats för varandra att utvecklas och självförverkligas. Dessa premisser, som sagts av 

terapeuterna som rimmar ganska väl med Giddens definition av den rena relationen, utgör 

andra svårigheter än de som förr kanske varit aktuella.   

 

6. Slutdiskussion 
 

Genomgående i arbetet har dagens pars sammanhållning ifrågasatts. Frågan om vad som 

håller samman en relation efter individualiseringens utveckling har lett till frågan om det är 

svårare att hålla ihop som par idag. Uppsatsen har redogjort för hur jämställdheten har ökat i 

relationer och den process som har lett fram till hur situationen ser ut idag. Fyra stycken 

kvalitativa intervjuer har genomförts med parterapeuter, och frågor rörande jämställdhet och 

deras arbete med relationer har diskuterats. En ingående redogörelse för individualiseringens 

påverkan på vår syn på kärlek och relationer samt inverkan på jämställdheten och kvinnans 

frigörelse har gjorts. Denna teoretiska redogörelse har sedan använts för att förstå och 

analysera den empiri som tagits fram genom intervjuerna. I denna avslutande diskussion ska 

det material som tagits fram stå som grund till besvarandet av arbetets frågeställningar, som 

nedan tas upp igen för tydlighetens skull. 

 

Vilka konsekvenser har individualiseringen haft för relationers jämställdhet och vad 

anser terapeuterna om detta? 

 

Individualiseringen innebär bland annat att individen ställs i centrum och drömmen om att 

realisera sig själv blir målet. Den har visserligen skänkt människan autonomi men hon har 

blivit ensam då hon personligen ansvarar för sina livsval och uppnåendet av lycka. Utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv gynnas båda könen av att möjligheter för en personlig realisation 

erbjuds. De jämställdhetsideal som idag lyfts fram i Sverige som säger att det är de egna valen 

och personligheten och inte könstillhörigheten som ska styra, kan i många fall ifrågasättas i 
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praktiken. Det finns många konkreta exempel som belyser könsaspektens roll i olika 

sammanhang. Ett exempel som lyfts fram av terapeuterna är arbetslivet och barnuppfostran 

där män har högre löner och att kvinnor går ner i arbetstid när barnen tillkommer i familjen 

vilket kan tyda på att könen fortfarande intar traditionella roller. Det kan reflekteras kring om 

vi medvetet eller omedvetet realiserar oss själva utifrån könsmönster, en norm som 

fortfarande bekräftar kvinnan och mannen som två individer.                                          

     Relationen har övergått från att ha varit hierarkiskt uppdelad med mannen som den 

offentlige försörjaren och kvinnan som den omhändertagande hustrun till att vara 

demokratiska och jämlika, vilket terapeuterna tyckte var en positiv trend. Samtliga terapeuter 

ansåg att jämställdheten var viktig, och alla utom en arbetade aktivt med att införliva den. 

Båda parter strävar idag i störst utsträckning efter en yrkeskarriär med en kanske större 

medvetenhet om denna hos kvinnan, då hon tidigare förnekats möjligheten därtill. 

Medvetenheten hos kvinnan kan i sig tyda på en obalans då hon måste kämpa mer för att 

konkurrera på ”karriärstrappan” bland männen. Att männen har tagit större ansvar för hem 

och barnuppfostran tycker mina intervjupersoner sig se, med uttalanden som ”vi går mot en 

positiv riktning” eller ” det har hänt mycket” eller ”det är en gammal modell” vid frågor kring 

betydelsen av traditionella könsroller. Andra uttalanden som problematiserar uppluckringen 

av könsrollerna och den större frihet de nya valmöjligheterna inneburit är att friheten i sig kan 

ha skapat förvirring. I samband med detta sade även hälften av terapeuterna att de ansåg det 

vara svårare att vara man respektive kvinna idag bland annat genom att betydelsen ”manligt” 

och ”kvinnligt” flyter samman. 

     Den ökade jämlikheten och därmed frihet och möjlighet för båda parter att realisera sig 

själva genom karriär verkar även ha inneburit att en större press på förhållandet har 

uppkommit. Det har blivit svårare då man idag måste balansera självförverkligande såväl som 

upprätthållandet av en fungerande relation. En rent praktisk svårighet i förhållandet 

uppkommer då paret väljer att utöka familjen med barn. ”Båda vill ha barn men ingen vill 

stanna hemma, detta är baksidan av kvinnans frigörelse” uttrycker en av terapeuterna. Genom 

hans uttalande hamnar övervägandet på kvinnan då det är hennes ställningstagande som 

avgör. Det bör dock poängteras att terapeutens uttalande inte kan ses som en generell 

samhällsattityd men införlivar ändå en gammal könsmodell. Då det idag inte är självklart att 

kvinnan ska ta hand om hushåll och barn, och då de traditionella könsrollernas uppluckrande 

är ett faktum, underströk alla terapeuter de ökade krav som ställs på kompromisser, 

diskussioner och stöd från parterna då båda vill göra en yrkeskarriär och samtidigt vara 

delaktiga i uppfostran.   
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Vilka faktorer håller samman en relation i dagens samhälle efter den process som 

individualiseringen inneburit och hur förhåller sig terapeuterna till detta?  

     

Synen på vad kärlek är och vilken betydelse en relation har för individer har ändrats. Giddens 

redogör för hur synen på kärlek har förändrats från en funktionell respektive romantisk kärlek, 

till en ömsesidig, utvecklande relation som benämns den rena relationen. Denna nya syn på 

relationen respektive kärleken stämmer väl överens med hur de tillfrågade terapeuterna 

definierade en fungerande relation. Att se sig och sin partner som ett ”lag” kan sammanfatta 

utgångspunkten för en fungerande relation idag som terapeuterna förde fram. Det handlar om 

att visa varandra stöd och uppmuntran. Liksom tidigare nämndes ska en relation idag vara en 

plats för ömsesidig utveckling och tillfredsställelse. Kommunikation, känslomässig 

tillgänglighet och en fungerande sexuell samvaro är idag centrala.  

     Den specifika inverkan individualiseringen har haft på synen på relationer kan också sägas 

vara att en relation ska ge plats för två individers självförverkligande. De tillfrågade 

terapeuterna underströk alla hur det var viktigt att inte tappa bort sig själv och att få växa som 

person i en relation. Att självförverkligas kan i dagens individualiserade samhälle ses som en 

självklarhet. Dock vill jag ifrågasätta om lyckan är en självklar summa av att självförverkligas 

genom en yrkeskarriär.  

     Det finns vissa problem som kan uppstå i denna fokus på självförverkligandet som 

individualiseringen inneburit. ”Narcissism” var ett uttryck som en av terapeuterna använde då 

hon talade om den individuella strävan, som kanske tenderar bli en jagfixering. Att hålla ihop 

som par kan svårliggöras om man ska fokusera på förverkliga sig själv. Andra utmaningar 

som uppkommer i och med detta är att parterna måste kunna förstå, acceptera och stödja 

varandra, utan att bli avundsjuka på varandras framgång och att därvid börja konkurrera. 

     En annan tendens individualiseringen medfört är ett mer temporärt, om inte även 

lättvindigt förhållningssätt till relationer. ”Trial marriage”, som myntats av Beck och Beck-

Gernsheim, samt ”vagrant’s morality” är båda uttryck för hur man i nutid går med en 

inställning att relationen duger, så länge man inte funnit något bättre än. Detta kan resultera i 

att engagemanget och närvaron i förhållandet brister, och att en vilja att springa från sina 

problem uppstår. Om man ständigt strävar efter något bättre blir det svårt att uppskatta vad 

man har, och känslan av att det man har känns otillräckligt gör sig gällande. Om man ser detta 

på ett positivt sätt kan man säga att relationen inte bygger på tvång, och att den i sig kan sägas 

vara fri. Denna inställning kan dock ha en tendens att motverka den trygghet som bör bygga 

upp en relation, enligt de intervjuade terapeuterna.  
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Alla terapeuterna var eniga om att relationen i sin inledningsfas bör bygga på kärlek, 

attraktion och passion, så att paret har en grund att återgå till och påminnas om ifall det 

genomgår en kris. Dessa utgångspunkter blir av ännu större vikt ifall en ”vagrant’s morality” 

är inställningen förhållandet bygger på.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

- Vilken utbildning har du? 
 
- Hur länge har du jobbat som parterapeut? 

 
- Vill du berätta lite om den metod du använder? 
 
- Vad innebär en fungerande/dålig relation enligt din uppfattning? 

 
- Ur vilket perspektiv betraktar du ett parförhållande? Är det ur paret som en 

enhet eller är det två individer vars viljor ska kompromissa?  
 

- Upplever du att individuella målsättningar skapar problem i att upprätthålla ett 
förhållande? Finns det skillnader mellan män och kvinnor 

 
- Finns det skillnader i kön mellan vems livsval som styr i förhållandet?

  
 

- Vilken roll spelar den sexuella passionen enligt dig i ett förhållande? Är denna   
förenlig med en långvarig parrelation i dina ögon? Är den en nödvändighet, en 
hjälp eller en faktor vars upprätthållande motverkar ett långt parförhållande? 

 
- Vad innebär begreppet jämlikhet i ett förhållande enligt dig? – är det något som 

du aktivt försöker införliva i din terapi, och i så fall hur? – Finner du något 
generellt mönster i eventuella ojämlikheter i förhållanden och hur ser de ut? 

 
- Vilken betydelse har kvinnlighet och manlighet och traditionella roller enligt dig 

i en relation? Är dessa en hjälp eller motverkar de en väl fungerande 
parrelation?  

 
- Är det vanligt förekommande att en av eller båda parterna inte känner sig 

bekräftade/uppskattade? Finns det något slags mönster i detta problem i så fall? 
 

- Är det svårare att vara kvinna respektive man idag och i så fall på vilket sätt? 
 

- Kärlek som grundsten idag… Hur håller man kärleken vid liv i en relation? Kan 
den återupplivas? 

 
- Finns det en större angelägenhet från något av könen att ta ut skilsmässa, om ja, 

vilket och vad kan orsaken till detta vara? 
 

- Anser du att man som modernt par inte anstränger sig tillräckligt för att få 
förhållandet att fungera och istället väljer att separera? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej! 
  
Mitt namn är Julia Sellman och jag går sjätte terminen på socionomutbildningen på Lunds 
universitet. Jag skriver för tillfället min C-uppsatts med temat heterosexuella relationer ur 
ett individualistiskt perspektiv och jämställdhetsaspekten. Jag ska genomföra ett antal 
kvalitativa intervjuer med parterapeuter som jag hoppas på ska kunna ge mig en djupare 
förståelse för problem och svårigheter som berör dagens parförhållanden.  
  
Intervjun kommer att ta ca 1 timme, och för att underlätta både intervjuanalysen och 
intervjusituation kommer jag att spela in intervjun. De delar av intervjun som kommer att 
användas kommer jag att transkribera för att stärka kvaliteten i min kodning. Kodningen 
kommer att göras tematiskt vilket innebär jag kommer att försöka finna eventuella 
mönster och motsättningar mellan de olika intervjupersonerna. Efter avslutat arbete 
kommer inspelningen samt transaktionen att kasseras/förstöras, så att era utsagor inte 
kommer att kunna användas till andra syften än till mitt arbete. Alla som deltar som 
intervjupersoner samt arbetsplatsen kommer att vara anonyma. Eventuella utsagor som 
kommer kunna kopplas till er personligen eller till er arbetsplats kommer att skrivas om 
eller avstås från att använda för att garantera er full avidentifiering. Det färdigställda 
arbetet kommer däremot att vara offentligt på internet och vara tillgänglig för allmänheten 
att läsa och för forskare att använda.  
  
Om ni önskar få ut mina intervjufrågor i förväg är detta inget hinder, frågorna är öppna 
och syftar främst till att jag ska kunna få en djupare förståelse för hur ni arbetar och vilka 
svårigheter man möter idag i heterosexuella relationer utifrån individualiseringen samt 
jämställdhetsaspekten.  
  
Om ni önskar avbryta intervjun eller väljer att inte svara på vissa frågor, eller önskar att 
inte få vissa delar inspelade respekterar jag självfallet detta.  
  
Jag ser framemot en intervju med dig och är väldigt tacksam för den tid du avser tilldela 
mig! 
 

Ett på förhand varmt tack till alla som samtycker till en intervju! 
  
Med vänlig hälsning 
 

Julia Sellman 
 


