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Abstract 

The overall purpose of this thesis is to provide information on what that 
contributes to marital satisfaction between heterosexual partners that had 
sought professional support in dealing with relationational queries. In aid to 
answer the purpose three questions were enunciated: (1) How pleased are 
the survey participant’s with their couple relations? (2) How has the men 
and woman evaluated the marital satisfaction and what background factors 
influence how the survey participant’s value the marital satisfaction? (3) 
How has the men and woman valued the gender equality within their 
relation, and does that have any correlation to the experience of marital 
satisfaction? The method used was quantitative method. The theoretical 
framwork Systems Theory and Gender Perspective is used in analyzing the 
data gathered with the ENRICH Marital Inventory. The results showed that 
the respondents perceived a relatively high grade of satisfaction with their 
relationships. And that the marital satisfaction rendered an even more 
positive rating with the evaluation method used by ENRICH. And finally 
the results showed that the respondents report a very high grade of equality 
within the partner relationship and that there is a significant role that 
equality plays in relation to perceived relationship happiness. 

 

Antal ord: 12 321 

 

Nyckelord: äktenskaplig tillfredsställelse, lycka, jämställdhet och enrich 

Key words: marital satisfaction, relationship happiness, gender equality, and enrich. 
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1.	  Inledning	  
Idén till denna uppsats utmynnar ur författarnas socionompraktik på en familjeenhet respektive 

en familjebehandlingsenhet inom socialtjänsten i en av Stockholms kranskommuner. Under 

praktikperioden fick vi på olika sätt möta de sociala problem som konfliktfyllda parrelationer 

och familjesplittringar kan föra med sig. Visserligen var det ingen nyhet för oss att 

relationsproblem i sig utgör ett socialt problem, eftersom båda vuxit upp i splittrade familjer. 

Under praktiken blev det dock tydligt för oss att en av det sociala arbetets mest grundläggande 

uppgifter faktiskt är att verka för välfungerande familjerelationer, exempelvis genom att hjälpa 

par att överbygga sina relationsproblem, och i vissa fall medla vid separationer där djupgående 

relationsproblem lett till att föräldrar inte längre kan samarbeta kring sina gemensamma barn.  

Familjebildandet utgör en stark norm i de allra flesta samhällen. De förväntningar som läggs på 

kärleksrelationen, familjebildandet och äktenskapets upprätthållande skiljer sig emellertid åt 

mellan olika kulturer. Den västerländska individualistiska familjestrukturen är väsensskilt 

annorlunda jämfört med den österländska kollektivistiska/holistiska familjestrukturen i hur 

relationerna inom familjen vidmakthålls (Ahmadi, 1998). Synen på äktenskapet varierar också 

över tid, och har exempelvis förändrats dramatiskt i västvärlden de senaste femtio åren. Medan 

skälen för att ingå och upprätthålla äktenskap tidigare hade som sin främsta funktion att säkra 

inkomst och boende, väger idag de privata och personliga skälen tyngst. Äktenskap ingås i det 

senmoderna västerländska samhället till följd av ömsesidig kärlek och upprätthålls så länge 

samtycke finns (Giddens, 1999).  

Oavsett område i det sociala arbetet kommer socionomer i en framtid alltid att möta familjer och 

par med problem i nära relationer. Skilsmässor och separationer är idag vanligare än någonsin i 

Sverige (SCB, 2012), och ofta har relationsproblemen pågått i flera år innan uppbrottet kommer 

(Wadsby, 1993). Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att erbjuda familjerådgivning 

(Socialtjänstlagen 2001:453). Sunda parrelationer ses helt enkelt som ett samhälleligt intresse, 

vilket å ena sidan förklaras med att relationsproblem och separationer har en mätbart negativ 

inverkan på så väl samhällsekonomi och folkhälsa (Lundblad, 2005). Äktenskapsproblem, 

skilsmässor och separationer är välkända riskfaktorer vad gäller uppkomsten av annan social 

problematik. För vuxna kan problem inom familjen medföra både psykisk och fysisk ohälsa, 
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vilket i sin tur kan leda till sjukdom och sjukskrivning med minskad inkomst som följd. I vissa 

fall kan familjen få ekonomiska problem och bli beroende av hjälp från samhället (Ibid.). Att 

leva i en olycklig parrelation skapar i sig en socialt och psykologiskt utsatt livssituation som ofta 

leder till ångest och depression, men som dessutom ökar risken för somatiska sjukdomar så som 

hjärt- och kärlsjukdomar och nedsatt immunförsvar (Gottman & Silver, 2005 & Lundblad, 

2005).  

Relationsproblem drabbar sällan enbart paret utan påverkar ofta hela familjen negativt. För barn 

utgör ett dåligt familjeklimat risker för så väl utveckling och välmående även på sikt 

(Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000 & Zetino Duarte, 2003). Det finns med andra ord mycket 

som tyder på vinster om ohälsosamma parrelationer och uppslitande skilsmässor kan förebyggas, 

inte bara individuellt hos barn, tonåringar och föräldrar, utan för familjen och skolan som grupp 

och för samhället i stort. I den andra vågskålen hittar vi å andra sidan de positiva och salutogena 

effekterna av lyckliga parrelationer. I en rapport från Statens Folkhälsoinstitut ”Sex, hälsa och 

välbefinnande” framkommer till exempel att tillfredsställelse med parrelationen, familjelivet och 

sexlivet är de mest betydelsefulla faktorerna för allmänt upplevd livstillfredsställelse bland den 

svenska befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 2012). Forskning visar dessutom att lyckligt gifta 

lever längre, och är friskare än både skilda personer och personer som stannar kvar i olyckliga 

äktenskap (Gottman & Silver, 2005). 

Trots att sambanden mellan goda parrelationer och hälsa är väl utforskade finns inte särskilt 

mycket forskning om hur lyckan i parrelationen kan förstärkas och bevaras. Vi vill därför med 

denna studie undersöka vissa områden som kan tänkas påverka parrelationer positivt. Ökad 

kunskap på området skulle kunna bidra till att utveckla det preventiva sociala arbetet för par som 

upplever att de har problem i sin relation och därmed i förlängningen fungera salutogent för hela 

familjen. 

 

1.1 Problemformulering och utgångspunkter 

Denna studie tar avstamp i en feministisk medvetenhet om att det finns problem med att 

traditionella könsroller tenderar att reproduceras inom parrelationer. Detta kan i förlängningen 

leda till relationsproblem och separationer. Forskning tyder på att kvinnor mår generellt sett 
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sämre i dåliga relationer än män. Samtidigt mår separerade kvinnor bättre än de gjorde före 

separationen, medan män i regel brukar må betydligt sämre än kvinnor efter en separation 

(Wadsby, 1992). Studier visar dessutom att kvinnor som lever i dåliga relationer löper signifikant 

högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar än andra (Lundblad, 2005). Hur vi bör förstå 

dessa skillnader mellan könen? Det är förstås en fråga som kan och bör belysas ur olika vinklar. 

En förklaringsmodell som styrkts i forskning är att kvinnor och män har skilda förväntningar på 

sig i relationen, och att det därmed bottnar i bristande jämställdhet (jmf. Björnberg & Kollind, 

2003, Bekkengen, 2002, Bernard, 1973). Jämställdhet mellan könen har under senare decennier 

blivit ett svenskt samhällsideal, som från politiskt håll, genom lagstiftning, kampanjer och 

handlingsplaner internaliserats i rådande samhällsdiskurs (Björnberg & Kollind, 2003). 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, samma skyldigheter och samma 

möjligheter inom alla huvudsakliga livsområden. Eller för att ytterligare spetsa till det:  

 

Jämställdhet förutsätter en jämn fördelning av makt och inflytande, samma 
möjligheter till ekonomiskt oberoende, lika villkor och förutsättningar i fråga om 
företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet, lika tillgång 
till utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och 
talanger, delat ansvar för hem och barn samt slutligen frihet från könsrelaterat våld. 
(Nationalencyklopedin [NE] 2013) 

 

Sverige rankas som ett av världens mest jämställda länder enligt The Global Gender Gap Report 

(Hausmann, Tyson, & Zahidi, 2008). Trots detta har kvinnor som grupp fortfarande sämre 

villkor i Sverige än män. Exempelvis tjänar kvinnor mindre per arbetad timme, tar större ansvar 

för barn och gör mer av det obetalda hushållsarbetet (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2012).  

Ojämställdheten i samhället ofta får negativa följder även för jämställdheten inom 

kärleksrelationer mellan kvinnor och män (Björnberg & Kollind, 2003, Bekkengen, 2002). 

Djupgående konflikter inom relationer har ofta har sin grund i frågor gällande jämställdhet och 

makt, och sambanden däremellan (jmf. Greenberg & Goldman, 2008, Ahlborg, 2004, Björnberg  

& Kollind, 2003, Mahoney & Knudson-Martin, 2000,  Dallos & Dallos, 1997,  Hochschild, 

1989). Dessutom visar forskning att jämställda par har bättre förutsättningar att hålla ihop sin 

relation (Grönlund & Halleröd, 2008). Det finns med andra ord mycket som tyder på att 

jämställdhet inom relationen, eller bristen på densamma, är en viktig komponent i huruvida 

parrelationen kommer att upplevas som lycklig eller inte. Vi vill testa hypotesen att jämställda 
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relationer är lyckligare än icke-jämställda relationer. I relation till annan forskning inom fältet 

parrelationer positionerar sig denna studie inom jämställdhetsdiskursen, vilket lett fram till 

studiens frågeställningar. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad som bidrar till äktenskaplig tillfredsställelse hos 

heterosexuella par som söker stöd hos privat familjerådgivare i Stockholm. De frågeställningar vi 

ämnar besvara är: 

1. Hur nöjda är respondenterna med sina parrelationer, och går det att finna några skillnader 

mellan könen? 

 

2. Vilka bakgrundsfaktorer har betydelse för hur respondenterna bedömer den äktenskapliga 

tillfredsställelsen? 

 

3. Hur har män respektive kvinnor skattat jämställdhetsrollerna i relationen, och har detta 

något samband med upplevelsen av äktenskaplig tillfredsställelse? 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Parrelation  

En parrelation är en kärleksrelation mellan två vuxna under äktenskapsliknande former som 

ingåtts av fri vilja och gäller så länge bägge parter samtycker (jmf. Giddens 1991). I studien 

kommer vi att utgå ifrån heterosexuella par eftersom vi har för avsikt att undersöka 

könsskillnader.  

 

Familjerådgivning 

Familjerådgivningens verksamhet ämnar bearbeta samlevnadsproblem för att lyfta och förbättra 

relationerna i parförhållanden och familjer (ne.se). Det kan även ingripa praktisk rådgivning 

inom områden som ekonomi, juridik eller information om skilsmässa och vårdnadskonflikter. 
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Den 1 januari 1995 ändrades Socialtjänstlagen till att kommunen är skyldig att tillhandahålla 

familjerådgivning till den som begär det (Ibid). 

 

ENRICH Marital Inventory 

Studiens instrument, är ett vetenskapligt beprövat frågeformulär som mäter och identifierar 

parrelationens styrkor och områden som kan stärkas. Formuläret avser mäta och beskriva 

dynamiken inom relationen.  Det utvecklades av Olson, Fornier och Duckman (1983) och togs 

ursprungligen fram som ett forskningsinstrument, men används också för att undersöka, 

diagnosticerar och beskriva dynamiken bland par som söker äktenskapsrådgivning (Ibid, 1983). 

Parterna får i varsitt formulär ta ställning till 115 påståenden om relationen. De flesta 

svarsalternativen ges enligt Likertskalan (jmf. Bryman, 2008) enligt ”stämmer helt”, stämmer 

delvis, osäker/vet ej”, stämmer knappast” till ”stämmer inte alls” och ger ett mått på hur nöjda 

parterna är i sitt förhållande.  

 

Formuläret är multifaktoriellt och täcker in tio olika faktorer, med vardera tio påståenden som 

berör relations- och livsområdena; personlighetsstil, kommunikation, konflikthantering, 

ekonomi, fritidsaktiviteter, intimitet, barn och föräldraskap, familj och vänner, 

jämställdhetsroller, idealisering, livsåskådning, äktenskaplig tillfredsställelse, sammanhållning 

samt förändring. Den svenska versionen av ENRICH Marital Inventory har vetenskapligt 

beprövats av Marie Wadsby (1998), och går i Sverige även under benämningen 

Samlevnadsskalan (SAMS, se bilaga), men kommer i studien uteslutande att refereras till som 

ENRICH. Nedan beskrivs kortfattat de delskalor i ENRICH som berörs i denna studie.  

 

Äktenskaplig tillfredsställelse  

Genom att sammanföra frågor från de tio ovan definierade områdena i parrelationen får man 

fram mått på äktenskaplig tillfredsställelse, vilket har verifierats genom internationella 

vetenskapliga studier (Fowers & Olsen, 1989). Svaren från formuläret används inom områden 

som föräktenskaplig utbildning, äktenskapsrådgivning, äktenskapsberikning och utvärdering av 

par som överväger äktenskap (Ibid). Begreppet äktenskaplig tillfredsställelse, är en direkt 

översättning av det engelska begreppet marital satisfaction, och är ett etablerat begrepp inom 

relationsforskningen. Äktenskaplig tillfredsställelse kan beskrivas som delat engagemang och 
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ansvar för relationen som helhet, med en hög grad av ömsesidighet i problemlösning, intimitet, 

omvårdnad och överenskommelser. Att kommunikationen är öppen och frekvent samt att paret 

engagerar sig i gemensamma aktiviteter. Detta sammantaget bidrar till en känsla av intimitet och 

gemenskap vilket i sin tur utmynnar i en ömsesidig tillfredsställelse (Baucom et al, 2009). 

Äktenskaplig tillfredsställelse kan som begrepp upplevas som knöligt i en samhällskontext där 

parrelationer inte nödvändigtvis leder till äktenskap, och det är viktigt att här tydliggöra att 

äktenskaplig tillfredsställelse bör förstås som tillfredsställelsen inom en parrelation och inte bara 

inom relationer där äktenskap ingåtts. I ENRICH mäts äktenskaplig tillfredsställelse utifrån en 

skala där frågorna täcker in alla de inkluderande faktorerna av parrelationen (se bilaga 1, 

skalnummer 14, 19, 32, 36, 52, 53, 82, 88, 99 och 113). I studien förstås äktenskaplig 

tillfredsställelse med andra ord som en multidimensionell faktor, som systemiskt påverkas av alla 

andra delar inom parrelationen (Fowers & Olsen, 1989). 

 

Jämställdhetsroller  

Denna skala bedömer individens attityder till olika roller inom äktenskap och familj. Frågorna 

fokuserar på yrkesliv, hushållsarbete, könroller och föräldraroll. Högre poäng indikerar en 

preferens hos den tillfrågade för mer jämställda roller. 

 

Idealisering  

Den här kategorin är en modifiering av Marital Conventionalization Scale (Edmonds 1967). 

Skalan är väl utprövad korrelerar högt med andra skalor som mäter social önskvärdhet, det vill 

säga tendensen hos människor att hellre svara hur man önskar att saker ska vara, än hur det 

faktiskt är. Det sker både medvetet och omedvetet hos den individ som besvarar frågor i en enkät 

(Fowers & Olsen, 1989). Kategorin Idealisering, består av fem frågor i respektive formulär, och 

har fördelats slumpmässigt utmed hela frågeformuläret.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  
I följande kapitel görs en genomgång av tidigare forskning på området. Först presenteras 

internationell par- och jämställdhetsforskning. Därefter följer en översikt av forskningsläget 

gällande parrelationer och jämställdhet i svensk kontext. Slutligen förs en sammanfattande 

diskussion berörande skillnader och likheter mellan de internationella och svenska 

forskningsresultaten. 

 

2.1 Internationell forskning om parrelationer 

Parrelationer har studerats empiriskt i stor omfattning och utifrån olika perspektiv. Främst har 

denna forskning bedrivits i USA och i andra anglosaxiska länder. En stor del av forskningen har 

gått ut på att undersöka skilsmässor, för att utröna vad som orsakar dem, och hur skilsmässor 

påverkar de inblandade. I en känd longitudinell studie från USA följdes 131 skilsmässobarn 

under 25 år. Barnen hade före skilsmässan inte uppvisat några psykiska problem. 

Skilsmässobarnen ställdes mot en kontrollgrupp bestående av barn från intakta familjer med 

liknande bakgrund och socioekonomisk tillhörighet. Resultaten visade att skilsmässobarnens 

livsbana såg annorlunda ut än för de barn som vuxit upp i intakta hem. Skilsmässobarnen bar på 

en konstant inneboende oro för att lycka var ett förstadium till olycka, något som inte delades av 

de barn som vuxit upp i intakta familjer. Vidare visade studien att den relationella schablonen, 

vilken skapades av föräldrarnas havererade relation, ackumulerat följde barnen in i vuxenlivet 

och starkt färgade valet av livspartner. Frånvaron av goda föräldraförebilder inverkade negativt i 

sökandet efter kärlek, intimitet och engagemang. Detta ledde till sämre relationella val, lättare att 

ge upp när problem uppstod i relationer, samt att i största mån undvika parrelationer än hos 

kontrollgruppen (Wallerstein, Lewis & Blakeslee, 2000).  

Inom den anglosaxiska relationsforskningen finns även salutogent inriktad parforskning, med 

fokus på att utveckla sätt att förbättra och bevara parrelationen, genom att kartlägga 

parrelationers inneboende styrkor och svagheter. En av de äldsta och mest namnkunniga 

forskarna inom den relationsberikande forskningsgrenen är psykologen John Gottman, som 

under tre decennier bedrivit forskning kring äktenskap och skilsmässor vid University of 

Washington i Seattle. Gottman (1999) menar att han till 91 procents säkerhet kan förutsäga om 
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ett par kommer att förbli lyckligt gifta eller om det kommer att skiljas, baserat på hans forskning. 

Bland annat studerade Gottman gifta par som under en helg vistades i ett laboratorium bestående 

av en inredd lägenhet med videokameror upphängda på väggarna. Paren bar mikrofoner, och 

hade elektroder som avläste olika kroppsliga reaktioner fästa runt bröstkorgen. Utifrån sina 

forskningsresultat drog Gottman slutsatsen att grunden för ett fungerande äktenskap är att paret 

har hittat en hållning till varandra som gör att de inte låter negativa tankar och känslor ta 

överhanden över de positiva sidorna i äktenskapet. Paren lever enligt Gottman i ett känslomässigt 

intelligent förhållande. Ju högre emotionell intelligens, EQ, ett par besitter desto bättre utsikter 

har de för ett långt och lyckligt liv tillsammans. Hög EQ innebär förmåga att förstå, respektera 

och vara lyhörda för varandra och de krav som äktenskapet ställer. Dessa förmågor går att öva 

upp och därmed förhindra skilsmässa (Gottman, 1999). 

 

I ett internationellt perspektiv är socialpsykologiska aspekter av äktenskaplig tillfredsställelse ett 

relativt väl utforskat ämne. Härnäst presenteras resultat ur för vårt ämne relevanta studier som 

utgått ifrån frågeformuläret ENRICH Marital Inventory. Så sent som 2008 genomfördes en 

amerikansk befolkningsstudie där över 50.000 par från samtliga delstater deltog. Paren fick fylla 

i ENRICH-formuläret, och med hjälp av dessa sata kunde de tio viktigaste faktorerna för ett 

lycklig parrelation definieras. I denna studie fann man bland annat att en överväldigande 

majoritet av paren som upplevde sig som jämställda även uppvisade en hög äktenskaplig 

tillfredsställelse, medan de par som inte upplevde sig som jämställda uppvisade en låg 

äktenskaplig tillfredställelse (Olson, Olson-Sigg & Larson 2008). 

Blaine J. Fower (1991) undersökte könsskillnader i upplevelsen av äktenskaplig tillfredsställelse 

i syfte att testa den bevingade tesen att män har mer fördelar av äktenskapet än kvinnor (jmf. 

Bernard, 1972). Populationen, bestående av gifta par som sökt familjerådgivning, delades upp i 

kvinnor och män och grupperades utifrån om de upplevt relationsstörningar eller inte. Dessa fyra 

grupper jämfördes med varandra gällande äktenskaplig tillfredsställelse. Kvinnor som levde i 

störda relationer visade signifikant lägre äktenskaplig tillfredsställelse jämfört med män i samma 

grupp, samt kvinnor och män i jämförelsegruppen. Kvinnor i den gruppen upplevde även lägre 

jämställdhet än övriga grupper.  
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Par och jämställdhet i internationell belysning 

I sitt klassiska verk "The second shift" undersökte Arlie Hochschild (1989) hur det egentligen 

stod till med jämställdheten mellan amerikanska par. Genom att följa ett antal par på hemmaplan 

kunde hon dra slutsatsen att jämställdheten var en revolution som kört fast. Medan kvinnor mer 

och mer hade tagit del i arbetslivet, hade män inte alls i samma omfattning tagit del av 

hemarbetet. Resultatet blev att kvinnor dubbelarbetade. Efter som kvinnor överlag tjänade sämre, 

på grund av patriarkala strukturer på arbetsmarknaden tog de dessutom  självmant på sig något 

som Hochschild refererar till som känsloarbete (emotional labour) som kompensation att inte 

bidra lika mycket till familjens försörjning. I känsloarbetet kunde exempelvis ingå att lyssna på 

sin man, utan att kräva samma uppmärksamhet tillbaka Hochschild (1989). 

Även senare forskning har visat att traditionella könsroller fortsätter att reproducera ojämlikhet 

inom äktenskapet/parrelationen. Par söker sammanhang och jämlikhet inom äktenskapet, 

samtidigt som de fortsätter att kämpa med den kontinuerliga påverkan de traditionella 

könsideologierna har. I en amerikansk studie från 2009 visade Mahoney & Knudson-Martin att 

ojämlikhet i samhället skapar skillnader i makt som i sig orsakar äktenskaplig ojämlikhet. 

Resultaten indikerar att båda parter på ett tydligt sätt behöver engagera sig i relationella 

aktiviteter som främjar ömsesidiga emotionella samband. Männens medvetenhet kring 

tvåsamheten i relationer ökar samtidigt som det är kvinnan som är den huvudansvariga för att 

upprätthålla den relationella medvetenheten. Författarna kunde konstatera att förhandlingar 

mellan parterna i en parrelation är nödvändig på alla stadium/faser av relationell utveckling (Ibid, 

2009). 

 

2.2 Svensk forskning om parrelationer 

I en svensk kontext är parrelationsforskningen ett spretigt och relativt outforskat område. I sin 

avhandling ”Children of Divorce and Their Parents” har barnpsykiatrikern Marie Wadsby (1993) 

i sex delstudier undersökt skilsmässobarn och deras föräldrar. Fokus låg på studiedeltagarnas 

upplevelser av skilsmässan, samt på informanternas psykosociala situation under och efter 

skilsmässan. Metoden var så väl intervjuer som standardiserade mätinstrument. 

Uppföljningsstudier gjordes även två år efter skilsmässan. Resultatet visade att konflikter, 

missbruk och våld i relationen var de vanligaste bakomliggande orsakerna till skilsmässa. Dessa 
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stod sammanlagt för över 50 procent av skilsmässorna hos undersökningspopulationen (Wadsby, 

1993). Kvinnorna hade varit missnöjda med relationen under en längre tid än vad männen varit 

innan själva skilsmässan. 74 procent av kvinnorna och 32 procent av männen hade varit 

missnöjda med relationen i mer än två år innan skilsmässan. Hos en övervägande majoritet av 

paren var det också kvinnorna som till slut initierat själva skilsmässan (Ibid). Vid uppföljningen 

två år efter skilsmässan hade kvinnorna upplevt signifikant högre förbättringar än männen 

gällande livsområden som privatekonomi, vänskapsrelationer, arbetsliv, fysisk hälsa, psykiskt 

välbefinnande och självkänsla. Män hade också upplevt förbättringar på vissa livsområden, men 

bara på ett av tolv områden som undersöktes var det en större förbättring än för kvinnorna 

(relationerna till familj och vänner). Männens psykiska hälsa, ekonomi samt relationen till 

vänner försämrades radikalt i jämförelse mot kvinnornas, som i stället upplevde förbättringar 

inom dessa områden (Ibid). 

I en doktorsavhandling i folkhälsovetenskap bestående av ett flertal delstudier gällande par, 

undersökte Ann-Marie Lundblad (2004) bland annat en longitunell studie om effekter av 

familjerådgivning. Paren som sökt stöd i relationen uppvisade allvarliga relationsstörningar, men 

flertalet upplevde sig hjälpta av parbehandlingen, även två år efter att den avslutades. Vidare 

visade studien att familjerådgivning förbättrar de äktenskapliga relationerna, bidrar till ett mer 

funktionellt familjeklimat samt en bättre individuell hälsa (Lundblad, 2005).  

 

Äktenskaplig tillfredsställelse 

Äktenskaplig tillfredsställelse har enbart berörts i ett fåtal studier i Sverige, varav en av dem 

finns i Lundblads avhandling "Kärlek och hälsa. Parbehandling ur ett folkhälsoperspektiv" (ibid). 

I en delstudie i avhandlingen undersöktes sambandet mellan känsla av sammanhang (KASAM) 

och äktenskaplig tillfredsställelse bland heterosexuella par som levt tillsammans i minst 20 år. 

Resultatet visade att de med hög känsla av sammanhang också hade hög äktenskaplig 

tillfredsställelse. Männen uppgav dock högre äktenskaplig tillfredsställelse än kvinnorna.  

 

Nyblivna föräldrapar har också varit föremål för forskning gällande äktenskaplig 

tillfredsställelse. Folkhälsovetaren Tone Ahlborg (2004) har i sin doktorsavhandling 

”Experienced quality of the intimate relationship in first-time parents” sammanställt en mängd 

faktamässiga förhållanden gällande hur nyblivna föräldrar upplever äktenskaplig tillfredsställelse 
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och närhet. Detta genom både kvalititativ metod, i form av djupintervjuer med 5 nyblivna 

föräldrapar, samt kvantitativ metod genom en enkätstudie gällande den äktenskapliga 

tillfredsställelsen som besvarades av 820 nyblivna föräldrar. Resultaten visade att paren generellt 

var nöjda med själva relationen, men missnöjda med det sexuella samlivet. Enligt 

intervjustudierna kunde sensualitet kompensera för låg sexuell aktivitet, vilket dock inte stöddes 

av data på gruppnivå. En fjärdedel av både mödrar och fäder upplevde brist på kärlek och 

uppskattning från partnern. Det paren inbördes var minst överens om var frågor gällande 

hushållsarbete, att visa känslor, och det sexuella samlivet (Ahlborg, 2004).  

 

Par och jämställdhet i svensk belysning 

I sin doktorsavhandling från 1993 visade sociologen Carin Holmberg genom att följa 10 unga, 

jämställda heterosexuella par hur patriarkatet skapar maktassymetrier inom parrelationen, samt 

hur desamma i sin tur upprätthåller och återskapar patriarkatet. Paren i studien upprätthöll en bild 

av sin relation som jämställd, men genom exempelvis gester och ordval nedvärderades 

återkommande kvinnornas bidrag, medan männens uppvärderades (Holmberg 1993). 

"Leva själv till sammans" är en kvalitativ studie av 22 heterosexuella föräldrapar av Björnberg 

och Kollind (2003) med syfte att undersöka jämställdheten i hemmet. Det framkom att det i regel 

var kvinnorna som var missnöjda med arbetsdelningen. Det var också främst kvinnorna som 

aktivt verkade för en mer jämställd arbetsdelning i hemmet. Vad som ansågs vara jämställt var 

dock inte helt oproblematiskt att definiera. Björnberg och Kollind definierade fem principer vid 

rättvisebedömningar som paren använde vid motiveringar till varför man har en viss typ av 

arbetsdelning. Likhet i arbetsinsatser, gemensamt ansvar, lustprincipen, kompetens samt kön. 

I "Jämställdhetens pris", en omfattande svensk studie, där 37.000 par följdes under tio års tid, 

visade resultatet att jämställdhet har ett pris. Exempelvis grälade par som sökte skapa jämställda 

relationer mer än andra par. Då den största risken för separation emellertid förelåg hos par där 

fadern tar ur lite eller ingen föräldraledighet konstaterade författarna att jämställdheten har sitt 

pris, men att ojämställdhet har ett ännu högre pris (Grönlund & Halleröd, 2008). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Forskningen om parrelationer är vida utforskat i ett internationellt perspektiv, mer specifikt i 

anglosaxisk kontext. Här är parrelationen utforskad i ett salutogent, psykologiskt och patologiskt 

perspektiv. Emellertid är parrelationen inte utforskad på samma sätt i ett svenskt sammanhang, 

istället har tyngdpunkten legat vid familjelivets organisering eller socialpolitiskt ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Exempelvis betonar Wallerstein & Blakeslees (2000) forskning vikten 

av att vidmakthålla parrelationen för barnens skull, vilka genom skilsmässan får genomlida stor 

emotionell belastning som följer barnen långt in i vuxenlivet och påverkar deras egen 

familjebildning negativt. Lundblad (2005) å sin sida relaterar sin forskning mer till ett 

folkhälsoperspektiv, Holmberg (1993) ser till maktassymetrier mellan paren i ett 

jämställdhetsperspektiv. Wadsby (1993) pekar på att de psykosociala effekterna av konfliktfyllda 

relationer och skilsmässor drabbar kvinnor och män olika. Det som framträder i större 

utsträckning är att svensk forskning är mer inriktad på att synliggöra parrelationen i en 

samhällelig kontext, medan den anglosaxiska är mer fokuserar på parrelationen i sig och vilka 

mekanismer som kan stärkas inom ramen för densamma. Inga direkta motsägelser kan skönjas 

forskningsparadigmen emellan. 

3.	  Teoretiska	  perspektiv	  
Teorikapitlet inleds med presentation av studiens två teorier, vilka båda haft betydande roller för 

förståelsen av hur socialt samspel påverkar individer och de system som människor ingår i samt 

hur könsfördelningen påverkar människan. Systemteorin används i studiens analys som ett sätt 

att diskutera strukturerna som människan lever med och hur dessa påverkar varandra i ett evigt 

samspel. Det genusteoretiska perspektivet används i studiens analys för att se om kvinnors och 

mäns traditionella könsroller kan tänkas bäras vidare inom parrelationer. Vidare finns det 

patriarkala strukturer på alla samhälleliga plan vilka på ett omedvetet förs vidare på dess 

medborgare. Mot skenet av detta anser vi att kön kvalificerar sig som en särskilt viktig analytisk 

kategori när det kommer till att undersöka upplevelser av parrelationen, samt att genusteoretiskt 

perspektiv utgör ett analytiskt filter genom vilket vi med fördel kan förstå vårt material. Studiens 

valda teoretiska perspektiv passar väl in för att se vilka strukturer västerländska invånare 

reproducerar och är med- eller omedvetna bärare av. 
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3.1 Generell systemteori 

	  

Figur 1: von Bertalanffy:s systemteori. 

En metafor för systemteorin är fjärilseffekten: Fjärilens vingslag i Libanon utlöser förändringar i 

den komplexa dynamiska atmosfären, som i sin tur är inledningen till en tropisk storm utanför 

USA:s östkust. Den symboliserar att en liten förändring i ett komplext dynamiskt system kan 

kreera en mycket större, inte sällan oväntad omvandling på en annan plats och i ett annat 

sammanhang. En oförutsägbar förändring som bara i bästa fall kan sannolikhetsberäknas (jmf. 

Öquist, 2008) 

Studiens teoretiska referensramar kommer från den generella systemteorin, vilken utvecklades av 

Ludwig von Bertalanffy under 1930-talet och handlar om karakteristiska egenskaper hos system i 

allmänhet (se figur 1 för flödesritning). Formuleringen av teorin beskrev von Bertalanffy första 

gången år 1950 i artikeln ”The Theory of Open Systems in Physics and Biology” där han 

jämförde systemteorins generella grundsatser med en levande organism som förebild. 

Systemteorins ursprung var av biologisk härkomst och betraktar alla organismer som egna 

system, vilka innehåller överordnade system, vilka i sin tur rymmer subsystem. 

Grundföreställningen var den att delar av ett fenomen inte är eller finns till ensamstående utan 

ingår i olika typer av system som påverkar varandra genom dess existens. Fenomenets delar 

betraktas som en del av en helhet och delarnas relation till varandra är betydande för helhetens 

funktion och sätt att klara av förändringar (Bertalanffy, 1950). 

Den generella systemteorin har tillämpats på fysiska, biologiska och sociala system. Det sociala 

systemet utgörs av grupper, familjer och samhällen, olika helheter som fungerar med ett 

ömsesidigt beroende som finns i systemets ingående delar (Payne, 2008). Systemets ingående 

delar står i relation till varandra, påverkar varandras existens och helhetens funktion och sätt att 
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hantera förändringar. Hur du påverkar mig är reciprokt för hur jag påverkar dig i fortgående 

återkopplingsslingor. Sedan påverkas de enskilda parterna (subsystemen) inte bara av varandra 

utan också av deras omvärld (suprasystem). För att kunna förstå och hantera en individ, ett par 

eller en familjs situation behöver alla betydelsefulla relationer tas hänsyn till (Ibid). Den enskilda 

individens existens påverkar, och påverkas av, sin omgivning och detta samspel pågår 

kontinuerligt (Bernler & Johnsson, 2001). Denna relationella kontextbundenhet är överförbar på 

parterna i en kärleksrelation där den enes förehavanden påverkar den andra och på så sätt det 

system de gemensamt ingår i. Parrelationen är ett system vilket sammanlänkar personerna till 

varandra. De problem som uppstår inom en relation är ur ett systemiskt perspektiv cirkulära, det 

vill säga de uppstår och förstärks i relationen mellan paret. Ett system är inte enbart en samling 

ting utan de omfattas av en form av organisation, en hierarki mellan delarna. Dessa delar är 

relationella på topologiskt eller dynamiskt vis. De är reciproka varandra men inte för den delen 

symmetriska (Ibid). Ett viktigt begrepp inom systemteorin är cirkularitet, eller cirkulär process. 

Med ett cirkulärt tankesätt ser man händelser som sammanlänkade med varandra på ett cirkulärt 

sätt som gör att det orsakar och förstärker varandra i en spiral process (Bernler & Johansson, 

2001).  

Istället för att tänka att en händelse är orsaken till en annan, kan man tänka att 
de är sammanlänkade på ett cirkulärt sätt så att den andra lika gärna kan vara 
orsaken till den första", (Hårtveit & Jensen, 2007, s.126). 

 

Detta synsätt slår omkull den linjära tankemodellen om orsak och verkan. De problem som 

uppstår inom en familj är ur ett systemiskt perspektiv cirkulära, det vill säga de uppstår och 

förstärks i relationen mellan familjemedlemmarna. System är dynamiska på så sätt att det pågår 

en kontinuerlig interaktion inom systemet, vilket formas av interaktionen med sin omgivning 

(Bernler & Johnsson, s. 64, 2005). Med ett cirkulärt perspektiv ses händelser och relationer som 

sammanlänkade med varandra. På detta följer även en insikt om att relationer påverkas av en rad 

olika faktorer. Denna teori ligger till grund för Enrich-formulärets utformning (Fournier, Olson 

& Druckman, 1983) och därför lämpar sig denna teori väl som ett av studiens analytiska 

perspektiv.  
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3.2 Genusteoretiskt perspektiv 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” framhöll Simone de Beauvoir (2002 [1949]) en gång i 

tiden, och sådde samtidigt fröet till det som kommit att bli genusteorins främsta paradigm – 

förståelsen av olikhet och ojämlikhet mellan kvinnor och män som kulturella konstruktioner, inte 

av biologin förutbestämda sanningar. Genusteori tar avstamp i att könsskillnaderna är blir till 

utanför våra kroppar, genom vår kultur i den tid och i det samhälle vi lever. Vi är inte antingen 

kvinnor eller män på grund av att våra könsorgan skiljer sig åt, vi blir till kvinnor och män för att 

vi idag och i alla tider delats upp efter hur våra könsorgan ser ut. Denna uppdelning ger oss olika 

förväntningar och möjligheter att förhålla oss till beroende på om vi är kvinnor eller män, den 

ger oss ett genus - vårt kulturellt konstruerade kön.	  Både kvinnor och män socialiseras in i roller 

och till att uppföra sig på ett socialt accepterat sätt. Dock skiljer sig det som är socialt accepterat 

åt beroende på om vi är män eller kvinnor.  

”Att göra genus är att göra skillnad”, att hålla isär, menar Yvonne Hirdman (2001, s. 65). 

Isärhållandets strategi ser Hirdman som en av de viktigaste grundbalkarna i upprätthållandet av 

en genusordning. Genom detta isärhållande ges den patriarkala ordningen legitimitet genom att 

det maskulina överordnas det feminina på alla nivåer i samhället. I familjelivet till exempel, har 

mödrar och fäder historiskt haft olika förväntningar på sig. Medan kvinnor har förväntats gå upp 

i moderskapet och sköta hem och barn, och vara mor och maka i första hand, har männens 

sociala sfär snarare varit i offentligheten (de Beauvoir, 2002). Feministiska teoretiker och 

forskare har återkommande påpekat att äktenskapet är en patriarkalisk institution, att 

familjesfären av tradition varit den sfär i vilken kvinnor behövt arbeta och män kunnat återhämta 

sig, och att män har fler fördelar av äktenskapet än vad kvinnor har (de Beauvoir, 2002; Bernard, 

1972; Hochschild & Machung, 2003). Mot ljuset av detta är genus en viktig faktor att ha i åtanke 

när heterosexuella parrelationer ska studeras. 
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4.	  Metod	  
Detta avsnitt presenterar studiens ansats och använda metoder. Vidare presenteras 

urvalsförfarandet, databearbetning samt analys. Därpå följer en diskussion kring studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis följer en diskussion kring vilka 

forskningsetiska överväganden som beaktats. 

Kvantitativ metod  

Studien är deskriptiv och hypotesprövande på så sätt att datamaterialet avgränsas så att det täcker 

in de fenomen som avses hypotesprövas och beskrivas. En hypotes är att problem inom 

parrelationen uppstår tack vare en ogynnsam fördelning av arbetsroller inom relationen. Det vill 

säga ett mer konstruktionistiskt perspektiv, en problemställning vilken kan liknas vid kreativa 

knutpunkter. (Sohlberg, 2013, s. 267-269). Problemställningen kan färgas av forskarnas olika 

sociala utgångspunkter, tankestilar, vad som är verkligt och förutfattade meningar (Sohlberg, 

2013, s. 38). Studiens vägval har följt en logistisk och kritisk realism och kan sällas till 

postpositivismen, där lösningen (om en sådan går att finna) till viss del finns i den kausala 

analysen med dess underliggande meningar (Sohlberg, 2013, s. 24, 262-264).  

Instrument  

Studiens val av instrument föll på ENRICH, vilken i dekader använts för att utvärdera 

parrelationer och var deras styrkor och svagheter finns. I ENRICH finns frågor med på skalnivå 

som berörs studiens syfte och frågeställningar. ENRICH är ett självsvarstest om äktenskaplig 

tillfredsställelse vilket har använts som undersökningsinstrument i lejonparten av forskning kring 

parrelationer sedan dess utformning. Enkäten har vetenskapligt beprövats av Marie Wadsby 

(1998), och är en svensk version av den vetenskapligt beprövade formuläret ENRICH Marital 

Inventory (Bilaga 1). Enrich-enkäten utvecklades av Olson, Fornier och Duckman (1983) vilken 

ursprungligen togs fram som ett forskningsinstrument. Enkäterna undersöker, diagnosticerar och 

beskriver dynamiken bland par som söker äktenskapsrådgivning (Ibid, 1983). Parterna får i 

varsitt formulär ta ställning till 125 påståenden om relationen. Svarsalternativen ges enligt 

Likertskalan enligt ”stämmer helt”, stämmer delvis, osäker/vet ej”, stämmer knappast” till 

”stämmer inte alls” och ger ett mått på hur nöjda parterna är i sitt förhållande. Likertskalan mäter 

intensitet vilket ger svarsalternativ mellan låg- och hög affinitet och kan på så sätt visa graden av 
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överensstämmelse med ett påstående, visa på frekvens eller en bedömning av något med olika 

skalsteg (Bryman, s. 157 & 235, 2008). På detta sätt gavs paren möjlighet att reflektera över hur 

de individuellt tänker och känner i olika situationer inom relationens hägn. 

Formuläret är multifaktoriellt och täcker in tio olika faktorer, med tio olika påståenden vardera 

som berör relations- och livsområdena; personlighetsstil, kommunikation, konflikthantering, 

ekonomi, fritidsaktiviteter, intimitet, barn och föräldraskap, familj och vänner, 

jämställdhetsroller, idealisering, livsåskådning, äktenskaplig tillfredsställelse, sammanhållning 

samt förändring. Denna studie undersöker huruvida kommunikation respektive jämställdhet 

påverkar den äktenskapliga tillfredsställelsen. Av den anledningen använder studien de delskalor 

i enkäten som bäst besvarar syftet och frågeställningarna, vilka i korthet beskrivs härnäst. 

Jämställdhetsroller - Denna skala bedömer individens attityder till olika roller inom äktenskap 

och familj. Frågorna handlar om jämställdhet och rollfördelningen inom förhållandet. Bland 

annat efterfrågas hur ansvaret fördelas, hur beslut för olika områden fattas eller om 

respondenterna har en utpräglat traditionell eller mer jämställd syn på yrkes-, hushålls- och 

könsroller. Högre poäng indikerar en preferens för mer jämställda roller hos den tillfrågade och 

att de i större utsträckning gått från traditionella könsroller och i stället delar på det mesta. Låga 

poäng visar en mer traditionell make-makaroll och ansvarsområden och kan på så sätt ge en 

fingervisning om att jämställdhetsrollerna i relationen känns problematiska av en eller båda 

parter. Frågorna som vägs samman till den övergripande analysen för begreppet 

jämställdhetsroller är skalnummer i bilaga 1. 12, 23, 29, 43, 55, 61, 75, 80, 97 och 105 i bilaga 1. 

Äktenskaplig tillfredsställelse - Genom att sammanföra en fråga från varje område i parprofilen 

definieras en mer övergripande bild och ett mått på äktenskaplig tillfredsställelse. De olika 

områdena är personlighetsstil, kommunikation, problemhantering, ekonomi, fritid, 

närhet/sexualitet, barn- och föräldraskap, familj och vänner, jämställdhetsroller och 

livsåskådning. Höga poäng visar att respondenten i stort är nöjd med relationen samtidigt som 

låga poäng däremot visar ett missnöje och/eller orolighet över flertalet frågor som rör relationen. 

Variabeln har verifierats genom internationella vetenskapliga studier (Fowers & Olson, 1989). 

Frågorna som vägs samman till den övergripande analysen för begreppet äktenskaplig 

tillfredsställelse är skalnummer 14, 19, 32, 36, 52, 53, 82, 88, 99 och 113 i bilaga 1. 
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Idealisering – Edmonds studie (1967), vilken syftade att definiera äktenskaplig önskvärdhet, 

definierade äktenskaplig konvention (önskvärdhet/partiskhet/anpassning) som tendensen att 

beskriva äktenskapet i orealistiskt positiva termer. Ytterligare slutsats från studien var att 

äktenskaplig konvention kan ses som en social önskvärd partiskhet, där respondenter tenderar 

ange hur man önskar att det ska vara och inte som det är. Detta sker både på ett medvetet och 

omedvetet plan. Eftersom denna term fått hög validitet och reliabilitet inom forskarvärlden sågs 

studier i ämnet som inte tog hänsyn till detta inte som lika valida eller reliabla. Även om det är 

teoretiskt möjligt att ha en perfekt förståelse av ens partner eller att aldrig ångra sitt äktenskap för 

ens i en sekund, är det högst osannolikt att sådana uttalanden avspeglar verkligheten av 

äktenskap på ett korrekt sätt. Skalan är väl utprövad, har visat hög tillförlitlighet och korrelerar 

väl med andra skalor som mäter människors tendenser att idealisera sin verklighet. Frågorna 

kring idealisering är fem i respektive formulär, vilka slumpmässigt fördelas i enrichformuläret. 

Höga poäng visar på hög nivå av idealisering av sitt förhållande, vilket ofta förekommer hos par 

i förälskelsestadiet. Medelhöga poäng visar att paret befinner sig i en mer verklighetstrogen 

utvecklingsfas i förhållandet. Och låga poäng är förekommer vanligare bland par som söker 

äktenskapsrådgivning. Frågorna som vägs samman till den övergripande analysen för begreppet 

idealisering är skalnummer 34, 42, 64, 70 och 101 i bilaga 1. 

 

Procedur och urval 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar uppsöktes en privatpraktiserande 

familjerådgivare som arbetar med ENRICH, och som varit ansvarig för att ta fram den 

försvenskade versionen av ENRICH. Efter att ha lämnat studiens forskningsplan erbjöds vi ta del 

av sekundärdata från behandlarens praktik. Paren, som kommer från Storstockholmsområdet, har 

i samband med första besöket vid parrådgivningen fyllt i ENRICH var för sig. Det är det första 

paren gör inför sin parrådgivning vilket syftar till att behandlaren ska kunna analysera deras 

individuella bedömningar av sin relation och parets relationella status. Behandlaren får genom 

formuläret reda på de huvudsakliga problemområden som finns inom relationen och huruvida en 

positiv eller negativ samstämmighet föreligger inom ENRICH olika delområden. Datamaterialet 

samlades in under tidsperioden januari 2002 till februari 2004.  
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Litteratursökning 

De databaser som användes för litteratursökning var Google Scholar, ProQuest Social Sciences, 

DiVa, Libris, och EBSCO Host. De sökord som användes var: "marital satisfaction", 

samlevnadsskalan, SAMS, ENRICH, "ENRICH marital inventory", gender, gender equality, 

couple*, ”couple counselling”, couple therapy, jämlikhet, jämställdhet, parterapi, 

familjerådgivning, ”kommunikation mellan par”. Referensförteckningar och sökord bland de 

artiklar, avhandlingar och uppsatser som sökningen resulterat i ledde till att fler artiklar kunde tas 

in i studien genom att ta fram dessa genom Google Scholar. De gav också vägledning i valet av 

sökord. Användandet av ”and”, ”or” och ”not” samt trunkering i sökprocessen gav reduktion och 

vidgning vilket förbättrade sökningsprocessen ytterligare. Sökningarna gav ett stort antal svar 

och avgränsades för att spegla avhandlingar och granskade vetenskapliga artiklar. Därefter 

sorterades materialet på nyast först och för sin relevans. 

Undersökningsdeltagare  

ENRICH innehåller även data kring bakgrundsförhållanden hos paren, vilket ger en bild av den 

socioekonomiska bakgrund paret lever i. Denna studie belyser sex olika bakgrundsfaktorer: Kön, 

ålder, relationsstatus, utbildningsnivå, egen angiven tillfredsställelse med förhållandet och om 

individen övervägt skilsmässa. Materialet består av enkätsvar från 100 heterosexuella par (n=100 

män och n=100 kvinnor) som sökt parrådgivning hos privatpraktiserande familjerådgivare med 

licens att administrera ENRICH under tidsperioden januari 2002 till februari 2004. Deltagarna 

kommer från Storstockholmsområdet och har i samband med det första besöket fyllt i ENRICH. 

Deltagarnas bakgrundskaraktäristiska presenteras nedan i tabellform. 
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Tabell 1 Karaktäristika för undersökningsdeltagarna 
 Deltagare 

 (N) (%) 

M MD SD 

Totalt antal respondenter 200 (100)    

Ålder  38 37,5 8,82 

Kvinnors ålder  37,7 36 8.77 

Männens ålder  39,3 38,5 8,84 

Högskoleutbildade - alla respondenter 109 (55)    

Högskoleutbildade - kvinnor 55 (28)    

Högskoleutbildade - män 54 (27)    

Gymnasieutbildade eller lägre utbildning - kvinnor 45 (23)    

Gymnasieutbildade eller lägre utbildning - män 45 (23)    

Särbo 4 (2)    

Dejtar 2 (1)    

Gifta/sambo - första gången 132 (66)    

Omgift/”omsambo” 62 (31)    

Par med barn 110 (55) 1,22 - 1,47 

Par med styvbarn 18 (9) 0,16 - 0,58 

Par utan barn 72 (36)    

   

   

Databehandling  

I denna kvantitativa studie av sekundärdata analyseras respondenternas svar av slutna frågor vad 

gäller bakgrundsdata, bl.a. kring deras sociodemografiska status (Bryman, 2008). De flesta data 

härstammar från Likertskalan, vilket är ett flerindikatorsmått som ger flersvarsvariabler kring en 

attityd som rör själva frågan, temat eller området. Fördelen med slutna svarsalternativ är att 

risken för feltolkningar minskar, vilket skulle kunna vara en följd av 
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operationaliseringsprocessen vad gäller återgivning, tolkning eller förvrängning av svaren (Ibid, 

157 & 235). Vidare underlättar strukturerade frågor bearbetning av data. Svaren har 

genomgående bearbetats och kodats av en och samma person, vilket borgar för en god 

kontinuerlighet. Personen i fråga har varit väl medveten om vikten av korrekt kodning och 

inmatning, varför svarsalternativen varit förhandskodade i svarsformuläret (Ibid, s. 205). De 

variabler som studien presenterar berör bakgrundsdata kring respondenterna, huruvida paren har 

barn eller ej, äktenskaplig lycka (vilket handlar om en rak fråga där respondenterna uppger on de 

är nöjda eller missnöjda med sin partnerrelation), jämställdhetsroller, äktenskaplig hälsa (vilket 

är en mer omfattande frågeställning som berör områdena personlighetsstil, kommunikation, 

problemhantering, ekonomi, fritid, närhet/sexualitet, barn- och föräldraskap, familj och vänner, 

jämställdhetsroller och livsåskådning) och idealisering. Enkäterna har efter parens rådgivning 

förvarats av behandlaren tills denna studie aktualiserades under hösten 2013, som då kodat in 

datan från ENRICH i databearbetningsprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences – version 17). Svaren bearbetades därefter statistiskt i SPSS på univariat och bivariat 

nivå. Den univariata nivån med frekvenstabeller, medelvärden och spridningsmått och på den 

bivariata nivån genomfördes sambandsanalyser: korstabuleringar. Alla genomförda 

sambandsanalyser testades för signifikans med hjälp av χ2. Den behandlade sekundärdatan har 

därefter analyserats och ställts i relation till studiens teoretiska referensramar samt den tidigare 

forskning som presenteras. Analysen har genomförts för att härledande kunna besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Följande variabler utfördes olika χ2-test på: kön, jämställdhetsroller, 

äktenskaplig hälsa, idealisering och äktenskaplig lycka. Resultaten presenteras i huvudsak 

procentuellt.  

 

Validitet och reliabilitet 

En undersöknings tillförlitlighet, d.v.s. dess reliabilitet, handlar om huruvida den kan replikeras 

på samma premisser eller om den har påverkats av tillfälliga eller temporära förutsättningar. Om 

mätningen med samma metod skulle ge olika svar betraktas mätningen som icke reliabel och 

överensstämmelsen med verkligheten skulle kunna ifrågasättas (Bryman, 2008, s. 49). 

Bedömning av undersökningens mätningsvaliditet har beaktats på så sätt att nogsamt välja de 

frågor från Enrich sekundärdata så att de är samstämmiga med det studien avser mäta. I det 



26	  
	  

avseendet har operationaliseringen av den befintliga datan analyserats i relation till studiens syfte 

och frågeställningar. Studien har använt tre av Enrich tio faktorer, vilkas mått speglar det som 

ämnats undersökas. Mätningsvaliditeten står i direkt relation till reliabiliteten. Om måttet på en 

term inte är konstant (d.v.s. otillförlitlig) - då är inte heller måttet relevant för god 

begreppsvaliditet. Måttet måste vara reliabelt för att mätningsvaliditeten ska vara god. Det råder 

ett symbiotiskt förhållande mellan validitet och reliabilitet (Ibid, s. 49-51, 160-167). 

Målsättningen har varit att undersökningen ska uppfylla kriterierna för god validitet och det har 

varit viktigt att förhålla sig kritisk till materialet för att undvika egna feltolkningar. Om studien 

har lyckats med detta kan undersökningens resultat ha värde i fråga om syftet och dess 

frågeställningar. 

Det finns som ovan beskrivet vissa etiska bekymmer att arbeta med sekundäranalys. Normalt 

innefattar begreppet sekundäranalys ett arbete med data som andra samlat in (Bryman, 2008, s. 

300). I detta fall har inte undersökningspersonerna medgett tillstånd att göra analyser på deras 

svar.  Den kontext som paren varit i, vilka färgat deras svar eller kunnat påverka utformningen av 

undersökningen, har inte heller kunnat analyseras. Detta kan anses som etiskt belastande. 

Samtidigt bör beaktas att genom användandet av sekundärdata görs en etisk gärning i den mån 

att inget intrång behöver göras i människors privata sfär och på så sätt belasta dem för att ta fram 

redan befintligt material. En annan uppenbar fördel med denna typ av forskning är att det 

möjliggör en analys av högkvalitativ data vilka studenter svårligen – eller omöjligen – skulle 

kunna framställa (Bryman, 2008 s. 301). 

I en mer övergripande beskrivning för SAMS (Knoppf, 1998) och ENRICH har ett omfattande 

forskningsarbete lagts ner för att säkerställa reliabilitet och validitet. Ur en statistisk synpunkt har 

formulären visat på höga värden i de amerikanska undersökningar formuläret använts (Fournier 

& Druckman, 1983; Larsen & Olson, 1989 samt Fowers & Olsen, 1989). Samma arbete har 

genomförts i Sverige med SAMS, den svenska varianten av ENRICH (Wadsby, 1998). I 

Fournier & Druckmans undersökning (1983) visade de att med utgångspunkt från a) individuella 

poäng, b) graden av samstämmighet och c) vissa bakgrundsfrågor med 80 procentig säkerhet 

kunde förutsäga vilka par som separerat och med 78 procentig säkerhet vilka par som levde i 

goda förhållanden. Även Fowers & Olsons (1989) replikeringsundersökning kunde visa på 

motsvarande resultat. 
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Generaliserbarhet 

Studiens mål med forskningen har varit att i viss utsträckning kunna generalisera resultaten till 

liknande situationer. Detta till par - i behov av stöd - boende i Storstockholm, vilken är den 

geografiska bas där sekundärdatan har sin grund. Vidare förutsätter detta att datan motsvarar ett 

representativt urval, vilket den gör för par som söker stöd i denna region (Bryman, 2008, s.168-

169).  Då mer specifikt de par som söker sig till parrådgivning i ett privat sammanhang. Idag 

finns flertalet privata behandlare representerade bland Stockholms kommuners utförare, då den 

kommunala enheten ska utsättas för konkurrens. Vidare ska paren ha valfrihet att till samma 

kostnad använda sig av andra utförare än kommunens familjemottagning. Med det här 

resonemanget kan generaliserbarhet då komma att vara valid för par som söker stöd inom 

regionen Storstockholm. Kausalt kan studiens slutsatser vara av intresse för de som ämnar stödja 

par i motsvarande situationer, men också för den som vill forska vidare inom området. Dock med 

förbehållet att relevansen marginaliseras om syftet är att expandera generaliserbarheten utanför 

den geografiskt beskrivna ramen (Ibid).  

 

Etiska ställningstaganden 

All samhällsvetenskaplig forskning har att ta hänsyn till etiska spörsmål när människor är 

inblandade. En forskares egen person påverkar de antaganden denne gör, vilket i slutändan 

påverkar hur forskningen framskrider. Forskarnas förhållningssätt till den kvantitativa forskning 

som genomförts har inte heller varit helt värdeneutral, även om ambitionen varit det (Bryman, s. 

142-143, 2008). Den allmängiltiga universalistiska ståndpunkten har genomsyrat forskarnas 

tankesätt på så sätt att inte bidra till att skada samhällsforskningen (Bryman, 2008, s. 129). Vilket 

skulle kunna ske om man som forskare är oetisk och går sina egna intressen tillmötes utan att ta 

hänsyn till intervjupersonernas rätt till privatlivets helgd. Ett exempel på det är att på oriktiga 

grunder tillskansa sig material vilket informanterna inte blivit informerade om. 

Å ena sidan är det oklart om paren som fyllt i skattningsformulären blev informerade om att 

deras svar skulle kunna komma att användas till annat än att utvärdera deras rådande 

kärleksrelation. Å andra sidan motsvarar materialet i detta fall en situationsbetingad etik. Det har 
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inte funnits någon som helst information som kan röja individernas identitet vilket vid handen 

ger en viss flexibilitet i fråga om det etiska dilemmat (Bryman, 2008, s. 129-130).  

Vidare etiska principer studien har tagit hänsyn till är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2008, s. 131-32). Informations-, samtyckes- och 

nyttjandekravet faller utanför ramen i studien då materialet är insamlat över ett långt tidsspann 

och dessutom är anonymiserat. Därför har möjligheten att informera informanterna om studien 

omöjliggjorts. Konfidentialitetskravet har anammats på så sätt att material där anonymiseringen 

fallerat korrigerats för genom radering. 

 

5.	  Resultat	  
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis redovisas relationsnöjdheten i 

populationen, det vill säga i vilken grad respondenterna uppgett sig vara nöjda eller missnöjda 

med sina parrelationer. Därefter presenteras studiens resultat gällande den äktenskapliga 

tillfredsställelsen hos respondenterna, följt av en genomgång av resultaten gällande 

jämställdhetsroller, alltså hur jämställda respondenterna upplever sina parrelationer. Resultatet är 

disponerat efter studiens tre forskningsfrågor. 

5.1 Relationsnöjdhet 

Över hälften av respondenterna uppgav sig vara nöjda med sina parrelationer. I figur 1 

presenteras hur relationsnöjdheten såg ut bland kvinnorna (n=92) i populationen.  De kvinnor 

som svarat att de varken var nöjda eller missnöjda med sina parrelationer (n=8) räknades som 

bortfall och finns inte representerade i tabellen. 
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Figur 2: Här presenteras hur männen (n=91) i populationen svarat på frågan om de var nöjda 
eller missnöjda med parrelationen.  Även bland männen har de som svarat att de varken var 
nöjda eller missnöjda (n=8) räknats som bortfall. 

	  

Figur 3: Sammanfattningsvis visade sig män vara något nöjdare i sina par relationer än kvinnor, 
men det fanns ingen signifikant korrelation mellan kön och relationsnöjdhet. 

 

Samband mellan att vara missnöjd med parrelationen och att ha övervägt separation  

Det fanns ett signifikant samband (χ² 46,97, df=1, p <0,01) mellan att känna sig missnöjd med 

parrelationen och att ha övervägt separation. I populationen hade 66 procent av kvinnorna och 62 
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procent av männen någon gång övervägt att separera från sin partner. Bland dessa respondenter 

angav 73 procent att de var missnöjda med parrelationen. När det kom till den grupp 

respondenter som aldrig övervägt att separera var endast 27 procent missnöjda med sin 

parrelation.  Sammanfattningsvis hade de av respondenterna som angett sig vara missnöjda med 

sin parrelation även i högre grad övervägt separation. 

 

 

 

 

5.2 Äktenskaplig tillfredsställelse 

 

Figur 4: Visar hur fördelningen av den äktenskapliga tillfredsställelsen har utvärderats bland 
männen (n=100) i studien.  
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Figur 5: Visar hur fördelningen av den äktenskapliga tillfredsställelsen har utvärderats bland 
kvinnorna (n=100) i studien.  

 

Både figur 4 och 5 visar resultatet av respondenternas äktenskapliga tillfredsställelse. För både 

männen och kvinnorna i studien visar resultatet att en majoritet svarat att de är tillfreds med sitt 

äktenskap: cirka 77 procent bland männen och cirka 74 procent bland kvinnorna. Utvärderingen 

har skett enligt en indexskala mellan 0-100, vilken närmare beskrivits i metodavsnittet (Se även 

bilaga 1, skalnummer 14, 19, 32, 36, 52, 53, 82, 88, 99 och 113). Medianen för respondenterna 

var för den äktenskapliga tillfredsställelsen index 68. 

 

Äktenskaplig tillfredsställelse och relationsnöjdhet 

Det fanns ett signifikant samband (0,01 level, 2-tailed) mellan hur högt respondenterna skattat 

den äktenskapliga tillfredsställelsen och hur nöjda respondenterna uppgett sig vara med sin 

relation. Bland männen var korrelationen, 730 mellan skalorna och bland kvinnorna var den 

,726.  
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5.3 Jämställdhetsroller 

	  

Figur 6: Denna graf (figur 5) visar fördelningen bland männen i studien (n=100) i förhållande till 
hur de bedömt att jämställdhetsrollerna i relation ser ut, på en skala från noll till 100 (maxvärde) 
(Bilaga 1, skalnummer 12, 23, 29, 43, 55, 61, 75, 80, 97 och 105). 

 

	  

Figur 7 visar fördelningen bland kvinnorna i studien (n=100) i förhållande till hur de bedömt att 
jämställdhetsrollerna i relation ser ut, på en skala från noll till 100 (maxvärde) (Bilaga 1, 
skalnummer 12, 23, 29, 43, 55, 61, 75, 80, 97 och 105). 
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En majoritet av studiens respondenter, både bland männen (95%) och kvinnorna (93%) ansåg att 

det finns en hög grad av jämställdhet i deras parrelation. Medianen för respondenterna 

sammanlagt och genus var för sig var för jämställdhetsroller index 79. 

 

Jämställdhetsroller och äktenskaplig tillfredsställelse 

Resultatet visar att det fanns signifikanta samband mellan skattning på skalan 

”Jämställdhetsroller” och skalan ”Äktenskaplig tillfredsställelse” bland paren (n=200) (r=0.70, 

p<0.01). Detta positiva samband visade att parrelationer som upplevdes som jämställda också 

innebar en högre äktenskaplig tillfredsställelse. 

 

5.4 Idealisering 

Idealiseringsskalan mäter social önskvärdhet, det vill säga tendensen hos människor att svara 

efter hur man önskade att saker vore, snarare än enligt hur det faktiskt är. Idealisering redovisas 

med en indexskala mellan 0-100. Korrelationstestet av skalorna äktenskaplig tillfredsställelse 

och idealisering (bilaga 1) visar på ett starkt signifikant samband (R=0.80, P<0,01), samt med 

skattningen av jämställdhetsroller (R=0.68, P<0,01). Detta positiva samband som visade att hög 

idealisering också innebar en högre upplevd äktenskaplig tillfredsställelse och jämställdhet 

innebär att resultaten antagligen till viss påverkats av att respondenternas tendens att idealisera 

förhållandet. Frågorna som vägs samman till den övergripande analysen för begreppet 

idealisering är skalnummer 34, 42, 64, 70 och 101 i bilaga 1. 

 

5.5 Sammanfattning av studiens resultat 

Mer än hälften av respondenterna uppgav sig vara nöjda med sina parrelationer. I den undersökta 

populationen ansåg sig 60 procent av kvinnorna och 62 procent av männen vara nöjda med sina 

parrelationer. Män var något mer nöjda i sina parrelationer än kvinnor, men skillnaden var 

marginell. Det visade sig att relativt snarlika tal, 66 respektive 62 procent, bland 

undersökningsdeltagarna hade övervägt separation från sin partner någon gång. Av de som 

övervägt separation var 73 procent missnöjda med sin relation. 74 procent av kvinnorna och 77 

procent av männen skattas genom ENRICH uppleva en god eller hög äktenskaplig 



34	  
	  

tillfredsställelse. Vidare visar resultatet att paren upplever sina relationer som jämställda i 

mycket stor utsträckning. Endast några procent bland männen och kvinnorna upplevde sina 

relationer som i stort sett jämställda. Dock fanns det inga som angav låga värden (under 

indexskala 30). Det fanns ett signifikant samband mellan skattning på skalan Jämställdhetsroller 

och skalan Äktenskaplig tillfredsställelse, vilket innebär att en parrelation som upplevs som 

jämställd också upplevs som mer tillfredsställande. Resultatet pekar på ett positivt samband 

mellan idealisering och äktenskaplig tillfredsställelse samt jämställdhet, vilket innebär att 

respondenterna uppvisat mycket hög social önskvärdhet. 

 

6.	  Analys	  
 

I följande kapitel kommer de redovisade resultaten att analyseras med utgångspunkt i både 

systemteori och genusteori. Även tidigare forskning på området vävs in i analysen. Kapitlets 

rubriker utgörs av de tre forskningsfrågor som härleds från studiens syfte. 

Hur nöjda är respondenterna med sina parrelationer, och går det att finna några 
skillnader mellan könen? 

Majoriteten av respondenterna, 60 procent, har uppgett att de är nöjda med sina parrelationer. 

Resultatet är intressant eftersom det motsäger tidigare svensk forskning gällande hur par som går 

i familjerådgivning upplever parrelationen (Lundblad, 2005). Just detta resultat är låter sig 

jämföras med den amerikanska populationsstudien som gjorts med ENRICH som mätinstrument. 

Vi kan se därför se att vår population var något nöjdare än den amerikanska populationen, där 

drygt 50 procent av respondenterna sagt sig vara nöjda med parrelationen (Olson, Olson-Sigg & 

Larson, 2008).   

Huruvida respondenterna sagt sig vara nöjda med relationen eller inte korrelerar i likhet med 

tidigare forskningsresultat starkt med om de övervägt att separera eller inte (jmf. Fowers & 

Olson, 1989). Bland våra respondenter var männen något nöjdare än kvinnorna. Intressant i 

sammanhanget är den forskning som tyder på att kvinnor löper en särskilt stor risk att drabbas av 

psykisk ohälsa av att leva i olyckliga parrelationer (Wadsby, 1993). Separation kan med andra 
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ord ibland vara en förutsättning för att må bättre. Samtidigt strävar många par med barn efter att 

hålla ihop parrelationen trots inre slitningar, och det går ofta flera år av missnöjdhet innan 

föräldrar väljer att gå skilda vägar (Ibid, 1993). Sett ur ett systemiskt perspektiv försöker par 

sannolikt balansera alla vågskålar i livet, och när obalansen blir för stor tippar det över och 

systemet måste förhålla sig till det och anpassa sig. Bortsett från de krav en dyadisk relation för 

med sig tillkommer krav som samhället i övrigt har, krav på försörjning, krav på föräldraskap, 

m.m., trots detta kämpar många par för att vidmakthålla den närmaste av relationer – den till sin 

partner. Parrådgivning kan i dessa fall vara en strategi för att undvika tippade vågskålar, i strävan 

om att återupprätta och uppnå balans i relationen/familjen/systemet. Om det inte lyckas lösa 

obalansen i familjen kan de psykosociala, men också finansiella, kostnaderna bli stora och även 

påverka de gemensamma barnen negativt. Wallerstein & Blakeslee (2000) har visat på 

psykosociala spår av den förändring som skilsmässor har haft på barn, kanske har den kunskapen 

fått vissa par att söka sig till familjerådgivningen. Barnen riskerar i framtiden lyckas sämre i sina 

egna nära relationer, vilket kan tolkas som att systemrubbningar fortplantat sig genom 

generationer genom att familjemönstren tagit en ny form (Hårtveit & Jensen 2007). Ur ett 

genusteoretiskt perspektiv är det å andra sidan tydligt att just kvinnor, som oftare drabbas av så 

väl fysisk som psykisk ohälsa av olyckliga parrelationer (Lundberg, 2005; jmf. Wadsby, 1993), 

bär den tyngre bördan av konfliktfyllda relationer för att inte barnen ska hamna i kläm. Att i 

åratal stanna kvar i relationer som skadar både kropp och själ är för att tala med Hochschild & 

Machung (1998) terminologi kunna beskrivas som ett högst betungande känsloarbete. Det 

reproducerar med andra ord den patriarkaliska ordning genom vilken familjesfären görs till 

kvinnors [känslomässiga] arbetsplats (de Beauvoir, 2002).  

 

Hur har män respektive kvinnor bedömt sin äktenskapliga tillfredsställelse? 

En övervägande majoritet av respondenterna uppvisade en hög äktenskaplig tillfredsställelse, 

vilket innebär att de allra flesta åtminstone i det stora hela var lyckliga i parrelationen (jmf. 

Olson, Olson-Sigg & Larson, 2008). Bakgrundsfaktorerna kön, ålder, utbildningsnivå ovh 

förekomsten av barn korrelerade inte med hur respondenterna upplevde den äktenskapliga 

tillfredsställelsen. Detta stöds av tidigare forskning som visat att det inte är yttre faktorer, utan 

inre faktorer som främst påverkar huruvida relationer upplevs som bra eller inte (Fower & Olson, 

1989). Variabeln äktenskaplig tillfredsställelse har högre komplexitet än den raka skalan kring 
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relationsnöjdhet, och speglar relationen ur många fler aspekter. Den äktenskapliga 

tillfredsställelsen visade i likhet med variabeln relationsnöjdhet en liten, men insignifikant 

könsskillnad i resultatet. Skillnaderna i reella tal är dock försumbara och visar på en 

förhållandevis hög samstämmighet mellan kvinnor och män, där 77 procent av männen och 74 

procent av kvinnorna uppvisade en hög nivå av äktenskaplig tillfredsställelse. De flesta 

respondenterna, kvinnor som män, upplevde med andra ord en hög äktenskaplig tillfredsställelse. 

I gruppen med den lägsta äktenskapliga tillfredsställelsen var kvinnor något fler, och i gruppen 

med den högsta äktenskapliga tillfredsställelsen var män i majoritet. Lite tillspetsat kan vi 

därmed konstatera att kvinnorna var lyckliga, men männen var ännu lyckligare.  

 

Den äktenskapliga tillfredsställelsen är multifaktoriell, och påverkas av ett flertal aspekter av 

parrelationen (Fowers & Olson, 1989). Sett ur ett systemiskt perspektiv kan man se alla delar i 

parrelationen, så som kommunikation och konflikthantering, intimitet och närhet, samarbete och 

delat ansvar som faktorer som sammantaget bidrar till något som resulterar till en allmän känsla 

av lycka inom relationen. Helheten är med andra ord större än summan av delarna (jmf. Hårtveit 

& Jensen, 2007).  

 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan den samstämmiga bild som respondenterna lämnat kring 

den äktenskapliga tillfredsställelsen generellt tillskrivas en anpassning till varandra (jmf Payne, 

2008). Paren lever i känslomässig symbios med varandra och disharmoni inom vissa områden 

eller kring vissa frågor får systemet att sträva mot förändring. Ett ord som används inom 

naturvetenskapen är kohesion, vilket beskriver den intermolekylära kraft som håller samman 

molekylerna i ett fast ämne eller flytande vätska. För att använda detta som en systemteoretisk 

metafor på studiens resultat fungerar den äktenskapliga tillfredsställelsen i parrelationen som en 

sammanhållande kraft. Denna kraft kan rubbas av små slitningar över tid, utan att paret slutar att 

sträva mot en sammanhållning av relationen. Detta skulle kunna förklara de relativt goda värdena 

kring äktenskaplig tillfredsställelse, trots att all data härstammar från par som gått i 

familjerådgivning. Det kan också vara så att paren rent generellt är nöjda med relationen men 

vissa enskilda företeelser eller handlingar påverkar dem så pass att de vill förebygga en radikal 

förändring, till exempel skilsmässa, genom att i familjerådgivning få stöd och hitta verktyg för 

att lösa dessa. Den medvetenhet kring relationens salutogena värde som studiens par verkar ha i 
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och med att de sökt relationsstöd trots hög äktenskaplig tillfredsställelse kan tolkas som ett 

systemiskt anpassande till att bevara relationens status quo. Detta vittnar om en systemisk 

hållning och kan innebära att våra respondenter inte låtit negativa tankar och känslor ta 

överhanden, utan istället aktivt sökt verktyg för att upprätthålla eller återställa balansen inom 

relationen genom att träna upp sin emotionella intelligens. Genom att lära sig förstå, vara lyhörd 

och respektera varandra kan relationen blomstra (Gottman 1999). 

 

Hur har män respektive kvinnor bedömt jämställdhetsrollerna i parrelationen, och 
korrelerar jämställdhetsrollerna med upplevelsen av äktenskaplig tillfredsställelse? 

För att mäta om jämställdhet påverkar välbefinnandet i relationen har variablerna äktenskaplig 

tillfredsställelse och jämställdhetsroller korrelationstestats mot varandra. Det fanns en signifikant 

korrelation mellan jämställdhetsroller och äktenskaplig tillfredsställelse. Detta var ett förväntat 

resultat som överensstämmer väl med tidigare forskning (Olson, Olson-Sigg & Larson, 2008).  

Kvinnor i olyckliga äktenskap tenderar att önska ökad jämställdhet i högre utsträckning än andra 

kvinnor (Fowers 1991). Det skulle kunna betyda att en del av relationssvårigheterna kommer sig 

av att kvinnor med låg äktenskaplig tillfredsställelse upplever jämställdheten i relationen som 

låg. Ur ett genusteoretiskt perspektiv  kan man se utebliven relationell jämställdhet som ett 

exempel på hur ideal krockar med praktik i relationer där jämställdheten är önskvärd men inte 

närvarande, kanske delvis på grund av att samhällets jämställdhetsnormer inte alltid påverkar den 

relationella nivån (jmf. Björnberg & Kollind, 2003). Å andra sidan är det just den höga 

jämställdhetsnivån som lyft kvinnors position i det svenska samhället till att bli ekonomiskt 

självständig och självförsörjande. Lyft kvinnor bort från dygdens moraliska bojor, att 

tvångsmässigt leva med en partner hela livet, trots själsliga våndor och önskan om ett annat liv. 

Jämlikheten kan ha frigjort kvinnors möjligheter att inte acceptera att stanna kvar i en relation 

enkom för ekonomi. Antagligen har det den feministiska kampen för kvinnors lika rättigheter 

bidragit till den senmoderna, mera frivilliga kärleksrelationen (jmf Giddens, 1999). Jämställheten 

mellan könen har på många sätt radikalt förändrat kvinnors möjligheter under 1900-talet och ur 

ett ontogenetiskt perspektiv har kvinnor såväl som män fått uppleva en samhällelig förändring 

som inga andra människor tidigare fått.     
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7.	  Diskussion	  

Syftet med studien har varit att undersöka vad som bidrar till äktenskaplig tillfredsställelse hos 

heterosexuella par som söker stöd hos privat familjerådgivare i Stockholm. För detta har studien 

använt ett befintligt datamaterial bestående av sekundärdata från 100 heterosexuella par som fyllt 

i ENRICH i samband med att de sökt samtalsstöd för relationen hos privat familjerådgivning. 

Tidigare forskning har visat att yttre faktorer som ålder och utbildningsnivå inte har någon 

signifikant betydelse för äktenskaplig tillfredsställelse (Fowers & Olson, 1989), vilket är i linje 

med denna studies resultat. Istället är det faktorer inom relationen som påverkar den 

sammantagna känslan i parrelationen på ett systemiskt sätt så att summan blir större än 

enheterna.  

	  

Studiens data bygger på undersökningsdeltagare vilka har en generellt högre utbildningsnivå än 

Sveriges population i snitt under åren 2003-2004. Studien begränsas av dess geografiska 

belägenhet på så sätt att den speglar par som söker rådgivning i Storstockholm. Dessutom har 

paren en generellt högre utbildningsnivå än Sveriges population i genomsnitt i en jämförelse med 

riksgenomsnittet under åren 2003-2004 (SCB, 2010) vilket ytterligare snävar in resultatet. 

Lägger vi vidare till att det handlar om par som har betalat relativt dyrbart för denna rådgivning 

låter det underförstått meddela att studien inte är generaliserbar i någon större utsträckning. Om 

ens till den geografiska positionen Stockholm, utan snarare kan påstås att resultatet måhända 

vara representativt för högutbildade-, medelålders- och heterosexuella par boendes i 

Storstockholm. Testmetoderna för denna studie är mycket snarlika den som använts i de 

amerikanska, varför jämförelser mellan dessa resultat är intressanta. Det ger också vid handen en 

väl beprövad metod som genom ENRICH också ger validitet åt svaren. Dock finns alltid 

problem att belysa: ett är som ovan nämnt den höga utbildningsnivån bland 

undersökningsdeltagarna, ett annat är att vi i Sverige vid tidpunkten för undersökningens 

genomförande inte hade lagstiftat i Socialtjänstlagen att kommunerna skulle bidra till att 

finansieringen av familje- och parrådgivning. Det blir således de som har råd att unna sig 

rådgivning, som kommer till dessa institutioner för stöd, och inte ett riksgenomsnitt. Ett annat 

bekymmer, som korrelerar med den geografiska begränsningen, är undersökningspopulationens 

storlek. 
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Eftersom studien berör sociala relationer skulle en kvalitativ studie, innehållandes djupintervjuer 

med informanter, kunna ge en mer tjock och beskrivande information om hur människor i dessa 

livssituationer tänker, känner och resonerar kring sin situation och fortsatta val. Här finns kanske 

djupare information att hämta in med den kvalitativa forskningsmetoden som ger mer specifika 

svar än den kvantitativa mer generella. Vidare är kvalitativ metod mer flexibel och ger utrymme 

för fördjupande frågor, som på ett djupare och mer beskrivande vis skulle kunna beskriva 

studiens frågeställningar. Däri ligger kanske den kvantitativa metodens begränsningar, att inte 

kunna ställa relevanta följdfrågor, i alla fall inte på ett relativt snabbt sätt. I denna studies fall är 

det heller inte möjligt att kontakta paren för en fördjupningsstudie eftersom det handlar om 

sekundärdata insamlat för drygt tio år sedan. Vidare är som redovisats i metodavsnittet paren inte 

heller informerade om att data de lämnade i samband med parrådgivningen är ämne för denna 

studies forskning. Vår ambition är att studiens reliabilitet håller hög nivå genom att ha redogjort 

för faserna i forskningsprocessen, så att studiens teoretiska slutsatser kan bedömas. Den externa 

reliabiliteten har studien tagit hänsyn till på så sätt att tillvägagångssättet för studien är 

replikerbart. Därtill finns överensstämmelse om hur vi ska tolka det empiriska materialet med 

studiens två valda teoretiska perspektiv, vilket syftar till att höja den interna reliabiliteten. 

Studiens ambition är att våra argument för hur väl teorin relaterar till det empiriska materialet 

och håller god spänst. Om vi lyckats med detta och väl beskrivit de metodologiska frågetecken 

som kan ha funnits kan studien antas hålla god reliabilitet. 

 

I Sverige kan ingen idag undgå att förhålla sig till jämställdhet som ideal. Detta oavsett om de 

väljer att ta avstånd från - eller bejaka det och försöka omsätta det i praktiken (Björnberg & 

Kollind, 2003). Den ojämställdhet som genomsyrar samhället har visat sig påverka människors 

parrelationer negativt (Björnberg & Kollind, 2003). En av studiens utgångspunkter har varit att 

kvinnor och män, på grund av genusordningen (jmf. Hirdman, 2001), delvis har olika 

erfarenheter av parrelationer, och att detta påverkar relationen negativt. Särskilt för kvinnorna 

som oftare tar ut skilsmässa, och oftare mår bättre efter än före en skilsmässa. Vi har analyserat 

data gällande par som sökt samtalsstöd hos familjerådgivare, eftersom vi gissade att dessa par 

hade många konflikter som skulle kunna ha sin grund i låg jämställdhet. Denna förutfattade 

mening har ställts på skam denna studie, snarare visade det sig vara tvärt om. I vårt material fann 
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vi inget som tydde på låg jämställdhet. Det som där emot fanns var är att hög nivå av 

jämställdhet korrelerade positivt med en hög nivå av äktenskaplig tillfredsställelse. De av 

respondenterna som uppvisade en hög tendens att idealisera sin partner visade även en högre 

upplevelse av jämställdhet i relationen. Men det innebär inte att en hög idealisering leder till en 

högre upplevd jämställdhet. Eftersom idealisering mäter hur mycket respondenterna har 

påverkats av social önskvärdhet bör resultatet snarare tolkas i ljuset av det. 

 

Empiriska studier gällande parrelationer och jämställdhet är ett väl utforskat område i Sverige, 

medan statistiska undersökningar av äktenskaplig tillfredsställelse är väl representerade inom den 

anglosaxiska relationsforskningen. Denna studie är oss veterligen den första kvantitativa studien 

i Sverige där man mätt samstämmigheten mellan lyckliga parrelationer och jämställdhet. Det är 

intressant eftersom Sverige är ett av världens mest jämställda länder, vilket borde göra den 

svenska populationen särskilt intressant för vidare forskning om parrelationer och jämställdhet. 

Exempelvis borde det vara intressant att göra en befolkningsstudie liknande den som gjordes i 

USA av Olson, Olson-Sigg & Larson år 2008, för att få fler verktyg för hur man kan arbeta med 

par inom så väl kommunal som privat familjerådgivning. Vi lämnar över på framtida forskning 

att på ett mer heterogent material vidare mäta sambanden mellan jämställda parrelationer och 

lyckliga parrelationer. 
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