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          Abstract  
 
Detta är en kvalitativ undersökning som handlar om när man upplever lycka i ett 
parförhållande. Undersökningens huvudsyfte är att skapa förståelse för lycka och när man 
upplever det. Författaren har med hjälp av intervjuer försökt besvara frågeställningen: När 
upplever man lycka i ett parförhållande? 5 par intervjuades och totalt spelades 10 intervjuer 
in och transkriberades. Intervjuerna varade 5 - 10 minuter och författaren ställde sammanlagt 
8 frågor. Resultaten visar att intervjupersonerna ansåg att man är lycklig i ett förhållande när 
man ger varandra stöd och respekterar varandras idéer, ideal och önskemål oavsett hur olika 
de är era egna. Det är när ens självförtroende ökar när man är tillsammans, när man delar 
ansvar, även för sådant som är otrevligt och tråkigt. När man talar med varandra på ett 
kärleksfullt sätt, fylld av acceptans och tolerans. När man tar eget ansvar för sin egen 
personliga lycka för det är inte den andra personens jobb. Lyckan uppnås när man uppfyller 
egna drömmar och gör allt för att hjälpa den andre att uppnå sina. När man gör små saker för 
att behaga den andre, när man hjälper varandra att lösa problem och när man hjälper varandra 
att hitta tid för sig själv. Resultaten diskuteras i jämförelse med tidigare forskning. 
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            Tack  
 
Jag vill tacka min handledare som har varit till stort stöd för mig under uppsatsen. Vid svåra 
situationer var han till hjälp och motiverade han mig så jag inte skulle tappa tråden. Min andra 
handledare Erik Lindström, har varit en hjälpande hand då jag och Petri inte kunnats träffa. 
Andra person som vill tacka är alla mina respondenter som har varit ärliga i sina svar och som 
har ställt upp och gjort denna uppsats möjlig. 
Jag vill tacka mina föräldrar för att jag har kunnat ta med dem i uppsatsen och nämna hur de 
har inspirerat mig. 
Utan dessa personer tror jag inte att denna uppsats hade blivit genomförbar.  
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          Inledning  
 
Stora frågan som alla någongång har ställt sig själva är hur ser människojakten efter lycka i ett 
förhållande ut? Man går in i ett förhållande och nästa sekund är det slut och detta är en 
process som kanske fortsätter i flera år. Kan problemet vara att vi tror att ju mer vi har 
gemensamt med våra partner desstu närmare lyckan har vi kommit eller skiljer sig 
personligheterna så mycket åt att vi inte klarar av en skund till med varandra? Kan vana har 
sin påverka på förhållandet eller tröttnar människan alltför snabbt på förhållandet, 
drömpartnern precis som hon tröttnar på den nya bilen, nya huset etc. Hur länge ska 
människan jaga efter lycka och frågan är kan man uppnå den utopiska lyckan eller finns den 
överhuvudtaget för att människan ska i sin tur sträva efter den? 
 
Efter att ha gjort en liten litteratur och artikel undersökning kom jag fram till att det tyvärr är 
ganska lite forskning inom när man upplever lycka och liknande, forskarna har valt att ta fram 
några faktorer som de tror att det kan påverka upplevelse av lycka sedan gjort en 
undersökning utifrån de. Men det finns nästan ingen forskning som är baserat på att först 
fråga individer om vad de anser göra dem lyckliga i ett förhållande och sedan utifrån de 
undersöka hur vanligt dessa faktorer är. Där är denna studie väldigt annorlunda uppbyggd 
jämfört med tidigare forskning som har gjorts inom lycka och förhållande. 
 
Enligt min mening tycker jag att de flesta människorna är lyckliga, det är bara så att man inte 
inser vad man har. Människan har lagt för mycket fokus på vad de inte har, och tar allt som 
existerar i tillvaron för givet. Den här typen av lycka tycker jag att man inte ska underskatta, 
men lycka inom parförhållande kan vara lite mer komplicerad än lycka generellt. 
”Jag tror att själva meningen med livet är sökandet efter lycka. Det står klart. Vi söker 
någonting bättre i livet. Jag tror alltså att själva rörelsen i vårt liv är inriktad på lyckan…” 
 
Dalai Lama 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en inblick och förståelse för de som har, haft eller vill ha 
ett förhållande om när och hur man upplever lycka i ett förhållande. Faktorer som kan dyka 
upp kan kännas självklara men tror DU att du verkligen har ett förhållande som är baserad på 
dessa faktorer? I så fall kan du skatta dig lycka. Uppsatsens frågeställning blir därmed: 
 
När upplever man lycka i parförhållanden? 
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            Bakgrund 
 
I den västliga delen av världen - en värld där man nästan kan få allt man pekar på, och ofta 
inte kan se skogen för alla träd, vägrar man helt enkelt att kompromissa med känslan av 
utopisk lycka. Därför hoppar ett stigande antal människor runt från förhållande till förhållande 
på jakt efter den riktigt stora Lyckan. Det är kanske något som bara kan uppnås genom att 
övervinna det ouppnåeliga, som vid en hård och svår bergsbestigning. Men då frågar man sig 
själv vad är lycka och när uppnår man den utopiska lyckan? Idag finns det 100 olika sätt att 
bilda eller forma ett förhållande, det är inte som förr i tiden då ett förhållande definierads som 
man och hustru, utan ett förhållande kan skapas av olika anledningar och under olika 
förutsättningar. Därför måste man fråga sig själv, lycka inom vilken typ av förhållande? Vad 
är parförhållande?         

 Lycka                                                                                                                                                                                                                  

Lycka är ett värde som sedan antiken har blivit betraktat som ett av de högsta. Det råder inte 
enighet om vad närmare säkert är. Bland de vanliga förslagen kan nämnas: yttre tillgångar 
(t.ex. makt, rikedom, hälsa el. ära), inre tillgångar (t.ex. kunskap, insikt, sinnesro), evig 
salighet (speciellt i kristen mening)eller njutning (hedonisterna). Filosoferna i det gamla 
Grekland hade mycket att säga om ämnet. Aristoteles förkunnade att, “Lycka är livets syfte 
och mening, den är allt livet går ut på.” Ändå var de grekiska filosoferna oense om hur exakt 
man skulle kunna nå lyckan. Demokritos menade att lyckan bara kunde nås genom 
återhållsamhet, stillsamhet och frihet från rädsla, medan Diogenes lärde ut att den berodde på 
enkelhet och fattigdom.  
Genom århundradena har andra stora tänkare brottats med problemet lyckan. På 1200-talet 
hävdade den italienske munken, Thomas av Aquino, att människan bara kunde uppleva den 
perfekta lyckan i himlen. På 1700-talet observerade Jean Jacques Rousseau poetiskt att, 
“törsten efter lyckan sinar aldrig i människans hjärta.” Medan Thomas Jefferson kände så 
starkt för “längtan efter lyckan att” han vävde in den i den amerikanska 
självständighetsförklaringen som en omistlig rättighet. (www.vlt.se). 

Ser vi på familjens framtid, lever idealet om den lyckliga kärnfamiljen vidare i all välmåga. 
Sanningen är att idealet - ett kanske ofta utopiskt ideal - står sig så väl att det till och med kan 
verka som ett hinder för parförhållandets existens. För kan man bli annat än besviken när man 
upptäcker att det inte finns några felfria drömprinsar eller drömprinsessor, och att vardagens 
ekorrhjul, räkningar, sexuella frestelser, rengöring och kompromisser är oundvikliga delar av 
den vardag de flesta hamnar i? (www.vlt.se).  

När vi är lyckliga har livet färg, det är inte grått som när vi är nedstämda eller deprimerade. 
När vi är glada sjunger vi gärna. Vi känner självklart självförtroende. Men hur definierar man 
lycka? För att öka förståelsen har följande information erhållits: 

Enligt NE (National Encyklopedin) betyder lycka: djup glädje, glädje, djup tillfredsställelse, 
salighet, upprymdhet etc. (www.ne.se). 

Begreppet lycka har bara värde i förhållande till motsatsen - olycka, vilket kan verka lika 
logiskt som skillnaden mellan dag och natt. Men i vår tid då vi här i Väst är bortskämda med 
både det ena och det andra, är det som om vi glömmer att lyckan - kicken - inte är ett 
bestående värde som kan tas för givet. Denna utopiska förställning och brist på förståelse av 
lyckan som begrepp är en av de stora synderna, om vi talar om den upplösning av 
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kärnfamiljen som pågår idag. Lyckan är inte en självklar del av tvåsamheten. I den moderna 
världen där lyckan i så hög grad tillskrivs personlig självrealisering kan parförhållandet 
kanske till och med bli ett hinder för lyckan - d.v.s. om lyckan är självrealisering (Lama & 
Cutler, 2001). 

Hänger detta samman med att lycka för många är något som hör till den mest intima gruppen? 
Något vi inte gärna utlämnar då vi ofta är lyckliga över så till synes enkla saker. Kanske är vi 
rädda att vår egen lycka ska få ett löjets ljus över sig? Är vi rädda att framstå som ytliga och 
okomplicerade? Verkar man mer intressant i andras ögon om man skildrar svårigheter, det 
allvarliga och det hemska?  

Enligt Klein (2005) är lycka på sätt och vis ärftligt. Vi föds med olika benägenhet för glädje, 
men det innebär inte att vår lycka eller olycka är förutbestämd. För generna fungerar 
ingalunda som en datorrutin som alltid gör samma sak. Det som en viss gen åstadkommer i 
organismen sker i hög grad i växelverkan mellan genen och yttervärlden. Och inte på någon 
annan plats i kroppen påverkar omvärldens retningar genernas funktion så mycket som i 
hjärnan och nervsystemet, där när allt kommer omkring besluten fattas om lycka och 
otillfredsställelse.  

Vi påverkas av omvärlden redan innan vi föds, och i barndomen är vi särskilt mottagliga. Men 
lika lite som generna bestämmer vårt öde gör barndomen det, människans hjärna förändras 
under hela livet vilket modern psykologi tagit fasta på. Hjärnan kan till och med programmera 
om sig själv (Klein, 2005). 

Lycka är en benämning på positiv känsla. Det man vet är att lyckokänslor är en kombination 
av positiva signaler förmedlade av nervsystemet till hjärnan samt att vissa signalsubstanser 
har stor betydelse i detta. I hjärnan får signalerna ”färg” varvid själva lyckokänslan uppstår. 
Exakt hur denna ”färgsättning” sker och vad som styr den är ännu oklart. Det finns teorier om 
att det är ”lyckogener” som styr. En av orsakerna till att forskning rörande just ”lyckogener” 
bedrivs är att globala lyckoundersökningar har visat på att lycka aldrig kan köpas för pengar 
och varken rikedom eller kön kan förklara varför vissa är lyckligare än andra. Det viktigaste 
är kanske trots allt inte vetskapen om lyckans uppkomst utan dess existens och att kunna 
känna lyckan. Andra teoretiker menar att upplevelse av lycka kan vara subjektivt, med detta 
menar de att personligheten har en avgörande roll för när och hu vi upplever lycka. Forskaran 
baserar detta på att lycka är individuellt, vad jag anser kan göra mig lycklig behöver inte 
andra tycka. Därför avkastar de teorin om gener och biologiska faktorer bakom lyckan (Kast, 
1997). 

Klein (2005) beskriver de processer som pågår i kroppen och sätter igång olika ”emotioner”, 
fysiska känslor, som i sin tur påverkar såväl tankar som agerande. Upplevelsen av lycka 
uppstår då vår hjärna tar emot de rätta signalerna från hjärta, hud och muskler. Vad händer då 
någon berättar för dig hur uppskattad du är? Kanske ler du, hudens temperatur ökar liksom 
pulsen, muskler mjuknar och halten lyckokemi ökar i blodet. Till lyckosystemet hör, förutom 
glädje, också emotioner som lugn, nyfikenhet och lust. 
 
”Emotion (fr. émotion’oro’, ’sinnesupplevelse’, till emouvoir ’sätta i rörelse’, ’uppröra’, av 
lat, Emo’veo ’skaka’, ’rubba’), eller känsla, tillstånd som rädsla, vrede, glädje eller sorg” 
(www.ne.se). 
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Emotioner är positiva eller negativa affektiva tillstånd som består av responser (kognitiva, 
fysiologiska och beteende) på händelser som har betydelse för de mål vi vill uppnå. 
Emotioner är en form av social kommunikation där uttryck av känslor gör att vi kan 
kommunicera viktig information till andra och därmed påverka deras beteende. Igenkänning 
av känslor gör att vi kan sluta oss till andras troliga beteenden.  Emotioner ”smittar”, vilket är 
viktigt för förmågan att känna empati (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994). 
 
Genom våra sinnen får vi kontakt med omvärlden. Sinnena förbinder vår inre värld med den 
yttre omvärlden. När vi berörs av våra sinnen, en sinnesupplevelse, berörs vi också 
emotionellt. Det utmärkande för emotioner är att de har ett objekt, exempelvis något man blir 
väldigt glad eller rädd av/för. Till de vanligaste emotionerna räknas; glädje -sorg, ilska -
rädsla, förväntan – förvåning, avsmak – acceptans, Lyckan – glädjens högsta värde. 
Lyckan räknas inte som en emotion, men de känslorna som lycka yttrar sig i är likartad med 
emotionen glädje. För att definiera lyckokänsla borde kanske andra positiva emotioner 
samspela. Emotioner går ofta in i varandra. Glädje kan övergå i en för oss definierad 
lyckokänsla (Fredrickson, 1998). 
 
Glädje har med övervinnandet av tillvarons motspänstighet att göra och ger oss möjlighet 
att ”kunna överskrida oss själva”, att gå utöver den aktuella situationen inåt. 
Lycka gör oss öppna och öppnar upp våra sinnen, bekymren försvinner, en otrolig positiv 
känsla träder fram. Vi kan lättare hantera problem, det är som att positiviteten slukar 
negativiteten. Vi känner oss mer levande och allt får en viss enkelhet. Det gör att vi blir mer 
utåtriktade, mer sociala, får ett bättre självförtroende, det gör oss starkare. Det uppstår också 
kroppsliga förändringar vid emotionella tillstånd. Det är välgörande att vara lycklig; hjärnan 
utlöser ett enzym som ökar vårt immunförsvar, syreomsättningen för hjärtkärlsystemet 
frisätter hormoner i kroppen, detta tillsammans gör att vi känner oss piggare och får mer 
energi utåt.  
Att en människa är glad kan man avläsa på dennes kroppsspråk och i ansiktet. Glädje och 
lycka påverkar hela den mänskliga kroppen, pulsen ökar något, vi andas djupare, vi får lust 
att gå fortare, hoppa ett glädjeskutt eller dansa runt och sjunga. Mungiporna dras normalt 
uppåt när vi skrattar. Det är som om hela vårt ansikte lyftes uppåt en aning. Ögonen strålar när 
vi är glada. Glädjens rörelser är rörelser uppåt vertikalt.  
Tvärkulturella studier visar att mänskligheten har gemensamma känslomässiga 
kontaktsignaler. Därför tror man att varken de motoriska signalerna eller deras 
bakomliggande emotioner behöver läras in -i så fall kunde man ha förväntat sig att varje 
kultur skulle ha utvecklat sina egna sätt för känslomässig kontakt. Ingenstans ler man dock 
genom att vifta på öronen eller rynka näsan. Signalen för glädje och att man är lycklig, 
överallt på denna jord där människor finns, är uppåtdragna mungipor. De grundläggande 
emotionerna och deras respektive uttryck är genetiskt inprogrammerade (Fredrickson, 2000). 
 
 
Att tala om lycka och visa dess känslospel är något som vi mycket sällan släpper fram 
ohämmat, eftersom det, av många, anses oseriöst i västvärlden. Är det för att vi ofta är 
lyckliga för så enkla saker i livet? Och med detta uppfattas oseriöst? Vi lever i lyckofilosofins 
tidevarv, där alla verkar sträva mot lyckan. Det kan kännas oseriöst, banalt och upplevas 
egoistiskt att prata om lycka när miljontals människor i världen över lever i svält och krigs 
härjade områden. Däremot undersöker den samtida lyckoforskningen om hur vi kan skapa ett 
lyckligare samhälle och i förlängningen förändra de faktorer som leder till just svält och krig. 
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Inom lyckoforskningen har man kommit fram till vissa yttre faktorer som påverkar till lycka. 
Några av dessa faktorer är 
• I vilket samhälle individen lever i 
• Ekonomin, det vill säga hur mycket pengar man tjänar och har att röra sig med 
(denna koppling mellan ekonomi och lycka är större i fattiga länder än i rika) 
• Vilken social position och klasstillhörighet man har 
• Yrkesstatus 
• Kopplingen mellan upplevd hälsa och lycka 
• Fysisk attraktivitet, speciellt bland unga kvinnor. Men den enskilda yttre faktor som verkar 
ha den största betydelsen är intima relationer till andra. 
• De som har en livspartner är generellt lyckligare än andra 
• Att ha vänner är viktigt 
• Att ha ett arbete -arbetslöshet har mycket negativ effekter på lyckan (detta gäller i stort sett 
samtliga länder) 
• De som har en fritidssysselsättning eller ideellt arbete 
 
Demografiska variabler som kön eller ålder har däremot inte ha någon betydelse, det vill säga 
att det finns inga märkvärdiga lyckoskillnader mellan folk i olika åldrar eller mellan män och 
kvinnor (Ryan & Deci, 2001). 
 
En annan intressant teori som har med glädje att göra, men som kan fungera på lyckokänslan 
också. Den kallas för flow - tillstånd (flytupplevelse). Och beskrivs som den helhetskänsla 
som vi kan uppnå när vi går så mycket upp i en aktivitet att tid och rum försvinner. För att vi 
ska kunna gå upp så i en aktivitet måste den utmana oss på något sätt, så vi får uttömma våra 
resurser. 
”Det kännetecknas av att handling följer på handling utan att den som handlar måste ta 
initiativ medvetet. Det råder knappast någon åtskillnad mellan honom och omvärlden, mellan 
det förgångna, nuet och framtiden. Denna helhetskänsla är central i den kreativa processen, 
och för att uppnå den ägnar sig människor, som Csikszentmihalyi (1990) funnit, åt 
verksamheter eller aktiviteter (t ex dans, bergsklättring) som inte ger någon direkt yttre 
belöning. Själva livskänslan är belöning nog.” 
Denna aktivitet kan vara arbete eller lek och när vi går helt upp i det vi gör, fylls vi med 
glädje. Av intervjuer drar han slutsatsen att människor som gör någonting med glädje, uppnår 
ett flow-tillstånd. Vad det handlar om är att vi glömmer oss själva, samtidigt som vi är 
intensivt medvetna om oss själva. Man kommer in i ett tillstånd där jag – gränsen suddas ut. 
Ett annat stort område som utlöser glädje är de sinnliga upplevelserna: mat, dryck, sexualitet, 
men också att gå ut i naturen, se på konst och på ting och människor som vi uppfattar vackra 
(Csikszentmihalyi, 1990). 
 
Enligt Aristoteles, kan vi inte sova oss igenom livet och samtidigt hävda att vi är lyckliga. 
Han menar dessutom att lyckan inte är något tillstånd utan en aktivitet – lyckan är ett slags 
verksamhet. 
 
Inom varje kultur, inom varje kön, inom varje ålder, inom varje individ finns det ett inlärt 
regelsystem när det gäller vad som berör oss emotionellt. I vilka situationer till exempel 
glädje och lycka får uttryckas, inte uttryckas eller ska spelas. Dessa upplevelsemässiga och 
uttrycksfulla dimensioner av emotioner får barn tidigt lära sig att skilja på i alla kulturer. 
Vilket hänföres till inlärning och sociala erfarenheter. 
 

  8 



Ordet Affekt används inom psykologin och psykiatrin för att beskriva det observerbara 
beteendet som representerar uttrycket för ett subjektivt upplevt känsloläge (en emotion). 
Vanliga exempel på affekt är; sorgsenhet, skräck, glädje, ilska etc. (www.ne.se). 
 
Det finns ännu inte någon konsensus kring begreppsapparaten inom området emotioner. 
Olika författare och teoretiker tenderar att använda begreppen affekt, känsla och emotion på 
olika sätt om de alls bemödar sig med att skilja mellan begreppen. Ofta används de helt enkelt 
synonymt. Detta har lett till en begreppsförvirring som har bestått trots att fenomenen länge 
har ansetts vara grundläggande för mänskligt upplevande och fungerande (Taylor, Bagby & 
Parker, 1997). 
Darwin (1872 i Taylor, Bagby & Parker, 1997) fann stöd för att det finns olika medfödda 
emotioner. Dessa kunde kopplas till olika distinkta responsmönster såsom ansiktsuttryck och 
kroppshållning och fungerar på ett reflexliknande sätt. Han menade att emotionerna 
ursprungligen var en del av ett större handlingsmönster hos lägre stående arter. Emotionerna 
har genom evolutionen utvecklats till ett signal- och kommunikationssystem som är viktigt för 
artens sociala anpassning. Enligt Darwin är emotioner således adaptiva mekanismer som 
hjälper individen att organisera sitt beteende på ett sätt som ökar sannolikheten för överlevnad 
(1872 i Taylor, Bagby & Parker, 1997). Frijda (1986 i Taylor, Bagby & Parker, 1997) hävdar 
att emotioner evolutionärt sett är biologiska fenomen hos djur som inte är tillräckligt kortikalt 
utvecklade för att använda sig av kognitionen. Hos människan får emotionerna dock en 
psykologisk komponent som gör att hon kan reflektera över och avsiktligt agera utifrån dem. 
Det finns även andra teoretiker som tagit fasta på emotionernas expressiva och 
kommunikativa funktioner. Till exempel ser Tomkins (1962) affekter som medfödda 
biologiska motivationsmekanismer och Watson och Clark (1994 i Taylor, Bagby & Parker, 
1997) ser emotioner som strukturerade reaktioner på händelser som är viktiga för organismens 
behov och mål samt för dess överlevnad. 
Trots begreppsförvirringen i övrigt verkar de flesta teoretiker vara överens om att 
emotioner hos människor innefattar responser i tre olika system: 1) neurofysiologiskt (främst i 
det autonoma nervsystemet samt neuroendokrin aktivering), 2) beteendemässigt (t ex 
ansiktsuttryck, gråt och förändringar i kroppshållning och röstläge), 3) kognitivt och 
upplevelsemässigt (subjektivt medvetande om och förmåga till verbal rapportering om 
känslomässiga tillstånd) (Taylor, Bagby & Parker, 1997). Ordet känsla refererar enligt Taylor, 
Bagby och Parker (1997) till den subjektiva, kognitiva/upplevelsemässiga delen i det 
emotionella responssystemet. Emotioner, menar de, är de neurofysiologiska och 
beteendemässiga delarna. Ordet affekt reserverar de för mer sammansatta fenomen. Dessa 
innefattar alla tre systemen tillsammans med individens minnen av olika emotionella 
upplevelser, vilket skänker en personlig mening åt det nuvarande tillståndet. Det finns dock de 
som använder begreppen på andra sätt.  
 
Tomkins (1962), hävdar att alla kända emotioner eller emotionellt laddade situationer kan 
beskrivas med hjälp av nio medfödda affekter, två positiva: intresse – upphetsning, och 
glädje – fröjd en neutral: förvåning – överraskning, samt sex negativa: rädsla – skräck, 
bekymmer – sorg, vrede – raseri, äckel, illaluktande och skam – förödmjukelse.  
Det som lagras i minnet är en kombination av perceptionen av en händelse och de åtföljande 
affekterna. Alla människor har ungefär samma inbyggda affektmekanism, det som skiljer är 
det unika sätt på vilket varje individ förstår eller kommer ihåg erfarenheter av affekten ifråga 
och därför har utvecklat olika sätt att hantera samma situation. Typiska och återkommande 
interaktioner länkas ihop i minnet tillsammans med sekvenser av åtföljande affekter till nya 
scripts (Tomkins 1962).  
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Dessa skapas under uppväxten och utvecklingen i motsats till medfödda scripts för affekter 
och drifter. 
 
Tomkins (1962) menar att affekter är information. De talar om för oss vad vi ska göra i olika 
situationer, om vi ska ta kontakt, fly eller angripa. Affekten är beslutsunderlaget och känslan 
är strålkastaren: Vad ska jag göra nu? Varje affekt har en överlevnadsfunktion. Affekter är 
också nödvändiga kompetens för att kunna navigera i världen och i social interaktion. 
 
Affekten intresse gör oss mer öppna för allt som händer kring oss. Intresse är en förberedelse 
för socialt samspel. Affekten glädje inger en behaglig känsla. När intresse och glädje aktiveras 
öppnas våra sinnen. Nathanson (1992) beskriver hur affekten intresse – upphetsning har satt 
igång en målmedveten, avsiktlig aktivitet, som om den lyckas utlöser affekten förnöjelse – 
glädje. Om dessa tre villkor är uppfyllda infinner sig ett tillstånd av ”competence pleasure” 
eller ”pride”. Nathanson (1992) menar att det lilla barnet som är tillräckligt gammalt för att 
göra något planerat eller med avsikt, känner stolthet över sin prestation. 
 
Utifrån ett kognitivt synsätt säger de att det framför allt är tankar i en situation som väcker 
känslor och inte tvärtom. Det är dock förmågan att uttrycka och känna känslor som blir vår 
personlighet. Känsloupplevandet ger oss också ett rikare inre liv under förutsättning att det 
inte, som när ångest framträder, tar helt överhand. Då blir vi istället fångar i våra 
känslostormar. Känslorna byggs upp av individens erfarenheter och påverkas starkt av dennes 
tankar. De genomgår därmed en förändring över hela vår levnad men sammanflätas samtidigt 
i kognitiva strukturer. Dessa är inget annat än föreställningar, eller förutfattade meningar, om 
händelser som dyker upp och som lagrats som en typ av schema.  
Emotionerna föregås av affekterna. De senare handlar om kända mönster av biologiskt 
beteende. De finns oftast innan vi märker av dem. De lever mellan kropp och själ. Affekterna 
består av kroppsliga reaktioner och är extremt smittosamma. När vi är jätteglada och skrattar 
brukar detta ofta leda till att även andra i vår omgivning "smittas" av glädjen.  
Känslor som löper varaktigt över längre tid benämner de som sinnesstämning. Vi kan vara 
"dämpade" i vårt sinne en längre tid, kanske flera dagar men affekter som berör ledsnad har 
en betydligt kortare varaktighet (Bergström & Hellsten, 1998).  
 

Parförhållande/relationer 

förhållande 1 omständighet, sakläge, villkor, ställning, läge, tillstånd, situation 2 relation, 
mellanhavande, förbindelse; kärleksförbindelse, kärleksaffär, kärleksförhållande, liaison, 
kuckel, prassel 3 proportion, överensstämmelse, jämförelse, relation (www.synonymer.se). 
 
Att leva nära en annan människa kan både vara en glädje och en prövning. Många par frågar 
sig om det finns något att tänka på eller göra för att relationen ska hålla länge och förbli 
levande. Det finns det. 
 
Vi är sociala varelser som dras till gemenskap med en kärlekspartner, vänner och kolleger. 
Gemenskap är lycka, enligt forskningen, detta särskilt i stabila parrelationer. Ensamma 
människor dör tidigare än de som känner sig omgivna av vänner (Grive, 2003). 
 
Klein (2005) påpekar att sociala kontakter ökar livslängden och att signalsubstanser, 
hormoner och neurotransmittorer är kemin bakom våra upplevelser av värme, trygghet och 
närhet. Hormonet oxytocin – som utsöndras vid kroppskontakt och smekningar – dämpar 
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ångest och gör oss vänliga och mer sociala. Det sätter i sin tur igång signalsubstansen 
dopamin, som styr både begäret och hågkomsten av våra sociala relationer. I samspel med 
serotonin och endorfiner uppstår de starka band vi får till andra – men de kan också rapportera 
om separationssmärta och längtan efter kontakt. 
 
Att leva är att känna. Det är känslorna som ger intensiteten i vår upplevelse av oss själva, 
andra och världen omkring oss. I parrelationen skapas de starka känslor som är förknippade 
med intimiteten och glädje - lycka. Där kan vi uppleva längtan som suger i bröstet, förväntan 
som vibrerar i hela kroppen, åtrå och passion som sveper oss med i hänförelsens flodvåg 
bortom allt förnuft. Där finner vi ömheten, lekfullheten och innerligheten, men också tyngden 
i bröstet, krampen i magen och den pulserande vreden i varje fiber när övergivenheten hotar, 
när grälet står på sin höjdpunkt eller svartsjukan förvandlar oss till demoner. Var och en av 
oss som har erfarenhet av parliv har upplevt allt detta eller något av det. De flesta av oss vill 
ha möjligheten att leva nära någon annan. Långvariga, om än inte alltid livslånga parrelationer 
är för många av oss en av de grundläggande förutsättningarna för ett känslomässig rikt och 
meningsfullt liv. Livet tillsammans bidrar till vår utveckling och mognad. Genom att lära 
känna den man valt att leva med, lär man känna sig själv. Men att välja är också att försaka – 
och hur ska man kunna veta att man valt rätt? (Hansson, 1997). 

I ett parförhållande är båda parter vänner i grunden, men har även starkare känslor som 
normalt ger upphov till ”vi – bildandet” och även sexuell dragning till sin respektive. Denna 
relation innefattar vänskaplighet men grundar sig förövrigt i, vår kristna nord, i en 
tvåsamhet/en institutionell bildning av två personer. Man delar med andra ord just dessa 
specifika parrelationsegenskaper med endast sin pojk- eller flickvän.  
Oavsett etniskt ursprung, sedvanor eller religion så innebär förälskelsen på ett psykologiskt 
plan att alla hot som vänder sig mot ”vi – bildandet” föraktas (Hansson, 1997). 

Enligt Klein (2005) uppstår Gemenskap när vi vågar vara med det som är svårt hos oss själva 
och uttrycka det för den andra, tala om vad det är som gör så ont. Klein (2005) anser att de 
som är lyckligast ihop är de som lyckas vara tydliga med sina behov. Våga säga ’håll om 
mig’. Eller ’bekräfta mig’. Eller ’nu behöver jag bli lämnad ifred’ … Om partnern respekterar 
det och kan ge det man behöver utan att ta över ansvaret, så kan det inte bli annat än bra. 
Men i dag är människor dåliga på att ta hand om deras känslor på ett konstruktivt sätt. Det 
beror på att vi är så överstimulerade och har så bråttom att vi aldrig låter saker och ting 
fördjupas. Det bästa skulle vara att hinna reflektera tillsammans genom att sitta bredvid 
varandra och vara tysta, att bara lyssna. 

När man lever i en bra gemenskap med en annan människa får man vara sig själv i alla 
avseenden. Man kan få utrymme att visa sig både stark och svag och släppa fram lekfullhet 
och spontanitet. Man får fritt ge och ta emot värme och ömhet, och så vidare. När dessa djupa 
känslomässiga behov blir tillfredsställda frigörs energi och man får kraft som behövs för att 
klara av de krav som väntar ute i samhället. Förhållandet blir då ett centrum där man "hämtar 
upp sin själ" (Furhoff & Olsson, 1997). 

I en långvarig relation får man också ett nära vittne till sitt liv, vilket stärker känslan av 
sammanhang. Att kunna minnas viktiga och personliga upplevelser tillsammans med en och 
samma partner, ger en känsla av helhet och gemenskap. Det skapar i sin tur en trygg grund för 
det fortsatta livet och den personliga utvecklingen. Det är i denna ”fas” människan kan 
uppleva glädje – lycka (Furhoff & Olsson, 1997). 
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Enligt Furhoff & Olsson (1997), finns många önskningar och behov bakom människors val att 
gå in i ett parförhållande som man vill ska bli varaktigt. En del är omedvetna. Därför går det 
inte att förstå kärleksrelationen helt och hållet. Men det som vi är medvetna om kan vi till stor 
del påverka. Har man kunskaper om samlevnad så ökar man sin medvetenhet. En parrelation 
kan ses som en process där problemen och svårigheterna kommer och går och där man klarar 
av dem mer eller mindre bra, med eller utan hjälp. De som har förmåga att reflektera över det 
egna beteendet och sin egen del i konflikterna har goda förutsättningar att hitta bra lösningar. 
  
Alla relationer innehåller både sådant som är bra och sådant som är dåligt. Om förhållandet 
bygger på kärlek och tillit kan man få det goda att överväga och förhållandet blir 
meningsfullt. Då kan parterna få uppleva att en del sår från barndomen läker och att man blir 
mer hel som människa (Furhoff & Olsson, 1997). 
  
Frågan om tid och tidsbrist är aktuell för de flesta i vårt samhälle men berör särskilt par och 
familjer. Att dela upp sin tid på ett bra sätt kan vara svårt. Olika personliga behov och krav i 
arbetslivet trängs om utrymme. Men det är viktigt att man i sin parrelation hittar en god balans 
genom alla livsfaser. Man får försöka att hitta en jämvikt mellan att ha tid för varandra som 
par utan barnen, tid för familjegemenskap och tid för sina egna intressen. Om dessa tre behov 
blir rimligt tillgodosedda, utan att man känner stress, så bidrar det stort till att parrelationen 
håller. När man finner den här balansen mår man bra, både som egen individ och som par 
(Furhoff & Olsson, 1997). 

Hansson (1997) har tillsammans med familjeterapeuten Ann-Marie Lundblad lett en del av 
undersökningen som gjorts i Sverige. Undersökningen genomförs dessutom i Tyskland, USA, 
Sydafrika, Chile, Ryssland och Israel. Undersökningen leds av professor Florence Kaslow 
från USA, ansedd som en av världens främsta när det gäller familjeterapi. 
Forskarnas syfte är att få fram vad det är som gör att vissa klarar av att leva tillsammans under 
lång tid- 25 år och mer. En annan fråga som studeras är om det finns något som förenar de par 
som levt tillsammans länge, oavsett religion och kultur. Dessa par måste rimligen ha 
egenskaper eller erfarenheter som andra kan lära av. 
De hundratals par som intervjuats i Sverige är i åldern 40-60 år. Såväl gifta som sambor ingår 
i undersökningen. De flesta har vuxna barn. Resultaten från den svenska delen av 
undersökningen ska jämföras med rönen från de andra länderna.  
Det som framkommer i undersökningen är att situationen i Sverige avviker från de andra 
undersökta länderna. Kvinnorna här är nämligen mer kritiska till den egna relationen än vad 
männen är. Antagligen beror det på att kvinnor är mer relationskänsliga. Kvinnor är alltså mer 
beroende av sin relation och mer intresserade av den än vad män är. Män ser mest till 
resultatet av relationen. 
 
En annan förklaring är att svenska kvinnor inte är beroende av mannen ekonomiskt sett. 
Ungefär 85 procent av kvinnorna arbetar halvtid eller mer. I Tyskland till exempel är det 
betydligt färre kvinnor som arbetar. Kvinnor i Sverige kan i allmänhet självständigt besluta 
sig för att lämna sin man. Ur ekonomisk synvinkel är det en möjlig väg bort från ett äktenskap 
som upplevs som misslyckat (Hansson m.fl., 1997). 
 
De allra flesta i ett långvarigt parförhållande är nöjda och lyckliga. Men män är alltså mer 
nöjda än kvinnor. Det män i långvariga förhållanden generellt sett är mer nöjda med kvinnor 
är kyssar, smek och sex samt allmänt sett den äktenskapliga tillfredsställelsen. De flesta av 
männen tycker att de kan lita på sin kvinna, att de inte grälar så ofta, att de sällan diskuterar 
skilsmässa och att paret sällan går varandra på nerverna (Hansson m.fl., 1997). 
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En av deras teorier är att ett äktenskaps bästa utsikter är om mannen och kvinnan är lika i 
personlighet och intressen. De menar att man söker sig till den som liknar en. Men denna teori 
har inte alls stöd från de flesta forskare och anses vara fel. De menar att människan dras till 
någon som kompletterar sig själva. Den tystlåtne dras till någon som är utåtriktad till exempel 
(Hansson m.fl., 1997).  
 
Undersökningen av de långvariga relationerna visar att sex ligger på andra plats bland de 
faktorer som är avgörande för om tillfredsställelse med äktenskap uppnås eller inte. Att vara 
överens om hur och hur ofta alltså. Fritid kommer etta och livsfilosofi trea.  Även här handlar 
det om att komma överens. Han och hon behöver inte alls tillbringa all fritid tillsammans. Var 
och en behöver plats för sitt. Det viktiga är att paret kommer överens om hur fritiden ska 
fördelas. Behovet av gemensam tid får dock inte glömmas bort. 
Inte heller är det nödvändigt att ha gemensamma grundvärderingar. Men att göra klart hur 
bådas inställning till livet ser ut underlättar i de flesta fall (Hansson m.fl., 1997). 
 
Högt upp på listan kommer även vikten av att ha gott om tid för varandra och att gräl inte 
upplevs uppstå för ofta. 
Något som vi kallar ”känsla av sammanhang” ligger högt hos dem som levt tillsammans 
länge. Om man tycker att tillvaron är meningsfull, begriplig och hanterbar är förutsättningarna 
för en långvarig relation goda. God hälsa betyder att ”känslan av sammanhang” är hög, 
fortsätter han. 
En inte helt klargjord fråga är om det är relationen i sig som gör tillvaron meningsfull, 
begriplig och hanterbar eller om vissa människor har denna inställning redan innan (Hansson 
m.fl., 1997). 
 
Lycka inom parförhållande 
 
Argyle (1987 i Berscheid & Reis, 1998) gjorde flera studier kring relationer och 
välbefinnande, i en av hans studier drog han slutsatsen att i ett förhållande är sällskapliga 
människor som tycker om gemenskap är mycket mer lyckliga än andra. Han menar att när 
man tycker om gemenskap och är sällskaplig så mår man mycket bättre också, all stress i 
vardagen minskar och man känner sig gladare. Myers och Diener (1995 i Berscheid & Reis, 
1998) stödjer denna teori och antyder att det enda djupa sanningen om ett lyckat förhållande 
är att ha vänskap som grund. 
Wood, Rhodes och Whelan’s (1989 i Berscheid och Reis, 1998) analyserade hundratals 
studier och rapporter om liv tillfredställelse och lycka – glädje och kom fram till att 
välbefinnande associerades till gifta par. Det framkom att gifta par är generellt lyckligare än 
ogifta par. Men det var en skillnad mellan männens och kvinnornas svar. Kvinnorna var mer 
tillfredställda med att vara gifta än män. Fast de antyder också att studierna är 
korrelationsbaserade och därmed är det svårt att se hur stor skillnad det är egentligen. 
 
Att leva som par kan innebära en sällsam lycka. Den närhet och förtrolighet, den stimulans 
och spänning, den omvårdnad och ömhet, den glädje och njutning - och framför allt - den 
hjälpsamhet och lojalitet, som kan uppstå när parlivet är som bäst, är något omistligt. 
Men det händer ständigt och jämt i vår närhet att parförhållanden kraschar och två personer, 
som hade bestämt sig för att leva tillsammans, går skilda vägar. Och detta oftast redan kort tid 
efter att de har skaffat barn. Samtidigt som andra par håller ihop i årtionde efter årtionde - 
trots kriser och personliga olikheter (Grive, 2003). 
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Hur gör de egentligen för att lyckas? Handlar det om att komma över någon slags tröskel i en 
process där två individer "slipas av" och jämkar ihop sig? Eller är dessa par bara extra lyckligt 
lottade, superstabila eller extremt toleranta individer? 
 
Nej, svaret ligger inte där. Åtminstone inte enligt John M Gottman, amerikansk professor i 
psykologi (2005), han har i stället funnit att den enkla sanningen är att de harmoniska 
parförhållandena grundar sig på djup vänskap och ömsesidig respekt och glädje över 
varandras sällskap. I lyckliga relationer känner parterna varandra väl, något de visar med små 
enkla handlingar i vardagen, t ex att ringa till partnern på jobbet och höra hur det är, ge 
honom båda kycklinglåren för att han älskar dem eller att följa med på släktkalaset trots att 
han egentligen inte har lust. 
 
Men även lyckliga par bråkar och har konflikter, och bakom de flesta äktenskapliga bråk om 
bagateller ligger djupare konflikter. Konflikter som nästan aldrig kan lösas. Han skriver: Par 
kan tillbringa år med att försöka förändra varandra utan att komma någon vart. För oenigheten 
beror ofta på fundamentala skillnader i livsstil, personlighet och värderingar. Och därför går 
den inte att lösa genom traditionell konfliktlösning. Utan knepet är att förstå konfliktorsaken 
och att lära sig att leva med den (Gottman, 2005). 
 
Tidigare forskningar/studier 

Professor Ruut Veenhoven och hans medarbetare på World Database of Happiness, har gjort 
över 3000 studier mellan 1900 – 2000 talet kring lycka. Dessutom räknar de med fler studier 
för kommande åren. Utifrån studierna kom de fram till att definiera lycka som hur mycket en 
männsika tycker om det liv hon lever. Lycka var ett område som inte hade studerats mycket 
kring, men mellan 1901 och 1970 genomfördes 32 forskningar, men allra mest var det mellan 
1971 och 2000 då det finns 2147 publiserade studier. Det har studerats kring olika aspekter 
inom lycka, det har varit bland annat inom välfärd, livskvalitet och psykologiska faktorer för 
lycka (www2.eur.nl).  

Hassebrauck (1997) genomförde flera undersökningar baserad på hur en bra och lyckad 
heterosexuell förhållande är. I första studien utgick han från 120 tyska studenter som skulle 
göra en lista, där de fick skriva vilka faktorer som gör ett intimt förhållande lyckad och bra. 
Det resulterade med att tillit var det viktigaste faktorn för ett bra förhållande, andra faktorer 
som kom efter tillit var tolerans, liknande eller samma intressen, få och tillåta frihet, förståelse 
för varandra, kärlek, ömhet och att vara öppna mot varandra. I första studien fick han 
sammanlagt 64 faktorer som kan påverka ett förhållande positivt. I den andra studien använde 
han sig av 107 tyska studenter för att gradera viktighetsgraden för de 64 faktorerna som han 
fick i första studien. Andra studien resulterade med samma svar på första platsen, alltså 
viktigaste var tillit. Men till skillnad från första studien så var det en annan uppföljning, då 
undersökningspersonerna ansåg att efter tillit kommer kärlek, att se fram emot och se 
varandra, respektera varandra, ärlighet, vänskap, lyssna på varandra, acceptera varandra, 
ömhet och på tionde platsen kom att skapa tid för varandra. Dessa är i en ordningsföljd och 
anses vara de tio av sextiofyra viktigaste faktorerna som bör finnas i ett lyckat förhållande. 

Lars Wenglert har i sin doktorsavhandling i psykologi On the relation of optimism and self-
esteem, to sensual-aesthetic capacity and subjective health, som behandlade sambanden 
mellan optimism, självförtroende, hälsa och lycka funnit att självförtroende är relaterat till 
optimism när det gäller ens egen framtid (Wenglert, 2000). Men sambandet mellan 
självförtroende och världens framtid är inte tillräckligt starkt. I Wenglert (2000) studie visade 
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sig även inom subjektiv hälsa att optimistiska personer med bra självförtroende har bättre 
hälsa än pessimister med dåligt självförtroende vilket i sin tur visade att resultatet är relaterad 
med lyckliga och olyckliga människor eftersom optimism, starkt självförtroende, en bra 
subjektiv hälsa och stor förmåga att njuta anses vara viktiga aspekter av en lycklig människa. 

I 00tal presenterades Bengt Brülde (ingår i redaktionen för Journal Of Happiness Studies)  
nya forskningar och frågor kring lycka. Frågorna rörde sig kring vad som gör människor 
lyckliga, både när det gäller i nu läget och historiskt. Andra frågor som ställs inför den 
empiriska studien handlar om ifall männsikan blir lyckligare med gott om pengar och om man 
är lyckligare i väst än u- länder. Blir varje generation lyckligare än den föregående? I sin 
artikel tar han även upp problematiken kring lyckoforskning och svårigheten i att mäta lycka. 
När det gäller lycka är det förstås inte bara yttre välfärd som avses. Personligheten inverkar 
till stor del, och det är viktigt att skilja mellan exempelvis upplevd och objektiv hälsa (Brülde, 
2003).  

Gottman (2002) gjorde en studie kallat ”the Love Lab”, studien handlar om olika pars 
beteenden i vardagliga situationer. Det var en kvalitativ studie där han hade använt sig utav 
intervjuer, observationer, videoinspelningar men även laborations undersökningar i 
människans hjärna och nerver. Urvalet för hans studie är baserade på 3000 par vilket han 
påbörjade sedan 1973. Idag kan han med 90 % säkerhet avgöra om man komemr förbli 
lyckliga eller om man kommer att skilja sig tidigt. Detta baseras på studien som han har gjort 
och slutsatsen som han har dragit, vilket han kallar för sju gyllene regler, dessa ska 
känneteckna en lycklig relation. Dessa sju regler är: 
 
Regel 1: Förfina era kärlekskartor, det är alltså viktigt att komma ihåg viktiga händelser i 
varandras liv och ständigt uppdatera varandra om nya och viktiga informationer som uppstår i 
livet. 
 
Regel 2: handlar om att stärka de ömma känslorna och den ömsesidiga respekten. Gottman 
(2002) menar att respekt är en av de viktigaste grunder som bör finnas i ett förhållande. 
 
Regel 3: handlar om att söka sig till varandra, dvs. Att låta sin partner känna sig uppskattad 
och värdefull. I studien har det framkommit av respondenter att hemligheten bakom ett lyckad 
förhållande är romantiska middagar med levande ljus eller resor där man får njuta av varandra 
vid havet. 
 
Regel 4: handlar om att kunna Fatta ett beslut tillsammans, dvs. Att det råder jämställdhet och 
att man delar bestämmandet. 
 
Regel 5: handlar om att lösa de problem som går att lösa, detta görs genom att inleda 
diskussionen i en vänskaplig ton. Försöka möta varandra halvvägs och sträcka ut en hjälpa 
hand, det är även viktig att vid sådana tillfällen kunna lugna ner sig själv och varandra. Att 
kompromissa och ha överseende med varandras svagheter och brister anses också en av de 
viktigaste faktorerna under denna regel. 
  
Regel 6: handlar om att bryta dödläget, dvs. Att acceptera att ni är två individer med två olika 
värderingar och åsikter vilket är bra att vid vissa situationer kunna kompromissa innan man 
går vidare med problemet för en försoning. Det är alltså viktigt att kunna hitta egna drömmar, 
lugna varandra när man är ifrån varandra, visa tacksamhet och avsluta diskussioner positivt 
och försöka tänka på alla goda saker i livet. 
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Regel 7: förklarar vikten av en gemensam grundsyn. Det är viktigt att skapa utrymme för båda 
parters drömmar och livsideal. Skapa en atmosfär där båda känner sig obehindrade att fritt och 
uppriktigt berätta om sina innersta övertygelser (Gottman, 2002). 
 
 
En studie av 900 kvinnor i Texas visar att den dagliga aktivitet som gjorde dem mest lyckliga 
var sex. Sist i skalan var arbetsresor, strax under hushållsarbete. Deprimerande nog ägnade de 
minst daglig tid åt det som gjorde dem gladast, tolv minuter, medan de trista resorna till och 
från jobbet tog mer än en och en halv timme. Sannolikt skulle kvinnorna i Texas inte bli 
lyckligare av att bli arbetslösa och tillfredställa sig själva hela dagarna. Men det är slående att 
vi trots alla ekonomiska och tekniska framsteg inte har blivit bättre på att organisera våra liv 
och vårt samhälle på ett sådant sätt att vi får mer tid över till sådant som ökar vårt psykiska 
välbefinnande (www.dn.se). 
 
 
Många av oss bär på drömmen om en kärleksfull, passionerad, glädjefylld och trygg 
parrelation och samtidigt är det få som upplever sina relationer som sådana. Vi förundras över 
att vår relation som en gång i tiden var allt det vi önskade oss har med tiden förändrats till 
något helt annat.  
Samtidigt har vi i Sverige inte haft någon tradition att aktivt arbeta med våra parrelationer. Vi 
lägger ner massor av tid på våra hus, bilar, saker, resor eller kanske på våra barn, men 
parrelationen tror vi ska fungera perfekt bara av sig själv. Så är det inte. Vi behöver alla vårda 
den trädgård som finns emellan oss. Ibland behöver vi bara klippa gräset och rensa i 
rabatterna lite, medan andra gånger måste vi möblera om rejält, så nytt, plantera nya plantor, 
kalka och gödsla. Tänk om vi lade ner lika mycket energi på att odla vårt förhållande som på 
alla andra saker!  
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Syfte & frågeställning 

 
Mina tidigare erfarenheter gällande bra och dåliga förhållande tillsammans med Dalai Lamas 
bok har varit som en tanke bakom denna uppsats, men mina föräldrars äktenskap har varit den 
riktiga inspirationskällan. De har varit gifta i 25 år och har tre vuxna barn. Än idag kan jag 
ring dem och bara höra vad de har hittat på, det finns ingenting som de gör själva, utan de 
mesta görs med glädje tillsammans. När jag i min hemlighet observerar dem tänker jag, hur 
kommer det sig att de inte har kommit ifrån varandra efter så många år? Är det fortfarande 
kärlek, eller vana? Är det egentligen lycka det handlar om eller känner de att de har en 
förpliktelse mot sig själva, mot deras barn eller mot andra personer i sin omkrets? När jag 
frågar min mor detta besvarar hon mig genom att säga: 

– Livet handlar i första hand om val, vid den tiden när jag och din far gifte oss kände vi 
inte varandra, men under äktenskapets gång har vi lärt känna varandra och kärleken 
har blomstrat av sig själv. Det andra som gör livet bättre är glädje, utan den tror jag 
att många inte hade klarat sig. Men glädje kommer och går, när den går måste vi 
finna uppskattning för den stunden som den kommer, annars blir det en vana. Lycka 
är någonting vi skapar, lyckan finns i oss och det gäller bara ta upp den. Lycka är 
minnen vi har delat med dem vi håller kärt och när vi tänker på de stunder eller när vi 
upplever det, det är då vi är som mest lyckliga. 

 
I mina förhållande har det oftast handlat om den lyckan som jag drömmer om. Den lyckan 
som man ser i filmer och som man önskar ska hända en själv. Så när jag har upplevt dem vid 
förälskelse tiden och sedan inte uppskattat eller blivit uppskattad efter ett tag har det varit 
slutet för förhållandet. Därför har jag tänkt mycket på det, jag har tänkt mycket på min mors 
fina visdomsord men också på hur man kan verkställa det. Är det lättare sagt än gjort eller är 
det verkligen så? 
 
Tyvärr är det väldigt litet forskningar som har gjorts inom området, man har mer fokuserat sig 
på orsaker till negativa och oönskade känslor och andra faktorer som påverkar livet, 
förhållande och känslor negativt. Därför tänkte jag att om denna uppsats blir lyckad så kan 
den komma och hjälpa många förhållanden i framtiden. Lycka är människans största mål i 
livet, och många antyder ständigt hur olyckliga de är, eller att de är olyckligt kära. Hur skall 
vi göra för att kunna nå den känslan, emotionen eller affekten? Det är en glädje som vi alla 
vill uppnå i våra förhållanden men som vi kanske inte tro oss kan finna.  
 
Därför är undersökningens övergripande syfte att inom ämnet ”lycka i parförhållande”, belysa 
människor om, när det är man känner sig lyckig i ett förhållande. Genom intervjuer med 
personer som befinner sig i ett förhållande skall studien ge ökad förståelse för människor som 
haft och har eller som vill ha ett förhållande om hur de finner och när de finner lyckan i 
förhållandet. 
 
Utformningen på aktuell studie förlägger dock fokus på följande frågeställning: 
 
När upplever man lycka i ett parförhållande? 
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             Metod  
 
Jag har valt att göra studien kvalitativt, detta eftersom kvalitativ metod är tillämplig när 
beskrivning och analys av karaktäristika och egenskaper ska göras hos de studerade 
företeelserna (Malterud, 1998). 
 
Det klassiska syftet med kvalitativ metod brukar beskrivas som förståelse och detta ställs i 
kontrast till det kvantitativt inriktade syftet förklaring. Med förståelse menas att man med sin 
undersökning vill förstå innebörden och den subjektiva meningen som olika företeelser har 
för olika individer. Med förklaring åsyftas förklaring i termer av orsak och verkan, dvs. 
kausala förklaringar.  
De kausala förklaringarna ligger ofta utanför det subjektiva medvetandet, även om de kan 
finnas inom människan, t ex i form av hormonell påverkan.  
Innebörden av och meningen med olika upplevelser brukar man oftast beskriva språkligt från 
människa till människa och detta är därför lämpligt att göra med kvalitativ metod. Den 
subjektiva upplevelsen som beskrivs via språket måste uppfattas och tolkas av en annan 
individ, som en subjektiv upplevelse i sig. Därför brukar man säga att den kvalitativa metoden 
innebär en intersubjektiv förståelse. T ex om en person beskriver sin upplevelse av 
innebörden av ett språkligt begrepp för en annan person och den personen försöker förstå hur 
den första personen tänker. (Intersubjektivitet används ibland också med innebörden att det 
finns en gemensam uppfattning om något oavsett om uppfattningen är korrekt) (Kopala & 
Suzuki, 1999). 
 
Kvalitativ forskning utmärks av ett helhetsperspektiv, vilket kan vara bra när man studerar 
komplexa fenomen som t ex lycka. Helheten är nödvändig för att man ska kunna förstå, och 
man kan även studera själva komplexiteten i fenomenen. De samband som finns mellan olika 
delar i ett upplevt fenomen brukar beskrivas som meningssamband i kvalitativ metod, vilket 
inte ska förväxlas med de matematiska samband som studeras i kvantitativa metoder. De olika 
delarna i ett fenomen är kopplade till fenomenet genom den mening de har för fenomenet. Om 
en längtan efter objektet för lycka ingår uppfattar vi det som meningsfullt och begripligt, 
medan däremot negativa känslor eller undvikande av objektet inte skulle förstås som en del av 
helheten i fenomenet.  
Hur förståelse går till brukar beskrivas genom den hermeneutiska cirkeln, som innebär att för 
att förstå delarna måste vi förstå helheten och tvärtom. Processen har ingen början och inget 
slut och brukar därför beskrivas som en spiralrörelse snarare än en cirkel. Denzin & Lincoln 
(2000) definierar cirkeln som pendlingen mellan del och helhet och spiralen som den ökande 
förståelsen som pendlingen leder till.  
För att kunna förstå något måste vi ha en förförståelse. Man kan säga att förförståelsen är på 
gott och ont. Den är en förutsättning för förståelse och sätter samtidigt gränser för vad vi kan 
förstå. Förförståelsen innefattar allt det vi tror och vet om vårt ämne före undersökningen. Det 
innefattar både teoretisk kunskap, egna erfarenheter, förutfattade meningar, språkkunskaper 
osv. Vi måste t ex förstå varandra rent språkligt om vi gör intervjuer. Språket är en del av 
kulturen och innefattar vårt sätt att se på verkligheten. Eftersom kvalitativa analyser är 
språkliga, kommer våra individuella tolkningar av språket att påverka analysen. Den 
referensram vi utgår ifrån kallas förståelsehorisont och den vi försöker förstå har också en 
sådan. Genom växelverkan mellan förförståelse och förståelse närmar sig de båda 
horisonterna varandra och en horisontsammansmältning kan uppstå. En form av förklaring 
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som dock ofta förekommer i kvalitativ metod är ändamålsförklaringar. Namnet syftar på 
förklaringar som utgår från det tänkta syfte eller ändamål som en individ har med sina 
handlingar (Lindén, Westlander, & Karlsson, 1999). 
 
Jag har tänkt göra denna kvalitativa forskning genom intervjuer, där jag får komma 
respondenterna ett steg känslomässigt närmare och kunna göra en bättre analys av deras 
språkliga svar. Genom flera intervjuer vill jag få fram svar till "När upplever man lycka i 
parförhållande?". 
Alla slags kvalitativa data kan analyseras kvalitativt. Det innebär oftast att alla data som 
består av text eller kan överföras till text kan användas. Tyvärr avspeglas inte denna 
outtömliga mångfald av möjligheter i praktisk forskning. Exempel på data som kan analyseras 
kvalitativt inom psykologi är intervjudata, svar på öppna enkätfrågor, observationsdata, 
projektiva data, journaler, artiklar, berättelser, dagböcker, brev och protokoll. Man kan alltså 
använda data som samlas in för forskning eller som redan finns på grund av andra syften. De 
vanligaste datainsamlingsmetoderna i kvalitativ forskning inom psykologi är muntliga och 
skriftliga intervjuer (enkäter). 
Intervju är naturligtvis självskriven som kvalitativ datainsamlingsmetod. Om man är 
intresserad av människors upplevelser, tankar, känslor, reflektioner, åsikter, önskningar, 
framtidsplaner, motiv och allt annat som ryms i människors livsvärld är det den naturliga 
vägen, att fråga dem.  
Det är viktigt att en kvalitativ intervju verkligen är kvalitativ. Det innebär att vara medveten 
om vad hög validitet i en kvalitativ intervju innebär, och att verkligen utnyttja möjligheten att 
få uttömmande, varierad och nyanserad information av god kvalitet om mångskiftande och 
subjektiva ämnen. God kvalitet i en kvalitativ intervju är på flera sätt motsatsen till vad 
reliabilitet i en kvantitativ kräver. Man kan nästan säga att förhållningssättet i den kvalitativa 
intervjun är viktigare än hur de konkreta frågorna formuleras. Det viktiga är att få till stånd 
intensiva intervjuer som innehåller "thick descriptions", inte att frågorna ska vara t ex lika 
från intervju till intervju, eller att man ska hinna med precis vad man tänkt innan (Kvale, 
1997).  
 
Det finns olika begrepp som används för att beskriva olika slags kvalitativa intervjuer, t ex 
djupintervju, fokuserad och halvstrukturerad intervju. Tyvärr finns inte något enhetligt system 
och samma term kan ha olika betydelser i olika böcker och sammanhang.  
Kvalitativa intervjuer har alltid öppna svar, men frågorna kan variera i struktureringsgrad. En 
strukturerad intervju har i förväg färdigformulerade frågor som ställs i samma ordningsföljd 
till alla respondenter. En ostrukturerad intervju är ett helt öppet samtal kring ett ämne eller 
frågeställning. (Ibland används begreppet standardisering för likhet mellan intervjuerna men 
för enkelhets skull används här endast begreppet strukturering när det gäller muntliga 
intervjuer.)  
Egentligen är skillnaden mellan strukturerad och ostrukturerad intervju att i den 
"ostrukturerade" intervjun sker struktureringen på plats tillsammans av intervjuaren och 
respondenten. Hur strukturerad intervju man ska använda sig av har samband med hur 
frågeställningen för undersökningen ser ut. Ju mer öppen och bred frågeställning desto mer 
ostrukturerad intervju bör man använda. Den oftast använda formen av kvalitativ intervju är 
varken helt strukturerad eller helt ostrukturerad och kallas ofta halv- eller semistrukturerad. 
En s.k. halvstrukturerad intervju kan i själva verket ha väldigt varierande struktureringsgrad, 
eftersom termen täcker nästan allt som ligger mellan ytterligheterna i kontinuumet (Lindén, 
Westlander, & Karlsson, 1999). 
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Argument för & emot metodval  
Den kvalitativa forskningen, av vilken intervjustudier är en del, har ofta kritiserats för att de 
resultat som tillhandahålls inte är reliabla eller tillförlitliga. Man har hävdat att det i en 
kvalitativ forskningsintervju saknas objektivitet särskilt beroende på det mänskliga samspel 
som är en väsentlig del av intervjusituationen (Kvale, 1997).  
Kvale (1997) diskuterar tre föreställningar om objektivitet som en replik på invändningar mot 
den kvalitativa forskningsintervjun som ovetenskaplig: Den första är frihet från bias, d.v.s. 
den kunskap som konstrueras är undersökt, systematiskt kontrollerad samt verifierad och är 
oförvanskad av personliga fördomar. Att kunskapen växer fram i en dialog mellan intervjuare 
och respondent och där parterna ”enas om sanningar” snarare än att forskaren sitter hemma på 
kammaren och gör sina (van) tolkningar borde kunna ses som en mer kontrollerad kunskap. 
Exempel på personliga fördomar är just de föreställningar som hålls för sanna av en forskare 
som inte ”transcenderar den normalneurotiska normen”, utan utgår från att det till exempel är 
hemskt att bli av med jobbet eller bli bedragen eller vad det nu är, bara för att forskaren är 
sådan själv. Den andra föreställningen om objektivitet rör intersubjektivitet, d.v.s. att 
upprepade observationer av samma fenomen gjorda av olika observatörer bör ge samma data. 
Då den metod som använts i föreliggande studie veterligen inte använts tidigare av andra 
intervjuare kan man i detta skede inte med bestämdhet hävda att replikerande studier skulle ge 
samma data. Vad som dock kan tänkas väga tyngre än aldrig så många upprepade studier med 
samma resultat är det egna igenkännandet hos läsaren, en intersubjektiv objektivitet i form av 
vad som av författaren föreslås kallas intuitiv reliabilitet.  
Du som läsare, hur kritisk du än må vara till kvalitativa studier, behöver sannolikt bara 
reflektera kring dig själv och dina erfarenheter för att inse att de oklanderligt logiskt härledda 
hypoteser som metoden ifråga genererar, om den tillämpas korrekt, inte behöver betvivlas 
avseende deras tillförlitlighet.  
Den tredje föreställningen Kvale (1997) diskuterar är att objektet får komma till tals, något 
som ger den kvalitativa forskningsintervjun en gynnad position gentemot naturvetenskapliga 
metoder som utvecklats för icke-mänskliga objekt. Att forskaren i en forskningsintervju kan 
förhandla med intervjupersonen om sin tolkning av dennes utsaga är något som i föreliggande 
studie setts som en förutsättning för att erhålla någorlunda reliabla data och utan vilket hela 
studien riskerat att urarta i en verklig orgie i vantolkningar härstammandes ur författarens 
världsuppfattning.  
Den yttersta frågan om intervjuers reliabilitet rör dock det upplevda behovet av tillförlitliga 
data; vilka problem tänker man sig att resultaten av en intervjustudie skall lösa? Vilka 
oönskade känslor väcks hos vilka personer och varför om man inte får reliabla resultat? Att 
erhålla reliabla resultat på dessa frågor skulle kanske på sikt leda till det paradoxala att 
behovet av reliabla resultat inte längre föreligger. 
 

Undersökningsdelatagare/urval  

Valet av metod föll på den kvalitativa intervjun då denna är flexibel, genererar svar med stort 
djup samt är den mest tillämpade inom forskning. Dessutom får den undersökningsdeltagaren 
att känna sig bekväm i situationen då de flesta sedan tidigare vet vad en intervju innebär. Då 
hänsyn togs till forskningsfrågan ansågs en halvstrukturerad intervju mest lämplig. Detta 
eftersom undersökningen avsåg ge en kortfattad och snabb beskrivning av ämnet utan formell 
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hypotesprövning, men även då det fanns en viss osäkerhet kring vad undersökningsdeltagarna 
skulle kunna bidra med (Maykut & Morehouse, 1996). 
Intervjun genomfördes på 5 par som befann sig i ett förhållande, alltså 5 kvinnor och 5 män. 
Könen har inte större betydelse på resultaten men för att jag ska kunna få och ge mina läsare 
en helhetsbild nästan ur både könen och inte enbart ur en kvinnlig eller manlig syn så har jag 
valt att ha det jämtfördelat. Urvalet gjordes genom bekanta och bekantas bekanta. Åldrarna är 
väldigt varierande men jag kan dock säga att alla är över 20 års ålder. Sammanlagt gjordes tio 
intervjuer. 
 
Procedur och genomförandet 
 
Den information om vad intervjun skulle komma att handla om som respondenterna fick då de 
tillfrågades om de ville delta var tämligen nogräknad då de spontana svar som annars 
eftersträvades misstänktas utebli. Samtliga respondenter fick en muntlig information uppläst 
innan intervjun och bereddes tillfälle att ställa frågor. Deltagarna upplystes om att författaren 
skulle ställa intervjufrågorna och att svaren på intervjun skulle spelas in på band. Vidare sades 
att deltagarna skulle förbli anonyma och att intervjun beräknades ta maximalt 5 -10 minuter. 
Även efter fanns tid för att ställa frågor och komplettera eller korrigera något som sagts under 
intervjun. Som kompensation för att de ställt upp på att låta sig intervjuas utlovades varje 
respondent ett exemplar av den färdigställda uppsatsen. Intervjuerna spelades in på band då 
detta godkänts av respondenterna och de varade mellan 5 -10 minuter.  
 
Det är enligt Trost (1997) viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön, därför 
genomfördes intervjun på respondentens hemmiljö. Intervjun skedde först med ena partnern 
enskild sedan med den andra. Detta för att inte bli påverkad av varandras argumen, eller 
känslor. Författaren (jag) både observerade och intervjuade. Intervjuerna varierade från 5 – 10 
minuter. Intervjupersonerna var mycket upplysande och delade öppet med sig av vad de 
ansåg. Kvinnorna var dock lite mer engagerad och omfattande än vad männen var. 
Forskaren måste dock vara medveten om att respondenterna ibland kan svara på ett sätt som 
de tror att forskaren förväntar sig (Holme & Solvang, 1997). De intervjuade garanterades 
fullständig sekretess. Att skydda intervjupersonernas identitet genom att ändra namn och 
identifierande drag är enligt Kvale (1997) viktigt vid redovisning av intervjuer. 
Frågorna som respondenterna fick svara på är:  

1) Hur definierar du lycka? 
 
2) Hur kan man vara lycklig i ett förhållande enligt dig? 
 
3) I vilka situationer är du lycklig? 
 
4) Är ni alltid lyckliga i ert förhållande? Motivera  

 
5) Varför har ni valt att vara tillsammans? 
 
6) Kan vana hålla lyckan i liv i ett förhållande? 
 
7) Vilka handlingar från partnerns sida gör dig lycklig? 
 
8) Vilka egenskaper hos din partner gör dig lycklig? 
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Databearbetning 

Samtliga intervjuer spelades in på band för att lättare kunna skrivas ut och senare tolkas. 
Fördelar med att använda bandspelare vid intervjuer är att intervjuaren efteråt kan lyssna till 
tonfall och ordval upprepade gånger, dessutom kan intervjun skrivas ut ordagrant och 
intervjuaren kan läsa exakt vad som har sagts (Trost, 1997). författaren valde att inte anteckna 
vid intervjun, detta gjorde hon för att hon ville vara delaktiga i intervjun. Men även för att 
kunna ta del av de intryck som man får under intervjuns gång. Med intryck menar författaren 
exempelvis kroppsspråk. Genom iakttagelserna har de åsikter som intervju personen har haft 
förstärkts. Intervjuerna transkriberades i direkt anslutning av den författare som genomfört 
intervjun. Transkriberingen skedde med för hand, då författaren skrev ner datan samtidigt som 
hon lyssnade på bandet. 
  
Enligt Malterud (1998) finns det många fördelar med att författarna själva transkriberar 
materialet, exempelvis kan den som deltog i intervjun lättare påminna sig vad informanten sa 
om det uppstår oklarheter på bandinspelningen och kan då med större fördel transkribera 
materialet. Dessutom får forskaren snabb tillgång till material på grund av den detaljerade 
genomgång som transkribering ger. På så sätt kan analyserandet av intervjuutskrifterna starta 
omgående. 
 
Dataanalys 
 
Enligt Maykut & Morehouse (1996) utvecklar alla forskare ett eget sätt att analysera 
kvalitativa data. Kvalitativ dataanalys är komplicerad eftersom det är en process av induktivt 
resonemang, tänkande och systematiserande, vilket anvisar att det är en dynamisk och kreativ 
process. Genom analysen försöker forskaren ideligen renodla sin undersökning för att på så 
sätt få en djupare förståelse av vad som studerat.  
Enligt Kvale (1997) är det i kvalitativ forskning viktigt att komma ihåg att intervjuerna 
skapades muntligt i ett samspel med intervjupersonen och senare framträder som en skriven 
text. Därför bör förhållningssättet i textanalysen vara att möta texten med tanken att det är ett 
samtal med informanten. Detta försökte jag tänka på under genomläsningen av materialet. 
 Maykut & Morehouse (1996) påvisar vikten av att inleda ett analysarbete genom att få ett 
helhetsintryck och identifiera teman eller kategorier i texten. Huvudkategorier som författaren 
identifierade i denna studie var lycka och förhållande. Genom att lägga märke till mönster och 
teman, se rimligheten och ställa samman kan analytikern se vad som hör samman med vad 
(Holme & Solvang 1997).  
 
Maykut & Morehouse (1996) menar att materialet som ska studeras närmare ska organiseras i 
meningsbärande enheter. Texten kodas, vilket innebär att delar av texten tas från sitt 
ursprungliga sammanhang för att kunna läsas tillsammans med andra texter med liknande 
innebörd.  
 
Författarna sammanfattade intervjuerna efter varje fråga, kvinnorna för sig och männen för 
sig, samt fördelade alla relevanta citat från intervjuerna efter tidigare nämnda huvudkategori. 
Indelningen av könen har inte större betydelse för resultaten, det är helheten som ska komma 
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fram, men författaren tycker att det kan vara intressant och veta om lycka i förhållandet kan 
tyckas vara olika utifrån mannens och kvinnans syn. 

Tillförlitlighet  

Trost skriver att tillförlitlighet är kvalitativ metods motsvarighet till reliabilitet. Idén med 
reliabilitet bygger på att mäta och ange värden på variabler för varje enhet (Trost, 1997).  
Reliabilitet innebär att forskaren försöker avgöra huruvida de mätinstrument man använt sig 
av, skulle ge samma resultat vid ett liknande undersökningstillfälle. 
Det som vid kvantitativ metod kallas validitet kallas vid kvalitativ metod trovärdighet. 
Validiteten är lite mer komplicerad än reliabiliteten, en fråga kan ha reliabilitet men detta 
innebär inte att den också har validitet. Trovärdighet är det största problemet vid kvalitativa 
undersökningar. Det är viktigt att kunna visa för läsaren hur analyserna är gjorda och att data 
som tolkas är trovärdig. Därför är det viktigt att kunna visa att data är insamlad på ett korrekt 
sätt. Ett sätt är enligt Jan Trost att forskaren redovisar vilka frågor och följdfrågor han/hon 
ställt under intervjun, vilket leder till öppenhet (Trost, 1997). 
 
Instrumenten som valts till denna studie är bandspelare och papper och penna i efterhand när 
jag skulle transkribera datan. Därför kan studien inte ha låg reliabilitet. Validiteten anser jag 
efter att ha analyserat med teorier och reflekterat över dem ganska hög. Informationen som 
framkommer i resultaten har ingen anledning att vara påhittad eller inkorrekta. Att på ett 
tillförlitligt sätt komma åt information till när man upplever lycka i ett parförhållande blir 
antagligen inte meningsfullt förrän det görs i syfte att hjälpa verkliga, levande människor att 
ta åt sig informationen till nästa förhållande. 
Därför anser jag att arbetet har en god validitet men om man kan generalisera den vågar jag 
inte påstå, detta baserad på om urvalet kanske kan anses inte vara tillräckligt, vilket inte är 
syftet med studien att genomföra. 
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          Resultat  
 
Fem av tio personer definierade lycka som glädje, dans, pirr i magen och välmående. 
Personerna anser att man är lycklig då själen mår bra, när man känner hopp för framtiden i 
samband med glädje och när små bekymmer verkar oviktiga. Det kan handla om en känsla 
som hon får när hon tänker på något tillbakablickande, det kan vara en lukt, minne eller saker 
som påminner henne om när hon en gång var lycklig eller är i en situation där hon känner sig 
lycklig. Detta sker då hon känner sig nöjd med sitt liv, det är då hon är lycklig. 
 

”Lycka är saker som får mig att känna mig bra. När jag är nöjd med mitt liv är jag lycklig, 
oavsett hur stort eller litet det må vara för att jag ska känna mig nöjd. Det kan vara en känsla 

när jag tänker på något nostalgiskt, det kan vara en lukt. För det mesta är det något som 
påminner mig om när jag en gång var lycklig eller en aktuell situation där jag är lycklig. 

Detta kan appliceras i förhållandet med. Det är en känsla i maggropen när jag tänker på min 
pojkvän eller när vi gör mysiga saker ihop”. 

 
”Man kan känna det på djupet av sin själ, kroppen mår bra. Man blir och är mån om att 
ha många delmål i livet både i sitt eget privatliv och tillsammans med sin partner. Man 
känner hopp om framtiden. Världen omkring dansar och man känner sig delaktig i den. 
Små bekymmer känns oviktiga, medens stora bekymmer känns som utmaningar. Man 

delar med sig av sin glädje och får alltid dubbelt tillbaka”. 
 
Tre av tio respondenter ansåg att det var väldigt svår att definiera med ord, detta eftersom 
lycka är någonting som man bara känner. Men de ansåg att lycka associeras mycket med 
pengar, vilket de anser vara fel. De menar att det finns människor idag som har pengar men 
saknar lyckan i tillvaron. 
 
”Lycka är omöjligt att definiera med bara ord det är någonting som man känner men kan inte 
kommunicera till andra. Oftast lycka är associerade med pengar i vårt samhälle men det är 

fel tycker jag därför att det finns folk som har pengar och säger att de är olyckliga”. 
 

För två andra respondenter handlade lycka om när man får vara tillsammans med den 
personen man håller kär och bara umgås, mysa och njuta av tiden. 
 
Gällande frågan hur kan man vara lycklig i ett förhållande enligt dig?, svarade hälften av 
respondenterna att det är när man kan vara sig själv, när man uppskattar och respekterar 
varandras personligheter, egenskaper, integritet och det egna privatlivet. Kommunikation är 
också väldigt viktigt, respondenterna menar att i ett förhållande när man kan prata om allt 
med sin partner och sin partner lyssnar är de stunder som man kan finna lycka. 
Man kan känna lycka i ett förhållande när man kan ha förståelse för varandra, när man kan 
stötta varandra och ha tålamod för varandras olika livssituationer. Ha gemensamma mål men 
aldrig hindra varandra från den individuella utvecklingen. En av de andra faktorer som kan 
leda till att man kan finna lycka i ett förhållande är när man kan glädjas åt sin partners 
framgång och vara stolt över honom/henne. Kunna reflektera över vardagen och känna att 
partnern som man delar dagen med är den man vill dela livet med.  
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”Lycka i ett förhållande är när vardagen inte anses vara tristess utan en tillfredställande 
tillvaro, där man kan vara sig själv och inte skämmas för det. Det gäller även att ta tillvara 
på det tillfällen som ges av ”kärleks-toppar”, tillfällen då kärleken får sig en lyckokick. Att 

uppskatta varandras personligheter och egenskaper är viktigt och att aldrig ta varandra eller 
kärleken förgivet”. 

 
”Man är lycklig i ett förhållande när man kan prata om allt med sin partner och sin partner 

lyssnar eller försöker att lyssna och svara på alla frågor”. 
 

Tre av tio ansåg att man kan finna lycka i förhållandet när man försöker ha kul tillsammans, 
när man kan hitta på varierande saker tillsammans och göra mycket ihop. Trygghet och 
uppskattning är grunden för lycka i ett förhållande, och att man gör så mycket tillsammans 
som möjligt. 
                        

”När man älskar den man är tillsammans med”. 
 

Resterande respondenter ansåg att lycka i ett förhållande kan skapas genom att man är 
jämställd i förhållandet. Ingen ska vara överlägsen, och man ska ständigt ge och ta, annars 
slutar det med att någon blir missnöjd och olycklig i förhållandet.  
 
Fråga tre, I vilka situationer är du lycklig? Svarade sju av tio personer på att när man är 
tillsammans med den personen man älskar och tycker om. När man får lite tid för pussas och 
kramas. När man blir uppskattad och respekterad, när man gör saker ihop, t ex laga mat, gå på 
bio och när partnern visar kärlek framför andra. 
 Men samtidigt var samtliga av dessa personer inne på andra spår, de menade att de är 
lyckliga när de får umgås med sina partner men samtidigt också när de gör andra saker som 
dem själva tycker om. Det rör sig allt i från träning, MC körning och andra när de får vara 
med sina djur. 
 

”Man kan vara lycklig när man gör vad man tycker om. Jag är lycklig när jag tränar min 
favorit sport och när jag springer. Jag är lycklig när jag är med min flickvän och vi kramas 

och pussas”. 
 
”När jag mår bra & har balans i kroppen både fysiskt & psykiskt. När våren är här! När min 

partner uppskattar mig & respekterar mina åsikter. Att få umgås med min sambo & min 
familj samt mina djur”. 

 
Det var två respondenter som ansåg att situationer som man är lycklig är tillfällen då man 
sitter tillsammans med sin partner och planerar inför framtiden, när man verkligen visar 
kärlek genom att visa hur seriös man är i förhållande. Familjemiddagar och resor är stunder 
som fyller respondenternas hjärta med glädje och ger dem minne för livet. 
 
”Dagens förhållande är för det mesta baserat på sex och njutning. Det är få killar som visar 

kärlek på en seriös plan. När jag och min kille blev tillsammans försökte jag visa min 
tillgivenhet för att se hur han reagerar. Hans reaktion var väldigt positivt och det var väldigt 
skönt att känna den glädjen som skapades då. Idag gör vi saker ihop som har skapat minne 

för livet, resor och familjemiddagar är saker som eller situationer då jag känner mig lycklig. 
När man känner att kärleken är ömsesidigt är nog endast glädje och lycka som rymmer ens 

själ”. 
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En respondent ansåg att hon är lyckligast när hon känner tillfredställelse med privatlivet, 
samlivet och jobbet. Hon känner sig lyckligast då det finns framtidshopp och när hon känner 
att hon utvecklas. Andra saker eller situationer som gör henne lycklig är de stunder då hon 
äter god mat med ett trevligt sällskap och diskussioner flödar. 
 
Sju av tio svarade på frågan Är ni alltid lyckliga i ert förhållande? Motivera. 
 Respondenterna menade att det skulle vara lögn att säga att man ALLTID är lycklig i ett 
förhållande. De menar att ibland beror ens lycka (eller rättare sagt orsaken till att man inte är 
lycklig i förhållandet) inte på själva förhållandet utan på en själv. Man kanske har andra 
privata problem som inte skapar tillfredställelse i de nuvarande förhållandena. Balans anses 
vara väldigt viktigt för att förhållandet ska fungera. Men det finns också tider då man har 
olika åsikter och inte blir respekterad för de åsikter som man uttalar sig om, eller när man 
sviker partners förtroende och inte har förståelse för uppföljande känslor. 

 
”Nej, det är en omöjlighet, då tror jag att man har slutat att utvecklas. Det vore väl 

tråkigt, det skall finnas motstånd i ett förhållande. Den individuella utvecklingen kan inte 
ske parallellt med samlivets utveckling. Man utvecklas individuellt, sedan hittar men en 

balans i det, i samlivet tillsammans med sin partner och därmed förhoppningsvis en 
starkare och bättre relation i framtiden”. 

 
Tre respondenter ansåg sig alltid vara lyckliga. De menar att självklart uppstår det situationer 
som man inte tycker likadant, men då gäller det att man diskuterar det direkt och inte låta 
någonting ligga och oroa.  
 
”Jag tror det vore lögn att säga att man ALLTID är lycklig i ett förhållande. Ibland beror ens 

lycka (eller rättare sagt orsaken till att man inte är lycklig i förhållandet) inte på själva 
förhållandet utan på en själv. Med min nuvarande pojkvän är jag faktiskt jättelycklig. Jag 

tänkte när vi flyttade ihop att det skulle bli jättejobbigt. Men vi har bott ihop i 17 månader nu 
och det har aldrig varit problem. Dels kanske för att vi är lyhörda för varandra och kan 

förstå om den andre inte orkar ta itu med hushållsuppgifter med en gång. Det är nog lättast 
att problem i förhållandet uppstår om en bara måste diska och städa hela tiden och den andra 

inte gör ett skvatt. Då blir den ena trött och less och missnöjd. Detta avspeglas då även i 
andra aspekter i förhållandet. Här återkommer jag alltså till balansen i förhållandet”. 

 
”Vi är alltid lyckliga. Visst har även vi våra meningsskiljaktigheter, men det tar vi upp direkt 

så att det inte ligger och gnager”. 
 
Fråga fem handlade om varför de har valt att vara tillsammans, och då blev resultaten att 
majoriteten ansåg att deras partner kompletterade dem. Att det känns rätt i magen och att det 
passar bra ihop. Ett par har känt varandra sen flera år tillbaka, dvs. sen högstadiet och redan 
då har intresset funnits, och menar då att de är som ett tillsammans. Gemenskap och 
värderingar anses passa bra ihop och att man trivs med varandras sällskap. 
 

”Vi har valt att vara tillsammans för att vi anser oss höra ihop på ett djupare plan än 
kompisar och på ett djupare plan än förälskade. Vi märkte att vi skulle vara tillsammans då 
den första förälskelsen ebbade ut och vi fortfarande var otroligt intresserade av varandra, 

med andra ord så hade förälskelsen övergått till djup kärlek”. 
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”Jag har varit kär i honom sedan jag gick i 8:an. Han är min ungdomskärlek. Han 
kompletterar mig bra och jag känner mig hel. Utan honom skulle jag vara en halv person. Vi 

har oerhört roligt ihop”! 
 

”Vi är väldigt lika på många punkter & har mycket gemensamt”. 
 

Vana är någonting som oftast förekommer i förhållanden, det brukar inte alltid vara en bra sak 
då man börjar ta varandra i ett förhållande för givet och inte kämpar eller utvecklar sig själv 
och förhållandet. Därför baserade jag fråga sex på det, Kan vana hålla lyckan i liv i ett 
förhållande? 
Resultaten blev ganska varierande faktiskt, då man ansåg att det bör finnas med till en viss 
mån, men att kärleken blir till en vana inte skulle gynna förhållandet bra.  
 
Åtta av respondenterna anser att vanan ska finnas med till en viss mån. Men kärleken får inte 
bli en vana. Då man uttrycker kärleken, ska inte vana vara det ledande ordet, utan kärlek och 
förståelse och massor av fantasi. De anser att det beror på om denna vana är något man gillar. 
Den anser att det finns olika vanor, det finns en vana som känns familjär, ungefär som man 
tycker om att komma hem, även om man gillar att resa eller göra spännande saker. Men 
hemma känns tryggt och bekvämt. Sen finns det ju en situation där vana inte är bra. 
Exempelvis om man inte trivs i sitt förhållande men man är rädd för att bryta upp för man vet 
vad man har, men inte vad man eventuellt kommer att få. Man är van och kan hantera någon 
och man är rädd för det okända. Bekväm och ”bra” vana tror jag mycket väl kan hålla lyckan 
vid liv i ett förhållande. Det ger trygghet. 
 
”Vana kan skapa trygghet och därmed en bekvämlighet. Dagarna blir förutsägbara, men jag 
tror inte att den kan hålla lyckan, kanske kortvarig lycka. Men då blir det nog svårt att hitta 

roten till lyckan. Vana kan skapa beroendeskap vilket jag kan känna är farligt i ett 
förhållande”. 

 
”Vardagens vana kan mycket väl hålla liv i ett förhållande. Vi ser inte det som negativt utan 

är något som vi ser fram emot i våra liv. Att få vara tillsammans vi två”. 
 

”Jag tror att vanan ska finnas med till en viss mån. Men kärleken får inte bli en vana. Då 
man uttrycker kärleken, ska inte vana vara det ledande ordet, utan kärlek och förståelse och 

massor av fantasi”. 
 

Andra var ganska bestämda på att vana inte alls är bra för ett förhållande, utan man måste 
kämpa ständigt för att få förhållandet att fungera. Det gäller att hitta på saker hela tiden för att 
det inte skall bli långtråkigt.  
 

”Nej, man måste vattna för att det skall grönska. Man måste kämpa oerhört för att få 
förhållanden att fungera. Mycket med än vad jag någonsin trott och gjort tidigare i andra 

förhållanden”. 
 
”Nej, man måste hela tiden hitta på saker för att det inte skall bli långtråkigt. Variation är ett 

måste för att ett förhållande skall kunna bli långvarit”. 
 
 
Gällande frågan Vilka handlingar från partnerns sida gör dig lycklig?  
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Svarade och var nästan alla respondenter inne på samma spår. De ansåg att det kan röra sig 
allt ifrån små till självklara saker som kan göra en person lyckig i ett förhållande. Exempel på 
dessa anser de är att laga mat tillsammans med något gott vin och myser i varandras sällskap. 
Eller skämmer bort varandra med massage och kärlek, att man är villig och uppoffra sig för 
den andre, att få känna att man står som första prioritering och att man är sin partners 
centrum.  
En annan respondent ansåg att det är väldigt tillfredställande när partnern sköter 
hushållsarbeten utan att man behöver säga till, att han är generös i sin handlande och när han 
tröstar henne och finns där för henne. Detta anses även av manliga respondenter som har 
deltagit. 
 
”Då han har t.ex. lagat mat och köpt något gott vin och vi myser i varandras sällskap. Eller 
då han skämmer bort mig med kärlek och massage. Jag gillar inte att få presenter som bara 
är till för att ges, då jag får något så ska det betyda något, det ska vara en tanke bakom, inte 
bara att han har köpt något för köpandets skull. Det kan t.ex. vara vackrare med en ros och 
ett kärleksbrev där han har kämpat med att förklara sin kärlek, än om han kommer hem med 

tio rosor och ett diamanthalsband, bara för att det ska vara”. 
 

”När min partner kramas & pussas mycket och visar att jag är i hans centrum. När han 
hjälper mig med hästen. När han följer med mig på saker han själv inte alltid vill bara för 

min skull. Uppoffrar sig”. 
 

”När hon ställer upp för mig och gör mig glad, även när jag kanske inte känner mig så uppåt 
alltid. När hon finns vid min sida i alla väder”! 

 
”När han handlar, diskar eller gör andra hushållssysslor, utan att man behöver säga till. Att 
han ”ser” själv vad som behöver göras. Ekonomiskt sett är han generös. Jag menar inte att 

han betalar allt eller ge mig allt jag vill ha, men han har inga problem med att betala för mig 
och gnäller aldrig på att han måste betala mer (vilket har varit fallet när jag pluggat och han 
jobbat). Alla handlingar han gör för att prioritera mig. Han är bra på att trösta och lyssna på 

mig när jag är ledsen”. 
 

Egenskaper är ett viktigt fenomen som varje person har och som kan påverka andra i sin tur. 
Min sista fråga handlade om Vilka egenskaper hos din partner gör dig lycklig? 
 
Fem ansåg att humor är en viktig egenskap, detta för att om en person får dem att le trots att 
de inte är på humör, så anser de att det är en person som aldrig låter dem gå igenom någonting 
ensamt. De ser det som en vilja att hjälpa till och ett sätt att visa kärlek. Andra egenskaper 
som tas upp av dessa respondenter är intelligensen, tryggheten, öppenhetens betydelse. 

 
”Hans humor som alltid får mig att le trots att jag inte alls är på humör för det. 

Hans intelligens som får mig att bli så otroligt stolt. Hans gulliga sätt att ta hand om mig. 
Tryggheten som han utstrålar vilket får mig att känna mig säker på honom, mig och oss. Att vi 

kan prata om allt och att han även är min bästa vän”! 
 
Fyra av respondenterna kunde inte riktigt lägga fingret på en eller flera egenskaper utan de 
menade att man måste känna lycka som helhet och allt som berör den personen man är 
tillsammans med. De menar att bara närheten av sin partner kan skapa lycka för dem. 
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”Hon är så söt så man kan inte annat än bli lycklig när man se henne! Även att hon alltid kan 
ge mig ett leende på läpparna och att hon verkligen bryr sig om mig, och bara mig”! 

 
En respondent ansåg att snällheten och omtänksamheten har stor betydelse för lycka känslan. 
De får alltid komplimanger och får höra gulliga saker dagligen kan bidra till glädje och 
tillfredställelse. Respondenterna menar att de är lyckliga av att de har en partner som är 
ansvarsfulla, ställer upp i vått och torrt och älskar de så som de gjorde när de var nykära.  

 
”Humorn, hennes kärlek till mig, visande av känslor- både positiva och negativa. Hennes 

öppenhet”. 
 

”Han är så snäll och otroligt omtänksam. Jag vet att han alltid skulle ställa upp för mig, i vått 
och torrt. Han är generös med att uttrycka vad han känner för mig och säger alltid en massa 
gulliga saker. Det är härligt att veta att efter nästan 4 år är det som alldeles i början. Han är 

så mjuk och kramgo och älskar att gosa! 
Han är ansvarsfull och jag vet att han skulle bli en underbar pappa! 

Att han lyssnar på det jag säger och tar det till sig”. 
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                 Analys 
 
Majoriteten av respondenterna definierade lycka som glädje, dans, pirr i magen och 
välmående. Personerna anser att man är lycklig då själen mår bra. Respondenterna anser att: 

 
Lycka är när själen och kroppen är i harmoni med vardagen och de festligheter som förgyller 

den. Lycka är även vetskapen om att de personer man älskar är trygga och har det bra. 
 
 

Detta kan stärkas genom psykologiska teorier då teoretiker eller forskare har kommit fram till 
olika definitioner. En sak som alla är överrens om är att lycka är en typ av emotion som är 
synonym med affekt. Den klassas som en känsla och kopplas till effekten glädje. Psykologen 
Lars Parland menar att lycka är "en intensiv upplevelse av välbehag som har föregåtts av en 
period av längtan och som är beroende av givna sociala och kulturella sammanhang". 
Njutning, eufori och välbehag är exempel på ersättande termer (Tracz, 2005).  
 
Enligt Bengt Brülde (2003) kan lycka liknas vid en känsla av att se en mycket djup mening 
med sitt liv. Lycka beskriver också förmågan att känna tacksamhet och trygghet i tillvaron, 
samt att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande runtomkring oss. Verklig lycka är inte 
kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor. Den är baserad på en 
villkorslös kärlek till livet och människor som finns i ens liv. 
 
För att kunna uppleva denna typ av lycka bör man enligt Klein (2005) skapa en gemenskap. 
Det är först när man vågar säga vad man tycker och vill ha som man kan uppleva lycka.  
Man känner hur mycket man är respekterad av sin partner och om denna person accepterar 
ens vilja utan att ta över ansvaret. Denna typ av relation ger kraft och energi där man får fritt 
ge och ta emot kärlek, det blir som att umgås med ens själ. 
 
Detta är någonting som även har tagits upp av respondenterna. De svarade att sättet man kan 
förbli lycklig i ett förhållande är att kunna kommunicera med varandra, visa förståelse och 
respekt för de åsikter som kommer upp. Gemensamma mål och stödjande för partners 
utveckling är också ett annat uppförande för ett lyckat förhållande. 
Majoriteten av respondenterna är medvetna om att de inte alltid kan vara lyckliga. De menar 
att ett förhållande skapas av två människor, två olika människor som inte alltid har samma 
värderingar, intressen eller åsikter. Det är kanske finare att inte tycka lika hela tiden men det 
kan också skapa oenigheter och konflikter. De säger att ibland kan den personliga 
utvecklingen ske samtidigt med samlivets utveckling och då kan det skapa problem. Detta ser 
dem som en krydda för förhållandet och menar att det vore tråkigt om det inte skulle finnas 
lite motstånd i ett förhållande. 
 
Enligt Furhoff & Olsson (1997) har människan särskilt behov och drömmar när de inleder ett 
förhållande, nämligen att de ska leva lyckliga i alla sina dagar. En del av dessa önskningar 
brukar vara omedvetna, vilket brukar leda till att man inte begriper förhållandet helt och 
hållet. Däremot det som är medvetet har vi all rätt att påverka. Furhoff & Olsson (1997) 
menar att ett förhållande inte definieras med ständig lycka, utan att det finns tillfällen där man 

  30 



är oenig och går igenom svårigheter. Men de menar att i ett sådant tillfälle är det viktigt att 
man tar sitt ansvar i konflikten och försöker hitta bra lösningar. Detta bör göras väldigt snabbt 
så att man inte låter problem ligga kvar och skapar oro mellan varandra.  
Precis som respondenter har uttalat sig så menar Furhoff & Olsson (1997) att förhållande har 
sina goda och dåliga stunder, men man måste påminna sig själv om att om denna förhållande 
är uppbyggd av kärlek och tillit så bör man överväga det goda för att göra förhållandet 
meningsfullt. Det viktiga är att hitta rätt balans i relationen så att man kan ta sig genom olika 
faser, för att när man väl har hittat balansen mår man bra både som individ och som par. 
 
Enligt respondenter har de flesta valt att vara tillsammans med deras respektive partner för de 
känner att de komplettera varandra och för att de känner gemenskap på en djupare plan än 
vänskap. 

”Vi har valt att vara tillsammans för att vi anser oss höra ihop på ett djupare plan än 
kompisar och på ett djupare plan än förälskade. Vi märkte att vi skulle vara tillsammans då 
den första förälskelsen ebbade ut och vi fortfarande var otroligt intresserade av varandra, 

med andra ord så hade förälskelsen övergått till djup kärlek”. 
 
Enligt Hansson (1997) är den bästa relationen då parter är vänner i grunden, men sedan får 
starkare känslor som bidrar till ”vi – bildandet”. När attraktion bildas och man känner en 
dragning har man övergått från vänskapsrelationen till tvåsamheten. Han menar att dessa 
känslor delas endast med sin pojk- eller flickvän, och när man väl har skapat en parrelation 
kommer alla hos som enligt psykologiskt plan vänder sig mot ”vi – bildandet” förbises.   
 
Att kunna umgås och dela intressen, mysa med varandra och kunna uppoffra sig är vanligaste 
handlingar som gör respondenter lyckliga i ett förhållande. De menar att det inte behöver vara 
stora saker utan med en liten personlig sak kan kärleken förstärkas och tillfredställelsen 
förhöjas. När det gäller egenskaper så hade respondenterna även där ganska snarlika svar. De 
ansåg att de viktigaste och finaste egenskaperna ens partner kan ha är humor, intelligens och 
att man kan känna sig trygg och öppen med. Dessa egenskaper bidrar i sin tur till att parterna 
känner att de aldrig behöver gå igenom någonting ensamma. 
 
Humor har en psykologisk funktion som ger gynnsamma effekter för människan att klara av 
stress, smärta, rädsla, sjukdomar och motgångar. Även känslan av ångest och uppgivenhet 
lindras. Humorn påverkar också kommunikation, relationer och självförtroende på ett positivt 
sätt. Andra fördelar med humor är ökad hoppfullhet och motverkan mot ensamhet, spänningar 
och depressioner. Vid upplevelse av något humoristiskt så kopplar hjärnan ihop den logiska 
vänstra halvan med den kreativa högra halvan, vilket visar sig som mer kreativitet och bättre 
problemlösning (Olsson m.fl., 2003).  
 
Olsson m.fl. (2003), menar att alla humor berikar livet. De menar att humor är en viktig del av 
livet och förhållandet, som uppskattas av både parterna, eftersom det ger en känsla av 
trygghet, glädje och rikedom. Att skratta tillsammans är positivt, eftersom det får paren att må 
bättre och ger en känsla av välbefinnande i förhållandet. Olsson m.fl. (2003), säger att skratt 
bidrar till att mannen, precis som kvinnan, känner lycka och menar att lycka är den absoluta 
känslan för ett lyckat förhållande. 

 
 
 

  31 



 
 
 

         Diskussion  
I denna studie avsåg jag att undersöka hur och i vilka situationer det är som par upplever 
lycka i deras förhållande. Huvud syftet med den undersökningen var och är att belysa 
människor om, NÄR det är man känner sig lycklig i ett förhållande. Detta har jag gjort med 
hjälp av kvalitativ metodik och genom intervjuer har jag fått svar på min frågeställning, som 
är: När upplever man lycka i ett parförhållande? 
 
Sammanfattning  
Tillsammans med tidigare teorier i bakgrunden och intervjuer som har genomförts kom jag 
fram till att man är lycklig i ett förhållande då man kan vara sig själv, när man blir uppskattad 
och kan respektera varandras egenskaper och personligheter. Förståelse och kommunikation 
är också en av de faktorer som kan stärka förhållandet. 
Intimitet, som att pussas och mysas, laga mat tillsammans och hitta på gemensamma intressen 
är de stunder som individer är mest lyckliga i ett förhållande. Men respondenterna anser sig 
inte alltid lyckliga, de menar att de är medvetna om att man inte alltid kan vara lycklig och 
precis som alla andra förhållanden så finns det upp och ner gångar. Respondenterna hoppas 
dock på att kunna bevara förhållandet ganska länge eftersom de anser sig att komplettera 
varandra. Det är just partners handlingar och egenskaper som har gjort dem intresserad och 
skapat spänning i förhållandet. Respondenterna ansåg att små personliga handlingar har mer 
betydelse än stora presenter som man bara har köpt för att gör den andre glad. En av de 
vanligaste egenskaperna bland respondenterna var humor, de ansåg att det är väldigt viktigt 
att deras respektive partner har till en viss mån humor. Detta eftersom det får de att skratta 
vilket leder i sin tur till trygghet, glädje, kärlek och dessutom ger den en behaglig känsla som 
gör att man känner att den personen finns där för en när man känner sig ensam och ledsen. 
Det som respondenterna fruktar för och vill helst inte skall hända är att en dag behöva 
uttrycka sin kärlek genom vana, utan det ska vara kärlek och förståelse. Man menar att till 
viss mån är det bra men inte så att det tar över hela förhållandet så att det inte skall finnas 
spänning eller något att kämpa för. 
Innan jag började med intervjun var jag inte alls säker på hur resultaten skulle se ut, jag trodde 
det skulle skilja mycket mellan värderingarna och att det skulle se helt tokigt ut, men 
samtidigt kunde jag inte vara så säker på det. Därför blev studien väldigt intressant och 
spännande för mig. Värderingarna som kom fram efter intervjun fick mig att tänka mycket, 
självklart reflekterade jag över dem och jämförde med mina egna. Efter att ha jämfört och 
bollat fram och tillbaka med teorier kom jag fram till att det inte skiljer sig mycket. Precis 
som forskarna var respondenterna medvetna om att ett förhållande är inte alltid som dans på 
rosor, men enligt dem så var det en bra sak, för annars hade det varit tråkigt om förhållandet 
skulle alltid vara toppen. Det känns nästan lite märkligt med tanken på att människan alltid 
strävar efter lycka. Är det verkligen så att lyckan är en tillfällig känsla? 
 
Intressanta faktorer som dök upp i studien kan jämföras med Hassebraucks (1997) studier. 
Som jag nämnde i tidigare forskningar kom Hassebrauck (1997) fram till 64 faktorer som kan 
påverka ett förhållande och individernas upplevelse av lycka i ett förhållande positivt. Utav 
dessa 64 var tillit, kärlek, att se fram emot och träffa varandra, respekt, ärlighet, vänskap, 
lyssna på varandra, acceptera varandra för den man är, ömhet och skapa tid för varandra som 
de tio viktigaste faktorerna. Om man reflektera detta till min studie ser man en intressant 
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korrelation, då detta framkommer även i min studie. Nu har jag inte haft som syfte att ta fram 
de viktigaste faktorerna, men utifrån vad respondenterna har sagt om när och hur de upplever 
lycka är det samma faktorer som har uppkommit. Att tillit ses som den viktigaste är för många 
av oss självklart, man har ingenting i ett förhållande om man inte kan lita på varandra. Men 
detta är någonting som inte dök upp ordagrant i min studie, det var inte en enda respondent 
som nämnde tillit och dess viktighet för ett förhållande. Kanske är det så att man tar det som 
en given sak, att det är en självklarhet därför nämner man inte det. En annan intressant 
skillnad är att i Hassebraucks (1997) studie har man graderat viktigheten för olika faktorer 
och om man skulle jämföra faktorer som har framkommit i min studie med hans studie för att 
se i vilken grad mina respondenter har svarat så är många av faktorerna som framkommit i 
min studie bland en av hans mindre viktiga egenskaper eller faktorer som bör finnas i ett 
lyckat förhållande. Men det finns dock faktorer som kärlek, ärlighet, vänskap, acceptans och 
andra faktorer som finns i mitt resultat och som finns bland Hassebraucks (1997) tio 
viktigaste. 
 
Metoddiskussion  
Denna undersökning är baserad på en kvalitativ metod för att kunna skapa förståelse och 
medkänsla. Jag har använt mig intervjuer för att finna svar på mina frågor som i sin tur skall 
ge mig svar på studiens frågeställning. 
 
Även om man som intervjuare strävar efter att inta vad Kvale (1997) beskriver som en 
”medveten naivitet” är det omöjligt att vara helt förutsättningslös. Det finns dock olika sätt att 
förhålla sig till sin förkunskap. Den möjliggör i sig att man i intervjusituationen kan integrera 
och förstå information som kommuniceras vilket gör att man som intervjuare får större 
möjligheter att tolka och utveckla materialet tillsammans med den intervjuade.  
 
Min upplevelse av utvecklingen i intervjuerna är att de gick från att i början vara mer 
strukturerade och styrda av intervjuguiden till att mer få kvalitéer av samtal där de 
övergripande temana i studiens intresse fick styra. Samtidigt blev jag mer fokuserad och 
inriktad mot dessa teman för att inte låta intervjupersonen ”vandra iväg”. Min uppfattning av 
de frågor som ställdes var att de låg relativt nära intervjupersonernas egen berättelse om 
upplevelsen av lycka i förhållande. Frågorna genererade uttryckliga svar, stimulerade till 
svar/berättelser och fångade till synes deras intresse. Det kan ses som ett tecken på att 
frågorna varit relevanta och med rätt fokus. Samtidigt kan man naturligtvis aldrig veta om 
samma material hade kommit fram om frågeställningen varit helt öppen och respondenterna 
enbart hade ombetts berätta om lycka i förhållande. De kanske hade börjat bättra lycka i 
vänskapsförhållande eller syskonförhållande. 
 
Studiens sampel har varit fem par med vilka tio intervjuer har genomförts. Urvalet blev 
vänner och vänners bekanta. Nu var det så att jag kände bara tjejerna i förhållandet som blev 
intervjuade, och därmed var deras svar gentemot killarnas väldigt omfattande och precis så 
som jag hade tänkt mig. Killarnas intervjuer blev dessvärre kortare och svaren var korta och 
väldigt koncist. Detta kanske kan ha påverkat undersökningen lite negativt men jag tror 
faktiskt inte det, för att innan intervjun genomfördes skapades en väldigt behaglig och 
bekväm situation där respondenterna kunde känna förtroende. 
Enligt Kvale (1997) ska man intervjua så många som behövs för att ta reda på vad man vill 
veta. Denna gräns kan sägas vara uppnådd i studien.  
Personligen anser jag att jag har varit väldigt noga med hur jag har genomfört intervjuerna, 
jag valde två par om dagen där jag besökte dem på deras hemmaplan. De fick inte sitta 
tillsammans när intervjuerna pågick så därför kan det inte ha påverkats deras svar på något 
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sätt. På grund av etiska själ tvingade jag inte fram mer information än det som jag fick men 
jag tror att männen kunde ha tillfört lite mer. Jag hade tänkt och framföra resultaten på ett sätt 
där man kunde ha sätt kvinnornas svar till förhållning med männen, men på grund av korta 
och koncist svar gick inte min önska i uppfyllelse. 
 
Förslag på fortsatta studier 
Några intressanta förslag kan vara att utföra en studie där man söker kulturella skillnader, med 
samma frågeställning. Det skulle vara intressant och veta vad en amerikan anser om när 
han/hon upplever lycka i ett förhållande och vad en asiat skulle säga om samma 
frågeställning. 
Andra roliga områden är ålder och kön. Jag tror att det är betydlig stor skillnad mellan 
männens och kvinnors värderingar, och tyvärr så var inte denna studie baserad på det men det 
hade varit intressant och veta. Åldern kan också ha stor betydelse för hur resultaten ser ut, vad 
en 50 åring tycker kan skilja sig mellan dagens unga par som är 25 år. 
Det hade varit intressant och roligt att göra en kvantitativ undersökning där man mäter hur 
vanligt eller ovanligt vissa faktorer är för att uppleva lycka. 
 
Slutsats  
Genom kvalitativ metodik har jag försökt få svar på studiens frågeställning. Det är nämligen 
när upplever man lycka i ett förhållande?  
Tillsammans med fakta, tidigare forskning, intervjuer med 5 par och egna reflektioner kom 
jag fram till att man är lyckig i ett förhållande när man ger varandra stöd och respekterar 
varandras idéer, ideal och önskemål oavsett hur olika de är era egna. Det är när ens 
självförtroende ökar när man är tillsammans, när vänskapskretsen blir större, när man delar 
ansvar, även för sådant som är otrevligt och tråkigt. När man talar med varandra på ett 
kärleksfullt sätt, fylld av acceptans och tolerans. När man tar eget ansvar för egen personliga 
lycka för det är inte den andra personens jobb. När man värdesätter sin tid precis som sina 
partners, när man ger varandra frihet att prova på nya saker, när man vågar ta risker och begår 
misstag. Lyckan uppnås när man uppfyller egna drömmar och gör allt för att hjälpa den andre 
att uppnå sina. När man gör små saker för att behaga den andre, när man hjälper varandra att 
lösa problem och när man hjälper varandra att hitta tid för sig själv. 
Ett lyckat förhållande innebär alltså säkerhet, kärlek och omsorg, vilket också krävs för att 
man själv ska nå den punkten då livet är underbart och förhållandet är som en extra bonus. 
 
Personliga reflektioner 
Personligen definierar jag lycka som en positiv känsla, en glädje som får mig och känna mig 
nervös, en emotion som inte låter mig sova om nätterna och en affekt som gör mig rädd för 
vad som kommer att hända om jag verkligen visar min lycka. Det är en känsla som talar om 
att jag känner något, och när jag känner dessa positiva känslor behöver jag uttrycka dem i ord 
eller handling, jag behöver bara bekräfta att de finns i mitt inre och sedan låta dem vara. 
Jag tror att människan alltid vill må bra och känna dessa känslor, faktum är att vi ser hela 
sökandet efter livsinsikt som en jakt på permanent behagliga känslor. 
I ett förhållande ser jag lyckan i att kunna älska och bli älskad tillbaka, kunna bli respekterad 
för den jag är och för de värderingar som gör mig till den jag är. Jag vill kunna kommunicera 
på en vänskaplig nivå men samtidigt känna att vi inte alltid behöver vara ense om allt. För 
mig är det också väldigt viktigt att kunna ge och ta, att kunna känna att förhållandet är viktig 
för både parterna, dvs. att man är två om en sak.  
Som en 22 åring tror man sig att man saknar erfarenheter, jag får oftast höra att det finns 
fortfarande mycket tid för dig att lära dig och vänta och se vad som väntar dig bakom de 
förhållanden som du kommer att befinna dig i. Lyckligtvis ser jag inte alls mitt liv och mina 

  34 



erfarenheter på det viset, självklart finns det fortfarande mycket och lära sig men det är 
någonting som aldrig är för sent för någon, även för en 60 åring. Det sägs att det aldrig är för 
sent för att skaffa sig erfarenheter, man lär sig någonting nytt varje dag. Genom denna studie 
har jag lärt mig mycket, detta i samband med mina egna erfarenheter och andras som jag har 
erfarit. I ett förhållande är det väldigt viktigt att börja rätt redan i början, att veta var man har 
sina egna känslor och sedan utforska efter den andra som ska komplettera en. Och innan man 
kan acceptera sina känslor måste man veta vad det är man känner, eller vill uppleva, uppskatta 
och sedan kunna uttrycka känslan. 
Jag anser att trots att grunden för en lycklig relation handlar om att kommunicera och känna 
varandra väl, så är det många som lever i relationer där man inte känner varandra så bra som 
man borde. Tiden är knapp, man är trött, stressad och efter några år ihop så tänker man att 
man vet ju exakt hur den andra personen tänker och fungerar. Men tiden går och alla 
förändras vi. Vi får nya arbetskamrater och vänner. Gamla intressen och sysslor läggs på 
hyllan för nya passioner. Värderingar och mål förändras. Att man känt varandra väl en gång, 
betyder inte att man gör det nu. Vad finns det då för utväg om man börjat ta varandra för givet 
och inte längre går på djupet med att känna varandra? Därför är det viktigt att kunna skaffa 
gemensamma intressen vid sidan om det privata, eller att man reser ihop för att kunna senare 
minnas och glädjas. Handlingar och egenskaper är också väldigt viktiga faktorer när man är i 
ett förhållande, känner man varandra väl kan man åtminstone tänka på de små handlingarna 
eller egenskaperna som ens partner har och som är grunden till att man valt och vara 
tillsammans med personen för. 
 
Jag har sedan mitt första seriösa förhållande skrivit dagbok om känslor som uppstår då man är 
i ett förhållande, och det handlar om saker som jag har gjort som både kan vara bra och 
dåliga. Efter att ha haft några få seriösa och några ytliga förhållanden, samtidigt som att ha 
varit en lyssnare till mina vänners problem och glädje i deras förhållande har jag utforskad 
lycka i sig och vad som krävs för att finna lyckan i nästa förhållande och dessutom få den och 
stanna förhållanden ut. Detta kan jag inte anse som en undersökning för att det är bara 
samlade erfarenheter som jag försöker ta lärdom utav och förbättra eller stärka till framtida 
förhållande. Det finns några råd som jag skulle vilja dela med mig för personer som läser 
detta och som känner att de behöver en hjälpande hand. 
Precis som alla andra relationer går man igenom olika faser och det är viktigt att veta att man 
är på rätt spår. Personligen tycker jag att det är viktigt att man inte försöker bedöma 
förhållandet efter hur man är i början, för att det är exakt i början som man visar dem bästa 
sidorna. Det är bara så när man är nyförälskad. Det bästa sättet och lära känna en person som 
man är intresserad av är genom att åka på en resa tillsammans, där får man några dagars privat 
tid och det är på en neutral plats där man kan visa sin rätta jag.  Under förhållandet så måste 
man alltid komma ihåg att respektera varandras olikheter. I början fokuserar man sig på allt 
det som man hade gemensamt, sen börjar man upptäcka olikheterna, därför är det viktigt att 
kunna ge plats och vara generös genom att inte försöka ändra på den andre. Kom ihåg att 
behov inte går att diskutera, de finns bara. Så det är viktigt att vara ärlig. Hon/han kan t ex ha 
ett stort behov av att skaffa barn, men om den andre partnern inte känner för det ska hon inte 
slå undan det med att det inte är så viktigt. I hopp om att han kommer att ändra sig. 
Försök att njuta av gemenskapen ni har och spara lyckokänslan, men glöm aldrig att det är 
lika viktigt att ha egna intressen och vänner, det kan vara skönt med lite ensamtid så att man 
inte hela tider hänger på varandra. Det är nämligen så att med tiden så kommer det skapa 
problem, det kommer inte att finnas några nya impulser, idéer eller saknad över att träffa den 
man älskar och det kan leda till att man tröttnar helt och hållet. När problem uppkommer är 
det viktigt att man tänker tillbaka till de minnen som man har hunnit och skapa under 
förhållandets gång. Personligen anser jag att i ett förhållande skall det finnas saker och kämpa 
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för, men det ska inte behöva vara bekymmer eller andra saker som får en att må dåligt. Vidare 
anser jag att man inte skall tolerera allt i ett förhållande, misshandel, otrohet och andra 
individuella gränser skall man aldrig kompromissa om, har du en princip följ efter det annars 
kommer du aldrig finna lycka. 
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