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Abstrakt 

 

Syfte med denna studie är att analysera etiska principer som kännetecknar familjer i 

senmoderniteten. För att uppnå det syftet beskrivs grundläggande familjeformer och 

familjeformers egenskaper, tolkas etiska värderingar ur de vuxnas och barnens perspektiv, 

och analyseras dessa principer med hjälp av etiska teorier.  

 

Studien använder sig av textanalys som metod för att analysera empiri (sociologiska artiklar 

samt examensarbeten av kvalitativ karaktär). I studien samspelar två perspektiv på 

familjesystem – det sociologiska och det etiska perspektivet. Den sociologiska synen på 

familjen underlättar förståelse för förändringar som sker i familjer, och Benhabibs, Noddings 

samt Mogårds etiska teorier används för att tolka och fördjupade etiska begrepp (kärlek som 

eros och agape; ömsesidigt ansvar i omsorgsprocessen; autonomi och lojalitet; ”gemensamma 

lycka”) som återfinns i det empiriska materialet. De tre etiska teorierna omstruktureras i 

enighet med empirins krav (spektrum av begreppen), vilket möjliggör att föresla en 

sammanfattande syn på den nutida familjeetiken. 

 

Resultatet i denna studie visar att förändringar i familjesystemet påverkar familjemedlemmars 

uppfattning av etiska principer. Därför bör etiska teorier kontinuerligt vända sig till en 

förnyad förståelse för familjen genom att anlita kvalitativa undersökningsmetoder samt ett 

tvärvetenskapligt tillvägagångsätt i analys. 

 

Keywords: familjeetiken, textanalys, familjeformer, gemensam lycka. 
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1. Introduktion 

 

Det borgerliga livet manifesterar sig inom tre kretsar, den ekonomiska sfären (makronivå), 

den offentliga (mezonivå) och den privata sfären (mikronivå). Familjen hör till den senare 

privata sfären, där horisontala relationer mellan medlemmar och interna etiska standarder 

samt uppfattningar om mikrosystemets funktioner skapas.  

 

Olika sfärer tillskriver en individ olika roller, det vill säga att på familjenivån figurerar en 

människa, på samhällsnivån agerar en medborgare, och på makronivån finns en ägare av 

egendom
1
. Även om någon individ saknar möjligheter på mezo- och makronivån, har denne 

ändå familjen som en primär matris av relationsmodeller och sitt basala ”kapital”. Till denna 

privata sfär knyts ”sentimentala och upplevt allmänmänskliga känslor”
2
 och den har en viktig 

emotionell funktion att ”ladda tillvaron med mening och skapa ett socialt sammanhang”.
3
 

 

Den offentliga sfären, där en medborgare tycks kunna förverkliga sina intressen med syfte att 

påverka de offentliga och de makroekonomiska nivåerna, studeras oftare och mer detaljerat, 

medan intimsfären analyseras endast när en familj närmar sig till den offentliga zonen, 

exempelvis när det gäller barnsocialisering, pedagogiska principers förverkligande, våld i 

familjerelationer osv. ”Överlappningen” rör de i flesta fall frågan om ”det rätta” och rättvisans 

utförande i en familj. Frågan om familjens ”goda” hamnar i skymundan av politiska debatter 

kring familjens ekonomiska samspel med samhälleliga strukturer och institutioner. 

 

Man kan anta att samhällets kunskap om de inre etiska principer i en familj, som förenar båda 

aspekterna, ”det rätta” och ”det goda”, är otillräcklig, även om familjeetiken existerar och 

överförs till nya generationer. Dess existens visar sig indirekt i massmedia, böcker, artiklar 

och undersökningar dedicerade till mångvarierande problem som uppmanar en familj i 

senmoderniteten. Det behövs kanske ett finare tillvägagångssätt för att utläsa familjens etiska 

principer ur det sociologiskt laddade materialet som är disponibelt för den kommande 

analysen. 

 

 

                                                           
1
 Taylor, C. (1995). Erkännandes politik, s.46. 

2
 Andersen, J. (2010). Habermas – Borgerlig offentlighet // http://www.motpol.nu/oskorei/2010/06/20/habermas-

borgerlig-offentlighet/ 
3
 Johansson, T. (2009). Familjeliv, s.19-20. 

Ändrad fältkod

http://www.motpol.nu/oskorei/2010/06/20/habermas-borgerlig-offentlighet/
http://www.motpol.nu/oskorei/2010/06/20/habermas-borgerlig-offentlighet/
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1.1 Problemformulering och syfte 

 

Syftet med denna studie är att beskriva grundläggande etiska principer i den senmoderna 

familjen och tolka familjeetikens grunder med hjälp av etiska teorier. 

 

Forskningssyftet tycks vara aktuellt eftersom studien koncentrerar sig på grundläggande 

etiska problem som är avgörande för varje familjs lycka och ”goda funktion”, samt försöker 

analysera dem med hjälp av olika etiska teorier (omsorgsetiken, den kommunikativa etiken, 

samlevnadsetiken).  

 

1.2 Frågeställningar 

 

1) Vilka huvudsakliga familjeformer visar forskning på att det finns i det senmoderna 

samhället?  

2) Vilka egenskaper har dessa olika familjeformer? 

3) Vilka underliggande värderingar kännetecknar de olika familjeformerna, och är det några 

värderingar som är gemensamma? Finns skillnad mellan barns och vuxnas uppfattning av 

familjeetiska principer? 

4) På vilka sätt kan man förstå dessa underliggande värderingar med hjälp av etisk teori? 

 

1.3 Disposition 

 

I ”Introduktionen” analyseras tidigare forskning och de metodologiska ansatser som finns på 

familjefältet, både sociologiska och etiska. I avsnittet ”Material och metod” argumenteras för 

textanalys som metod för denna studie, samt påpekas nödvändighet att använda system theory 

principer i ramen för familjestudier som ett syntetiserande tillvägagångssätt. Inom ”Resultat 

och analys” analyseras begreppet ”familj”, samt olika familjetyper existerande i 

senmoderniteten, vilket underlättar förståelse för familjens funktionalitet i samhället och 

familjemedlemmars varierande behov. Sen, i samma del, lyfts fram familjens värdeprinciper 

med hjälp av textanalys. I avsnittet ”Familjens värdeprinciper ur flera etiska perspektiv” 

tolkas de fångade etiska principerna med hjälp av Noddings, Benhabibs och Mogårds teorier, 

samtidigt som de brister som kan identifieras i teorierna i relation till den använda empirin 

identifieras. Delen ”Diskussionen och slutsats” sammanfattar uppsatsens resultat. 

”Sammanfattning” förtydligar svar på uppsatsens frågeställningar.  
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1.4 Tidigare forskning  

 

Familjen är en samhällelig institution men också en intimsfär för en gemenskap, vars aspekter 

kan döljas för den offentliga zonen. Därför har familjeforskningsområdet en tvärvetenskaplig 

karaktär och integrerar sociologiska, antropologiska, psykologiska, pedagogiska fynd för att, å 

ena sidan, analysera familjers mångfacetterade struktur samt, å andra sidan, att skapa 

rekommendationer för en väl fungerande familj. 

 

Tidigare forskning poängterar främst etiska dilemman som uppstår i familjens intima sfär och 

som i de flesta fall rör jämställdhetsproblem och förändringar i familjens förhandlingar. De 

senare uppstår på grund av jämställdhetsproblemens gradvisa bearbetning i samhället samt en 

framväxande individualisering under det sista halvseklet.
4
 Flera forskare lyfter också fram 

sexualetiska principer som är karaktäristiska för en senmodern familj.
5
 Giddens accentuerar 

förändringar i intimitet som skedde under de sista decennierna på grund av kvinnors befrielse 

från den biologiska fortplantningen till förmån för intimitet, och poängterar den ”rena 

intimiteten” som ett resultat av den befrielsen. Foucaults forskning kring makt och sexualitet 

samt Giddens undersökning av intimiteten utmanade kommande diskussioner framför allt i 

feministiskt orienterade forskning som belyser sambandet mellan etiska aspekter och 

samlevnad. 

 

Mogård diskuterar exempelvis fyra etiska konstruktioner, som presenteras av Cahill, Farley, 

Tatcher och Jordan i den kristna sexualetiken, och föreslår sin egen modell, där den ”rätta 

samlevnaden” skapar två myndiga personer som tar med sig i relationer både engagemang 

och åtagande.
6
 Mogård kritiserar såväl naturrättsliga ansatser i sexualetiken som rent 

teleologiska tillvägagångssätt. De förra lyfter fram samlevnadsformer på bekostnad av 

relationers innehåll och ignorerar variationen av sexuella erfarenheter till heterosexuella 

relationers fördel. De senare pekar på en gudomslig uppenbarelse som gäller även 

sexualetiken och saknar i de flesta fall en vetenskaplig validitet pga teocentrism. 

 

Författarnas etiska förslag, som stödjer samlevnadspluralism och ett innehållsmässigt sätt att 

tolka samlevnaden, skapar gynnsamma förutsättningar för den kommande analysen av 

                                                           
4
 Giddens (1992), Bauman (1995), Bäck-Wiklund (2012). 

5
 Giddens (1992), Mogård (2010). 

6
 Mogård (2010). Att leva tillsammans..., s.258. 
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familjesystems goda funktionalitet. Bland annat jag  ska diskutera interaktioner mellan det 

”goda” och det ”rätta” och korrigera Mogårds kärleksbegrepp. Kärlek, tänker författaren, kan 

inte vara svaret på frågan om en rätt samlevnad. Ömsesidiga engagemang och åtagande i 

parrelationer bör erotiseras., enligt Mogård.
7
  

 

Det kan ju vara rätt om vi betraktar ”kärlek” som ”eros” (lust, åtrå, en sexuell begär), och i så 

fall bör det förnuftsmässiga ”commitment” erotiseras för att möjliggöra varaktiga och 

ömsesidigt tillfredställande parrelationer. Men den ”erotiseringsprocessen” är artificiell och 

förnuftigt, den kan uppfattas som ett ”tillägg” till parrelationer och kan tyckas stå i 

motsättning till kärlekens emotionella natur. Jag ville föreslå en annan syn på 

kärleksbegreppet. Det senare bör innebära både agape och eros, där ”agape” betraktas som en 

omsorgsfull obetingad emotion som hjälper en människa förverkliga det bästa i sig.
8
 

Därigenom blir kärleksbegreppet mångsidigt och låter oss analysera moraliskt harmoniska 

handlingar i familjen i deras komplexitet. 

 

Det dubbelsidiga sättet att se på kärleksbegreppet, som förenar både omsorg och lust mot den 

älskade, möjliggörs tack vare Noddings etiska teori genom vilken familjeetiken grundas med 

utgångspunkt i omsorgsetik.
9
 Även Benhabibs kommunikativa principer är viktiga för 

tolkning av den interaktionella nivån i familjesystem där familjeförhandlingar får sin plats.
10

 

Urvalet av etiska teorier i denna studie har skett utifrån i vilken grad det empiriska materialet 

ger uttryck för specifika etiska begrepp och i vilken grad de etiska teorierna reflekterar 

uppsatsens centrala aspekter. Biopsykologiska, utvecklingspsykologiska, samt 

socialpsykologiska synpunkter på familjers formande och barnuppfostrande är också givande 

för denna studie för att de underlättar familjeetiska principers uppfattning ur två olika 

perspektiv, det första är parets (föräldrars) perspektiv och det andra är barnets perspektiv. 

 

Etiska och naturvetenskapliga teorier systemstheory förenas i min studie i ett 

tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med hjälp av. Den senare ser på en familj som en levande 

organism där det finns en tendens till homeostas, dvs. att familjen balanserar de förändringar 

som tränger in i familjesystemet. System theory möjliggör familjeanalys på flera olika nivåer. 

Det är i synnerhet med humanistiska psykologins existensiella angrepp på problemet, som 

                                                           
7
 Mogård (2010), s.258. 

8
 Hendrix (2009), I stället för skilsmässa, s.130. 

9
 Noddings (2013). Caring. 

10
 Benhabib (1994). Autonomi och gemenskap. 
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betraktar människan som ett subjekt som ständigt förverkligar sig själv på flera nivåer, från 

den lägsta (fysiska, sexuella och andra behov) till den högsta nivån (behov av ett existentiellt 

självförverkligande).
11

 

 

1.5 Material och metod 

 

Flera sociologiska undersökningar som belyser familjemedlemmars känslor, värderingar och 

förhandlingar är ett grundläggande empiriskt material för denna studie och analyseras med 

hjälp av textanalys.
12

 Även vetenskapliga artiklar som beskriver och analyserar 

familjemodeller, deras funktion i samhället, samt kommunikationsprinciper i en familj tas upp 

med syfte att fånga etiska principer gällande en familj i senmoderniteten.
13

 Jag har bestämt 

mig för det sociologiska perspektivet eftersom det är svårt att fånga den privata sfärens 

värderingar utan kvalitativa undersökningar, dvs. utan att familjemedlemmar frå möjlighet att 

komma till tals. Studien är orienterad främst mot de begrepp som intervjuade personer själva 

använder. 

 

Sociologiska examensarbeten, som grundas på kvalitativa metoder, har en beskrivande 

karaktär och konstaterar familjevärdegrundprinciper (gemensam lycka, kärlek, omsorg och 

rättvisa i intimsfären), medan vetenskapliga artiklar försöker sammanfatta flera olika 

kvalitativa studier och även analysera centrala begrepp i familjeetiska handlingar. Valet av 

empirin är beroende av flera faktorer. Först finns det alldeles för lite kvalitativa studier som 

kartlägger etiska principer i familjen och har en vetenskaplig validitet, dvs. att de följer 

grundläggande vetenskapliga principer i insamling av empiri och analys. Uppsatsen  bygger 

på tillförlitliga studier samt artiklar (bl.a. även peer-rewie som analyserar det svenska 

familjesystemet), där familjepar och barnen utmanas att definiera familjeprinciper i en 

intervju. Det vore bättre att utföra en ny kvalitativ undersökning av familjevärdegrund och 

sedan använda resultatet för kommande analys. Eftersom uppsatsskrivadet var begränsat i tid 

används de senaste kvalitativa undersökningarna. 

 

Valet av etiska teorier grundas på de fångade begreppen ur det empiriska materialet. 

Omsorgsetiska problem belyses främst i Noddings verk, kommunikationsetiska aspekter 

                                                           
11

 Wright & Leahey (2009). Nurses and Families, s.27 
12

 Andersson & Olandersson (2010). Strategier i parrelationer.; Regner, M. & Johnsson, L. (2007). The 

‘ordinary’ family as a resource for single parents; Rakanovic, F., Baranji, A. (2007).”Älska i nöd och lust...”.  
13

 Bäck-Wiklund & Johansson, T. (Red.). (2012). Nätverksfamiljen.  
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kommer upp i Benhabibs undersökning och kärleksbegreppet samt familjens teologi 

analyseras hos Mogård. Alla teorierna hör till ett feministiskt teoretiskt ramverk, vilket 

minskar diskrepansen mellan teoretiska antaganden och möjliggör en förenlig syntes mellan 

olika begreppstolkningar. Min tankegång i analyserna är följande: Från det centrala begreppet 

som innebär både kärleken och ansvaret (omsorg) går jag vidare till jämställdhetsprincipen 

och lojalitet, och sen till kärleksbegreppet som ges en ny utformning. Tankegången är 

organiserad på sådant sätt med hänsyn till empirin samt med en sekventiell referens till etiska 

teoribildningar.  

 

Uppsatsen baseras på två perspektiv på familj i senmoderniteten som anses vara ledande i 

vetenskapen, det sociologiska och det etiska perspektivet. Spänningar mellan de båda får 

undersökas vidare i kommande vetenskaplig forskning. Denna studie har begränsad karaktär 

och försöker i första hand starta dikussionen kring den spännande problematiken som 

synliggörs ur föreningen av de båda perspektiven. 

 

1.5.1 Sociologisk familjemodell 

 

Det finns olika vetenskapliga sätt att analysera familj i nutiden, bl.a. med utgångspunkt i 

funktionell analys (T. Parson), ur jämförande perspektiv (W. J. Goods), eller ur 

socialkonstruktivistisk syn (A. Holstein), samt inom ramen för problem av identitesskapande 

(A. Giddens, U. Beck).
14

 Bertalanffys systems theory har blivit väldigt populär i 

familjepsykologiska studier för att den modellen låter analysera den föränderliga familjens 

komplexitet på flera nivåer, och att den lägger vikt på analys av interaktioner mellan 

familjemedlemmar vilket underlättar eventuella interventioner i familjesystem.
15

 Denna teori 

medger att flera forskarmetoder, som hör till olika vetenskapliga fält, skulle kunna ingå i ett 

strukturerat samspel med syfte att fördjupa kunskaper om familj som en levande organism. 

 

Familjesystem som omfattar relationer mellan föräldrar och barn, relationer i par, mellan 

syskon, mellan flera generationer ingår, enligt system theory, självt i ett större suprasystem, 

exempelvis i ett grannskap, i ett kyrkosamfund och andra organisationer. Vid gränsen mellan 

systemen uppstår och slipas etiska normer gällande både familjen och samhället i sin helhet. 

Varje nivå (familjesystemet, individer som subsystemiska komponenter, samt det större 

                                                           
14

 Bäck-Wiklund (2012), s.20-29. 
15

 Wright, L.M. & Leahey, M. (2009), p.22. 
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suprasystemet) har sina gränser, regler och normativa rollmönster. Gränser i familjesystemet 

anses vara både genomträngliga och begränsande, eftersom de bevisar en familjs integritet 

och identitet samt skisserar gemenskapens specifika relationer till större samhälleliga 

enheter.
16

 Sådana gränser kan byggas på gemensamma ritual som bevisar familjens 

tillhörighet och förser dess medlemmar med ”passande symboliska attribut och värderingar”, 

enligt J. Gillis.
17

 

 

Med utgångspunkt i system theory analyseras en familjeenhet som större än dess 

beståndsdelar, vilket poängterar betydelsen av interaktioner mellan familjemedlemmar som 

gemenskapens byggande komponenter.
18

 I fallet om en familjemedlem påverkas av en 

livssituation, bör hela systemet påverkas för att interaktionen bryts av; eller om en interaktion 

blir överbelastad (pga. exempelvis konflikter eller våld), återspeglar det hela systemets 

struktur.  

 

Interaktionerna och andra medlemmars handlingar formar en cyklisk kausalitet i 

familjesystemet för att varje individs beteende har en effekt på andra individers tankar och 

handlingar.
19

 Spänningar, konflikter, goda och dåliga händelser vilka förekommer i ett 

familjeliv, tvinger familjesystemet att balansera sina inre processer (ex. mobilisera 

medlemmarnas personliga styrkor eller ekonomiska resurser) vilket möjliggör jämviktsläge 

mellan förändringar och stabilitet. 

 

Systems theory ger ett pålitligt redskap för en forskare som vill förstå familjesystemets inre 

tendenser samt familjens förhållande mot större enheter under tiden. Dessutom utesluter den 

inte familjens påverkan av konflikter mellan ett individuellt projekt, som flera 

familjemedlemmar har, och deras gemensamma familjeprojekt.
20

 Denna teori försöker 

inkludera alla grundvariabler som samspelar i familjesystemet och förklara kvaliteten på dess 

samordning.  

 

Med utgångspunkt i system theory lyfts fram, å ena sidan,  familjetyper och familjestruktur, 

dvs. organisationsformer som betraktas som normativt lämpliga och ekonomiskt självständiga 

                                                           
16

 Wright & Leahey (2009), p.24. 
17

 Bäck-Wicklund (2012), s.26-27. 
18

 Wright & Leahey (2009), p.24. 
19

 Wright & Leahey (2009), p.27. 
20

 Bäck-Wiklund (2012), s.43. 
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i samhället, och där medlemmars kvantitet och familjens försorgstyp spelar avgörande roll. Å 

andra sidan, poängteras det interaktioner (eller förhandlingsdiskurser) mellan medlemmar 

som tycks vara livsviktiga för familjesystemets funktion och som återspeglar dess normer.  

 

Begreppet ”familjesystem” används i singular, eftersom studiens syfte är att skapa förståelse 

för universella värdeprinciper som förenar alla familjetyper och att samtidigt accentuera 

möjliga ”kompenseringsprocesser” när familjesystemet saknar en strukturell del. System 

theory är orienterad mot att analysera allmänna principer gällande alla system, och den 

singulära formen tycks generellt användbar när var och en av dem analyseras (ex., det 

kommunikativa systemet i ett samhälle, eller samhället som ett system osv.). Den specifika 

egenskapen hos system theory (dess universalism) förenas med psykologins tendens att hitta 

universella drag hos individer, samt med den deontologiska etikens tendens att fånga 

allmänna etiska principer. 

 

1.5.2 Familj i etisk teori 

 

Mogårds metodologiska förslag till en etisk teori, som sätter samlevnadsproblem i centrum, 

tänker jag, är tillämpbara också på familjefältet eftersom den senare förenar frågor som rör 

såväl äktenskap som andra samlevnadsformer. Författaren föreslår innehållsanalys av etiska 

modeller enligt analysfrågor, och lyfter fram flera kriterier varifrån den kritiska diskussionen 

utgår. De formella kriterierna, som grundas i vetenskapsteoretiska överväganden, nämligen 

konsistenskriteriet (inre överensstämmelse i teorin) och erfarenhetskriteriet (erfarenhetens 

centrala position i en etisk teori och människors värderingar), är rimliga för den kommande 

analysen av familjeetiska principer.  

 

De innehållsbaserade kriterierna i Mogårds studie gäller sexualetiska aspekter, där sexualitet 

(föståelse för mänskligt sexuellt liv) och dess varieteter som betraktas som ”normativa” eller 

”icke-normativa”, samt samlevnad (sexuella relationer och strävan efter att leva tillsammans) 

är de centrala för sexualetiken. Begreppet ”familj” som jag använder i studien, inkluderar 

”samlevnad” men omfattar också interaktioner mellan barn och föräldrar samt mellan en ny 

familj och dess ursprungliga form. Familjeetiken tar sålunda upp en ”varaktig gemenskap” 

som innehållsmässigt kriterium vilket etableras på flera nivåer i familjen samt i samhällets 
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förhållande mot familjeinstitutionen. Den etiken tar även hänsyn till de kroppsliga och 

existentiella behoven som finns på Abraham Maslows behovstrappa.
21

 

 

Mogårds teoretiska antaganden formas i ramen för den teologiska feministiska sexualetiken, 

det vill säga att samspelet mellan det teologiska antagandet om uppenbarelse och den 

mänskliga sexuella erfarenheten får i hennes avhandling en avgörande roll. En godtagbar 

feministisk och kristen sexualetik, enligt Mogård, bör försvara tanken om en svag essens, och 

betrakta ”kön” som ett kontextuellt beroende begrepp. I så fall bör sexualetiken ständigt inta 

en reflekterande ställning mot den egna kontexten.
22

 Med essens menas här ”en essentiellt 

betingad sexualitet”. Dess konstruktion leder på lång sikt till underordning av ett kön till ett 

annat och andra orätta konsekvenser.
23

 Antagandet om en svag essens är rimligt för en etisk 

teori som analyserar familjen, eftersom det låter inkludera alla familjetyper i analysen, behålla 

jämställdhetsprincipen mellan könen och följa föränderliga processer som sker på 

samhällsnivån. Men den kristna etikens aspekter spelar ingen roll för min studie, för att den 

senare utgår från sociologiska intervjuer som har en sekulariserad karaktär och där 

uppenbarelse-frågan inte lyfts fram. Dvs. att erfarenhetsprinciper och kontextprinciper 

dominerar i studien. 

 

En etisk teori bör analysera universella familjeetiska principer i senmoderniteten med 

utgångspunkt i det kontextuellt beroende, begränsad i tid och rum, empiriska materialet. 

Familjesystemet innebär både samlevnadsnivå (parrelationer) och föräldrars- och barns 

interaktionsnivå, därför har familjebegreppet samtidigt bredare och mer konkret 

(institutionaliserad) innebörd än samlevnadsbegreppet. ”Familj” gäller samlevnadstyper, där 

såväl deltagarna som samhällsinstitutioner poängterar och etablerar gemenskap, omsorg och 

ansvar som grundläggande principer, medan begreppet ”samlevnad” kan peka på ett rent 

sexuellt begär och kan förefalla kortvarigt, slumpmässigt och osynligt för samhället. Att skapa 

en familj och att konstruera det gemensamma är ett vidare steg från samlevnadserfarenhet, 

därför bör familjeetiska principer inkludera, enligt min förståelse, vidare utveckling av den 

”enighet” som kännetecknar både samlevnad och de principerna som omedvetet blivit 

anammade från den ursprungliga familjen. Familjevärderingar byggs in i medlemmernas 

föregående och kommande erfarenhet på flera nivåer (inte bara på den sexuella nivån!), vilket 

                                                           
21

 Wright & Leahey (2009), pp.24-27. 
22

 Mogård (2010), ss.75-76. 
23

 Mogård (2010), s.76. 
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bevisar att familjeetiken har en långvarig existensskapande karaktär. Den bevarar mening med 

den mänskliga gemenskapen. 
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2. Resultat och Analys 

 

2.1 Begreppet ”familj” 

 

”Familj” hör till väldigt svårt definierade begrepp starkt beroende av kulturella faktorer. Det 

förklaras som ”en grupp av individer i hushåll som förenas genom släktskap”
24

 eller, i den 

vida meningen, som en ”group of people affiliated by consanguinity (by recognized birth), 

affinity (by marriage), or co-residence (as implied by the etymology of the English word 

"family") and/or shared consumption (see nurture kinship)”.
25

 De båda definitionerna från den 

svenska och den engelska Wikipedia betraktar gemensamt hushåll och någon typ släktskap 

som de två grundprinciperna för en familj, medan Psykologiguiden förklarar en familj som 

”personer som lever tillsammans i samma hushåll, vanligen också i samma bostad. I fråga om 

relationerna och samspelet i familjen finns det flera synsätt...”.
26

  

 

Det visar sig att den generella ramen för familjebegreppet grundas både på ekonomiska 

principer (flera människor delar samma konsumtion och bostad) och på något vis kontrakt 

eller överenskommelse (ex. äktenskap eller en annan samlevnadsform), medan blodsbandet 

(släktförhållande) i den gruppen individer betraktas som ett potentiellt möjligt men inte 

obligatoriskt särdrag. Flera forskare framhåller att familj är ett normativt begrepp som 

befinner sig under ständigt utveckling.
27

 Giddens lyfter fram ”rena relationer” som uppstår i 

samhället på grund av den ”plastiska sexualiteten” och en gradvis befrielse av båda könen 

från den sexuella essensen.
28

 De rena relationerna är innehållsmässiga och byggs främst på 

den sammanflödande kärleken mellan partners än på någon etablerad samlevnadsform, 

accentuerar forskaren. Det betyder att de kan vara av experimentell karaktär och fria från 

etiska värderingar. Giddens tankar om rena relationer kan betraktas även som ett steg mot 

destruktion av familj som en samhällsinstitution. 

 

Även om familjebegrepp är avgörande i samhället och tolkas i flesta fall som gemenskap 

mellan föräldrar och barn som har samma rums- och tidsmässiga plattform (hus, ekonomi), 

får vi resonera om familj i plural, och skapa flera familjer under livets lopp (förutom den 

                                                           
24

 Familj // https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj.  
25

 Family //  https://en.wikipedia.org/wiki/Family.  
26

 Familj // http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=familj.  
27

 Giddens (1992), Bauman (1995). 
28 Giddens (1992), p.58 

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

Ändrad fältkod

https://sv.wikipedia.org/wiki/Familj
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ursprungliga familjen), dvs. att familjen ”kan ses som en social institution som har sin 

utgångspunkt i hur man vill leva sitt liv och med vem eller vilka”.
29

 Det betyder att en 

”överenskommelse” mellan individer spelar idag större roll än släktförhållande emellan 

individer när de tenderar ingå i en familj. Samtidigt pekar det kanske på individens mindre 

ansvartagande i gemensamma uppdrag pga. individualisering. 

 

2.2 Familjetyper i senmoderniteten 

 

Familjesystem har förändrats drastiskt under de senare decennierna, och på grund av nya 

ekonomiska och politiska förhållanden har familjeformer formats som återspeglar nya 

samhälleliga relationer och värderingar. I den vetenskapliga litteraturen används begreppen 

”familjetyper”, ”familjenformer”, ”familjemönster”, ”familjekonstellationer” som speglar i 

första hand samlevnads karaktär (ex. heterosexuella par eller samkönade par).
30

 Begreppet 

”familjestruktur” framhåller medlemmars kvantitet samt förhållande mellan familjenivåer 

(finns det gemensamma barn hos ett par, eller flera generationer i en famillj osv.). I så fall 

betraktas en familj med ensamstående förälder och barn som okomplett, eftersom flera 

interaktionsnivåer är frånvarande i det paret, och majoriteten av forskare orienterar sig tydligt 

mot ett par med gemensamma barn som en familjs grundmodell. 

 

Trots detta transformerades bondefamiljen som den äldsta formen i samhället, samt 

kärnfamiljen i diverse familjemönster pga multipla skilsmässor, till single-parents familjer 

(oftast är familjer med ensamstående mammor) och styvfamiljer.
31

 Lesbian- och gayfamiljer 

samt ”assisted reproduktion famillies” och familjehem betraktas idag som nya, icke-

traditionella familjetyper som har blivit vanligt förekommande.
32

 I flera länder definieras 

också multigenerationell familj som en ny form och på något viss en ny variant av den 

föregående kärnfamiljen.
33

 Kanske existerar den ovan nämnda ”grundmodellen” (kärnfamilj) 

främst som ett historiskt fenomen som forskarna tillämpar i ett nytt sammanhang med försök 

att hitta ett mönster som influerar nya familjetyper? 

 

                                                           
29

 Nielsen (2015). Närhet och fredagsmys, s.14. 
30

 Golombok (2015), pp.198-202). 
31

 Brooks (2014), p.14. 
32

 Golombok (2015), p.192. 
33

 Brooks (2014), p.15. 
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Frågan är inte så lätt att besvara, eftersom kärnfamiljen lever kvar i verkligheten. Det bevisar 

undersökningar gällande människors uppfattningar kring typiska / otypiska familjer, samt att 

de flesta barn i åldern mellan 0 till 17 år lever, enligt statistiken, i kompletta familjer med 

båda biologiska föräldrar.
34

 Den okompletta familjen har inte sällan en längtan efter ”en 

normal” familjestruktur där båda föräldrarna är involverade i det gemensamma projektet, och 

därför påverkas sådana familjer av kärnfamiljsmönstret eller, enligt Levin, 

”modellmonopol”.
35

 Diskussioner kring typisk /otypiska familjer lyfter fram en fråga till, 

nämligen frågan om ”idealfamilj” (den ”tänkta familjen”) och ”familjen i verkligheten” med 

vilken vi konfronteras vardagligt.
36

 

 

Olika i nutiden existerande familjeformer är beroende av ekonomiska och sociala relationer i 

samhället och blottar dess strukturer och normer i den meningen att familjens funktioner (att 

överleva genom att dela inkomst och behålla arvet; att fortplanta sig och uppfostra barn; att 

förverkliga sig i parrelationer) förändrats i enighet med samhällets struktur och ekonomiska 

utmaningar under globaliseringsprocesser. Kvinnors aktiva roll på denekonomiska arenan 

under den andra delen av föregående sekel ledde exempelvis till tvåförsörjarfamilj som den 

vanligaste i Sverige, vilket i sin tur påverkade uppfattningen av jämställdhet i parrelationer.
37

 

 

Två motsatta tendenser samspelar i den senmoderna familjen idag, enligt Johansson.
38

 Å ena 

sidan, betraktas familj som ett individuellt projekt, och man kan förverkliga sålunda flera 

familjekarriärer under livsloppet, dvs. man får sluta med en konfiguration och ingå i en annan, 

utan något moraliskt tvivel eller skuldkänsla. Å andra sidan, är familjens mest påtagliga 

egenskap att vara ett gemensamt projekt för minst två partner. Den ökade individualiseringen 

i samhället, som bland annat beskrivits i Baumans Postmodern etik, påverkade radikalt 

familjestruktur och parrelationer.
39

 Ju mer det gemensamma i familjen blir ifrågasatt, desto 

mer erövrar det individuella centralpositionen, och därmed blir familjesystemets förbindelser 

ännu mer flexibla.  

 

                                                           
34 Persson (2010). Upp till 18 – fakta om barn och ungdom, ss..36, 38. 
35

 Sjöberg Larsson (2012). Mamma, pappa, styvpappa – barn, s.122. 
36

 Bäck-Wiklund (2012), s.31; Regner (2007), p.323. 
37

 Bäck-Wiklund (2012), s.39. 
38

 Johansson (2009)., s.44. 
39

 Bauman (1995), ss.105-116. 
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En annan faktor som visade sig under de sista decennierna är motpolen mellan slutna/öppna 

familjestrukturer,
40

 där en öppen familj har mer genomskinliga gränser och kan inkludera 

vänner och grannar, medan en sluten familj centreras endast kring familjemedlemmar. Den 

förstnämnda familjetypen visar tydligt den flexibla karaktären som kännetecknar senmoderna 

relationer, där toleransen kan arrangeras på olika sätt, bland annat kan den bevisa både en 

acceptans och avstånd mot Den andra.
41

 

 

2.4 Syftet med en familj och familjens värdeprinciper 

 

Familjestruktur (familjens försörjningstyp, medlemmar och antalet ingående generationer) 

samt interaktionsmönster i en enskild familj formar dess unika familjekultur, där värderingar, 

normer och regler, och även familjemyter skapas och omarbetas. Grundläggande värderingar 

kring roller som medlemmar spelar i familjen (kring familjemedlemmarnas attityder), synen 

på barnuppfostran och regleringsprocesser skiljer sig åt från familj till familj. Ändå har alla 

familjer gemensamma, allmänmänskliga mål och etiska principer som hjälper dem hantera 

livssituationer i par, mellan barn och föräldrar samt mellan familjen och de större systemen. 

 

Familjen fungerar som ”prototypen och symbolen för gemenskap, sammanhållning och 

värderingar som främjar kollektivitet”.
42

 Varje person skapar en uppfattning om familj genom 

två huvudsakliga vägar under det individuella livsloppet. Först, sker det genom tillhörighet i 

den ursprungliga familjen (föräldrars familj), och sen genom parrelationer som eventuellt 

transformeras i familjerelationer inom en ny enhet.  

 

Den primära kunskapen visar ett barns såväl omedvetna som medvetna uppfattning av sin 

familj. Den förra formas som ett resultat av barnets naturliga anknytning till åtminstone en 

förälder och genom modelling av förälderns beteende.
43

 Sen utvidgas och transformeras 

barnets generella tillit (eller misstro) fått från föräldern, vidare i andra relationer, i ramen för 

ett aktivt deltagande i större grupper (familjemedlemmar, grannar, vänner, peer-groups). Som 

sagt, har en del av den kunskap som barnet fått i den primära mijön en omedveten karaktär, 

                                                           
40

 Bäck-Wiklund (2012), ss.41-42. 
41

 Walzer (1998). Om tolerans..., s.11. 
42

 Bäck-Wicklund (2012),  s.20.  
43

 Brooks (2014), s.7-8. 
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och de grundvärderingarna och beteendemodeller lagras i minnet som givna tills en 

internaliserad familjebild har formats.
44

 

 

I den tidigare barndomen uppstår den första konflikten mellan barnets behov samt den andras 

krav och det gemensamma bästa. Vad bör tillgodoses först, dennes önskningar eller de 

andras? I vilken utsträckning är individens tendenser till autonomi godtagbara utan att 

konfrontera de andras autonomi och ansvar? Dessa problem formas tidigt i livet och bearbetas 

stegvis i människans familjekarriär, när individen lär sig samspela med de andra och 

medvetandegöra sina värdeprinciper i kollektiva handlingar. 

 

Relationer i par byggs upp på den i barndomen förvärvade viljan att samverka och utveckla 

gemensamma projekt, samt individens förmåga att aktivt reflektera kring sin 

relationserfarenhet med syftet att anpassa redan existerande modeller till nya situationer. I så 

fall samspelar i parrelationer de förvärvade modellerna med nya mönster. Enligt 

psykoterapeuten Hendrix, präglas den nya familjen av gamla ”inprints” som individen fått i 

barndomen, men det är alltid möjligt att korrigera och förbättra parrelationer i enighet med 

den föränderliga familjemiljön, om det i parrelationen råder kärlek och ömsesidig respekt.
45

 

Jag vill poängtera här att familjeterapeuter i allmänhet anser ”den gemensamma lyckan” som 

ett fundamentalt mål i par- och familjerelationer, och att det ”gemensamma” ofta kommer i 

konflikt med individuella önskningar. 

 

Kärlek och kamratskap formar en ”känslomässig miljö för de vuxna”
46

 där den ”hemliga 

längtan efter att bli läkt och hel”
47

 anses vara grunden för familjeenhet i nutiden, och den 

primära socialisationen, eller omsorg om barn, betraktas som beroende främst av klimaten i 

parrelationer.
48

 Den intima sfären som utgör en familj har till syfte att i första hand tillgodose 

individens både sexuella och känslomässiga behov, att stödja dennes personlighet på flera 

nivåer, och att skapa en intim dialog som förutsätter förståelse och acceptans. Men den sfären 

präglar individen att utbyta känslor och tankar med den andra och både behålla sin egen 

autonomi och acceptera den andras värde-horisont. I utbytesprocessen är det viktigt att se 

såväl de egna som den andras önskemål. 
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 Regner & Johnsson (2007), s.323. 
45

 Hendrix (2009), s.169. 
46

 Bäck-Wicklund (2012), s.21. 
47

 Hendrix (2009), s.169. 
48

 Bäck-Wicklund (2012), s.21; Nielsen (2015), ss. 28-29. 
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Maslow som en representant för den humanistiska psykologin föreslog en hierarki, där 

människors behov har en förutbestämd rangordning (de viktagaste går först): fysiologiska 

behov (mat, sex), säkerhet (välmående, säkerhet i framtiden), kärlek och tillhörighet 

(kamratskap, intimitet, stödjande relationer), uppskattning (self-esteem, respekt av de andra) 

och självförverkligande (förverkligande av sin egen potential).  

 

De översta behovsnivåerna (ex. självförverkligande), enligt Maslow, kan uppfyllas endast i 

fallet om alla primära behov är uppnådda.
49

 Vi kan tydligt se hur familjen tillgodoser barns 

och parets behov i samma ordning, där flera olika behovsnivåer ”fyllas” ständigt. För 

parrelationer är kärleken och den sexuella tillfredställelsen som ligger i grunden, för barnet är 

det kärleken och omsorgen som är primära behov, eftersom barnets överlevnad är absolut 

beroende av föräldrars omsorg.”Familjen fungerar för många som den enhet där vi söker 

närhet, gemenskap och där vi utövar omsorg”, skriver Bäck-Wicklund.
50

 Jag skulle 

omformulera hennes tanke, att familjen är en gemenskap som tillgodoser medlemmars behov, 

och familjerelationer, konkretiserade i en tid och rum (i hemmet som familjs materiella 

resurs) blir den matrix för hela behovstrappans förverkligande. 

 

Sociologiska studier pekar på begreppen kärlek, kamratskap, gemenskap och respekt som 

grundläggande principer gällande alla familjetyper oavsett dess struktur och kulturella 

skillnader
51

. Kärlek och respekt tycks spela avgörande roll, eftersom de tillgodoser individers 

behov av tillit, närhet, acceptans samt möjliggör ett gott klimat i parrelationer och även 

omsorgsutövande inom paret och mot barn. Gottman som studerat parrelationer sedan år 1972 

i USA, sammanfattar att lyckan i parrelationer uppnås om följande reglar fungerar: 

” -   Hålla sig uppdaterade i varandras liv, 

- Stärka känslorna och den ömsesidiga respekten, 

- Söka sig till varandra, 

- Ta beslut i samråd med sin partner, 

- Lösa de problem som går att lösa, 

- Bryta dödläge, 

- Ha en gemensam grundsyn”.
52

 

                                                           
49

 Firth & Berry & Irvine (2010). Understanding Intensive Interaction, p.130. 
50

 Bäck-Wicklund (2012), s.26. 
51

 Bäck-Wiklund & Johansson. (Red.). (2012). Nätverksfamiljen. 
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Det är tydligt att Gottmans anvisningar för hur man uppnår lyckan i parrelationer speglar 

Maslows ”behov”, dvs. att lyckan är ett tillstånd där människors behov på alla möjliga nivåer 

är tillfredställda, ett slags fysiologisk, emotionell och kognitiv homeostas i familjesystem. 

 

Svenska par, vars relationer undersökts i flera sociologiska kvalitativa studier, har nämnt 

kärlek och fysisk närhet som grundläggande för bra fungerande relationer, och med kärlek 

menas ”ta hand om varandra” samt ”uppskattning och respekt” som visas i former av beröm, 

komplimanger, presenter.
53

  Flera par uttrycker också nödvändighet att ”lita på varandra” och 

att ha ”förtroende för varandra”
54

. Forskarna pekar på att den gemensamma värdegrunden 

som innebär normer och värderingar bör accepteras av alla familjemedlemmar, eftersom den 

”fungerar som en plattform som familjen agerar efter”.
55

 Dessa värderingar förklaras i de 

flesta fall genom ovan nämnda begrepp som uttrycker känslor, emotionella förhållanden eller 

handlingsstrategier i familjesituationer. 

 

En annan kvalitativ undersökning som jämför single-mothers familjer med kompletta 

familjer, visar att paren i den senare familjetypen poängterar ”reciprocal support between 

the sposes”, och gemensamt ansvar för barn och familjen i helhet.
56

 Det viktigaste är att 

harmoniska parrelationer, där kärlek och ansvar är ömsesidiga, tenderar verka positivt även i 

omsorgsprocessen, för att modellen i parrelationer tycks printas in i barnets medvetande. 

Ensamstående mammors familjer saknar den andra förälderns stöd och har därför svårt att 

utföra det reciproka förhållandet, även om det inte betyder att ensamstående föräldern är 

mindre kärleksfull mot barnen. Men den familjetypen, enligt forskarna, visar en större tendens 

till förhandlingar och kompromisser med barn, dvs. att barnet bör på något sätt ta på sig den 

vuxnas roll. Därför har ensamstående föräldar större svårigheter att sätta gränser för sitt barn i 

vardagliga situationer.
57

 Det poängterar en obalans i familjesystemet som kan speglas av i 

dess etiska principer, bl.a. mellan individens autonomi och ansvar. 

 

Ensamstående föräldrar jämför ofta sitt läge med ”den normala familjen” och letar efter ”ett 

lyckligt familjeliv igen” med en god kärleksfull partner,
58

 vilket betyder att 

kärnfamiljsmönstren fortsätter leva kvar som samhällets ideal. Jag ska inte diskutera om den 
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uppfattning av familjesituation som ”bristande” är skadlig för barn. Men jag ville peka på att 

bristtilståndet i kärlek, ömsesidigt ansvar och respekt kan markera både relationer i par (i 

fallet av en komplett familj) och relationer mellan ensamstående föräldern och barn i en 

single-föräldrar familj, även om kärnfamiljen uppfattas av ensamstående föräldrar som en 

”golden standard”, enligt Regners & Johnssons studie.
59

 

 

Men hur förstår barnen familjerelationer och familjeideal? Skiljer sig barnens uppfattningen 

av grundläggande principer, som gäller i familjer, mot de vuxnas förståelse? Det empiriska 

materialet som jag använder, beskriver barns föreställning om familj och familjeetik. 

 

Inom en studie, där en forskare gör intervjuer med ungdomar i syfte för att fånga syn på 

familjen, lyfts fram följande begrepp som fysisk närhet och närhet i relationer, tillit och 

tillgänglighet, trygghet, råd och stöd, samt ömsesidig kärlek; flera av ungdomarna pekade på 

tacksamhetskuld till föräldrar och även kärleksfrånvaro i familjen.
60

 Alla ovan nämnda 

begrepp tycks vara viktiga och karakteriserar en familj ur ungdomarnas perspektiv. Denna 

utgångspunkt grundas i så kallade ”filial love”,
61

 som innebär både kärlek, respekt, 

tacksamhet och tillgivenhet till omsorgsgivaren. De festa ungdomarna ser på familj som ett 

”ömsesidigt uppdrag”,
62

 vilket förutsätter samverkan mellan medlemmar och ansvar för det 

gemensamma projektet. Ändå  pekar de på att gränser, förståelse för varje medlems autonomi 

och olikhet är angelägen för en bra fungerande familj. 

 

Såväl forskarna som intervjuade personer nämner även lojalitet som en viktig 

familjevärdeprincip.
63

 Med lojaliteten menas solidaritet med familjevärdegrund, pålitlighet 

och trohet, samt tillgivenhet. Både vuxna och ungdomar accentuerar dialogen mellan 

familjemedlemmar, där både parterna har intresse och lust att diskutera gemensamma 

familjeuppdrag, och lojaliteten innebär i deras uppfattning en väg till den produktiva dialogen. 

Ungdomarna poängterar även att genom förhandlingarna med föräldrar får de känna till ”rätta 

saker” som gäller livsstruktur, tidshantering och ett självständigt beslutsfattande.
64
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Det är intressant att jämförelse mellan de vuxnas värderingar kring familjebegrepp och 

ungdomarnas tankar visar att unga människor betonar mer görande än varande, dvs. de 

markerar först vad alla gör i en familj (att äta tillsammans, dela vardagen, familjeritualer).
65

 

Medan de vuxna har en tydlig tendens att betona det varande genom följande ”eviga” 

kategorier som ”kärlek” och ”lycka”, ”ansvar” och ”omsorg”. Det kan förklaras med att 

människor i olika åldrar uppfattar sitt deltagande i familjen  olika, och begreppet ”familj” 

omstruktureras under livsloppet beroende av flera kontexter och livserfarenhet. 

 

Textanalys av familjemedlemmars tankar kring de centrala begreppen lyfter fram ett 

sammansmältande tema där ”det goda” för och ”det rätta” i en familj hänger ihop. Kärleken 

betraktas som en grundkänsla för parrelationer samt mellan föräldrar och barn, respekt till och 

accepans av den närmaste samt lojalitet till familjevärdena anses som viktiga moment för att 

familjen i sin helhet ska fungera väl och vara dialogskapande. Det delade (ömsesidiga) 

ansvaret för familjen och mot barn betraktas som ”rätta” saker i förhållandet mellan 

medlemmarna (det poänteras av de vuxna), medan omsorg och tillit pekas ut av barn som ”det 

goda” som de fått eller ville få från sina föräldrar.  

 

Båda familjevärdena, som tas upp nedifrån (barn som får omsorg och kärlek) och uppifrån 

(föräldrar som ger kärlek och omsorg) är i princip asymmetriska, för att i dessa relationer tar 

någon större ansvar på sig och någon får mer omsorg, dvs. en part är alltid beroende av den 

andras kärlek. Denna omsorgsmodell i familjerelationer blir aktuell även i parförhållanden om 

en partner är exempelvis sjuk, och även mellan två generationer i samma sammanhang. Jag 

ska åtekomma till den emotionella assymetrin i familj när jag ska tolka omsorgsetiska 

principer.  

 

För att sammanfatta textanalysen vill jag accentuera att människor tenderar att konstruera 

familjeetiska principer genom att analysera levande relationer i familjen, där ”den andre” får 

en konkret gestalt (partner, barn, förälder) och där ”det goda” och ”det rätta” (för mig, för den 

andra, för hela familjen) förverkligas i konkreta handlingar, dvs. kontextualiseras. Barns och 

ungdomars uppfattning av sin ursprungsfamilj skulle kunna betraktas som ett första steg i 

familjebegreppets konstruktion, där många etiska aspekter är givna, eller omedvetet 

anammade genom primära relationer. Men redan barns resonemang markerar gränserna 

                                                           
65

 Nielsen (2015), ss.34-39. 



 

23 
 

mellan autonomi-principen och respekt till den andra, dvs. mellan ett barns självständighet 

och dennes ”filial love” (respekt och lydnad mot föräldern, samt tacksamhet). 

 

De vuxnas uppfattning av sin familj kontrasterar ofta med principer i den ursprungliga 

familjen eller med en föregående parrelationsmodell. Det betyder att ”familjekarriär” ständigt 

jämförs och omstruktureras med en tydlig tendens till att förbättra livskvalitet (eller uppnå 

största möjliga lyckan) i relationer. Därutom poängterar de vuxna att det uppstår 

diskussionsfrågor i ansvarstagande processen i paren, i den mening i vilken mån en individ 

ägnar sig själv åt familjs uppdrag samt i vilken utsträckning denne utbyter sin tid (känslor, 

tankar) med den andra eller gemenskapen i helhet. 

 

2.5 Familjens värdeprinciper ur etiskt perspektiv 

 

Den erfarenhet i familjeskapande, som en människa får under livet, grundläggs i barndomen, 

där föräldrars kärlek och omsorg tycks vara avgörande, och kompletteras senare i vuxenlivet, 

där individens andra behov (ex. sexuella, samt behov i självförverkligande i parrelationer och 

i föräldraskap) får makt. Familjen blir den plattform där intressekonflikter mellan flera parter 

uppstår i det gemensamma projektet. För att vara konsekvent ska jag börja med omsorgsetiska 

principer som bör genomsyra familjeklimatet, enligt analyserade undersökningar. Omsorgen 

spelar den största rollen för överlevnad och kan därför betraktas som funktionellt avgörande 

för familjesystem. Men får vi tolka omsorgen som ett betydande familjeetiskt värde även om 

de intervjuade ungdomarna, samt forskarna nominerar det värde som det centrala? 

 

2.5.1 Omsorg, ansvar och kärlek i familjerelationer (Noddings) 

 

Noddings i sin bok Caring. A Relational Approach to Ethics and Moral Education (2013) 

betraktar omsorgen som ett grundläggande värde och därför skulle hennes resonemang vara 

givande för omsorgens roll i familjerelationer. Noddings försöker revidera den rationella, 

förnuftsorienterande traditionen som råder inom etiken och övertygar att i det senare 

dominerar enbart det manliga språket med följande uttryck som ”rättvisa, berättigande och det 

rätta” och denna diskurs förkastar ”moders röst”, som är emotionell och irrationell.
66

 

Noddings verk presenterar sålunda en diskussion med den manliga etiktraditionen och sätter i 

centrum omsorgsprinciper, eftersom ”det rätta” utan kärlek och omsorgskänsla framkallar sig 
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som grymhet, vilket författaren illustrerar genom den bibliska historien där Abraham offrar 

Issk. 

 

Noddings diskuterar omsorg som en naturlig böjelse till att bekymra sig om någon och att 

övergе sitt själv i omsorgsprocessen.
67

 Den som sköter någon annan visar en upptagenhet av 

den andra personen (eng. engrossment). Omsorgen för Noddings är ett praktiskt sätt att 

förverkliga moralprinciper, det är en generell grundimpuls som garanterar en etisk inställning 

mot världen.
68

 Även om Noddings utgångspunkt blir en ”natural caring”, dvs. en essential 

kvinnlig egenskap, kan det läras in av det andra könet och riktas mot en omsorgstagare. 

 

Den kvinnliga essensen som manifesterar sig genom en tendens att ta hand om den andra och 

att applicera empati i praktiska sammanhang, är diskutabel hos Noddings och karakteriserar 

det feministiska paradigmet där forskaren befinner sig. Vi ska inte gå genom det eftersom jag 

redan har avfärdat en essentiell könssyn. Men det syns att ”det kvinnliga” omsorgsutövande 

som Noddings lyfter fram, förenar både kärlek och en omsorgsfull inställning (emotion och 

välgörande) i relationer mellan de vuxna och mellan föräldrar och barn. Om vi följer 

Noddings resonemang, ser vi att den ”naturliga” känslan som motiverar de vuxna till att sköta 

barn, är samma emotionella engagemang som ett verksamt försök att hjälpa den andra, som 

befinner sig i nöd. Dvs. att det som Noddings benämnar ”omsorg”, förenar både ”kärlek-

agape”, eller den obetingade kärleken som leder till att individen fullständigt offrar sig för en 

annan persons behov (och som beskrivs i Paulus första brev till Korinterna) samt ”philia”, 

föräldrars kärlek till sina barn.
69

 Tvåsidighet av den dygden kan visa sig även i parrelationer 

när en part har ett stort behov av omtanke (ex. blir sjuk). 

 

De vuxna intervjuade personerna pekade ofta på kärlek som grunden i parrelationer och 

omsorg som föräldrars ansvar för sina barn. De båda emotionerna förutsätter, enligt 

Noddings, en stark empati, ett emotionellt upptagande av den andra genom att 

omsorgsgivaren glömmer sina egna intressen. Men även Noddings kommenterar 

omsorgsbegreppet som mångfacetterat, som kan uppfattas på olika sätt, och det viktigaste för 

omsorg som ett etiskt värde är att den bör manifestera sig i praktiska handlingar. Det är en 

praxis som inte uttalar sig i ord och är absolut kontextbunden.  
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Relationer mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren, enligt forskaren, formas som ett 

reciprokförhållande, de är ömsesidiga.
70

 Även de intervjuade personer poängterade 

ömsesidighet i parförhållande och förståelse för den andras autonomi i kärleksrelationer, bl.a. 

flera personer har förklarat kärleksfrånvaro i familjen som brist på ömsesidigheten. I så fall 

tolkas den emotionella inställningen mot den andra som intimt bunden med en rationell vilja 

till att skapa en produktiv dialog med denne och ta ett ömsesidigt ansvar i familjen. Vi ser 

tydligt att ”kärlek”, ”reciprocitet”, ”ansvar” och ”omsorg” formar ett slags cirkel som ringer 

in familjeetiska principer.  

 

Noddings pekar på att både omsorgsgivaren och omsorgstagaren löser ett etiskt problem, när 

en av dem inte har en naturlig känsla för att engagera sig i partnerns liv eller att ”utläsa” den 

andras omsorgsbehov. Om vi tar upp som exempel ”de naturliga relationer” mellan föräldrar 

och barn, kan vi bakom omsorgen se ett spektrum av känslor. Det kunde vara föräldrars 

förväntningar på barnet, samt omedvetna känslor, till exempel konkurrens, avund, ilska, inte 

bara glädje, skriver Noddings. Transaktionsanalys, som en skola i psykologi, hävdar att 

sådana relationer har alltid någon emotionell eller mental inställning beroende av skötarens 

personliga erfarenhet (traumatiska händelser, anknytningstyp till egna föräldrar osv.), vilket i 

sin tur omvandlas till barns tacksamhet eller skuldkänsla mot föräldrar. Bakom omsorg kan 

ligga maktförhållande till omsorgstagaren, vilket omöjliggör jämlikhet inom ett 

familjesystem. 

 

Ojämlika relationer är absolut möjliga mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren, eftersom 

en tillfredställelse av egna behov kan uppfattas som ett fysiskt och emotionellt beroende, 

vilket vi har sett i barnens svar. Eller kan det uppstå en annan situation, där omsorgstagaren 

skulle kunna ”parasitera” på den andras kärlek och ignorera dennes behov av autonomi. Eller 

där omsorgsgivaren ger ett dubbelt budskap, dvs. inte har en obetingad kärlekskänsla utan 

förväntar något i utbyte från omsorgstagaren. 

 

Men omsorgen ligger till grund för det ansvar som föräldrarkärlek och kärlek i parrelationer 

innebär, och därför bör den tas på allvar och läras ut i skolan och andra institutioner, enligt 

Noddings. Likaså barns kärlek till föräldrar innebär en del ansvarstagande för sina känslor 

mot föräldrar och ansvar för handlingar i familjesystemet. Omsorgen har i det systemet en 
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tydlig funktionell karaktär, det är det ”goda” som alla medlemmar bör distribuera utan 

förväntningar att få något tillbaka och utan påtryckningar. 

 

Ett exempel på jämlikhet i kärlek-omsorg ger kristendomen genom att lyfta fram tacksamhet 

som ett svar på den andras omsorgsutövande, både i relationer med människor och med Gud, 

eftersom den senare uppenbarar sig i den obetingade kärleken. ”Filias love” (kärlek till 

föräldrar) borde vara symmetrisk till den ”paternal love”, enligt Bibeln, och den vänskapliga 

kärleken i parrelationer måste också hitta samma emotionella symmetri.  

 

Konflikten mellan kärlek-omsorg, ansvar och autonomi bör på något sätt hanteras i 

familjesystem med syfte att behålla jämvikten mellan medlemmars intressen. Noddings teori 

har hjälpt mig synliggöra den emotionella skevheten i familjerelationer, vilket pekar på att 

omsorgsprinciper, även omstrukturerade till agape-begreppet, bör kompletteras med andra 

värdeprinciper, bl.a autonomi och jämställdhet i förhållande till ansvarstagande. 

 

2.5.2 Mellan autonomi och gemenskap (Benhabib) 

 

Det finns en konflikt mellan individens egna behov av kärlek och den andras behov av 

autonomi. Eller den inre konflikten mellan omsorgsutövande och autonomiprincipen. Med 

andra ord finns det ett krav på en jämn distribuering av kärlek och ansvar mellan alla 

individer i en familj. Detta visar sig både i parrelationer samt i relationer mellan föräldrar och 

barn, och i så fall uppenbarar det sig genom båda processerna - kärleksutövande och 

kärlekstagande.  

 

Konflikten ligger framförallt i behovets själviska karaktär, som bör begränsas på alla 

familjesystems interaktionella nivåer med syfte att skydda autonomi av den ”svagaste”. Det 

kanske finns en paradox i behovshierarkin och dess förverkligande i familjekontexten, 

eftersom för att uppnå den högsta nivån av lycka, där även det gemensamma bästa har blivit 

uppnått, bör individen begränsa sina själviska behov. De senare begränsas genom att 

individen skapar en empati till den andra, och hittar en jämvikt mellan ”tagande” och 

”givande”. För att behålla den jämvikten får en individ avspegla den andras behov i sina 

tankar och handlingar, som om han / hon sätter sig i positionen av den svagaste i systemet. 

Förmågan att inta den andras etiska perspektiv ger en bas för kommande dialog och 

ömsesidighet. 
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Benhabibs feministiska teori försöker återge till de svagaste deras mening och plats i etiska, 

kulturella och politiska handlingar. Hennes kommunikativa etik är ett praktiskt 

tillvägagångssätt som skapar en ny dimension för människors olika livssfärer. Den 

dimensionen är viktig för deliberativa processer och den offentliga dialogen i samhället, men 

kan även överföras till den privata zonen, nämligen i autonomi- och jämställdhetsfrågan. 

 

Benhabib vänder sig till en paradigmatisk skillnad mellan den manliga och den kvinnliga 

logiken och kommer till slutsats om att det existerande idealet av den moraliska autonomin, 

från T. Hobbes till och med idag, grundar sig på privatiseringsprincipen, dvs. att kvinnors 

erfarenhet anses som specifika, enstaka, privata fall,
71

 och deras etiska handlingar beaktas inte 

alls betraktas i inom ramen för etiska teorier och i moraltermer. ”Den generaliserade andre” 

från den berömda etiska maximen visar endast den abstrakta (= manliga) etiska företeelsen 

och rör aldrig kvinnors kontextuella moralförståelse. Att stadfästa autonomi och jämställdhet 

betyder i första hand att acceptera de andras röst, de ”annorlunda” i helhet, och deras motiv 

till handlingar, även om de senare inte är allmänt rådande. Här kan Benhabibs slutsats 

tillämpas på samhällets tolkningar av singelfamiljer samt samkönade familjer, vilka ofta är 

traumatiskt beroende av kärnfamiljens ”monopolstatus” i samhället. Med utgångspunkt i detta 

kan vi fösöka förstå deras annorlunda syn på familjepraxis och etiska principer i framtiden. 

 

Den interaktiva universalismen, som Benhabib förespråkar, är orienterad mot ”den konkreta 

andra” och dennes kontexter, dvs. att i fokus kommer levande historier, identiteter och 

individens affektiva samt emotionella särdrag, för att de närmar oss till den andras unika 

perspektiv. I detta fall blir kommunnikationen i familjen som en grund till en jämn 

distribuering av det gemensamma goda. De intervjuade personerna, både barnen och de 

vuxna, poängterar nödvändigheten av en konstruktiv dialog mellan familjemedlemmar. 

Språket förmedlar förståelse för gemensamma värden, genom språket kanaliseras emotioner 

och tankar. Men språket kan också dölja den andras uppfattningar, eftersom även samma 

begrepp kan tolkas på olika vis på grund av olika livserfarenheter. Därför betyder en aktiv 

”empati” och den andras perspektivtagande, enligt Benhabib, att ha en vilja till att sätta sig in 

i den andras livshistoria. 

 

Benhabib pekar på att individen bör kombinera principer om den autonoma handlingen med 

omsorgsetiska principer (en empatisk omsorg), hon bygger ett nytt normativt ideal av 
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individen, vars ”jag” är öppet mot extern inverkan när jaget kommer i kontakt med det 

främmande och obekanta. Man bör förtydliga, att Benhabib försöker hitta jämvikten mellan 

autonomi och jämställdhet främst i den politiska sfären. Därför uppfattas ”den andra” som i 

princip ett främmande objekt. Medan i den privata sfären får man närma sig den andra genom 

att förstå hur den andras autonomi och omsorg ignoreras eller tas på allvar. Om vi återvänder 

till analyserade intervjuer, pekade flera medlemmar på att någon i familjen brast i 

emotionella, ekonomiska eller tidsmässiga insatser i det ”gemensamma bästa”, vilket tolkades 

som ett tecken på dennes delvisa frånvaro i familjesystemet. 

 

Även om Benhabibs teori tillämpar omsorgsetiska principer på samhällsnivå, får de 

principerna en komplex uppfattning först i individens närmaste kontext – nämligen i familjen 

som en primär socialiseringskontext. Autonomibegreppet och jämställdhetsprincipen 

problematiserar vi på familjenivån med utgångspunkt i det analyserade empiriska materialet 

både inom ramen för parförhållanden och i relationer mellan barn och föräldrar. 

Samhällsnivån behåller vi i tanke som orientering, på samma sätt som Mogård föreslår att 

sexualetiken bör hitta etiska kriterier utanför det sexuella livet.
72

 Och det är logiskt konsistent 

eftersom nämligen familjen formar grundläggande etiska perinciper för barn, som senare 

överför dem i nya familjestrukturer. 

 

Jag vill framhålla att Benhabib, likasom andra feminister, inte skiljer den offentliga och den 

privata sfären åt, eftersom, enligt henne, är den tanken könsblind och den avskildheten i ”den 

privata sfären, som alltid har innefattat den manliga familjeöverhuvudets förhållanden till sin 

maka och sina barn, har utgjort en ogenomskinlig glasyta som gjort kvinnor och deras 

traditionella verksamhetssfärer osynliga och ohörbara”.
73

 Men sådan utskiljning får användas 

för bekvämlighets skull med syfte att analysera processer på olika systemsnivåer. En annan 

invändning mot Benhabibs tanke är den enfarenhetsbaserade principen, som understryker 

familjens existens och nödvändighet att begripa de för samhället osynliga processerna som 

sker där. ”Könsblindhet” som Benhabib tolkar som en fara i analysen, kan ju förstås på ett 

annat sätt, som ”könsneutralitet”, där traditionellt manliga och kvinnliga roller är utbytbara, 

och det är ett resultat av arbetsmarknadens påverkan på familjesfären samt en föjld av ”rena 

relationer”.
74
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Autonomi- och jämställdhetsprinciper är intimt förbundna med varandra och möjliggörs både 

i samhället och i familjen tack vare en ideal talsituation, där varje individ enligt Benhabib 

tillämpar sin förmåga att byta perspektiv, dvs. har ”villigheten att resonera utifrån andras 

synpunkt, och mottagligheten för att höra deras röster”.
75

 Att positionera ur den andras 

perspektiv, och att samtidigt acceptera den andra som ett autonomt subjekt (båda processerna 

är rationella och känslomässiga, och förutsätter individens vilja och empati) bidrar till att 

behålla lojaliteten i familjerelationer liksom en emotionell förbindelse. Ett förståelsefullt 

förhållande i parrelationer och i relationer mellan föräldrar och barn skall betraktas av båda 

parterna som acceptans, vilket är en funktionell komponent av den obetingade kärleken. 

 

Den kommunikativa komponenten, som jag hittat hos Benhabibs etiska tillvägagångssätt, 

förenar empati och rationalitet i processen där ”det goda” och ”det rätta” i familjeetiska 

diskursen samspelar. Kommunikationen blir en grund för etikens tolkning och 

omstrukturering. Tolkningen och omstruktureringen av begreppen och livsepisoder synliggör 

den andras perspektiv och erfarenhet, vilket i sin tur ger ett reciprokt svar i hela systemet. 

Bevarandet av den andras perspektiv (dvs. autonomi i parrelationer och i relationer mellan 

barn och föräldrar) säkerställer individens egna autonomi och möjliggör en jämn distribuering 

av kärlek, vilket anses av familjemedlemmar som avgörande för familjens funktioner. 

 

Men Benhabibs teoretiska antaganden utesluter inte alls villighetsfrågan. En individ bör vara 

lyhörd och ha en vilja till att lära sig och bevara den andras perspektiv. Finns det möjlighet att 

sätta kärlekskänsla och omtänksamhet framför det själviska jaget? Är det möjligt att det 

gemensamma skulle överträffa det individuella, eller åtminstone att de båda tendenserna i 

familjesystemet skulle balansera varandra? 

 

2.5.3 Kontextuellbaserad etik versus teleologi (Mogård) 

 

Mogård gör det första försöket att syntetisera de mångsidiga och motstridande faktorerna som 

gäller samlevnadsetiken. Hon analyserar fyra teorier som återspeglar den kristna sexualetiska 

traditionen och kritiserar dem för en rent teleologisk syn på människors samlevnad. Cahills 

och Jordans teorier, till exempel, lyfter fram skapelseordning och ändamålsenlighet, och 

Jordan anser föränderlighet i intimiteten, rollspel i samlevnad samt samkönade 
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samlevnadsformer är förenliga med Guds vilja enligt den kristna teologin.
76

 Mogård granskar 

den essentiella sexualiteten som lyfts fram i Cahills och Jordans verk eftersom den ignorerar 

den sociala och kulturella kontexten, där en mänsklig sexualitet formas. Men den 

naturrättsliga etiken hos Farleys teori, även om den har en teleologisk karaktär, enligt 

Mogård, ger ett utrymme till diverse mänskliga erfarenheter och pekar på att alla erfarenheter 

som inte är kränkande för omgivningen eller individen själv, bör tolereras.
77

  

 

Forskaren poängterar att individens erfarenhet är viktigare än något gemensamt mål. Om vi 

applicerar det på familjeetiken, betyder det att individualiseringsprocessen lyfter fram 

individens upplevelser och praktiska handlingar på bekostnad av ”det gemensamma projektet” 

(familj). Mogård granskar Farleys teoretiska antaganden om att ett mänskligt liv har ett mål, 

och detta mål är att individen tenderar förverkliga sig i sociala relationer, i första hand i 

förhållande till de närmaste.
78

 Hon tolkar Farleys ansats i den frågan som ett naturrättsligt 

tillvägagångssätt. Än mer kritisk är Mogård mot Tatchers uppenbarelsebetonade teleologiska 

teori och hans dubbeltydiga position i frågan om samkönade par.
79

  

 

Mogårds ställning till det senare problemet är väldigt tydlig: Eftersom samkönade par 

existerar som fenomen, dvs. människors erfarenheter omfattar följande samlevnadsformer, 

bör de accepteras och förstås. Och inget gudomligt eller mänskligt ”mål” får avfärda deras 

rättigheter till kärlek. Jag håller med Mogård i frågan om skilda mänskliga erfarenheter, men 

hennes konfrontation med den teleologiska principen i samlevnad kan tolkas som ett stöd för 

den plastiska sexualiteten, där kärlek och intimitet påverkar drastiskt familjens enighet. 

Samtidigt pekar det empiriska materialet på att känsla för det ”gemensamma” är det viktigaste 

för familjens uppfattning och funktioner. 

 

Mogård tar upp en innehållslig människosyn och argumenterar utifrån mänskliga erfarenheter 

samt kristen uppenbarelse. Hennes slutsatser ligger i linje med den kristna etiken. Författaren 

föreställer sig en människa som myndig och som tar ansvar i relationer och kan ifrågasätta de 

sociala och kulturella normer som hon/han erfarar. Hon betraktar kärlek som både 

engagemang och åtagande som möjliggör det ”rätt samlevnad”, samt förespråkar att 

innehållet i relationer är primära mot formen, vilket ger henne möjlighet att acceptera 
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särkönade och samkönade par som jämlika. Hennes tolkning av kärleksbegreppet ligger nära 

den analys som jag gjort av intervjuer och vetenskapliga artiklar, samt genom poängtering av 

flera konflikter som synliggörs i familjesystem. Men Mogårds resonemang innebär inte 

kärleksbegreppets mångsidighet, för att hon analyserar endast samlevnadsetiska aspekter utan 

att poängtera andra familjesystems interaktioner. 

 

Mogård använder för den ”rätta samlevnaden” Giddens term ”de rena relationerna”, även om 

de senare kan betraktas som mångvarierande, där även kortvariga och fria från åtagande 

relationer har sin plats. Här ser jag en kontrovers hos Mogård som främst talar för varaktiga 

parrelationer men samtidigt stödjer individualiseringen och de rena relationernas principer.
80

 

Jag tänker att Mogård har ärvt den syn på den senmoderna intimiteten hos Giddens, som i sin 

tur inte bara analyserar parrelationer men även idealiserar den ”sammanflödande kärleken”. 

Medan den senare kan betraktas både som för- och nackdel i familjeetiken, eftersom den kan 

skapa både den största känslomässiga intimitetsgraden och frånvaro av det rationella 

ansvarstagandet i parrelationer.  

 

Den teleologiska synpunkten, som Farley presenterar i sitt verk, får en svag kritik hos 

Mogård, eftersom Farleys teleologi kompenseras genom människosyn och poängtering av en 

kontextuell erfarenhet. Om det senare står i fokus, då bör vi acceptera människors behov i 

fysisk, emotionell och social tillit samt dennes behov att förverkliga sig själv på alla nivåer.
81

 

Den senare ansatsen kan benämnas som essentialistisk syn, men den är befriad från den enda 

(kristna) traditionen och kan tillämpas i olika kontexter, framför allt i syfte att harmonisera 

parrelationer. (Det är lättare att förstå och sträva efter ”den gemensamma lyckan”, om 

”lyckans” utförande förklaras genom interaktioner mellan familjemedlemmars behov på flera 

nivåer). 

 

Förståelse för den andras perspektiv ligger i linje med det ”gemensamma familjens bästa” och 

individens egna behov, även om samspelet mellan dessa faktorer inte är uppenbart. Den 

ömsesidighet, reciproka förhållanden i familjeuppdrag som intervjuer och artiklar pekar på, 

visar att individen som befinner sig i följande relationer, bryter ner den personliga egoismen 

och närmar sig syntesen av det individuella och det gemensamma. Individen lär sig begränsa 

sina primära behov genom förståelse för den andras perspektiv, och kärlekens varietet (eros, 
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agape, föräldrakärlek, filial love) hjälper henne uppnå självförverkligande, det största steget i 

behovstrappan. Viljan att sträva efter familjens gemensamma bästa tycks ha sin grund i den 

personliga egoismen, eftersom ”självet” kontextualiseras genom kärleks- och omsorgspraxis 

vända mot den andra personen, och den andras bästa möjliggör individens 

självförverkligande. 

 

Psykoterapeutiska och sociala ingripanden, som ett samhälle vanligtvis gör när flera problem 

uppstår i en familj, pekar på lyckan i det gemensamma projektet, och dess samspel med 

individens personliga förverkligande. Begreppet ”lyckan” har vi sett i flera intervjuer, och det 

kan betraktas som en visare vilken indikerar ett harmoniskt tillstånd  i en gemenskap, som en 

harmoni eller tillfredställelse. I så fall tolkar vi lyckan som ett mål med familjen och avfärdar 

Mogårds icke-teleologiska tillvägagångssätt pga. hänsyn till empiri. 
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3. Diskussion och Slutsats 

 

Den erfarenhetsbaserade sekulära etiken utgår från det läge som karaktäriserar samhället i 

senmoderniteten, där flera olika familjetyper samexisterar. Kärnfamiljetypen fortsätter leva 

kvar och påverkar i många fall uppfattningen av andra familjetyper som ”otypiska” både i den 

positiva och den negativa meningen. Men det svenska samhället har en tydlig tendens att 

inkludera alla samlevnadserfarenheter och att ge röst till alla parter. Det senare möjliggörs om 

vi föreställer oss etiska principer som gäller olika familjetyper och på flera olika strukturella 

nivåer (i paret, mellan föräldrar och barn samt mellan generationer). 

 

Både sociologisk, psykologisk och etisk forskning visar att kärlek i sin varietet anses vara ett 

centrum för familjediskurser, men detta begrepp tar olika former, nämligen kärlek som lust, 

dvs. ett emotionellt samband och förverkligande i parrelationer (eros), kärlek som omsorg och 

ansvar mot sin partner, barn eller en föregående generation som är i behov av omsorgen (dvs. 

kärlek-agape) och filial love – kärlek som tacksamhet mot sina föräldrar. De alla kärlekstyper 

är möjliga i samma familj (beroende av familjestruktur) och harmoniseras genom lyhördhet, 

lojalitet och försök att anta den andras syn på situationen. Om familjen saknar ömsesidighet 

(ensamstående föräldrar med barn), då ska det kompenseras med ansvaret delat upp mellan en 

vuxen och ett barn, genom förhandlingar och omorientering av ”det gemensamma projektet” 

och dess värden. Det senare bör undersökas i vidare forskning. 

 

Interaktioner i familjen förmedlar familjens värdegrund, formar dess ritualer och myter. Bland 

värdeprinciper som diskuteras är jämställdhet och autonomi, både de gränser som finns för 

graden av ansvarstagande och de gränser som skyddar individens autonomi. För att vara 

lyhörd mot den andra och utföra det rätta i familjehandlingar, bör familjemedlemmar ha en 

vilja och en föreställning av det gemensamma bästa, dvs ”familjens lycka”, samt varje 

medlems lycka. De båda komponenterna genomsyrar varandra, eftersom den personliga 

tillfredställelsen och den gemensamma interagerar i behovstrappan på den högsta nivån. 

Lyckan syns främst som ett tillstånd, en homeostas som familjemedlemmar behåller genom 

sin vilja till att vara emotionellt och förnuftigt lyhörda mot varandra. 

 

Den feministiska etikens förtjänst i frågan om den andras autonomi och jämställdhet är 

uppenbar. Förståelse för den andras perspektiv refererar till omsorg och empati (Noddings), 
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omsorg och ömsesidig kommunikation (Benhabib), kärlek och åtagande (Mogård).  Samtidigt 

visar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, där de sociologiska och etiska ansatserna 

samspelar, att förståelse för familjens etiska värdeprinciper bör fördjupas genom kvalitativa 

undersökningar som skulle ta hänsyn till nya sociologiska och psykologiska 

forskningsresultat. Den efarenhetsbaserade principen ger möjlighet att förutse intimsfärens 

kommande variationer och förebygga familjebegreppets destruktion. Detta begrepp ska 

omstruktureras i enlighet med förändringar, men familjen kommer att fortsätta förmedla den 

mening som nästa generation för vidare, och familjens ”bästa” och ”rätta” formar i stor 

utsträckning etiska principer i samhället. 

 

Resultaten av denna studie demonstrerar att familjeetiken innebär mångfacetterade frågor som 

speglar individens behov (från fysiska till existentiella) och den inkluderar samlevnadsetiska 

problem, sexuelletiken, föräldrarskapsetiken och mycket mera. Att försöka förstå 

familjeetiken är angäleget och bör tolkas som ett strategiskt statligt mål, eftersom familjen 

och dess värdegrunder är en nationell rikedom. 
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4. Sammanfattning 

 

Forskning visar att flera olika familjeformer finns i det senmoderna samhället, både 

traditionella (kärnfamilj) och icke-traditionella. De formerna uppfattas på olika vis beroende 

av familjs grunddmodeller som rådde i samhället innan. Kärnfamiljen fortsätter leva kvar, och 

dess mönster appliceras ofta i sociologiska studier och mänskliga uppfattningar som en norm, 

vilket marginaliserar andra familjeformer, tvinger dem att behålla samma familesystemets 

principer, bland annat etiska värderingar. 

 

Men olika familjeformer kännetecknas av olika egenskaper. Singelföräldrer-familjer 

omstrukturerar familjesystem pga brist på ömsesidighet i parrelationer, och behöver lägga 

större vikt på förhandlingsprocesser i systemet. Det som i kärnfamiljen kan lösas i dialogen 

mellan de vuxna, bör hanteras i singelförälder-familjen på en annan strukturell nivå – mellan 

en vuxen och ett barn, vilket förändrar de etiska värderingarna. Kärlek-eros elimineras eller 

överförs till kärlek-agape, och den omstruktureringen belastar barnen med större 

ansvarstagande, självständighet och philial-love. Gay- och lesbian-familjer, som ett resultat av 

den plastiska sexualitetens framsteg, karakteriseras av större frihet mellan partner, men 

samtidigt av en bristkänsla som uppstår pga. jämförelse med kärnfamiljen och kanske på 

grund av att sådana familjer saknar i flesta fall möjlighet att få känna philial-love. Dessa 

aspekter i familjevärderingar bör undersökas vidare i kommande studier. 

 

Min studie visar att det finns gemensamma principer i familjeetiken, men de får distibueras på 

olika vis beroende av familjeform, som det sagts ovan. Intervjuade personer, både de vuxna 

och barnen, lyfter fram följande begrepp som kärlek, ömsesidigt ansvar i omsorgsprocessen, 

autonomi och lojalitet, samt den ”gemensamma lyckan”. Medan de vuxna främst poängterar 

kärlek (eros) i parrelationer, pekar barnen på omsorg och föräldrarkärlek (agape). Det 

gemensamma som kännetecknar dessa svar är ömsesidighet, och förståelse för familjen som 

ett ömsesidigt projekt. 

 

Noddings, Benhabibs och Mogårds etiska teorier hjälper att förstå och analysera dessa 

underliggande värderingar.. Omsorgsbegreppet som behandlas i Noddings och Benhabibs 

verk har tillåtit mig förklara den emotionella assymetrin som finns i parrelationer och mellan 

föräldrar och barnen, samt hålla upp problem av omsorgs- och kärleksdistribuering i familjen. 
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Det senare visar att behoven, som varje individ sträver efter att tillgodose, dvs. parets behov 

av ömsesidig kärlek och tillit, eller barnens behov av omsorg, kommer i konflikt med den 

andras autonomi. Familjesystem behåller balans genom att skapa en produktiv dialog och 

bevara en obetingad kärlek på alla nivåer. Mogårds teoretiska ansats har medgett att den 

bakomliggande viljan till att skapa det gemensamma bästa i familjen, som de flesta 

intervjuade människor pekar på, har förklarats. Psykoterapeuter och sociologer tar den viljan 

som en regel för en bra familjefunktion, men den senare är inte uppenbar och bör emotionellt 

och rationellterfaras, såsom de pimära behoven av kärlek och omsorg (tagande) bör 

transformeras till den obetingade kärleken (givande).  

 

Resultatet i denna studie visar att förändringar i familjesystemet påverkar familjemedlemmars 

uppfattning av etiska principer. Därför bör etiska teorier kontinuerligt vända sig till en ny 

förståelse för familjen genom att anlita kvalitativa undersökningsmetoder samt använda ett 

tvärvetenskapligt tillvägagångsätt i analysen. 
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