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Sammanfattning

Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett 

långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med 

semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. Urvalet är ett strategiskt 

bekvämlighetsurval med makar i ett långvarigt äktenskap, som har minst ett gemensamt barn 

över 18 år. Intervjuer har spelats in, transkriberats, kodats och analyserats. De valda teorier 

som använts är uppdelat i tre huvuddelar, socialpsykologiska aspekter och begrepp, 

konsekvenser av konflikt samt kommunikation. Studien beskriver hur den interpersonella 

kommunikationen pågår mellan människor vilken är grundläggande för möten människor 

emellan. Med hjälp av beskrivningen av den interpersonella kommunikationen belyses också 

hur genus verkar som en interaktiv process i äktenskapet. I uppsatsens huvudresultat finns en 

diskussion kring informanternas förståelse för kommunikation, och vad som i äktenskapet kan 

leda till konflikt. Vidare beskrivs vikten av att ha ett vardagssamtal pågående i äktenskapet. 

Huvudresultatet av studien är en diskrepans mellan hur informanterna uppfattar ett fenomen i 

teorin, och sedan behandlar det i praktiken.

Nyckelord: kommunikation, interaktion, konflikt, långvarigt äktenskap, genus

Abstract



This Bachelor’s thesis is written at Karlstad University, Sociology III. The aim of the thesis is 

to investigate how interaction between communication and conflict is interpreted in a long-

term marriage. In order to achieve this, we have studied the communication models the 

informants use to reach one another as well as how they use communication to prevent 

conflict during conflict management. We also asked questions regarding which methods the 

informants use to communicate in matters relating to gender equality. The method used in the 

thesis is a qualitative study with a semi structured interview and a descriptive approach. We 

have used a strategic selection of convenience where the spouses live in a long-term marriage 

and have at least one common child who is over the age of 18. These interviews have been 

recorded, transcribed, coded and analyzed. The theories have been devided into three main 

parts which are: social psychological aspects and concepts, consequences of conflict and 

communication. This thesis describes how different communication models and pitfalls can 

occur in a marriage. The ongoing interpersonal communication between humans that is 

fundamental for human encounters is illustrated through a gender perspective. The main result 

found in the thesis contains a discussion regarding the informants´ comprehensions of 

communication and which factors in a marriage that can create conflicts. Furthermore, the 

importance of having daily conversations in a marriage is described. The analysis discusses 

the difference between theoretical understanding of equality and practical action based on a 

person’s understanding.

Keywords: communication, interaction, conflict, long-term marriage, gender  
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1. Inledning
Vad är det egentligen som får människor i parrelationer att hålla ihop livet ut? Är det par som 

knäckt koden och har hittat nyckeln till ett fantastiskt, hållbart äktenskap? Eller är det bara en 

önskedröm för andra att beskåda, när det egentligen finns problem och svårigheter under 

ytan? Finns en för informanterna osynliggjord jämställdhetsproblematik, även i de långa 

äktenskapen? Har informanterna förmåga att kommunicera detta och i praktiken handla 

därefter? Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och 

konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. 

1.1 Byte av perspektiv från B-rapport till C-uppsats

I en artikel från 2018 beskrev Arvika Nyheter att Arvika kommun hade störst antal 

skilsmässor per invånare i Värmland (Larsson, 2018, 28 oktober). Vi ansåg det då relevant att 

undersöka vad fenomenet föregicks av. Detta resulterade i en kvalitativ B-rapport om 

skilsmässor hos makar med barn under 16 år i Arvika kommun. Rapporten kom att beskriva 

hur jämställdhet, konflikt och kommunikation påverkar ett parförhållande. Konflikter och 

kommunikation i relationen visade sig vara lätt att beskriva för informanterna, medan glappet 

som uppstod mellan teori och praktik i jämställdhetsfrågor var svårare för dem att se och 

beskriva. I B-rapportens slutsats framstod ändå bristande jämställdhet vara en orsak till 

skilsmässa hos de intervjuade, då de flesta av informanterna hade en sned arbetsfördelning i 

hemmet. Ekonomin fick istället fördel framför jämställdheten i relationen, då den part som 

pendlade hade högst inkomst av de båda. 

Under B-rapporten upplevde vi att det fanns en diskrepans mellan vad informanterna menade 

vara jämställdhet, och hur de själva använde begreppet i praktiken. Vi vill denna gång byta 

perspektiv, och utgå ifrån vad som gör att vissa relationer håller längre, eller kanske till och 

med större delen av livet. Fortsättningsvis kommer informanterna från Arvika kommun, men 

denna gång är det makar som har ett långvarigt äktenskap, och gemensamma barn över 18 år. 

Med underlaget från vår B-rapport har vi utarbetat nya frågeställningar till den intervjuguide 

som använts i denna C-uppsats. Uppsatsen kommer att undersöka om det långvariga 

äktenskapet besitter en förståelse, och därmed ett kommunikativt agerande utifrån 

jämställdhet även i praktiken. 
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1.2 Bakgrund

En kort bakgrund som belyser politiska åtgärder i en tid då kvinnor och män förväntas ha 

samma roller och värden i en familj. Detta för att synliggöra hur normer och politiska beslut 

för äktenskapet förskjuts i olika tider, och att det idag finns ett större behov av en bra och 

fungerande kommunikation mellan makar för att minska friktionen och därmed konflikter. 

1.2.1 Kvinnans frigörelse och samhällets normer

Under 1900-talet har kvinnan nått både politiska och ekonomiska framsteg i samhället. Det 

här har gjort att kvinnor i Sverige inte längre är ekonomiskt beroende av äktenskapet som 

institution eller av mannens inkomst i samma utsträckning som tidigare. Delvis beror det på 

svensk familjepolitik som har till syfte att ge svenska familjer ekonomisk trygghet. Enligt 

SCB (2019) är risken för skilsmässa stor vid fyra års äktenskap. Det gjorde att de nya 

förenklade lagarna ledde till fler skilsmässor, men även att det efter fyra år finns en 

upptrappning av skilsmässor (ibid). En studie från SCB (2016) visar att det fortfarande finns 

ett glapp mellan mäns och kvinnors lön och pension. Främst beror det på att kvinnor i större 

utsträckning jobbar deltid i lågbetalda yrken vilket i sin tur resulterar i en lägre pension (SCB, 

2016). Denna segregation mellan män och kvinnors lön och pension gäller kvinnor både i och 

utanför äktenskapet.

Juul (2005) beskriver att samhället, under första delen av förra seklet, styrdes av 

förhållandevis klara besked. Till exempel genom gemensamma värden i skolan, i politiska 

beslut och i kyrkans moraliska grund. Idag är gränserna mellan politiska inriktningar mer 

diffusa, kyrkan har separerats från staten, och har nu mindre påverkan på individen samtidigt 

som skolans värdegrund har förändrats(ibid). Juul (2005) menar vidare att både skola och 

familj behöver nu formulera egna nya individuella levnadsregler, utan de direkta riktlinjer 

eller förebilder som fanns förut. Kyrkan tillsammans med de samhällsnormer som förut 

pekade ut riktningen för familjer har försvagats, och detta skapar osäkerhet i familjer. Alla 

beslut och val, både i och utanför äktenskapet, som avkrävs individen idag, gör 

kommunikationen till ett redskap, som historiskt inte hade samma värde som idag (ibid).  

1.2.2 Kulturella linser
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Det finns en kulturell och religiös aspekt av vad som kan förväntas av ett äktenskap i olika 

kulturer och religioner. Dessa förväntningar varierar genom olika kontexter, och kan se olika 

ut i olika tider. Olika kulturer har olika habitus där mannens och kvinnans roller i familjen 

varierar (Johansson & Lalander, 2013). De kulturella linser genom vilka vi tolkar världen 

påverkar de roller vi har i det sociala rummet och i familjen. Vi skapar och återskapar kön och 

dess roller i det heteronormativa systemet, genom att använda oss av samhällsnormer och 

genom den kroppsliga dramatiseringen (ibid). I vardagslivet kan det till exempel vara att 

kvinnan förväntas vara den som tar mest föräldraledighet, eller som förväntas ta ansvar för 

familjens sociala relationer. Gester, kläder och språk definierar också det vi kallar kvinnligt 

och manligt och återskapar bilden av ett heteronormativt system (ibid). Vi skapar och 

upprätthåller en performativitet genom en social praktik på detta vis. 

1.2.3 Dagens parrelationer

“Vi befinner oss fortfarande i korsdraget mellan traditionella och moderna könsroller” 

(Axelsson & Thylefors, 2013, s. 106). Axelsson och Thylefors (2013) menar att relationer 

idag är uppbyggda på känslor och inte på ekonomi, grupptryck och moraliska värden. 

Individsamhället ger människor val att göra klassresor och byta arbete, vilket inte innebär att 

individen kan anses helt fri, utan endast kunna välja på ett mentalt och reellt plan. 

Individualiseringen får ofta kritik för en övertro på att individen ska kunna förändra sina 

möjligheter att överskrida samhällets strukturella barriärer (Johansson & Lalander, 2013). 

Axelsson och Thylefors (2013) anser att det idag ofta ställs orealistiskt höga krav från 

samhället, som har förväntningar på relationen, där till exempel kvinnan antas kunna 

dubbelarbeta (ibid). Därför ställs också högre krav på individens förmåga att hantera 

konflikter (ibid). De två modeller av traditionella och moderna äktenskap som Axelsson och 

Thylefors (2013) beskriver, liknar den teori Giddens utvecklat om intimitetens omvandling.

 

1.2.4 Studiens genusperspektiv

Äktenskapet var från början ett förnuftsäktenskap, därefter kom den romantiska kärleken till 

dagens äktenskap, där kvinnan förvärvsarbetar, tar egna beslut och har möjlighet till egen 

ekonomi. Det betyder dock inte att det idag är jämställt mellan könen, utan endast att det 

blivit en förbättring. Ett socialpsykologiskt perspektiv har hjälpt till att tolka empirin utanför 

informanternas upplevelse av vad de berättat, och applicerat teorier på de uttalanden som 
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framkommit. Genusperspektivet används i studien för att på bästa sätt kunna tolka och dra 

slutsatser av den inhämtade datan från informanterna. Genusperspektivet har blivit viktigt för 

att kunna problematisera de osynliga normer som finns i samhället, och som informanterna i 

studien speglar. Det finns ett, av oss, upplevt glapp mellan teoretiskt vetande och praktiskt 

utövande, gällande jämställdhet hos informanterna, som också tar sig olika uttryck hos 

informanterna. Ett specifikt exempel kommer beskrivas och kan härledas till att informanterna 

tillhör olika generationer. I analyskapitlet 5.3 presenteras ett exempel där två kvinnor från 

olika generationer gjort uttalanden som belyser skillnader i hur män och kvinnor förväntas 

vara. Det handlar om samma fenomen, men ser helt olika ut beroende på olika 

generationsnormer. Ytterligare ett exempel i analyskapitlet beskriver en situation där en mans 

insats i hemmet belönas med beröm, varpå informanten själv ifrågasätter sitt uttalande och 

själv problematiserar händelsen. Vi stöter även på strukturellt betingade genusfrågor i 

intervjuerna. Informanterna beskriver dessa som individuella händelser men som kan 

förklaras med att det i vårt svenska samhälle är en vit, västerländsk, manlig medelklass, som 

fortfarande dominerar och sätter normer. Dessa är svåra att bryta och ofta osynliggörs. Även 

om vissa av de informanter vi intervjuat i efterhand har problematiserat sina beteenden eller 

uttalanden. Vid dessa uttalanden använder vi oss av ett genusperspektiv för att kunna tolka 

och analysera informanternas svar. Synen på genus är inte självklar och bör därför diskuteras 

och problematiseras. Genusfrågor har nu också fått större utrymme för forskningens kvalité, 

då Vetenskapsrådet år 2018, fick i uppgift av regeringen att genomföra följande: 

“Vetenskapsrådet ska verka för att ett köns- och genusperspektiv inkluderas i den forskning 

som myndigheten finansierar, när det är tillämpligt” (Vetenskapsrådet, 2019).

1.3 Problemformulering

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och 

konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Det kommer att ske genom ett 

socialpsykologiskt perspektiv, med induktiv deskriptiv ansats, där genus finns som en 

interaktiv process. Individens förståelse av kommunikationens interaktion är det centrala i 

studien, dock har hänsyn tagits till samhällets genusstrukturer. Intresset i denna uppsats ligger 

i det psykosociala fältet, men med en medvetenhet inför att även diskurser på 

makrosociologisk nivå som politik och normer, påverkar familjen. Därmed finns en 

medvetenhet om att individen till viss del kan påverka och kontrollera, men att helt utesluta 

samhällets normkomplex vore att utesluta en viktig faktor i denna studie. Därför utesluter inte 
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perspektiven varandra, utan diskuteras parallellt för att kunna förstå varandras påverkan. 

Anledningen till syftet är att den tid vi lever i är en förändringens tid för äktenskapet, där 

roller och normer blir ifrågasatta och förändrade, och där kommunikationen har en central roll 

(Axelsson & Thylefors, 2013).

Dagens genusanalyser ger nya perspektiv om manlig dominans och kvinnans underkastelse, 

samt frågor som rör den manliga och kvinnliga normen, inte minst genom “#metoo”. 

#metoouppropet har att göra med hur samhällsmönster och normer har påverkat vad som 

förväntas och tillåts av män och kvinnor. Detta styrs istället av den tid vi lever i och vad vi 

omges med, ett exempel som Giddens (refererad i Johansson, 2004) beskriver är medias makt 

över individen. I vår problemformulering vill vi belysa vikten av god kommunikation i ett 

äktenskap, då skilsmässa kan bli enda lösningen för makarna i familjen, om konflikter inte 

bearbetas. Detta inverkar sedan både på individ och på samhälle, ekonomiskt och 

psykosocialt. Kommunikation kan leda till förståelse mellan makar i ett äktenskap, vilket kan 

förebygga konflikter, som annars kan leda vidare till skilsmässa. Perspektivet är informantens, 

och hur denne förstår interaktionen mellan kommunikation och konflikt i sitt äktenskap. En 

lucka i vår kunskap är om makarna använder några speciella och återkommande modeller 

eller metoder i kommunikationen sinsemellan, även hur dessa i så fall fungerar vid konflikter, 

och om makarna anser att en god kommunikation leder till förståelse och konsensus i 

äktenskapet.

1.3.1 Sammanfattning och centrala termer
Sammanfattningsvis kan sägas: 

● I dagens samhälle ställs högre krav på kommunikation mellan människor, vilket gör 

vår studie av kommunikation aktuell (Axelsson och Thylefors (2013). 

● Ett individsamhälle bygger på individens val. Familjen förväntas göra egna val 

gällande till exempel föräldraledighet, arbetstid, ansvar i familjen och mängd sociala 

kontakter som kräver kommunikation för en bra funktion. 

● En familj påverkas av olika individers viljor, vilka behöver kunna förenas genom 

kommunikation, för att familjen ska kunna ses som en enhet i konsensus. 
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● En skilsmässa kan för vissa få långvariga psykosociala och/eller ekonomiska effekter, 

medan andra kan återhämta sig snabbare. Detta kan bero på hur familjens mående var 

innan skilsmässan. 

● Samhällets kostnader kan vara frånvaro från arbete och ökat försörjningsstöd. 

●  För att individen ska kunna upprätthålla ett hälsosamt och jämlikt äktenskap blir vårt 

syfte centralt, då det inbegriper individens egen uppfattning, sin  egna roll och förstå 

sin förmåga till kommunikation. 

● Vår intention är att utifrån denna kvalitativa ansats kunna belysa informanternas 

perspektiv av kommunikationens betydelse i deras äktenskap. Därigenom kunna förstå 

och förklara frågan om interaktionen mellan kommunikation och konflikt. 

De abstrakta språkliga termer som uppmärksammats i studien genomsyrar hela arbetet. Dessa 

är: fatisk kommunikation (kapitel 2.1.3) vilket kan beskrivas som det vardagliga samtalet, 

likvärdighet (kapitel 2.2.1) som innebär att människor är av samma värde och behandlas med 

samma respekt, könsmaktsordning (kapitel 2.2) som en samhällsstruktur, detta ger män och 

kvinnor olika förutsättningar i äktenskapet, och sociala fakta (kapitel 5.1.2) som förklarar alla 

yttre omständigheter, som på något sätt påverkar det mänskliga beteendet. Inom 

socialpsykologin, och genom genusperspektivet har också termer som ontologisk trygghet 

(kapitel 3.1), performativitet (kapitel 3.1) och heteronormer (kapitel 6.2) uppkommit. 

Ontologisk trygghet vilket innebär en upplevelse av att känna sig trygg, för en individ. 

performativitet betyder att språket inte bara skildrar händelseförlopp utan också konstruerar 

det sociala livet och personligheter hos människor. Sista termen är heteronormer, vilket 

förklarar hur kön skapas och återskapas i olika sociala sammanhang, genom användandet av 

samhällsnormer. 

1.4 Syfte

● Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och 

konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. 
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1.5 Forskningsfrågor

● Hur ser makar i ett långvarigt äktenskap på interaktion mellan kommunikation och 

konflikt?

● Hur ser ansvars och arbetsfördelning ut ur ett genusperspektiv hos makar i ett 

långvarigt äktenskap

2. Tidigare forskning
Uppsatsens syfte är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt 

uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. I tidigare forskning om kommunikation, 

konflikt och jämställdhet, som här kommer att presenteras, visas att kommunikation är ett 

centralt begrepp i konflikter. Även att jämställdhet mellan makar är ett av äktenskapets 

konfliktområden. Tidigare forskningen har tillämpats för att konceptualisera syftet i denna 
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uppsats. Tidigare forskning har varit ändamålsenlig, och har hjälpt till att ringa in 

problematiken gällande hur makar med ett långvarigt äktenskap, uppfattar interaktionen 

mellan kommunikation och konflikt, vilket är syftet med uppsatsen. Den tidigare forskningen 

har även förklarat normer och mönster som pågår i ett äktenskap, vilket innefattar 

könsmaktsstrukturer, diskurser mellan föräldrar, och förälder - barn. Bekkengen (2011) menar 

att dessa diskurser speglar den så kallade kärnfamiljen, men även likvärdigheten mellan de 

båda parterna i en relation. 

Kapitlet handlar om kommunikation mellan makar i en relation, och hur jämställdhetsfrågor, 

könsmaktsordning och normer i ett äktenskap, kan vara upphov till konflikter (Bekkengen, 

2011). Mäns och kvinnors olika roller och önskningar i en relation diskuteras, men även hur 

vi matas med de diskurser som beskriver hur vi ska leva våra liv, vilket i sig kan vara 

konfliktskapande. I teorikapitlet ges en inblick i hur heteronormen återskapas genom våra 

handlingsmönster, och hur talakter kan påverka och befästa dessa normer. Kapitlet är uppdelat 

i två huvuddelar. Den ena delen beskriver kommunikationens roll i äktenskapet och tolkning 

av kommunikation. Den andra delen beskriver normer, könsmaktsordning och samhällets 

påverkan av individer i ett äktenskap. 

2.1 Vad är kommunikation och dess roll i äktenskapet?

Denna del ger en bild av hur kommunikation kan ge förståelse i ett äktenskap och hur 

språkförbistringar kan påverka en relation. Kommunikationens roll i ett äktenskap är att ge 

förståelse mellan makar, och därmed ha förmåga att förhindra eller lösa negativa konflikter, 

som annars kan uppstå (Ekstam, 2000). En konflikt behöver inte vara negativ utan kan istället 

leda till utveckling och vara konstruktiv (ibid). Kommunikation kan innefatta gester, 

symboler, tonfall eller handling även om det ofta uppfattas som utbyte av ord, och att vi 

genom orden kan göra oss förstådda. Här beskrivs hur andra sätt att kommunicera kan 

påverka kommunikationen.

Jansson (2009), som forskat om makt ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och social 

fenomenologi, gör tre antaganden om kommunikation. Dessa är för det första att 

kommunikation är en process, inte ett tillstånd. För det andra är kommunikation något som 

pågår mellan två eller flera människor, och sammanbinder dem, som en mellanmänsklig 

process. För det tredje är kommunikation något som görs gemensamt, med ett objekt eller 
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innehåll. Det kan däremot även vara så att kommunikation är en envägskommunikation, alltså 

budskapet i det som sägs, når inte eller blir inte mottaget och förstått av den det är menat för. 

Ett exempel som Jansson (2009) ger, är att någon sätter upp en lapp med ett budskap som 

mottagaren inte uppmärksammar. Kommunikationen blir då ensidig. Det kan också handla om 

språkförbistringar, inte bara nationsspråk utan otydliga eller onyanserade begrepp. Människan 

använder flera andra symboler vid kommunikation än just språket. Det kan vara gester, 

kroppshållning, tonläge. Kroppsspråk är en stark kommunikationskanal. Dessa faktorer, en 

eller tillsammans, kan göra att mottagaren inte förstår det som sägs (ibid). Ord är något vi 

inom en mikro (familj) eller makrokultur (samhälle) kommer överens om hur, var och när 

ordet har en betydelse. Den symboliska betydelsen är alltså något människor skapar i 

interaktion med andra människor, och har stor betydelse för socialt samspel (ibid). 

2.1.1 Kommunikationens mellanrum

Jansson (2009) beskriver begreppet kommunikationens mellanrum, han menar att varje 

yttrande innehar mellanrum. Dessa ger möjlighet för mottagaren att tolka vad som menas med 

både det som syns och med det sagda. Mottagaren ges utrymme att själv lägga till och dra 

ifrån. En tysk filosof vid namn Gadamer beskrev hermeneutikens roll som att söka efter det 

som finns bakom det uppenbara. “Vi söker efter den fråga som ett yttrande är svar på” 

Gadamer (1976/1989, s. 75-76, refererad i Jansson, 2009, s. 40). Vad vi ser och hör är en sak, 

men vi fortsätter leta bakom dessa signaler, för att undersöka vad det är som egentligen 

menas. 

Jansson (2009) menar att vi har alla olika förmågor, och är mer eller mindre reflektiva. I dessa 

mellanrum har myter, feltolkningar och konflikter sitt ursprung. För att beskriva 

mellanrummet tydligare så kan sägas att det kan vara glapp mellan det som sägs, och det som 

inte sägs. Vi tolkar både det synliga och sagda i relation till varandra, ofta helt omedvetet. Vi 

utgår från språkets och kulturens förutbestämda koder. Det kan handla om nyanser, som 

imorgon på morgonen, eller imorgon bitti, i relation till klockans tider. Här finns underlag för 

feltolkningar av det som sägs. Inte ens de övergripande kulturella begreppen och strukturerna 

i språket, kan ge garantier för en korrekt översättning mellan det inkodade och det avkodade. 

Jansson (2009) menar att det finns alltid kvar ett utrymme för tolkning och association eller 

konnotation beroende på mottagarens egna upplevelser och erfarenheter, men även kontexten 

det upplevs i (ibid). Författaren menar också att det paradoxala med kommunikation är att det 

14



både kan skapa förståelse mellan människor, men kan å andra sidan vara roten till konflikter, 

då missförstånd genom tolkningar kan uppstå. Kommunikationen kan då ses som ett 

risktagande vi alla måste ta för att kunna leva tillsammans. En utgångspunkt är dock att 

kommunikation aldrig lyckas helt, utan är något som förblir ofullbordat och inte låter sig 

avgränsas. Den finske filosofen Osmo Wiio (refererad i Jansson, 2009) har sammanställt sina 

erfarenheter av kommunikation baserat på sin tid som riksdagsledamot. 

LAG 1: Kommunikation misslyckas oftast, utom i vissa helt slumpmässiga fall

1.1: Om kommunikationen kan misslyckas, så misslyckas den.

1.2: Om kommunikationen inte kan misslyckas, så kommer den förmodligen att misslyckas i 

alla fall.

1.3: Om kommunikationen ser ut att lyckas på avsett vis, föreligger det ofta ett missförstånd.

1.4: Om du är nöjd med ditt budskap kommer kommunikationen med all säkerhet att 

misslyckas. (Osmo Wiio. refererad i Jansson 2009, s 42)

Detta vittnar om en politikers erfarenheter av kommunikation med media, och kan tolkas med 

ironi, men Jansson (2009) menar att det trots det är ett fullt möjligt sätt att se på hur 

kommunikation faktiskt fungerar. Det skulle betyda att vi bygger upp samhälle och relationer 

på försök till mer eller mindre lyckad kommunikation, medan vi gör antaganden om att 

mottagaren förstår budskapet som det var menat. Författaren vill genom begreppet 

kommunikationens mellanrum belysa glidningen mellan vad som sägs och inte sägs, men 

även skillnad mellan inkodning och avkodning, och hur grundläggande detta är för 

kommunikationens kvalité (ibid).

2.1.2 Tolkning av kommunikation

I denna del beskrivs hur kommunikation kan tolkas olika, dels hur det kan vara könsbetingat 

och ses i ett genusperspektiv, men också hur det kan finnas en redan förutbestämd struktur för 

hur vi använder oss av språket i kommunikationen, och då kan ses i samhällsperspektiv. 

Kommunikation kan ofta bli en tolkningsfråga, då det i samtal finns utrymme för det genom 

till exempel tonläge eller kroppsspråk. Tolkningen kan därmed skapa både konflikt och 

konsensus, beroende på hur vi läser av varandra. 

Människor kan ha olika språk, varav det ena kan vara handlingsspråk. Det innebär att 

förmedla/kommunicera genom handling. Det kan beskrivas som ett symboliskt språk, där 
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parten genom en konkret handling försöker förmedla något (Kyong Sook Øfsti, 2012). Det är 

då inte säkert att den andra parten uppfattar vad handlingen innebär, och det blir då en 

envägskommunikation, som kan leda till konflikt. Konflikter kan dock betyda utveckling och 

därmed nya möjligheter. De kommunikationskanaler som används för att tolka varandra, är 

relevanta för att sändaren ska kunna nå fram till mottagaren, och budskapet ska kunna bli 

tvåvägskommunikation. Detta för att kunna fungera som hjälpmedel, och förebygga negativa 

konfliktsituationer. Språket är också ett verksamt medium som beskriver våra innersta tankar 

men som när det används dessutom skapar nya verkligheter (Kyong Sook Øfsti, 2012). 

2.1.3 Vardagssamtalet

I denna del kommer samtalet i vardagen att skildras. Ett begrepp som Jansson (2009) 

beskriver är fatisk kommunikation, med det menas en kommunikation utan egentligt syfte, 

eller meningsinnehåll av djupare art. Det är denna kommunikation vi använder oss av för att 

bekräfta och underhålla varandra i en relation. Det kan handla om ytliga och vardagliga saker. 

Vi förväntar oss inte, och vill inte heller ha några komplicerade eller djupare svar på tal. Det 

är inte det semantiska innehållet som är det viktiga, utan hur och när vi uttrycker oss. Denna 

kommunikation skapar inga förväntningar, och kan passera utan eftertanke. Det kan även leda 

till att rasera relationer istället för att bygga upp, då det blir en energitjuv istället för en 

byggsten. Någon kan helt enkelt prata för mycket. Men att helt sluta med den fatiska 

kommunikationen skulle kunna leda till andra sociala konsekvenser, där vi anses avvikande. 

Denna kommunikation är alltså en nödvändig kommunikation enligt Jansson (2009), och är 

en oumbärlig del av det sociala livet. Det fatiska, anspråkslösa vardagssamtalet har också ofta 

beskrivits i empiriska data som ytterst viktiga för relationen och gör att makarna kan mötas i 

vardagen och träna på tolkningar av varandras kommunikationsmodeller (ibid). Detta är något 

som visats vara en stark länk mellan makar i den empiriska delen av studien, och leder oss 

tillbaka till syftet med denna uppsats, som är att undersöka hur interaktionen mellan 

kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap.  

2.1.4 Förväntningar på kommunikation hos män och kvinnor

Kyong Sook Øfsti (2012) beskriver kommunikation som limmet i en relation. I denna del 

redogörs för mäns och kvinnors olika förväntningar på kommunikation. Kyong Sook Øfsti 

(2012) beskriver att kvinnor ofta ger uttryck för att mannen inte visar nog intresse för henne 

och övriga familjen, och att han är sämre på kommunikation, och svag i sociala sammanhang. 
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Även Giddens (1995) diskuterar att när kvinnan klagar på mannen kan det uppstå en konflikt 

mellan förväntningar, där kvinnan tycker att förhållandet borde ge större utdelning när det 

gäller självutveckling. Detta kontra den romantiska diskurs där man/kvinna har olika roller 

varvid mannen förväntas förföra, ha högre inkomst och vara den mest kompetenta.

I den kultur och det individsamhälle vi lever i finns möjligheten att göra egna val. Dessa val 

kan göras utifrån individen (mikro) eller samhället (makro) som sen i sin tur påverkar 

äktenskapet. Kvinnan, kan idag, välja bort det hon upplever vara en bristfällig relation med en 

otillräcklig kommunikation. Ibland kan det anses mer förnuftigt och genomförbart än att 

försöka ändra på eller avkräva den andre parten en förändring. Det är dock viktigt att vara 

medveten om vilka normer och föreställningar i samhället, som föder missnöjet. Om det finns 

omedvetna idéer om hur förhållandet ska fullbordas och konkretiseras, så kan det bli svårt att 

förändra och förstå att samlevnad kan innebära att undersöka andra ideal än samhälleliga 

normer, vilket även det kan leda till konflikt (Kyong Sook Øfsti, 2012). 

2.2  Samhällets påverkan på individen

Här beskrivs förväntningar på dagens familjer och hur pågående könsmaktsordningar 

påverkar klimatet i familjen. Även hur arbetsuppgifter fördelas och värderas i en familj kan ge 

en bild av hur könsmaktsordningen ser ut, och påverkar familjens tillstånd. Detta har skapat 

en ny arena för konflikter gällande hemarbete, barnen, ansvarsområden i familjen men också 

karriärrelaterade frågor som föräldraledighet.

Kyong Sook Øfsti (2012) beskriver att vi matas med samhällets diskurser, vilka talar om för 

oss hur vi ska leva våra liv, hur vi ska uppfostra våra barn, och hur vi ska uppleva och hantera 

kärlek, eller vad som är moralisk och inte moraliskt. Diskurser talar också om för oss vad som 

är normalt, och hur vi ska handla i olika situationer. Till exempel Bekkengens (2011) 

forskning som säger att mannen kan välja hur stor del han vill ta i barnens aktiviteter, och hur 

mycket föräldraledighet han vill ha, medan kvinnan förväntas ta huvudansvaret. För individen 

är det svårt att ställa sig utanför denna sociala kontext, som samhället och vår kultur har 

förväntningar på. Dessa mönster efterfrågas i vår intervjuguide genom frågor om 

föräldraledighet och ansvar i familjen och hur makarna kommunicerar i frågor kring ämnet 

jämställdhet. 
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2.2.1 Likvärdighet i en relation

I Sverige finns diskrimineringslagen vilket med lagstöd ger, alla människor lika värde oavsett: 

etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Genom inläsning av 

tidigare forskning synliggjordes dessa områden och blev för oss användbar kunskap att ha 

med under arbetets gång. Dessa områden ger också en bredare bild av vilka komponenter som 

ingår i kommunikationen i en relation. Juul (2005) beskriver ordet likvärdighet som att 

människor är av samma värde, och behandlas med samma respekt, vilket ytterligare redogörs 

för här nedan. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation 

och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap, vilket gör det högst relevant att ta 

hänsyn till informanternas egen förståelse för likvärdighet och dess innebörd. Det skulle 

kunna vara en källa till konflikt i en relation om synen på fenomenet är olika.  

Jesper Juul (2005) menar att det finns flera olika komponenter som är viktiga faktorer för att 

kommunikation ska fungera. “Vi vantrivs när det som försiggår mellan oss inte innehåller de 

rätta elementen eller kvaliteterna som jag föredrar att kalla dem, oavsett om det är 

konstruktiva eller destruktiva. En av de allra viktigaste kvaliteterna är likvärdighet” (Juul, 

2005, s. 22). Likvärdighet enligt Juul (ibid) innebär att människor är av samma värde och 

behandlas med samma respekt, alltså båda parter i en relation har samma förutsättningar och 

åsikter. Önskningar och behov behandlas på samma sätt, oavsett från vem det kommer samt 

att inget får förringas på grund av den andres givande omständighet, som till exempel kön. 

Författaren ser detta som det enda alternativet till de förlegade patriarkala strukturer som 

också influerade familjelivet, med mannen i toppen (ibid).

Enligt Juul (ibid) så är det många olika faktorer som påverkar relationens tillstånd. “De 

demokratiska värdena är viktiga som klangbotten för mänskliga relationer, men de räcker inte 

eftersom de bara handlar om maktfördelning och inte tar hänsyn till de känslor och den 

omsorg som är familjens uppgift” (Juul, 2005, s.24). Han beskriver i sambandet vikten av det 

tidigare nämnda ordet likvärdighet och anser att likvärdighet främst uttrycks i språket, alltså 

när vi pratar med varandra. Han menar att konflikter är nödvändiga, och för att uppnå trivsel 

så gäller det att parterna erkänner vad som händer (ibid). Det beskrivs även av Kyong Sook 

Øfsti (2012) att konflikt istället kan leda framåt, vara utvecklande och påverka interaktionen 

positivt mellan kommunikation och konflikt.
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2.2.2 Familjens två diskurser

Bekkengen (2011) redogör för stabilitet, förändringar i strukturer och diskurser, som gäller en 

kärnfamilj, och vad som upprätthåller och återskapar kärnfamiljen. Beskrivning av styrning 

och normer, som i huvudsak är informella och blir till genom föreställningar i det privata 

rummet (ibid). Vidare redogörs för den externa och statliga styrningen och dess påverkan på 

individen och familjen. Kärnfamiljen idag står inför förändring enligt Bekkengen (2011), men 

det även finns en kontinuitet i vad som leder till denna samlevnadsform. Två strukturer 

beskrivs i kärnfamiljen, där föräldrarna är individuella aktörer i båda. Dessa är förälder- 

förälder och förälder- barn. Den rådande könsordningen gör att både män och kvinnor intar 

skilda positioner inom de dessa båda strukturer. Villkoren för män och kvinnor är olika, vilket 

påverkar hur parterna förhåller sig till varandra, men även vilka handlingsutrymmen som 

inbegrips i föräldrarollen (ibid). Det pågår även interaktion mellan samhällsstrukturer där 

föräldrarna intar olika positioner, och där deras handlande påverkas av mekanismer i 

samhället. Kärnfamiljen är också skapad och inbäddad i vår kultur, och är en konstruerad 

samlevnadsform. 

Två diskurser speglar kärnfamiljen. Den ena berör hur män och kvinnor bör uppträda som 

förälder. Det kan handla om normer kopplade till att vara mamma eller pappa, alltså man- 

kvinna, den heterosexuella normen. Till exempel att mannen ska vara ekonomisk ansvarig för 

familjen, och kvinna ska ansvara för barn och hem. Den andra är diskursen mellan förälder 

och barnet/barnen och beskriver barnuppfostran och hur barnet ska tas omhand på bästa sätt. 

Bekkengen (2011) beskriver också att den första diskursen bestämmer hur den andra 

diskursen fungerar. Det handlar om skyldigheter och rättigheter, och om ansvaret att leva upp 

till vad som är det bästa för barnet/barnen. Detta leder då ofta till olika spelrum för 

föräldrarna, där mannen har ett, kvinnan ett annat. I diskursen om kärnfamiljen ingår att 

mammor och pappor är olika. Bekkengen (2011) vill koppla dessa roller till den 

heterosexuella normen. Olikheterna betraktas inte bara på grund av olika biologiska kön, utan 

även utifrån olika förmågor och egenskaper, vilket gör att de kan ge barnet/barnen olika vård 

och omsorg, samtidigt som de kan vara olika sorters förebilder. De biologiska skillnaderna, 

får alltså sociala konsekvenser i praktiken. Dessa konsekvenser får ofta en räckvidd som inte 

kan förklaras med biologiskt kön (ibid). Det handlar istället om hur könsmaktsstrukturer med 

inbäddade normer gör kvinnan underordnad mannen, och ger mannen ett större 

handlingsutrymme. 
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De normer och värderingar man ger uttryck för behöver inte nödvändigtvis återspegla sig i hur 

man själv har agerat. Genom min analys kan jag konstatera att det existerar en diskrepans 

mellan den diskursiva nivån och männens och kvinnornas praktiker, utan att det påverkar 

diskursen om olikhet. Detta tolkar jag som att det finns ett egenvärde i att upprätthålla 

olikheten mellan könen. (Bekkengen, 2011, s. 253)

 Enligt Bekkengen (2011) är kvinnan hemma tidigt i barnens liv, och mannen väljer att vara 

hemma senare. Både män och kvinnor beskriver att de har olika egenskaper och är förebilder 

under olika tider i barnens liv. Samtidigt har både män och kvinnor svårt att ge konkreta 

exempel på detta, och vid vidare diskussion om frågan blir slutsatsen ofta att de är lika trots 

allt (ibid). Något som återkommer i resultatkapitlet och analysdelen där det diskuteras hur 

fenomenet kan ses som social konstruktion av kön.

2.2.2.1 Barncentrering i familjen 

Bekkengen (2011) beskriver att det finns högre förväntningar på kvinnan i kärnfamiljen vid 

barnets födelse. Kvinnan förväntas kunna och eller lära sig ta hand om den nyfödde. 

Valmöjligheten för kvinnan är också lägre. När det kommer till föräldraledigheten kan tydliga 

kvalitativa skillnader påvisas, trots att paret delar på föräldradagarna. Kvinnan är hemma för 

att ta ett huvudansvar för barnet, då deras ledighet ofta tas ut först i barnens liv. Pappan 

däremot är ledig senare i barnens liv, och då för att det är givande och överensstämmer med 

hans övriga behov. Fördelningen av föräldradagarna kan inte ses i ljuset av diskursen om att 

pappor och mammor är olika, enligt Bekkengen. Bland de föräldralediga papporna finns både 

de som ser diskursen som självklar, men även de som är kritiska till densamma. Mäns 

föräldraledighet kan förklaras genom strukturen förälder- barn, och gäller relationen till 

barnet. Pappans handlingsutrymme kan bara förklaras och möjliggöras genom deras position i 

könsmaktsordningens struktur (ibid). Kvinnan förväntas både förvärvsarbeta och ta ansvar för 

familjen, medan mannen fortfarande har möjlighet att välja storleken på sin insats i familjen. 

Han förväntas inte heller ta ut föräldraledighet, utan kan välja hur stor del han vill använda 

(ibid).

2.2.2.2 Mannens val

Bekkengen (2011) beskriver att det under 1900-talet har skett en barncentrering i kärnfamiljen 

i de nordiska länderna. Detta innebär att barnet, fått ett högre värde och större 
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handlingsutrymme. “Mot bakgrund av den position som män intar i könsmaktsstrukturen ställs 

det inga krav på att män ska vara barncentrerade, det vill säga att de ska sätta barnets bästa i 

fokus och anpassa sitt liv efter barnens behov” (Bekkengen, 2011, s 256). Samhället har stort 

fokus på barnens välmående, som ställer nya krav på att vara förälder. Trots att mammans och 

pappans roller närmar sig varandra, är det fortfarande så att pappan kan välja att ge avkall på 

karriär. Han kan välja på att ta del av barnens aktiviteter, han kan även välja om han vill ta en 

lång föräldraledighet eller inte. Men om han inte vill så behöver han inte, trots 

barncentreringen, menar Bekkengen. Dessa, männens val, förutsätter dock att kvinnan är villig 

att anpassa sig, eftersom barnen trots allt behöver en vuxens omsorg. När det nu skett en 

barncentrering, blir skillnader mellan pappans och mammans roller synliggjorda. Kvinnan 

förutsätts vara den som är huvudansvarig för barnet, med de skyldigheter det medför. Medan 

mannen fortfarande kan välja nivå på sitt föräldraskap och sitt engagemang. För kvinnan blir 

det ett begränsat handlingsutrymme, medan det för mannen finns beröm och uppskattning att 

hämta från omgivningen. Kvinnorna däremot beskriver att de avstår egentid, till förmån för 

barnen. Kvinnan får svårt att bli jämställd i föräldraskapet, då det kan tolkas som hon skulle 

sätta egna behov före barnens, och det kan ställas emot och kritiseras i ljuset av 

barncentreringen (ibid). Det kan ställas i relation till Giddens och Suttons (2014) syn på 

relationer som beskrivs i kapitel 2.2.3.  Där beskrivs den “rena relationen”, i vilken kvinnans 

position förväntas vara samma som mannens. Om denna förståelse för problemet saknas eller 

inte kan kommuniceras mellan makarna kan en diskrepans orsakas i förståelse mellan makar, 

som kan leda till konflikt i rollerna i äktenskapet. 

 

2.2.3 Den goda och den rena relationen

De två perspektiv av parrelationer som Giddens och Sutton (2014) beskriver är: “den goda 

relationen” som bygger på moraliska normer, manlig dominans och kvinnans underordning. 

Den “rena relationen” bygger på att båda parter har samma värde i relationen, och att de kan 

förhandla på samma villkor (ibid). Dessa båda perspektiv har olika ideal med olika 

förväntningar på innehållet i relationen. Enligt Giddens (refererad i Johansson, 2004) sätter 

den “rena relationen” individen i centrum och kan ifrågasätta individen själv. Detta gör att 

individen själv behöver ställa frågor som: -Vem är jag, vad vill jag, och med vem vill jag 

leva? Individen behöver reflektera över sin situation och sitt liv på ett nytt sätt, utifrån egna 

tankar, drömmar och mål. Av alla dessa frågor som individen söker svar på, är det 

självhjälpslitteratur, tv-såpor och veckopress som leder och styr individen mot beslut och som 
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diskuterar vardagens intimiteter. Giddens (refererad i ibid) menar också att det finns en 

sprängkraft som kan leda till skilsmässor i “den rena relationen”, och att individen söker 

vidare efter en mer givande relation. Detta gör kommunikation mellan makar än mer viktig 

för ett långvarigt äktenskap. Detta för att kunna kommunicera sin egen utveckling med sin 

partner och därmed följas åt i förståelse och tankar.

2.2.4 Kritiska röster

Zygmunt Bauman (refererad i Johansson & Lalander, 2013) utdelar kritik mot intimitetens 

omvandling, en teori av Giddens (1995) om den “goda” och den “rena relationen”. Han 

hävdar i sin kritik att de konsekvenser och den påverkan detta kan anses ha för människor inte 

problematiseras nog. Giddens (1995) diskuterar inte heller den utveckling av moraliska och 

etiska konsekvenser av den “rena relationen”, enligt Bauman (refererad i Johansson & 

Lalander, 2013). Baumans kritik handlar om att kritisera bilden av en människa som en 

kalkylerande varelse, och hans undran är ifall Giddens teori om förhandling och 

individualisering kan ge de bästa förklaringarna, för att kunna förstå intimitetens omvandling. 

“Dagens kris för privatlivet är oupplösligt förbunden med försvagningen och sönderfallet av 

samtliga mänskliga band” (Bauman, 2012, s. 106). Bauman menar vidare att dagens relationer 

inte är avsedda för att vara beständiga. Människor går idag inte in i en relation med vare sig 

tro och inte heller avsikt att den kommer att bli varaktigt (Bauman, 2012). Denna infallsvinkel 

av Bauman (2012) om mänskliga band och dess hållbarhet, gör vårt syfte med denna uppsats 

som är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av 

makar, i ett långvarigt äktenskap än mer intressant. 

En annan kritiker till Giddens teori är sociologen Lynn Jamieson som 1998 (refererad i 

Johansson & Lalander, 2013). Hon anser att Giddens teori bygger på en svag empirisk 

förankring, och är snarare en visionär teori. Hon menar att hennes egen teori visar att 

sexualitet och familj fortfarande påverkas av bristande jämlikhet, och att individualiseringen 

visar sig olika i olika sociala samhällsskikt. Hennes bild är att en dominerande 

samhällsstruktur är byggd på klass, kön och som på ett systematiskt sätt fördelar sig mellan 

makt och möjlighet att skapa ett gott liv (ibid). För denna studie anses hennes forskning 

intressant, och används för att kartlägga hur familjer påverkas av den dominerande 

samhällsstruktur som byggs på kön och makt och därmed möjligheter. Trots dessa kritiska 

röster anser vi att Giddens teorier om “den rena” och “den goda” relationen ger oss ett 
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perspektiv av relationsstrukturer i denna studie. En aspekt av denna teori är att aktörerna, det 

vill säga individen, har förmåga att påverka sina levnadsvillkor trots befintliga 

samhällsstrukturer. Giddens (refererad i Johansson, 2004) menar att oavsett om individen har 

ett syfte med en handling, så leder denna handling inte alltid till avsett mål. Handlingar kan 

påverkas av faktorer som inte individen kan kontrollera. Det kallar han oavsedda 

konsekvenser (ibid). Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning kommit fram till att:

●  Samhälleliga normer och mönster påverkar familjens val av insatser och engagemang 

i familjen. 

● Könsmaktsordningar påverkar klimatet i familjen och ger mannen ett större 

handlingsutrymme vilket i sin tur påverkar familjens tillstånd. 

● Kommunikation i form av vardagssamtal bekräftar och underhåller en relation. 

● Förväntningar på kommunikation kan se olika ut hos män och kvinnor och våra 

förmågor att reflektera och tolka kan också se olika ut vilket då kan leda till konflikt.

● Kommunikation bygger på antaganden om att mottagaren förstår det budskap som var 

menat.  

● Giddens “den goda relationen” bygger på moraliska normer, manlig dominans och 

kvinnans underordning. Den “rena relationen” bygger på att båda parter har samma 

värde i relationen, och att de kan förhandla på samma villkor.  Dessa båda perspektiv 

har olika ideal med olika förväntningar på innehållet i relationen. Dessa teorier har 

dock fått kritik som menar att de bygger på svag empiri. Även att konsekvenser, och 

den påverkan detta kan anses ha för människor, inte problematiseras nog. 
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3. Teori
Kapitlet om teori är uppdelat tre huvuddelar med underrubriker. Den första redogör för det 

socialpsykologiska perspektivet som beskriver språkets talakt och performativitet, och hur 

detta kan förstås som process i äktenskapet. De socialpsykologiska aspekter som beskrivs är 

mellanmänskliga möten, hur språket påverkar och skapar handlingsmönster, och hur socialt 

liv konstrueras. Denna del innefattar likaså hur människan söker ontologisk trygghet i 

tillvaron. Del två definierar och påvisar konsekvenser av konflikt i ett äktenskap. Konflikten 

definieras i denna uppsats som en kamp mellan olika viljor, där en oförenlig tvistefråga har 

uppstått mellan två makar i en familj, därmed inte sagt att den behöver vara destruktiv utan 

kan ses som en utveckling. Tredje delen gäller kommunikation och dess roll i äktenskapet. 

Med kommunikation menas här inte bara orden som sägs, utan alla de komplexa processer 

som försiggår mellan människor. Kommunikationen sammanbinder människor genom flera 

olika skepnader som kan vara symboler, gester, tonfall och kroppsspråk till exempel. Denna 

del beskriver först vad kommunikation är och vilken roll den har. Kommunikationsdelen 

fortsätter sedan med teorier som gäller kommunikationsbroar och fallgropar i 

kommunikationen. Vidare är det olika kommunikationsmodeller som återges. Dessa val av 

teorier har gjorts utifrån syftet med uppsatsen som är att undersöka hur interaktionen mellan 

kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap, ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv. 
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3.1 Socialpsykologins språkliga aspekter

Socialpsykologin fungerar som ett perspektiv inom sociologin, vilket detta kapitel beskriver. I 

studien används perspektivet för att beskriva de mänskliga möten som sker i ett äktenskap. 

Språk, symboler och handling kommer att sammanfoga kommunikationens roll, genom ett 

socialpsykologiskt perspektiv. Johansson och Lalander (2013) har refererat till 

socialpsykologen Joachim Israel, som utformat en relationistisk socialpsykologi. Denna teori 

har arbetats fram genom Ludwig Wittgensteins teorier, om språkets betydelse för oss 

människor. Människans tankar och beteende styrs till stor del genom språket. Wittgenstein har 

också myntat begreppet talakt. Begreppet kan förstås som att tal kan utgöra handling. Språket 

hjälper oss att navigera i vår sociala kontext, samtidigt som det innefattar symboler och 

handlingar, vilka hela tiden pågår som processer (Johansson & Lalander, 2013). Mellan makar 

i ett äktenskap blir dessa talakter hela tiden till, och konstruerar mönster och normer inom 

äktenskapet. En av socialpsykologins uppgifter är att beskriva relationer mellan ordning och 

kaos, till exempel vad som sker när inte det sociala regelverket efterföljs, och hur det kan leda 

till konflikter (ibid). Detta beskrivs vidare i kapitlet, och visar sig senare i den empiriska 

delen. 

Performativitet är ett senare ord för begreppet talakt som utvecklats av Judith Butler och 

innefattar människors repetitiva och konstituerande handlingar (Johansson, 2004). I begreppet 

är det centrala att språket, orden, inte endast skildrar händelseförlopp utan alstrar och 

konstruerar det sociala livet, och personligheter hos människor. Det innebär att människan 

genom orden bidrar till att skapa sin egen, och andras sociala verklighet. Detta till skillnad 

från att se på att det hos individen finns en kärna i personligheten, som uttrycks i social 

handling. Språket kan istället ses som det underlag som social interaktion vilar på, och som 

påverkar mänskliga relationer (Johansson & Lalander, 2013). Det är av stor vikt i denna studie 

att undersöka vad som kan inverka på kommunikationen i informanternas äktenskap. Detta 

återkommer i den empiriska delen av studien. Där återges hur de gifta paren genom 

äktenskapet har konstruerat personligheter och mönster i sina sociala verkligheter, genom 

kommunikationen dem emellan. Ord har lett till handlingsmönster. Vilken skapar en vardag i 

våra relationer. Människor vill leva i en trygg miljö, och i Johansson och Lalander (2013) 

refereras det till vad Giddens kallar en “ontologisk trygghet”. Innebörden, att människan 

upplever världen som oproblematisk, och att allt är som det brukar vara, men också att den 

egna identiteten kan sammanbindas med denna normala världsbild. Normalitet kan sägas vara 
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något som uppstår i en interaktion mellan kaos och ordning. Detta pågår som en ständig 

process i en relation. I empiridelen återkommer denna trygghetstanke, och hur den 

eftersträvas även mellan makar i ett äktenskap. 

3.1.1 Kön konstrueras av språket

Judith Butler, har kritiserat att det skulle finnas specifika ordningar och strukturer som styr 

könsblivandet (refererad i Johansson, 2004). Hon menar att kön och sexualitet konstrueras av 

språket i en process genom sociala, kulturella och normativa förfaranden. Johansson (2004) 

beskriver Butlers tankar angående den så kallade kärnfamiljen, och även hur 

heterosexualiteten utgörs av sociala konstruktioner. Hon menade att samhället grundar sig på 

normativa betydande fundament, men att det aldrig är kontinuerligt, utan det finns alltid 

möjlighet att överskrida och förändra dessa olika mönster (ibid). I denna studie tas hänsyn till 

normativa mönster, då det i hög utsträckning påverkar våra informanter som 

samhällsmedborgare, och därmed också i deras relationer. Beaktning tas genom att se studien 

ur ett genusperspektiv, för att säkerställa att normativa och socialt konstruerade mönster följs 

upp, och inte lämnas utan diskussion.

3.2 Definitioner av konflikt

En konflikt kan figurera i mikro och i makroformat, och det kan urskiljas två definitioner av 

konflikt varav den ena är innehållsdefinition och den andra är konsekvensdefinition. Ofta 

ingår ett beroende mellan två eller flera parter, där någon står i vägen för den andres intressen. 

Det kan sägas att konflikter inte alltid är destruktiva, utan kan leda till kreativa lösningar för 

parterna. Ibland är det till och med en förutsättning för stimulans och utveckling vilket även 

kan ha ett underhållningsvärde (Axelsson & Thylefors, 2013). Med tanke på de negativa 

konsekvenser en konflikt kan ha, så uppstår ibland en konflikträdsla, som är ett centralt 

begrepp i konfliktteorier. Vi blir rädda för att mista något, eller att något hemskt ska hända 

(ibid). Meningen i begreppet konflikträdsla tydliggör valfriheten vi människor besitter. Vi 

ställs inför ett ångestladdat val och det handlar då om valet att konfrontera både oss själva och 

dessutom en andra part. Vi förväntas ta ställning för något, som kan vara av arten ideér, behov 

eller åsikter (ibid).

3.2.1 Osynlig makt i äktenskapet
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Mikromakt genom osynliggörande förekommer i vardagslivet och i ett äktenskap. Det är 

enligt Johansson och Lalander (2013) en av de härskartekniker som myntats av den norska 

socialpsykologen Berit Åhs. Det händer att någon avviker vid en konflikt, och lämnar ena 

parten kvar. Avvikande vid en diskussion kan ses som en härskarteknik kallad osynliggörande. 

Det innebär att parten inte lyssnar, utan istället ignorerar vad som sägs (ibid). Det kan bero på 

konflikträdsla, men även på makt. Härskartekniker används vid feministiskt tänkande, då det 

vanligtvis drabbar kvinnor, och bidrar därmed att upprätthålla och reproducera ojämställda 

förhållanden (ibid). Denna makt utgörs av medvetna val som tas av individen, som anser sig 

har något att vinna på att utsätta den andra parten för en maktstrategi. Johansson och Lalander 

(2013) uttrycker att den makt som fungerar bäst är den som inte syns, och inte upplevs som 

makt, men som ändå reglerar och styr sin omgivning. Denna makt ses istället som naturlig 

snarare än medveten, och är därför svårdefinierad (ibid). I analysen av denna studie, kan vi se 

att denna makt försvaras och legitimeras av den som osynliggjorts. 

3.3 Kommunikation

Kapitlet handlar om vad kommunikation är och hur den kan användas. Först när vi kan avläsa 

processen i en konflikt och bemöta den kommunikativt kan vi hantera den menar Nilsson och 

Waldemarsson (2007). 

3.3.1 Kommunikationsbroar och fallgropar i äktenskap

Ekstam (2000) beskriver i denna del hur, och om, vi kan göra oss förstådda. Men även om 

hinder och broar, som gör, eller inte gör, att vi når fram till den tänkta mottagaren. Inte sällan 

finns en tro på kommunikationen som ett precist instrument för att förstå varandra, medan det 

istället ofta uppstår missförstånd när vi försöker kommunicera. “Det finns t o m teoretiker 

som menar att frågan aldrig är om mottagaren ska missförstå ditt budskap. Frågan är istället 

hur stort missförståndet ska bli” (Ekstam, 2000, s. 102). En grundläggande egenskap för att få 

en god kommunikation är alltså att lyssna på motparten, och försöka förstå vad denne vill 

framföra. Ekstam (2000) beskriver att de vanligaste hindren för en bra kommunikation är tron 

att det inte finns något behov av en diskussion, eller att tala till- istället för med motparten 

och/eller att sända blandade eller motstridiga budskap. Fallgropar i kommunikationen utgörs 

av hur vi i en konfliktsituation väljer metod att kommunicera, vilket budskap vi sänder, och 

vad som når mottagaren. Branzell & Valodius (2009) beskriver en av fallgroparna. Den 
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innebär använda ett du- budskap vid kommunikation i en konflikt. Mottagaren går då i försvar 

och konflikten eskalerar. Ett jag- budskap däremot beskriver den känsla eller upplevelse som 

sändaren har inför det som sker. Vid ett jag- budskap förenklas responsen, som ska göras på 

sändarens budskap. Det blir tydligt vad mottagare och sändare då egentligen menar (ibid). 

Ett annat hinder i kommunikationen är att parterna kan ha olika sätta att kommunicera. Någon 

är lösningsfokuserad, andra pratar om känslor åter en annan är realist, och någon är drömmare 

eller visionär. Branzell & Valodius (2009) menar att 70-80 procent av språket sker genom 

kroppsspråk. Om ord och kroppsspråk inte stämmer överens kan kommunikationen upplevas 

förvirrande av mottagaren, vilket gör det svårt för mottagaren att veta hur sändaren ska 

bemötas (ibid). 

3.3.2 Kommunikationsmodeller

Det har visat sig svårt att presentera vår uppsats genom endast en kommunikationsmodell. 

Olika förklaringsmodeller har istället kunnat ge oss en överblick av hur informanternas olika 

kommunikationssätt gett olika resultat vid konflikthantering. Det kan antas vara utifrån 

individuella förmågor, olika förebilder eller erfarenheter, och har olika betydelse. Men det är 

svårt att ta fram en nyckelmodell som passar på all inhämtad empiri. Detta skulle då istället 

inskränka på undersökningskvalitén.

3.3.2.1 Hammarmodellen, barriärmodellen, sändar- mottagarmodellen och filter- och 

brusmodellen

Enligt Nilsson & Waldemarsson (2007) finns olika modeller för kommunikation. Dessa 

beskrivs av (ibid) som: hammarmodellen, barriärmodellen, sändar- mottagarmodellen och 

filter- brusmodellen. Dessa kommer här att presenteras närmare. Hammarmodellen är en 

vardagsmodell som innebär att tala tillräckligt högt eller upprepa sitt budskap flera gånger. 

Denna modell används ofta i hemmet till människor i vår direkta närhet. När makar inte 

förstår vad vi sägs, upprepas samma ord flera gånger, med lite högre stämma. Det som inte 

beaktas är att denna upprepning med högt röstläge kan skapa ett motstånd, eller till och med 

en rädsla (ibid).  

Barriärmodellen är nästa modell som beskrivs av Nilsson & Waldemarsson (2007). Denna 

modell grundar sig i att ett hinder eller en barriär försvårar kommunikationen. Det kan vara 

olika kulturer, språk, personligheter eller attityder. Vi får genom kulturen och den sociala 
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kontext vi lever i olika referensramar att tolka språk och begrepp utifrån. Olika referensramar 

gör det svårt att använda språket som ett neutralt medium för överföring mellan makar. 

Kommunikationen är då fylld med filter, erfarenheter, värden och olika perspektiv. Ett hinder 

är att alla våra tankar, och vad vi upplever finns inom oss själva (ibid). 

Nästa modell av Nilsson & Waldemarsson (2007) är filter och brusmodellen. Filtren kan bestå 

av erfarenheter, kultur, förväntningar eller förutfattade meningar. Bruset är allt det som 

förvränger den information sändaren vill överföra, själva avsikten med kommunikationen, 

men som mottagarens inte uppfattar. Bruset kan vara semantiskt brus, vilket innebär att 

sändare och mottagare inte tolkar budskapet lika. Det kan vara begreppssvårigheter, eller att 

ord har olika betydelse för olika människor. Det kan även vara psykologiskt brus, vilket 

innebär fördomar, misstänksamhet eller psykologiska försvar. Enligt Haney (refererad i 

Nilsson & Waldemarsson, 2007) tror människor att meningen i det som sägs är det som ryms i 

ord. Han kallar det för container- felslutet, och betyder att vi tror att orden är en container som 

transporteras mellan oss, utan att förändra mening och innehåll. Om det vore sanningen skulle 

inga feltolkningar bli resultat av det sagda. Sanningen är dock att vi både missuppfattar och 

missuppfattas. Detta gör att tolkningen i det sagda, eller i de symboler vi sänder och tar emot 

istället formuleras i sändarens och mottagarens egna medvetanden (ibid). 

3.3.2.2 Undvikandespiral, everyday chit-chat och grälpärlor

Vi har i våra empiriska data funnit den modell som Axelsson och Thylefors (2013) beskriver 

som en undvikandespiral, och kan innebära att ena parten undviker kommunikation. Den ena 

parten kanske är missnöjd, och börjar istället undvika och kringgå problemet. I sådana fall kan 

en eskalering av problemet uppstå, menar Axelsson och Thylefors (2013). En eller båda 

makarna vill inte kommunicera problemet, och istället avslutas kommunikationen, och 

motivationen att lösa konflikten. De menar vidare att detta kan leda till att distans från 

varandra genom undvikande, isande tystnad och avvisanden (ibid). Vår empiri beskriver dock 

att informanterna genom kommunikationen istället skapat en performativitet som har 

genererat en förståelse dem emellan.

Vikten av vardagssamtalen, “everyday chit-chat” beskrivs av Axelsson & Thylefors (2013). 

Dessa samtal beskrivs även i tidigare forskning som ett fatiskt samtal, och har visat sig 

mycket central i studiens empiriska del, och i analysdel. Enligt Axelsson och Thylefors (2013) 
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är kommunikation och konflikthantering grundläggande verktyg i ett äktenskap. I kapitlen 

ovan har det beskrivits hur kommunikationen kan leda till missförstånd, som sedan kan leda 

vidare till konflikter. För att förebygga detta ser Axelsson och Thylefors (2013) att småprat 

förebygger friktioner i kommunikationen. Denna samtalsmodell handlar om att dela sina 

känslor inför något, det kan också vara planering för framtiden, eller tankar individen bär på. 

Det lär makarna att följa med in i varandras tankevärldar, och skapar en gemensam tankebild 

(ibid). Steven Duck beskriver att ett “everyday chit-chat seems to be one of the most 

important and overlooked forces” (citerad i Axelsson & Thylefors 2013, s. 114). Dessa samtal 

är många gånger anspråkslösa, men det är här vi skapar gemensamma planer, det är också här 

som beslut successivt växer fram. Detta samtidigt som vi förebygger missförstånd och 

besvikelser. Anspråkslös dialog gagnar kommunikationen i “skarpt läge”. Giddens (refererad i 

Johansson, 2004) redogör för en social integration, vilket äger rum i det dagliga mötet mellan 

människor. Dessa chit-chat har lärt oss att läsa av vår partner och underlättar förståelsen i 

konflikten (ibid). 

Inte sällan har makar tillika en grälpärla. Denna grälpärla rullas mellan makarna, och handlar 

ofta om att kritisera störande personlighetsdrag eller ovanor. Dessa grälpärlor kan ibland bidra 

till att låsa vissa konflikter, för att istället kunna hålla andra områden konfliktfria (ibid). 

Tillsammans visar dessa modeller hur konflikt kan föregås av kommunikationsbrist. 

Beskrivna grälpärlor skapar en möjlighet i analysen att förklara syftet, och undersöka hur 

informanterna beskriver hur de interagerar mellan kommunikation och konflikt ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv.

3.4 Sammanfattning

● Språket hjälper oss att navigera i vår sociala kontext, och innefattar symboler och 

handlingar vilka hela tiden pågår som processer. Genom dessa konstruerar vi mönster 

och normer i äktenskapet. Språket konstruerar det sociala livet och personligheter hos 

människor. Vilket innebär att vi skapar egna och andras sociala verkligheter. Språket 

är det underlag som social interaktion vilar på, och som påverkar mänskliga relationer. 

● Kön och sexualitet konstrueras av språket i en process. Genom sociala, kulturella och 

normativa förfaranden. Det finns dock alltid en möjlighet för att överskrida och 

förändra dessa olika mönster. 
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● Konflikter är inte alltid destruktiva, utan kan leda till kreativa lösningar och utveckling 

i äktenskap. En negativ konsekvens är konflikträdsla. 

● Avvikande vid en diskussion kan ses som en härskarteknik. I analysen kan vi se att 

denna makt försvaras och legitimeras. 

● En konflikt är där någon står vi vägen för den andres intressen. 

● En grundläggande egenskap för en god kommunikation är att försöka lyssna och förstå 

vad den andra parten vill framföra. 

● Hammarmodellen är en vardagsmodell som ofta används i familjer. Den innebär att vi 

upprepar samma ord flera gånger med lite högre stämma. Denna modell kan skapa ett 

motstånd eller till och med en rädsla. En annan modell som är vanlig i äktenskap är 

filter- och brusmodellen. Då filtret kan bestå av förväntningar och förutfattade 

meningar och bruset kan innebära olika förståelse av ett begrepp. 

● Tolkning i det sagda eller i de symboler vi sänder och tar emot formuleras i sändarens 

och mottagarens egna medvetanden. 

● Everyday chit-chat, vardagssamtalet förebygger friktioner i kommunikationen. 

● Grälpärlor kan bidra till att låsa vissa konflikter, för att istället hålla andra områden 

konfliktfria. 
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4. Metod 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt 

uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Med forskningsfrågorna: Hur ser makar i ett 

långvarigt äktenskap på interaktion mellan kommunikation och konflikt? Hur ser ansvars och 

arbetsfördelning ut ur ett genusperspektiv, hos makar i ett långvarigt äktenskap? Kapitlet är 

uppdelat i sju delar, som beskriver hur arbetet har lagts upp. För att belysa komplexiteten i 

begreppen kommunikation och konflikt har valet av teorier varit brett. Detta för att kunna 

belysa alla aspekter som inhämtats i empiridelen. I denna uppsats används en induktiv, 

kvalitativ, semistrukturerad intervjumetod med deskriptiv ansats, för att svara på våra 

frågeställningar, och därmed infria syftet med uppsatsen. Valet av forskningsstrategi gjordes 

då vi ville förstå hur informanterna tänkte och reflekterade kring våra frågeställningar, och hur 

deras sätt att reagera och resonera kunde förklara vårt syfte och forskningsfrågor. Detta till 

skillnad från en kvantitativ ansats, som till större del handlar om vilken frekvens ett fenomen 

har, jämförelser mellan olika fenomen, eller slumpens påverkan i en population (Trost, 2010). 

4.1 Urval

Urvalet har bestått av strategiskt bekvämlighetsurval med 14 informanter vilka presenteras 

nedan (Trost, 2010).  

Informantpresentation:

70-80 år : IP1 - kvinna, IP3 - man, IP8 - man, IP9 - kvinna

50-60 år: IP6 - kvinna, IP10 - kvinna, IP11- man, IP12 - kvinna, IP13 - man 

40-50 år: IP2 - kvinna, IP4 - kvinna, IP5 - kvinna, IP7 - kvinna IP14 - kvinna

Informanterna har bestått av make eller maka i äktenskap som varat mellan 18 år och 60 år, 

med minst ett gemensamt barn över 18 år. Tio av dessa informanter är kvinnor och fyra är 

män. Denna fördelning av kön är slumpmässig, det fanns ingen specifik tanke angående kön 

från början. Utfallet av könsfördelningen beror dels på svårighet av att få tag i informanter 

och att de två bortfall som förekom var båda män. Åldersspannet mellan informanterna 

sträcker sig från tidiga 40-talister, med barn födda på 60-talet, till sena 70-talister, med barn 

födda på 2000-talet, vilket innebär olika politiska och normativa förutsättningar för 

informanterna. För att lättare kunna hålla isär informanterna har vi valt att namnge dem som 

IP och en siffra mellan 1-14, alltså antalet informanter. Så genom hela arbetet kommer vi 
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hänvisa till informanterna från IP1 till IP14. Vi kommer inte att gå in mer detaljerat på 

informanterna med anledning av GDPR, för att det inte under några som helst omständigheter 

ska gå att spåra personerna ifråga. 

Det strategiska bekvämlighetsurvalet som använts i denna uppsats har varit en praktisk metod. 

Informanter söktes på Facebook, men vi hänvisades sedan till bekantskapskretsen då inte nog 

informanter svarade på den förfrågan som lades ut på Facebook. Nackdelen med denna metod 

enligt Trost (2010) är att urvalet blir en självselektion, och de ger ingen bild av, eller är 

representativa i statistisk mening. Det viktiga har dock varit att hitta mönster eller varianter i 

informanternas sätt att kommunicera och förstå kommunikation. Dessa informanter har 

liknande socioekonomiska förutsättningar, och åldrar varierade mellan 45 år - 80 år. Ett så 

brett urval som var möjligt har sökts, med de tidsmässiga förutsättningar som gavs, inom 

ramen för en C-uppsats. Valet av en stor ålderskillnad gjordes för att få en större variation, 

med flera nyanser och erfarenheter, från olika generationer, men även olika samhälleliga 

normer från olika decennier. Den önskade mättnad i svaren som eftersöktes uteblev dock. 

Detta kan bero på stora åldersskillnader, och olika politiska förutsättningar med att vara 

förälder i olika decennier. Samhälleliga normers påverkan har också gjort att studien inte 

nådde den mättnad i svaren som eftersökts, då åldersskillnaderna var stora. Dock fanns 

mönster och varianter att jämföra med valda teorier, även om antalet intervjuade inte var nog 

stort för att kunna generaliseras, eller anses ha hög reliabilitet. 

Alla informanter bor i Arvika kommun, vilket var ett val som gjordes utifrån det stora antal 

skilsmässor vi läst om i Arvika nyheter (Larsson, 2018, 28 oktober). Detta användes till 

underlag för vår B-rapport, som undersökte varför makar valde att skiljas i så stor omfattning, 

i Arvika kommun. En förfrågan på Facebook lades ut, som läsaren kunde dela vidare. En 

möjlighet gavs därmed att komma utanför närmsta kretsen vänner, då det avsågs att inte 

intervjua nära vänner och familjemedlemmar i början av processen. På Facebook togs också 

kontakt med merparten av informanterna. Metoden gav dock inte nog många informanter, så 

det gjordes senare en förfrågan till bekanta, genom att skicka meddelande på sms och ringa 

och fråga om de ville delta. Detta gällde fyra informanter, och anledningen var att utöka 

underlaget i studien. Kontakt togs då med informanter som hade den efterfrågade 

informationen, men återbud gavs senare av två informanter, vilket gjorde att det blev ett 

bortfall av två i urvalet. 
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4.2 Tankemodell 

Här nedan kommer en beskrivning av hur de olika faserna i uppsatsen förflutit. Från första 

tankemodellen genom tidigare forskning och empiri. Först klargörs här begreppet långvarigt 

äktenskap: Med långvarigt äktenskap menas här ett äktenskap som pågått under 

barnet/barnens uppväxt fram till 18 år. Denna uppsats utgår ifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv, vilket tillämpar genus som förståelsefönster. Det går inte heller att utesluta 

samhällsnormer i de sociala institutioner som pågår i familjesammanhang, och som kan ses 

som återkommande beteendemönster och strukturerar familjen. Sättet att se på 

kommunikation och konflikt som sociala fakta antogs efter att ha läst Martineau (refererad i 

Giddens & Sutton, 2014). Hon ansåg att samhället skulle studeras i sin helhet och inte i 

avgränsade delar. Empiriska data har visat vilka modeller och fallgropar som varit aktuella i 

de valda teorierna, och därigenom kommit att vara relevanta för att läsaren ska få förståelse 

och sammanhang. Resultatet av intervjuerna har spelats in, transkriberats, kodats, tolkats och 

till sist analyserats, genom de valda teorierna, för att söka förståelse och förklaring till 

inhämtad empiri, vilket återkommer nedan.

En upptäckt som gjordes under arbetet med B-uppsatsen i Sociologi II 2019, vid Karlstad 

universitet, var att det fanns ett glapp mellan teoretisk förståelse för jämställdhet, och praktisk 

handling utifrån densamma. I analysen upptäcktes att detta inte kommunicerades mellan 

parterna. Med anledning av materialet från B-rapporten skapades frågor kring kommunikation 

och konflikt i intervjuguiden för denna studie. Redan i ett tidigt stadie ska tankar kring hur 

intervjuguiden konstrueras finnas med i tanken. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) det är 

viktigt för att kunna följa upp och hämta in de data som verkligen efterfrågas och är relevanta 

i studien. Inte minst för att senare i en analys av kunna analysera empirin, genom de valda 

teorierna, och för att besvara frågeställningar och säkerställa syftet med rapporten. En tanke 

var att använda tratteknik, och då börja varje område med öppna, generella frågor för att 

sedan övergå till specifika, då detta anses var mer motiverande och även mer aktiverande, för 

informanten (Patel & Davidsson, 2003). Intresset låg denna gång i att se om makarna kunnat 

förmedla, förebygga eller agera efter sin förståelse för konflikt, genom kommunikation? Inläst 

tidigare forskning har gett en utvecklad förståelse och ett utökat intresse för kommunikation 

och dess innebörd, men även klargjort hur viktig kommunikationen är i en relation. 

4.2.1 Retroperspektiva och känsliga frågor i studien
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Patel och Davidson (2003) beskriver att inom de fält där det redan finns viss mängd kunskap 

och befintliga modeller, är det lämpligt att göra en deskriptiv uppsats. Denna studie 

undersöker både dåtid och nutid, vilket innebär att retroperspektiva frågor användes (Trost, 

2010). Problemet med retroperspektivet återkommer i kapitlet om validitet och reliabilitet. 

Det var viktigt att klargöra frågor kring hur, och vad som gör interaktion mellan 

kommunikation och konflikt relevant i ett äktenskap, och hur våra informanter med 

långvariga äktenskap förklarar och förstår det interaktionella fenomenet. Målet med studien 

har varit att grundligare och mer detaljerat undersöka kommunikation, jämställdhet och 

konflikt i ett äktenskap, och eventuella samband mellan dessa. Redan i ett tidigt stadie fanns 

tankar kring hur intervjuguiden skulle konstrueras, för att inte samla in material utan relevans 

för studien. Kvale och Brinkmann (2014) menar att detta är en betydelsefull och 

grundläggande start för uppsatsens giltighet, och ger en tydlighet när empirin sedan ska 

analyseras, och ställas mot syfte och frågeställningar. Studien handlar om människors 

privatliv och kan anses som känsligt att ställa frågor om. Men enligt Trost (2010) kan man 

med den inställningen inte fråga om någonting. Frågor att ställa är då enligt (ibid): - För vem 

är detta känsligt? - Är det rimliga frågor för studiens syfte? Av denna anledning har de varit 

viktigt att samtyckeskravet framgått tydligt. Informanten har tydligt fått information om att 

kunna avstå eller avsluta intervjun, och att kunna återta sitt deltagande, helt utan vidare 

förebråelser. Även innan påbörjat arbete diskuterades hur reliabilitet och validitet skulle 

uppnås.

4.3 Den empiriska fasen i arbetet med studien

En fråga som uppstod var hur många informanter som behövdes för de 10 timmars intervjuer 

som uppsatsen behövde, för att få ett resultat att jämföra emot de valda teorierna. Ett lägre 

antal timmar hade också påverkat uppsatsens validitet, vilket återkommer här nedan. Det 

bestämdes att avvakta och fylla på antalet eftersom. Mycket kom att bero på vad 

informanterna hade att berätta, och hur länge detta tog i anspråk. Antalet informanter blev 

tillslut 14 stycken. En senare fråga var tidsaspekt och disposition av själva uppsatsen, men 

även en schemaläggning med handledare. Då ämnet redan i B-rapporten klargjort vissa delar 

av intresseområdet, lästes ny tidigare forskning på området, både artiklar på nätet och böcker. 

Utifrån denna läsning framkom frågan om vilka teorier eller modeller som skulle användas, 

och hur dessa var relevanta för analys, och för läsarens förståelse av studien i sin helhet. För 

att intervjun skulle upplevas bekväm för informanterna skickades intervjuguiderna ut i förväg, 
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så dessa kunde ta del av frågorna och avgöra om de ville delta, men även för att hinna 

bearbeta frågorna, och utveckla egna tankar innan intervjun. 

4.3.1 Utformning av intervjuguide

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är intervjuteknik ett hantverk. Av den anledningen 

gjordes två pilotintervjuer av intervjuguiden. De intervjuerna ledde till en del omstrukturering 

av frågorna, både i ordningsföljd och i begreppsförenkling, för att tydliggöra för informanten, 

och missförstånd därmed skulle minimeras (Trost, 2010). Det fanns även frågor som med 

anledning av GDPR tagits bort. En C-uppsats har begränsad omfattning, det blev därför 

viktigt att hålla intervjufrågor inom snäva ramar, för att inte inhämta material som inte 

efterfrågades i syfte och frågeställningar. Det gjordes en intervjuguide i temaform om fyra 

teman, och dessa var: 

● Inledande frågor som bestod av faktafrågor om förhållanden kring längd på äktenskap, 

och när i äktenskapet barnen kom. 

● Arbetsfördelning, ansvar i familjen, handlade om både jämställdhet och hur 

informanten ringade in begreppet men även om arbets och ansvarsfördelning i 

familjen och hur föräldraledigheten användes. 

● Kommunikation var nästa tema och frågor kring vad begreppet betyder och hur 

vardagssamtal, förebyggande av konflikt, roller i kommunikation och förståelse och 

modeller som används av informanterna. 

● Andra förutsättningar var sista temat, som handlar om konflikträdsla, och hur 

förebilder gällande kommunikation och konflikt har sett ut men även om/hur arbetet 

med relationen fungerat (ibid).

Standardiseringen av intervjuerna är låg då formuleringar har anpassats efter informanternas 

språkbruk och låtit dem styra frågornas ordning, med följdfrågor utifrån deras svar (ibid). 

Detta har gett de variationsmöjligheter som ansetts vara nödvändiga, för att ge informanterna 

den plats de har behövt för att uttrycka sig. Intervjun är semistrukturerad, då huvudfrågorna 

varit samma för alla, men informanten har getts full frihet i sina svar. Underfrågorna har sett 

olika ut beroende på hur och vad informanten svarat tidigare. 

4.3.2 Intervjuer och bearbetning av materialet

Vi var två studenter som tillsammans skrev uppsatsen, men delade på informanterna och 

gjorde intervjuerna var och en, med en informant i taget. Detta för att inte informanterna 
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skulle känna någon form av maktövergrepp, och därmed känna sig orolig eller i underläge 

vilket enligt Trost (2010) kan utgöra en risk. Kontexten för intervjuerna har utförts på 

bibliotek, hemma hos informanten, eller hemma hos den som intervjuat. Informanterna skrev 

sedan på en samtyckesblankett. Under intervjun gjordes ljudupptagning med mobiltelefoner 

med informanternas godkännande. Efter intervjun tilldelades var och en informant ett nummer 

från 1-14, för att det lätt skulle kunna hänvisas till en specifik informant utan att behöva 

avslöja något om denne. Sammanlagt är drygt 9 timmar inspelade intervjuer. Därefter gjordes 

en transkribering av det empiriska materialet av den som gjort intervjun.

I analysen och kodningen av den insamlade empirin har vi använt oss utav öppen/initial 

kodning, och fokuserad/selektiv kodning (Rennstam & Wästerfors, 2015). Först kodades de 

egna transkriberingarna, sedan byttes dessa för att säkerställa maximal utvinning av materialet 

vid kodning. Analysen började med öppen/initial kodning, vilket är det första synliga vid 

inläsning av en text. Sedan lästes transkriberingarna rad för rad, och anteckningar gjordes 

under tiden. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) ska analytikern börja med att spontant 

kommentera arbetet, utan att direkt tänka på själva helheten. De menar att det behövs för 

öppenheten i arbetet. “Spontanitet är mer eller mindre illusorisk eftersom analytikern redan är 

inläst på mycket teori och tidigare forskning, men ändå finns ambitionen att vara så öppen och 

nyfiken som möjligt” (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 224). Det är i den öppna/initiala 

kodningen som materialet för första gången delats upp, för att sedan gå vidare till den 

fokuserade/selektiva kodningen. Fokuserad/selektiv kodning är en djupdykning i materialet, 

för att hitta sådant som kan vara av nytta i uppsatsarbetet (ibid). Detta har gjorts genom att 

hitta koder i form av ord eller fraser, som sedan har tematiserats för att göra kodningen lättare 

att arbeta med. Valda teman har varit: känslor, ansvar, arbete i hemmet, likvärdighet, konflikt, 

tid kommunikationsmodeller och läsa mellan raderna med vilket menas allt det som vi tolkar 

inte uttalas av informanten. Dessa koder har sedan använts som rubriker i analyskapitlet. 

Dock har kodning av känslor tagits bort då inte dessa täcks av de teorier som används och 

som ej heller har relevans i syftet.

Eftersom materialet är det egna primärmaterial, kunde dessa teman gemensamt diskuteras 

genom det som inhämtats av egna och varandras intervjuer. Den öppna kodningen påbörjades 

genom att läsa igenom materialet och anteckna under tiden. Sedan pågick den selektiva 

kodningen, vilken var en viktig del. Vid denna kodning var utgångspunkten att hitta 

avvikelser, homogenitet eller olika ord och fraser, som kunde paras samman med utvalda 
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teorier och tidigare forskning. Valet att ha med både enstaka ord och fraser som nyckelord 

gjordes av den anledningen att inget skulle riskera att hamna utanför sitt sammanhang. 

Avslutningsvis diskuterades samtliga kodningar, och samtliga transkriberingar lästes igenom 

av båda för att säkerställa att inget hade missats eller missuppfattas. För att till sist se hur den 

inhämtade datan stämde överens med syftet. Gemensamt har allt innehåll i uppsatsen 

diskuterats, även om olika delar av kapitlen skrivits. 

4.4 Det empiriska resultatet och tolkningsfasen 

De resultat som framkom från den empiriska datan har diskuterats i diskussionskapitlet, 

utifrån en interaktiv genusprocess. Där belyses det genom de patriarkala samhällsstrukturer 

som finns i samhället. Skillnader kunde utläsas då olika generationer jämfördes, men också 

många likheter, även då olika generationer jämfördes. Frågor uppkom angående hur hänsyn 

skulle tas till denna stora åldersspann i våra diskussioner och slutsatser. Det bestämdes att 

omnämnas i de fall det spelade in när resultatet, analys och diskussion skulle skrivas. Det 

ansågs inte heller att det kunde inverka negativt på informanternas anonymitet. Tolkning av 

inhämtad data har inneburit att “läsa mellan rader”, till exempel har många uttryck att de har 

ett jämställt äktenskap, även om de har snedfördelade arbets och ansvarsuppgifter.

Under arbetet med B-rapporten fanns liknande diskrepans och den diskrepansen var något 

som under alla stadier, i alla uppsatsens delar, fanns en tanke om att undersöka och förstå 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En teoretisk förståelseram har använts, men grunden till 

uppsatsen har varit informantens självförståelse, och upplevelse av fenomenet. Däremot har 

en vidare förståelseram använts, då diskussionsdelen kritiskt granskar och tolkar utifrån 

tidigare forskning och valda teorier (ibid). I Kvale och Brinkmann (2014) förklaras det sunda 

förnuftets kritiska förståelse hos forskaren, där det sker en tolkning av informanternas utsagor, 

och vad de beskriver för upplevelser. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver även att en 

tolkning av ett uttalande från informanten, tillför en allmän kunskap om uttalandets innehåll, 

och att detta gör det möjligt att berika tolkningen av uttalandet. Denna tolkningsmodell som 

beskrivs av Kvale och Brinkman (2014) användes i reflektionskapitlet. Tolkningen stod då 

mellan vad som sägs av informanten i teori, och vad som intervjuande studenter genom 

inferensläsning tolkar vad som händer i praktiken..
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4.4.1 Tolkning av data ur ett socialpsykologiskt perspektiv

Ett socialpsykologiskt perspektiv har hjälpt till att tolka empirin utanför informanternas 

upplevelse av vad de berättat, och applicerat teorier på de uttalanden som framkommit. Efter 

utförda intervjuer uppdagades också ett behov av att ha ett genusperspektiv, då det under 

studiens gång inhämtades data där genusfrågor framkom tydligt. Genusperspektivet togs med 

i studien för att på bästa sätt kunna tolka och dra slutsatser av den inhämtade datan från 

informanterna. Utifrån den inhämtade empirin, och genom analysdelen av empirin, visades att 

en av de valda teorierna ansågs överflödig. Det inte ledde inte vidare till några direkta 

uttalanden från informanterna. Denna teoridel inbegrep hur förebilder, till exempel föräldrar 

kunde påverka under uppväxtåren, och guida barn i konfliktsammanhang. Då inga direkta 

resultat av detta framkom, endast vaga minnen, beslutades att denna del skulle tas bort från 

teorikapitlet och då även i analysdelen.  

4.5 Reliabilitet och validitet

Med reliabilitet menas att tillförlitligheten av att en mätning är stadig, och skulle ge samma 

resultat vid samma mätning men vid ett annat tillfälle (Trost, 2010). Detta är problematiskt 

vid kvalitativa studier, då de oftast söker breda svar med många nyanser, och vill ha möjlighet 

och utrymme att ge följdfrågor på informantens svar. Hög reliabilitet förutsätter ett statiskt 

förhållande, vilket egentligen är motsatsen till det som undersöks (ibid). Det måste tas hänsyn 

till att det är upplevelser av olika fenomen som undersöks, och att dessa kan se olika ut 

beroende på en persons dagliga mående och humör. I denna uppsats innebär det, till exempel 

att intervjufrågorna som ställts, ska ställas på ett sådant sätt att informanten skulle uppfatta 

frågan precis lika ytterligare en gång, och då ge samma svar som senast. Målet i denna 

uppsats har ändå varit att uppnå en hög tillförlitlighet, genom att tillsammans diskutera 

intervjufrågorna i förväg, för att ha så lika uppfattning om dem som möjligt och att sedan 

kunna ställa frågorna så lika som möjligt till informanten. Resultatet har dock påverkats av att 

följdfrågorna i de olika intervjuerna har kommit att se olika ut beroende på informantens svar 

på frågorna i intervjuguiden, då de anpassats efter individ och situation. Detta vägs upp 

genom att ha hög transparens under uppsatsens alla faser (ibid). Trost (2010) tar upp fyra 

olika komponenter som ibland särskiljs hos begreppet reliabilitet och dessa är:

1. Kongruens, som rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma sak;

2. Precision hänger samman med intervjuarens sätt att registrera svar;
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3. Objektivitet har att göra med skilda intervjuares sätt att registrera 

-om de registrerar samma sak likadant så är objektiviteten hög;

4. Konstans, som tar upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden eller vad det 

kan vara fråga om inte ändrar sig. (Trost, 2010, s. 131)

Den fjärde punkten, konstans, är vid kvalitativa studier inte riktigt lika relevant som vid 

kvantitativa studier, eftersom det är själva förändringen som är av intresse (ibid). Det externa 

bortfall som förekommit, är då två informanter gav återbud. En sämre reliabilitet uppkommer 

då urvalet förminskas. Den stora åldersskillnaden med de olika förhållandena gällande 

politiska beslut som påverkat familjer, men också de olika samhällsnormer som rått vid olika 

tidpunkter, vilka beskrivits, kan sägas ge en lägre reliabilitet.

Validitet, även kallat giltighet, innebär att forskaren mäter rätt sak. Validiteten mäter det som 

avsetts att mäta (Trost, 2010). I denna uppsats innebär det att ställa rätt frågor om rätt ämnen 

till informanterna, som är relevanta för syftet. Till exempel när informanten får frågan om vad 

jämställdhet betyder för informanten, då är det jämställdhet vi vill veta något om. Intresset 

ligger i informantens uppfattning av jämställdhet, inte den generella uppfattningen som finns i 

samhället. För att säkerställa hög validitet har detta bearbetats och säkrats med hjälp av 

diskussion mellan oss som skrivit frågorna till intervjuguiden och med handledare. 

I studien ska både dåtid och nutid undersökas, vilket gör att retroperspektiva frågor användes, 

vilket kan ge problem(Trost, 2010). Enligt Trost (2010) beskriver inte det hur det var då utan 

istället beskriver det hur informanten nu ser på hur det var då. En osäkerhet skapas kring hur 

informanten, och den som intervjuar, har samma tidsperspektiv i frågan, och att det kan 

drabba validiteten. Minne och nostalgi kan spela en roll då retroperspektiva frågor ställs. 

Hänsyn har tagits till detta i denna studie. Under intervjuerna har det förtydligats vilket 

tidsperspektiv som är aktuellt i var fråga för sig. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är det 

viktigt med giltigheten i en rapport. En rapport ska valideras på sju olika separata stadier 

under alla delar: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering 

(ibid). Frågor som då ställts för att kontrollera alla stadier är, om det som är tänkt att 

undersökas har blivit undersökt. Om de olika stegen och tillvägagångssätt i studien är 

försvarbara, och om resultaten kan anses tillförlitliga och trovärdiga (ibid). 
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4.6 Etik

De etiska riktlinjer med fyra huvudkrav som ställs av Vetenskapsrådet är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka användes i möte med 

informanterna, och gavs både skriftligt och beskrevs muntligt innan intervjun påbörjades 

enligt Vetenskapsrådet (2017). En samtyckesblankett skrevs på av samtliga informanter innan 

intervjun påbörjades. Dessa riktlinjer är till för att skydda informanterna, och en avvägning 

gjordes för att avgöra risk och kunskapsvinst. Etiska risker som kan uppkomma beskrivs av 

Kvale och Brinkmann (2014). Dessa risker kan innefatta en spänning mellan den som forskar 

på ett område, och dennes önskan att förvärva kunskap inom området, och en etisk omsorg 

(ibid). Dilemmat kan ge en risk för att forskningen istället blir ytlig (ibid). Genom hela 

processen har det diskuterats vad som ansetts vara korrekt och enligt Vetenskapsrådets (2017) 

etiska principer. 

4.6.1 Uppdelning av Vetenskapsrådets etiska principer

Vetenskapsrådets etiska principer har beaktats under hela arbetets gång. “De forskningsetiska 

principerna i det foljande har till syfte att ge normer for forhallandet mellan forskare och 

undersokningsdeltagare/uppgiftslamnare sa att vid konflikt en god avvagning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet.” (Vetenskapsrådet, 2017, s.6). Här nedan beskrivs 

de fyra huvudkrav som ingår i individskyddskravet. Begreppen både beskrivs och redogörs 

för hur de används i arbetet. 

Informanterna i studien har fått information och gett sitt samtycke till deltagande enligt 

informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa två krav innebär att 

den som deltar i en undersökning ska få information gällande studien och dess syfte, samt 

kontaktuppgifter till de berörda personer som är delaktiga i framtagandet av studien. De har 

också fått information till vad de ger samtycke till genom att delta, och hur materialet kommer 

att behandlas under arbetets gång, men också efter avslutat arbete (Vetenskapsrådet 2017). 

Kraven har tillgodosetts genom att de då fått information om vilket syfte uppsatsen har, och 

att deras medverkan är helt frivillig, kan avslutas helt eller avstå från att svara på vissa frågor 

detta helt utan negativa konsekvenser. Informanterna har även tagit del av att intervjuerna 

kommer att medverka i en C-uppsats i sociologi III, vid Karlstads universitet. De har fått 
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beskrivet hur materialet ska användas, och vem som ska läsa och ha tillgång till dessa 

intervjuer, vilka är: handledare, examinator, opponent och vi som skriver uppsatsen. De har 

också delgivits att materialet efter kursens avslut kommer att förstöras. Det finns ingen 

osäkerhet kring att informanterna är över 18 år. Inga påtryckningar eller försök att påverka 

intervjuer och resultat har medvetet gjorts. Inte heller har några beroendeförhållanden mellan 

informant och den som intervjuat förekommit. Konfidentialitetskravet har tagits i beaktande 

och förklarats för informanterna, det innebär att deltagare i en undersökning är helt anonyma, 

och att deras personuppgifter hanteras på korrekt sätt (ibid). Detta har beskrivits för 

informanterna. Information har getts om att de har skyddad identitet, och är helt anonyma i 

studien, då deras namn kommer att kodas. De namn som uppkommit under intervjun har 

transkriberats om till “bla-bla”. Vi som skrivit uppsatsen har inte skrivit på någon form av 

tystnadsplikt, men är helt medvetna om ett stort ansvar att inte utelämna något eller någon i de 

inhämtade uppgifterna från intervjutillfällena. Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet som 

ska följas vid en undersökning, och ger tillåtelse att endast använda det inhämtade materialet i 

forskningssyfte i denna C-uppsats. Det kommer inte att i någon form användas i kommersiella 

eller andra icke vetenskapliga syften (ibid). Dessa etiska riktlinjer blev alla informanter 

informerade om muntligt. Alla informanter fick möjlighet att läsa skriftligt i en blankett som 

överlämnades. De flesta informanter avstod, men lyssnade till den muntliga beskrivningen av 

ovan nämnda etiska regler. 

4.7 GDPR- föreskrifter för Karlstad Universitet

GDPR har genom dess föreskrifter gjort att det i intervjuguide uteslutits frågor om sexuell 

läggning, religion, hälsa, makt, psykisk och fysisk misshandel, sex och otrohet. Redan i 

tankearbetet kring intervjuguiden gjordes frågor utifrån de perspektiv som GDPR tillåter. 

Dessa har sedan följt med i alla stadier i arbetet med uppsatsen. Extra viktigt har varit att 

informera om anonymitet, frivillighet och möjligheten att avsluta intervjun, stå över frågor 

eller ta tillbaka sin medverkan. Syftet har efterfrågat kommunikation och konflikter i 

äktenskapet, vilket kan anses som privat information, och risk kan då finnas att informanten 

säger saker som sedan ångras. 

Karlstad Universitet har antagit GDPR i enlighet med följande föreskrifter enligt sex 

grundläggande principer. Dessa grundläggande principer ska tas i beaktning för behandling av 
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personuppgifter gällande uppsatsarbete vid Karlstad Universitet. Här nedan citerade från 

Karlstad Universitets (2019) hemsida:

 Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars 

personuppgifter vi behandlar, det vill säga den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet).

 Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare 

behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning).

 Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för 

vilka de behandlas (uppgiftsminimering).

 Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekthet). 

 Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en 

längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas 

(lagringsminimering).

 Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna 

(integritet och konfidentialitet). (Karlstads Universitet, 2019)

När behandling av personuppgifter förekommer i ett uppsatsarbete av studenter så finns på 

Karlstads Universitets hemsida en genomgång av nio steg som ska ses över och uppfyllas, för 

att hanteringen av personuppgifter ska kunna godkännas. Dessa steg citeras här nedan:

1. Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter.

2. Definiera syftet med behandlingen av personuppgifter och bedöma vilka uppgifter som måste 

samlas in.

3. Säkerställa att känsliga personuppgifter inte kommer att behandlas.

4. Bestämma hur informationen ska förvaras och säkerställ att den hanteras säkert under arbetet.

5. Bestämma vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är utfört.

6. Skriva informationsbrev och samtyckesblankett.

7. Fylla i formuläret för registrering av personuppgifter i uppsatsarbeten så att uppsatsen kan 

registreras i universitetets register av handledaren. 

8. Informera och inhämta samtycke från varje enskild person som ska delta i studien, samla in de 

nödvändiga personuppgifterna, och behandla personuppgifterna i enlighet med det som beslutades i steg 1-7 

ovan.   

9. Efter det att uppsatsarbetet har godkänts, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet i enlighet 

med det som beslutades i steg 5 ovan. (Karlstads Universitet, 2019)
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5. Resultat och analys
I detta kapitel presenteras empiriska data, vilka inhämtats från de 14 informanter som 

intervjuats. Här analyseras syftet med studien, som är att undersöka hur interaktionen mellan 

kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Dispositionen av 

resultatdelen delas upp i enlighet med de teman som framkom vid kodning i form av ord och 

fraser av resultatet, och dessa är: Arbets- och ansvarsfördelning, kommunikation och konflikt, 

likvärdighet, medan känslor och andra förutsättningar inte gav så mycket resultat men har 

ändå rubricerats. Dessa kommer att analyseras genom de svar som getts av informanterna i 

förhållande till uppsatsens syfte. Informanterna har haft äktenskap som varat mellan 18 år - 62 

år, och kan därmed sägas tillhöra olika generationer.

5.1 Arbets- och ansvarsfördelning

Denna del, 5.2, har tre underrubriker vilka är: Disposition av föräldraledigheten, 

Äktenskapets sociala fakta, Föräldrarnas olika roller, enligt den hetersexuella normen. 

Upplevelsen hos informanterna var att männen och kvinnorna i relationerna hade olika 

arbetsuppgifter, baserat på deras egna erfarenheter och förutsättningar. De var relativt nöjda 

med uppdelningen, där kvinnan skötte en större del av både hemarbetet och logistiken i 

hemmet och i familjen. Detta kunde vara en källa för diskussion i familjerna, samtidigt som 

det fanns en upplevelse av att de accepterat att det ser olika ut. IP7 uttrycker det så här: “– 

Jag har verkligen försökt att släppa ifrån mig mycket ansvar, och det säger jag för att 

generellt sett så är det ju så här att har man… jag har haft det att jag har tagit den kontrollen, 

för att jag har känt att annars har inte någonting blivit gjort” (IP7). De kvinnliga 
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informanterna uttryckte en upplevelse av att det fanns olika anledningar till att 

arbetsfördelningen såg ut som den gjorde. Bland annat att de inte tyckte att männen var nog 

bra på vissa uppgifter, eller inte litade på att det skulle bli gjort, och släppte därmed inte på 

kontrollen över sysslorna.

Logistiken i en familj är ett ansvar som är tids- och energikrävande. Det finns mycket ansvar 

som ingår i en familj, utöver själva hushållssysslorna. Allt ifrån att själv ta sig till sitt jobb, till 

att barnen ska ha nog med extrakläder på förskolan. “Spindeln i nätet” är ett förekommande 

begrepp från informanterna, som de tycker beskriver fenomenet. Detta upplevs då att 

“spindeln”  är kvinnorna i äktenskapet. Informanterna ombads att berätta om 

ansvarsfördelningen i familjen. Till exempel: Hur ansvaret såg ut? Hur ansvaret 

kommuniceras mellan makarna? och Vem som gjorde vad? IP6 svarade då: “– Där är det 

typiskt med kvinnliga, att man har familjens agenda i huvudet eller på papper. Ja men då får 

jag tala om för honom att – Nu ska du! så. Spindeln i nätet där, typiskt kvinnliga 

arbetsuppgifter” (IP6). Det finns, i studien, uttalanden om att kvinnorna i relationerna tog 

störst ansvar både gällande arbets- och ansvarsfördelningen i familjerna. De beskrev att de tog 

allt ansvar, men satte det inte i relation till att de ärvt sin roll från sina mödrar, ej heller att det 

handlade om dubbelarbete.

5.1.1 Disposition av föräldraledigheten 

Informanterna beskriver att kvinnorna endera varit hemmafruar när barnen var små, eller tagit 

ut flertalet föräldradagar från försäkringskassan. Detta har sedan avspeglat sig i att kvinnan 

under äktenskapet haft största ansvaret för hemarbete, barnuppfostran och ansvar för sociala 

sammanhang som berör familjen. Den inhämtade datan från intervjuerna, visade på att den 

stora spridningen i ålder hos informanterna, påverkade sättet att svara. Dels för att vid vissa 

tidpunkter fanns inte alla jämställdhetslagstiftningar som finns idag, till exempel där kvinnor 

och män förväntas kunna ta ut lika många föräldradagar. Dels för att normer och sociala 

strukturer helt enkelt såg annorlunda ut, som till exempel att kvinnan var hemma med 

familjen, och inte förvärvsarbetade. Ett exempel på en sådan fråga där årtalet gällande 

lagstiftningar spelar roll, är en fråga som handlade om hur föräldraledigheten användes. Av 

IP9 fick vi då svaret: 
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– Ja det va, när äldsta barnet, han är ju född 72 och då tror jag inte att vi hade någon 

föräldraledighet, den kom väl 74? Ja, hur såg det ut? Jag födde barn, jag jobba hos min pappa 

i en järnaffär, ja vad va jag hemma? Två veckor kanske? Och sen så hade vi barnflicka. (IP9) 

Informanterna hade olika möjligheter att ta ställning till frågan, eftersom de denna tidsperiod 

inte hade samma förutsättningar som resterande informanter då föräldraförsäkringen sett olika 

ut. I övrigt så var upplevelsen att det var kvinnorna i relationerna som hade tagit ut störst del 

av föräldraledigheten. Det ska också nämnas att det uttrycktes inget missnöje över fenomenet, 

utan tvärtom så var de enligt egen utsago nöjda med uppdelningen. “– Jag var hemma hela 

tiden, utav en praktisk anledning, för jag hade inte något jobb på bägge” (IP10). Det hade 

dock förts en diskussion angående uppdelningen av föräldraledigheten, men på grund av 

ekonomiska förutsättningar eller kvinnans arbetslöshet, så var frågan ofta då avgjord och 

kvinnan tog ut största delen av föräldraledigheten. Detta kan bero på social konstruktion av 

kön.

5.1.2 Äktenskapets sociala fakta

Informanterna uttryckte att det var ett gemensamt val de gjort, som ledde till de arbets- eller 

ansvarsuppgifter de hade i hemmet. Upplevelsen var att de var överens om vem som skulle 

vara hemma när barnen var små. Informanterna beskrev att det var kvinnan i familjen som var 

hemma flest dagar. Detta visar på en aspekt av äktenskapens sociala liv, som påverkats av och 

format makarnas individuella handlingar. Det kan bara beskrivas som sociala fakta. Begreppet 

sociala fakta beskrivs av Harriet Martineau och Emile Durkheim citerad nedan.

 [...] alla de institutioner och handlingsregler som begränsar eller kanaliserar mänskligt 

beteende. För individen kan sociala fakta upplevas ungefär som en yttre press, även om de för 

det allra mesta tas för givna och uppfattas som naturliga eller normala delar av livet. (Giddens 

& Sutton, 2014, s. 34) 

Ett exempel är hur föräldraledigheten disponerades mellan föräldrarna. Upplevelsen av vad 

informanterna beskrev var att det togs för givet hur föräldraledigheten skulle se ut, redan från 

början. Det uppfattades naturligt, och det var en normal del av livet, det upplevdes inte heller 

vara ett problem. Vilket kan tolkas genom sociala fakta. Vi kunde inte få några direkta svar på 

hur parterna diskuterade dessa jämställdhetsfrågor, även om det visade sig att det kunde leda 

till konflikt. I de fall det förekom (se citat 5.4.4.1) användes hammarmodellen som omnämns 

av Nilsson och Waldemarsson (2007). Det kunde bero på att det blev ett retroperspektiv, och 
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var i vissa fall långt tillbaka i tiden, där minnet kan spela in (Trost, 2010). Informanterna 

beskrev även att det sällan numera uppstod konflikter. Detta hade varit vanligare i början på 

äktenskapet. 

5.1.3 Föräldrarnas olika roller, enligt den heterosexuella normen

Bekkengen (2011) beskriver hur barncentreringen påverkar livet i familjen. “Mot bakgrund av 

den position som män intar i könsmaktsstrukturen ställs det inga krav på att män ska vara 

barncentrerade, det vill säga att de ska sätta barnets bästa i fokus och anpassa sitt liv efter 

barnens behov” (Bekkengen, 2011, s. 256). Trots att mammans och pappans roller närmar sig 

varandra, är det fortfarande så att pappan kan välja att ge avkall på karriär. Han kan också 

välja om han vill ta ut en lång föräldraledighet eller inte. Detta förutsätter dock att kvinnan är 

villig att anpassa sig. Kvinnan däremot förväntas både förvärvsarbeta och ta ansvar för 

familjen, medan mannen kan välja storleken på sin insats. Fortfarande förutsätts kvinnan vara 

den som är huvudansvarig för barnet, med de skyldigheter det medför. Kvinnor beskriver 

också att de avstår egentid till förmån för barnen (Bekkengen, 2011).

Enligt Bekkengen (2011) är villkoren för kvinnor och män olika, vilket påverkar hur parterna 

förhåller sig till varandra men även vilka handlingsutrymmen de har. Det pågår en interaktion 

mellan samhällsstrukturer, där föräldrarna intar olika positioner och där deras handlande 

påverkas av mekanismer i samhället. Det kan handla om normer som är kopplade till att vara 

mamma eller pappa, alltså man eller kvinna, den heterosexuella normen. Där mannen ska vara 

ekonomisk ansvarig för familjen, och kvinnan ska ansvara för barn och hem. Detta leder ofta 

till olika spelrum för föräldrarna. I vår empiri kan vi hitta dessa mönster där kvinnan tagit ut 

flest dagar av föräldraledigheten, och därmed sedan haft största ansvaret både när det gäller 

logistik och annat hemarbete i familjen (ibid).

5.2 Likvärdighet

I början av intervjuerna fick informanterna frågan om vad jämställdhet betyder för just dem. 

Det uppmärksammades att jämställdhet betyder att båda parter ska ha samma förutsättningar 

gällande bland annat hemarbete, jobb och lön. 

– Ja men jämställdheten, tycker jag, till exempel är lika lön för lika arbete. Om jag säger så, 

det tycker jag är jämställdhet. Sen så tycker jag inte alltid att jämställdhet behöver betyda att 
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man måste exakt diska tre diskar var, att byta däck varannan gång. Det kanske inte är...det kan 

ju vara en form av jämställdhet, men jag tycker inte den är så viktig, utan vi gör det vi är bra 

på. Men jag tycker liksom inte att den ena ska ha sämre utdelning för någonting det inte 

jämställdhet. (IP4)

IP10 hade följande syn på jämställdhet.

– Eh, det betyder att man har lika, jämställdhet är att man har lika stora förutsättningar för att 

kunna arbeta, lön, fördelning av arbete i hem, tid tänker jag också. Tid för fokus om man 

säger, fokus. och tolkningsföreträde och sådana grejer. Att det också är jämställt tänker jag. 

(IP10)

Informanterna upplevdes ha likvärdig förståelse för ordet jämställdhet, men applicerade på det 

lite olika på olika fenomen. De kvinnliga informanterna uttryckte dock inte att de själva 

dubbelarbetade, trots övergripande ansvar och arbete i hem och familj. En sammanfattning av 

dessa sektioner är att den teoretiska betydelsen för jämställdhet upplevdes vara lika hos 

informanterna. 

5.3 Genusperspektiv i olika generationer

Denna del, 5.3, har underrubriken: Normer, värderingar och mönster i ett äktenskapHär nedan 

har två olika genusperspektiv beskrivits av informanterna. Dessa två informanter, varav den 

ena är 40-talist och den andra 70-talist har beskrivit vad som kan anses var två idealtyper från 

olika tidsepoker, där det rådde olika sociala kontexter. Heteronormen på 60-talet när 40-

talisten hade små barn, var att kvinnan var hemmafru och skötte det som behövdes i hem av 

ansvar och arbete. På 90-talet när 70-talisten hade småbarn var heteronormen att kvinnan 

förvärvsarbetar, men samtidigt tog ut flest föräldradagar och skötte hemmet och ansvarade för 

familjen. För att visa hur olika tidskulturer beskriver jämlikhet och värde på uppgifter i en 

familj, så beskrivs följande av en 40-talist. Med tidskultur menar vi här hur politiska insatser, 

heteronormen och samhällsmönster upplevs av informanterna och har hur det har sett ut i 

olika decennier.

– Ja jämställdhet det är ju något som har kommit de sista 30 åren. Det här att man ska dela 

lika på allting. Förr var det ju mera så att kvinnor skötte det som var inne och männen skötte 

det som var ute. Det kanske berodde på att landsbygd hade en annan uppfattning än i städerna, 

där var de ju kanske lite tidigare med allting. Men nu är det ju jämställdhet i allting. Så pratas 
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det om, kanske lite till överdrift, tycker jag då. Ja det här med olika värden, det är ju alltid 

kvinnorna som sköter det sociala. Och det tror jag det är fortfarande även om jämställdheten 

finns där...Kontakter med släkt och se till att det blir ordning och reda när det är nån som 

fyller år, eller nån ska ha kalas. Ja jag tror nog att kvinnors jobb har lägre värde, fast det finns 

ju kvinnor som byter däck också, det var inte det. Men jag har aldrig gjort det.(IP1)

– Vad beror det på det här tror du, att det är olika värden? (intervjuande student)

– Jag tror det är generna jag, ja inte att det är så jättebra att det här med att vi ska jaga in 

karlarna, att göra det, och det, och vi ska ut och göra det. För många saker har ju med det att 

göra, kanske att karlarna är starkare, de klarar andra saker ... Som sagt var, jag tror det finns i 

ryggmärgen på de flesta. Karlar kan saker, de har fått varit med från början med sina pappor 

och vi har gått i mammornas fotspår oftast. Och det bär vi med oss (IP1)

– Så du menar att man lär sig av sina föräldrar. Det är inte genetiskt på det sättet utan att det är 

ett mönster som man följer? (intervjuande student)

 – Ja vi får det med oss från modersmjölken. (IP1)

40-talisten tvekar inte i sin roll vilket gör henne mindre förvirrad och stressad över sin roll i 

familjen och äktenskapet. I citatet beskriver informanten att hon anser olikheter och olika 

värden bero på gener. Hon låter också säker på sin sak. Lite senare beskriver hon ändå ett 

samhällsmönster, där män har varit med sina pappor och kvinnor lärt av sina mammor. Att få 

något från modersmjölken antas här betyda just att vi stöps in i olika roller redan som små 

barn. 40-talisten är född i en tidsanda när biologi regerar och analyserar sina erfarenheter 

utifrån den vetenskapen, “– Det är generna” trots att hon har förstått att det är ett mönster. 

Detta fortsätter genom intervjun, och ger en diskrepans i förståelsen mellan biologiska och 

socialpsykologiska roller. De yngre informanterna beskriver däremot en annan roll i 

äktenskapet, vilken ger en splittrad bild av kvinnans roll eller ickeroll. Här ligger 

diskrepansen i vem som ska/borde göra vad. Hur kommer det sig egentligen att kvinnor 

fortfarande ofta ses som huvudansvariga för hus och hem, trots att allt fler kvinnor i dagens 

Sverige samtidigt förvärvsarbetar? I våra intervjuer ställde vi frågor som handlade om 

ansvarsfördelning i hemmet, både gällande arbetsuppgifter men också om ansvar av olika 

slag. Dessa frågor gav uttömmande svar, men av olika karaktär beroende på vem som svarade. 

Informanten som citeras nedan förklarade att arbets- och ansvarsfördelningen hade blivit 

bättre efter många diskussioner och familjemöten, men att hon idag hade gett upp 

diskussionen och accepterat att arbetsfördelningen kommer att förbli snedfördelad. 
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Informanten beskriver sedan att det delvis kan bero på att hon själv inte alltid har släppt ifrån 

sig ansvaret. Avslutningsvis förklarade hon det så här:

– Eh, sen är det ju att en hel del av dessa sakerna har hamnat tillbaka på mitt bord för att, det 

har inte blivit gjort helt enkelt. Så om inte jag tar ansvar för det så händer det inte. Så jag 

tänker att hemma är det, det är ändå, alltså, ja vi kanske har 60/40 och det får en ju i mångt 

och mycket, det får en ju vara ganska nöjd med. Sen ska jag också säga att ehm, är det så att 

jag bara säger att nu kommer det här, och det här, och det här, och det här, kan inte jag. Jag 

hinner inte med, eller jag är inte fysiskt kapabel, eller så då går han ju gärna in och gör det. 

Bara han, jag tror inte det handlar om…, för han ser ju oss som jämställda. Så att det är inte 

det det handlar om, att han skulle ha en ovilja. Det är bara det att min man har inte den 

överblicken. För jag tänker att som kvinna är man så noga med att man ska se, en tittar 

liksom, vad heter det? Vidvinkel? Vidsyn? (IP7)

Det ska också nämnas att informanten, senare i intervjun, ger exempel på ensamstående män 

som fått lära sig att se helheten, och ordna “som en kvinna”, så hon menar att det kan ju inte 

vara en omöjlighet för männen att lära sig heller. Vår upplevelse är att det finns en osäkerhet 

kring hur det egentligen ska vara. Informanten pendlar fram och tillbaka mellan att det är en 

snedfördelad, orättvis arbetsfördelning, och att det istället skulle vara hennes eget fel att det 

blivit som det blivit. Vi anser att det är ett exempel på förvirringen som kan uppstå av socialt 

konstruerade kön. 

5.3.1 Normer, värderingar och mönster i ett äktenskap

I tidigare forskning beskriver Jansson (2009) begreppet kommunikationens mellanrum, han 

menar att varje yttrande innehar mellanrum. Dessa ger möjlighet för mottagaren att tolka vad 

som menas med både det som syns, och med det sagda. Här finns alltså möjlighet till stora 

fallgropar, men dessa kan förebyggas av att tidigt i konflikten läsa av den andres 

kommunikation (Ekstam, 2000). Informanterna beskriver, som till exempel tidigare nämnts i 

citat av IP9, att de idag har en mer konstruktiv kommunikation än i de tidiga åren av 

äktenskapet, vilket har hjälpt vid konfliktsituationer. Kommunikationens mellanrum kan 

därför ha tränats på under äktenskapets gång. Det kan även ha accepterats och legitimerats av 

den vardagliga mikromakt som kan pågå i ett äktenskap, och som beskrivs av Johansson och 

Lalander (2013) som en osynliggörande härskarteknik? Det kan också handla om 

gränssättningar, och från samhället skapade normer och mönster i ett äktenskap. Dessa kan 

sedan anammats och blivit egna skapade normer, och i några av fallen har det beskrivits att 

paren har varsina arenor i äktenskapet med klara gränser. Där har några också beskrivit att det 
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kan vara svårt att byta roller för att inte såra den andre “– [...] inte trampa henne på tårna” 

(IP3). I intervjun med 40-talisten har det ändå beskrivits som att de båda är nöjda med denna 

gränssättning. I tidigare forskning framgick hur Bekkengen (2011) beskriver normer och 

värderingar. Hon konstaterar att en diskrepans existerar mellan den diskursiva nivån, och 

mäns och kvinnors praktiker, men utan att det påverkar diskursen om olikhet. Hon tolkar att 

ett egenvärde finns i att upprätthålla olikheter mellan könen (ibid). I citatet från 40-talisten 

(IP1) kunde vi läsa att hon var säker på sin roll, och verkade nöjd med sin roll som kvinna i 

äktenskapet. Om det var en trygg föreställning eller ett påtvingat mönster som aldrig 

ifrågasatts, är dock svårt att avgöra. 

Judith Butler refererad i Johansson (2004) menar att kön och sexualitet konstrueras av språket 

i en process genom kulturella och normativa förfaranden och genom detta skapar sociala 

konstruktioner. De normativa, betydande fundament som 40-talisten (IP1) grundade sin roll i, 

har under decennierna överskridits och förändrat olika heteronormativa mönster.  

5.4 Kommunikation och konflikt

Den empiriska delen av kommunikation och konflikt kommer här nedan att beskrivas under 

fyra rubriker med underrubriker. Dessa är: kommunikationens betydelse mellan makar i 

äktenskapet, kommunikationsmodeller som används mellan makar i äktenskapet, 

kommunikationsroller och performativt perspektiv.

5.4.1 Kommunikationens betydelse mellan makar i äktenskap

I de data som inhämtats berättar informanterna, att kommunikationen i familjen och mellan 

makar är mycket viktig. De berättar också att det i början av äktenskapen kommunicerades 

mer än i dagsläget. Nedan redovisas ett citat av IP4 gällande kommunikation, som 

sammanfattar informanternas upplevelser av kommunikationen i deras äktenskap:

– Den betyder jättemycket och det tror jag inte heller att man tänker på det till 90 % av tiden 

en för då fungerar det eller hur? [...] när kommunikationen skevar litegrann eller brister det är 

då det blir ett negativt resultat. Det är klart att kommunikation är jätteviktig. (IP4)
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Vardagssamtalen, “everyday chit-chat”, uttrycker informanterna att de ofta har. De samtalar 

om planeringar, framtid, renoveringar, semesterplaner, erfarenheter, arbete, tv-program, 

barnen, släkten och så vidare.

– Just det där att vi har hittat som en plattform som vi trivs med. Det här vardagliga det 

behöver inte hända någonting hela tiden, man är utlämnade till varandra och vi kan sitta 

hemma, och vi kan prata mycket om ja, bara så här enkla saker. – Hur skulle en veranda kunna 

se ut? och så vi åker runt och titta då så där, det är nog mer så. (IP4) 

Det vanliga vardagssamtalet pågår dagligen, ofta när de kommer hem från arbetet, och senare 

på kvällen när barnen är i sina rum. Vardagssamtalet är det som informanterna beskriver som 

A och O i äktenskapet.

– Men vi umgås, det kan vara på morgon när vi lägger upp om jag ska iväg och jobba eller om 

han ska iväg och jobba. Hur vi lägger upp dagen. Nu har vi pratat om hur veckan ser ut, och vi 

avslutar alltid kvällen tillsammans, om inte jag jobbar kväll. Vi umgås väldigt mycket, är ju 

aldrig iväg och hittar på saker hos andra människor, utan vi är ju oftast ensamma tillsammans, 

och är hemma på kvällen. Vi uppskattar vår egen tid tillsammans oavsett om vi pratar eller om 

vi tittar på TV eller om vi bara är. (IP2)

Det har visat sig att kvinnor kommunicerade mest när det gällde muntlig kommunikation. 

Både manliga och kvinnliga informanter var överens. “– Ja det var det nog mest jag som 

pratar och han som lyssnar” (IP5). Informanterna beskrev att de i början av äktenskapet hade 

tränat på kommunikation mer. De informanterna hade gemensamt var att de tillbringade 

mycket tid tillsammans. Detta var ofta anspråkslösa möten eller planeringsmöten. 

Kommunikationen har avtagit med åren, för att de numera känner till varandras tankar och 

värderingar om det mesta. De uttalar också att de har blivit bättre på kommunikation med 

åren, och att de i de tidigare åren av äktenskapet kunde förekomma missförstånd, som då 

kunde leda till konflikt. Men att de samtidigt kan sakna samtalen från början av äktenskapet. 

“– Du sa att ni inte har så mycket konflikter längre” (intervjuande student).“ – Nej men där är 

det ju också under långa tider, vi känner varandra så väl så att man vet vad” (IP6). 

Informanterna har beskrivit både att de spenderar mycket tid tillsammans. De trivs med 

varandra under samtalen, men kan även uppskatta tystnaden tillsammans, och ge varandra 

egentid i den gemensamma samvaron. Informanterna har också beskrivit att de gör saker ihop. 

Alltifrån att ta små turer med bilen, se på tv, röja skog till renovering av hemmet. 

Som tidigare nämnts är vardagssamtalen viktiga i äktenskapen. Axelsson och Thylefors 

(2013) beskriver ett “everyday chit-chat”, och det anses förebygga friktion och missförstånd i 
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en relation, det bygger också upp en gemensam tankebild mellan parterna. Dessa 

vardagssamtal har beskrivits som att de delar och beskriver sina planer, och det är där de enas 

om stora och små beslut, och berättar om sina arbeten och tankar. “– Nej jag vet inte, inte så 

där att vi kan sätta oss på söndagen, sätta oss ner och lägga upp veckan. Sådär så vi ser vad 

som ska göras och vem som ska göra, vem som jobbar länge” (IP5). Enligt Axelsson och 

Thylefors (2013) är det en viktig del för att förebygga konflikt men även att det gagnar 

konflikten i ett “skarpt läge” och då förebygga en konfliktsituation. 

Det vardagliga mötet kan jämföras med Giddens teori (refererad i Johansson & Lalander, 

2013) om ontologisk trygghet som beskriver hur människan söker normalitet, och en önskan 

om att allt bara ska vara som det brukar vara. I denna trygga sociala omgivning som IP2 

beskriver i citatet, kan den egna identiteten och relationen oproblematiskt länkas till den värld 

individen lever i. Detta kan appliceras på de socialpsykologiska teorier som framställts i 

teorikapitlet. Ett begrepp som beskrivs i teorikapitlet är performativitet. I begreppet är det 

centrala att språket, orden, alstrar och konstruerar det sociala livet och personligheter hos 

människor. Det innebär att människan genom orden bidrar till att skapa sin egen och andras 

sociala verklighet (ibid). I det långa äktenskapet har de, genom kommunikationen, berättat för 

varandra hur de vill se på livet, och hur de vill lösa uppkomna konflikter. Därigenom har de 

skapat sina sociala verkligheter och handlingsmönster. Samtalen var fler i början på 

äktenskapet, och åsikterna gick mera ofta isär. SCB (2019) förklarar det faktum i tidigare 

forskning, att många äktenskap avslutas efter fyra år, det är då paren ställs inför 

samarbetsproblem och konflikter. De har då ännu inte lärt sig tolka varandra, som beskrivs av 

Jansson (2009). Generellt och sammanfattande kan sägas att våra informanter trivdes i det 

normala, i vardagen. De tillbringade mycket tid i varandras sällskap.

5.4.2 Kommunikationsmodeller som används mellan makar i äktenskap

Informanter har beskrivit tolkningsproblem. Det kan ha hänt vid tillfällen när de varit 

stressade, eller när det ligger en förutfattad mening bakom det sagda. De beskriver 

tolkningsproblemen som något de hade i början av äktenskapet. Nedan citeras IP7, som 

berättar att de nu efter ett långt äktenskap kan ta små turer in till staden för en fika. 

– Ibland kan det vara så här simpelt som att vi… sommartid så finns det ju en del caféer som 

inte finns annars, som har öppet kvällstid. Då kan det hända att vi bara liksom, bara min man 

och jag åker iväg och köper oss en varsin kaffe och sitter där. Och bara du vet liksom, pratar 
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lite allmänt sådär. Pratar lite om jobb eller pratar lite om du vet… Och det behöver inte vara så 

lång stund för det är bara det här att, bara en kommer, även om en bara är borta kanske 45 

minuter så kan det liksom…(IP7)

Den nya kontexten kan göra att samtalen dem emellan vidgas och nyanseras mera än om 

samma samtal hade pågått i hemmet. IP4 beskriver att de båda är bra på att gräla, ingen viker 

undan och de är överens om att detta fungerar bra för båda. “– [...] det brakar och blekar 

ganska ofta hemma hos oss så…[...] vi har aldrig hymlat med något sådant heller, det kan vara 

värre det, med tysthet[...] ...Ja det måste vi liksom, det är ju inte farligt. Vi ska inte skiljas för 

det” (IP4). IP4 menar att det finns inget farligt med en högljudd diskussion i grälform. 

Det beskrivs att mannen har ett handlingsspråk, det kan bestå av smekningar eller praktisk 

handling, och att mannen mer sällan klagar eller beklagar sig över kvinnans brister. Kvinnan 

påtalar mera ofta mannens tillkortakommanden. Det berättas också vid flera tillfällen om en 

annan modell där kvinnan “sår frön” för att senare kunna ta upp en fråga som hon länge 

förberett och som hon vill ha ett speciellt svar på. Denna metod användes oberoende av 

generation.

– Man har ju lirkat lite grann runt liksom. Och börjar lite försiktigt, kanske smugit runt så här, 

– Kanske det skulle vara bra att göra, se, eller tycker du annat? – Hur menar du då? kanske jag 

har fått till svar. Till exempel när det gällde att byta bil, ja du vet. Och till slut har det blivit så 

att vi har bytt bil till exempel, eller flyttat från hus till lägenhet. Men jag har gått lite runt i 

kring sådär. Och försökt att vänja, jag det tror jag fungerar bra. (IP1)

De kvinnliga informanterna upplever att de “lobbar” för en sak innan de tar upp den till 

diskussion. IP2 berättade om en förberedelse som hade tagit ett och ett halvt år att plantera 

hos sin man, men att det den gången var så viktigt för henne att saken blev “rätt”. “–[...] ja där 

har jag verkligen försökt att lösa problemet före konflikten kommer. Där har jag jobbat med 

[...] i ett och ett halvt år innan vi visste att att de skulle flytta tillbaka till Arvika” (IP2). Hon 

beskriver en situation där hon vet att de har olika mening och att hon därför sakta men säkert 

förbereder sin man på vad som ska hända för att förhindra en konflikt när dagen är inne. 

Modellen där ena parten planterar eller “lobbar” inför en tanke återkommer i vidare forskning 

då vi inte hittat någon teori eller modell som liknar det empiriska material vi inhämtat.

 

5.4.3 Kommunikationsroller
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Här har det efterfrågats hur, och om de i sina äktenskap har olika roller i kommunikationen. 

Informanterna upplever att kvinnan i familjen kommunicerar mest, och då ofta genom språk. 

Flera kvinnor menar också att de har tränat på att lyssna, och att inte avbryta. De menar att de 

försöker nu istället lyssna aktivt, genom att visa intresse och ställa frågor tillbaka, och att 

detta nu kommer naturligt. IP5 berättade att när de kommer hem från jobbet så pratar de, men 

lyssnar med ett “halvt öra” när den andre beskriver sin jobbdag. “– Och det är det ofta, och då 

lyssnar jag med ett halvt öra och kommer med en följdfråga. Jag pratar tillbaka och så lyssnar 

han med ett halvt öra. I bästa fall kommer han med följdfrågan, och så har vi fått ur oss och 

det är bra” (IP5). Denne informant var medveten om att den andra parten gjorde likadant, och 

att kunna få “prata av sig” utan att någon avbryter också kan kännas bra. Ekstam (2000) 

beskriver lyssnandet som en kommunikationsbro vilken kan förhindra att konflikt eskalerar. 

En grundläggande egenskap för en god kommunikation är att försöka lyssna och förstå vad 

den andre parten vill framföra. 

5.4.4 Performativt perspektiv

Här nedan skildras ett händelseförlopp som konstruerar det sociala livet, genom hur språket 

används. En informant beskrev både att arbetena var lika mycket värda, men senare i 

intervjun sa hon att mannen, som hon beskrev, var så duktig för att han hade putsat fönster i 

sitt hem. Hon reflekterade även själv över dubbla budskap. 

– Jag kan ju komma på mig själv med att om jag vet [...] och när jag var där så putsar mannen 

fönster. Jag sa:– Vad duktig du är. Det hade jag inte sagt till henne, utan det var gott att det var 

gjort. Så ja, ofta blir det så här [...] Det ska bara göras liksom. Ja, det blir osynliggjort, inte 

diskuterat. Det väger ingenting förrän det kanske kommer att bli en diskussion. (IP4)

Begreppet performativitet visar sig här genom att kvinnan uttalar att mannen är duktig, för att 

han gör något han inte antas eller skulle behöva göra. Det ena könet i detta fall mannen, är 

“duktig” för att han putsar fönster. Här stärks den patriarkala könsmaktsordningen genom att 

uttala ordet duktig. Ett performativt perspektiv innebär här att hennes uttalande vilar på 

positioner och kön, som skapats genom vårt språkbruk. Här förutsätts inte i samma grad att en 

kvinna är “duktig” när hon putsar fönster i sitt hem. Bekkengen (2011) synliggjorde även 

denna diskrepans mellan teori och praktik, det har vi beskrivit i kapitlet med tidigare 

forskning. 
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5.4.4.1 Förebygga och undvika konflikt i äktenskap 

Förebyggande av konflikt beskrivs som att arbete som ligger bakåt i tiden av informanterna. 

De flesta har inte längre behov, eller så beskriver de det som ett rutinarbete, något de gör 

omedvetet. IP5 beskriver även hur planering tillsammans kan förebygga konflikter. Många 

har sagt att konfliktförebyggande arbetet nu, efter ett långt äktenskap, fortlöper per automatik. 

“– Vi kan sätta oss på söndagen, sätta oss ner och lägga upp veckan så där så vi ser vad som 

ska göras, och vem som ska göra vad, vem som jobbar länge” (IP5). Det var också viktigare 

att förebygga dessa planeringskonflikter när barnen var små, och tiden knapp. 

Konfliktlösningar har varit svårt att komma åt i intervjuerna, snarare pratar informanterna om 

förebyggande av konflikter, genom att samtala och umgås. 

I den inhämtade empirin har dock sättet att undvika gräl, om än tillfälligt, hittat andra 

lösningar. Istället beskrivs olika tankar som uppkommit kring dessa situationer. När 

kommunikationen var i grälform beskrivs att mannen undviker kommunikationen, lämnar 

rummet eller går inte in i konflikten, utan möter den med tystnad.  ” – Vad är det som händer 

när han avviker? (intervjuande student). ”– Han skiter i att... eller jag vet inte... Han skiter 

säkert inte i det, han går väl ner och bearbetar det jag har sagt kanske… (IP5). De kvinnor 

som beskrivit detta, berättar att de tror att mannen behöver tid att bearbeta informationen, 

aggressionen, upprördheten och att han därför inte ger sig in i en diskussion, utan avvaktar, 

tills kvinnan inte längre är upprörd. Ingen man har beskrivit motsatsen, alltså att kvinnan 

avvikit från en diskussion, men att det ofta är kvinnan som är missnöjd med något och startar 

grälet. 

På frågan hur detta har fortsatt, kan det finnas olika lösningar. Kvinnliga informanter berättar 

istället att de skriver av sig frustrationen, eller lugnar sig och försöker sedan nå partnern 

pedagogiskt och med fakta. I de fall när informanterna beskrev att ett hammarmodellsgräl 

uppstod, och ena parten avvek, så användes till exempel brev som kommunikation. “– Då 

skriver man ett brev, och så skriver man av sig de där tankarna [...] även om jag hade hunnit 

fått fram det så hade inte mottagaren kunnat ta emot det just då” (IP6). Nilsson och 

Waldemarsson (2007) skriver om hammarmodellen som ofta förekommer i familjer, denna 

användes ofta av kvinnan i familjen. Den parten som var upprörd och använde 

hammarmodellen. En informant berättade att hon antog att han behövde tid att förstå och 

bearbeta det sagda, eftersom han gick därifrån. Då var det att ge partnern tid, som var en 
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hantering av konflikten. “–Han skiter i att eller jag vet inte. Han skiter säkert inte i det, han går 

väl och bearbetar det jag har sagt kanske” (IP5). IP5 beskrev även att det inte var någon idé att 

diskutera i det upprörda läget, och därav hans val att avvika. “– Jag väntar nog tills jag kanske 

är lite mer lite mindre ilsk och så tar jag upp det sen igen då” (IP5). IP 8 beskriver det så här: 

“– För jag vill gärna diskutera och liksom ta konflikten. [...] Han gick undan, och då blev jag 

vansinnig, för då gick han och jag (mimar som ett ropande) “kom tillbaka”! Haha, och då 

förstod inte jag att jag var tvungen att låta honom gå” (IP8). Det visades i vår empiri att när 

kvinnan i familjen använde denna modell, så valde mannen ofta att avvika från konflikten. Ett 

motstånd hade skapats av kvinnan istället för att lösa konflikten. Stå kvar när den andre 

avviker kan ses som en envägskommunikation, vilket kan leda till en eskalerande konflikt 

enligt Kyong Sook Øfsti (2012). Informanterna har beskrivit att de ser olika på hur 

kommunikation kan upplevas. När den ena menar att de diskuterar, så kan den andre tycka att 

det är en konflikt. Vi har funnit en undvikandespiral i empirin, men våra informanter ger 

intryck av att de istället, genom kommunikationen, skapat en performativitet som har 

genererat en förståelse dem emellan. Undvikandespiralen har då inte tillåtits att eskalera i 

äktenskapet, utan de finns förklaringar och förståelse som grund. 

– Han har ju strategin om det börjar bränna mera sådär så tar ju han och packar ihop och så 

går han ner i källaren. Och så går han och grejer där i verkstan, eller så går han ut och grejer 

eller nåt sånt där, tills jag… bara hon lugnar sig så blir det bra hehe...Han skiter i att… eller 

jag vet inte. Han skiter säkert inte i det, han går väl att bearbetar det jag har sagt kanske, och 

jag står kvar, är frustrerad...Han får ju inte, jag köper inte det att han bara går iväg Jag har ju 

lärt mig att han går iväg men jag släpper det ju inte. (IP5)

– För jag vill gärna diskutera och liksom ta konflikten. Jag upplever att min man var lite rädd 

för konflikter i början. Han gick undan och då blev jag vansinnig för då gick han och (mimar 

som ett ropande) “– Kom tillbaka”! Haha och då förstod inte jag att jag var tvungen att låta 

honom gå. Nej, så det är betydligt bättre, Vi har lärt oss med åren och övat under åren, ganska 

mycket genom åren av och till, faktiskt. (IP9)

I det empiriska resultatet som beskrivs ovan är det vanligt att ena parten avviker vid gräl. 

Kvinnliga informanter beskriver att när de diskuterar så kan mannen uppleva att det är en 

konflikt. Informanterna ville inte alltid beskriva en konflikträdsla, utan snarare olika behov. 

De förklarar det med att mannen behöver tid för att fundera. Den som startar konflikten har ju 

ofta ett argument och driver konflikten. Den part som väljer tystnad och eventuellt avviker, 

kommer in i en redan påbörjad tanke eller frustration. Detta diskuteras av Axelsson och 

Thylefors (2013) som en undvikandespiral, där den ena parten undviker att kommunicera. Det 
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kan sedan leda till att paren distanseras från varandra, istället för att skapa förståelse. Vår 

empiri beskriver dock att informanterna genom kommunikationen istället skapat en 

performativitet, som har genererat en förståelse dem emellan, trots att ena parten skapat ett 

undvikande mönster. I vår empiri är det mannen som undviker och kvinnan som har skapat en 

förståelse inför mannens undvikande. Något som tolkas i denna studie, som försvar av hans 

handlande.

 

5.4.4.2 Tystnades makt

Det finns en upplevelse av att kvinnorna i studien valde i att försvara och därmed legitimera 

mannens avvikande beteende, i de intervjuer som beskrevs ovan. Detta är dock en tolkning av 

empirin som analyserats, där en reflektion gjorts av en underliggande mening. Inget värde 

läggs i denna tolkning, om legitimeringen är bra för äktenskapet, eller om det belyser en 

könsmaktsstruktur som innefattar makt. Tystnaden, avvikandet kan tolkas ur olika perspektiv. 

Ett sådant är maktperspektiv i vardagslivet. I teorikapitlet beskrivs hur osynliggörande 

förekommer i vardagslivet och i ett äktenskap. Det är enligt Johansson och Lalander (2013) 

en av de härskartekniker som myntats av den norska socialpsykologen Berit Åhs. En sådan 

makt kan innefatta att inte svara på ett tilltal, att nonchalera en diskussion, genom att avvika 

och därmed förneka den som tilltalar, den sociala gest det innebär att svara någon på tilltal 

(Johansson & Lalander, 2013). Informanterna har inte beskrivit det motsatta, att mannen 

grälar och kvinnan avviker. 

5.4.4.3 Konstruktiva konflikter

Enligt Ekstam (2000) kan konflikter även vara konstruktiva. En konflikt kan leda till en 

positiv förändring, vilket kan ske om de inblandade respekterar varandras åsikter och försöker 

skärskåda innehållet i dessa, redan i ett första steg (ibid). “– Betydligt bättre nu än i början då, 

man har fått jobba på det. Eftersom vi är så olika och jag så spontan och rak och lite hetsig 

och han så lugn så hade vi, så det har ju gått upp och ner men vi har fått jobba på det” (IP9). 

Informanterna beskrev att de hade fler och större konflikter i början på sina äktenskap. Dessa 

hade avtagit med tiden. Det kan bero på att dessa frågor innebar en tillbakablick av 

äktenskapet, och frågan kom i ett retroperspektiv, vilket kan missgynna sanningshalten 

medvetet eller omedvetet (Trost, 2010). 
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6. Diskussion med reflektion

I detta kapitel diskuteras den inhämtade datan, tidigare forskning, teorier och dess relation till 

varandra. Studien syfte är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt 

uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Har studiens syfte uppnåtts? Har 

forskningsfrågorna blivit besvarade? Skiljer sig denna studie från tidigare forskning? Kapitlet 

delas in i två huvuddelar, den ena delen är en diskussion med avslutande sammanfattning 

gällande resultatet av inhämtad data. Den andra delen är i huvudsak en reflektion över det 

egna arbetet.
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6.1 Tolkning av symboler kan leda till konflikt

Under arbetet med B-rapporten upptäcktes ett glapp mellan teori och praktik i 

jämställdhetsfrågor. Då uppstod en fråga om detta glapp kunde kommuniceras i de långa 

äktenskapen. Även i denna studies empiri fanns det möjlighet vid flera tillfällen utläsa 

konflikter som handlade om tolkning hos mottagaren, och att detta kunde leda till 

missförstånd, som sedan kunde eskalera till en konflikt. Det visade sig också vid dessa 

tillfällen att konflikten handlade om jämställdhetsfrågor, trots att informanterna var överens 

om sin jämställdhet. De hade dock egna roller och arenor gällande ansvar och arbete i 

familjen, vilka de sa sig vara nöjda med. Ändå var de konflikter som uppkom grundade i 

arbets och ansvarsfördelning. Parterna kunde inte utläsa att det fanns en indirekt konflikt 

mellan dem, vilket kan beskrivas som att konflikten eskalerade mellan attityd och beteende. 

Denna situation kan jämföras med den envägskommunikation, dold kommunikation och 

tolkning av mellanrummen som Jansson (2009) beskriver. Budskapet i det som sägs når inte, 

eller blir inte mottaget och förstått, av den det är menat för. 

Informanterna upplevde att deras partner var sämre lyssnare än de själva var. Även detta kan 

kopplas till de tolkningsproblem som beskrivs ovan (ibid). I teoridelen redogörs för container-

felslutet av Haney (refererad i Nilsson & Waldemarsson, 2007). Där beskriver sändaren att 

meningen i det som sägs ryms i ord, och om så vore fallet skulle inga feltolkningar ske. 

Mening och innehåll skulle inte förändras mellan sändare och mottagare, och därmed skulle 

inga feltolkningar föreligga. Istället formuleras det vi säger, eller i de symboler vi sänder och 

tar emot, vilket omformuleras i mottagarens medvetande (ibid). Detta kan klargöra varför 

vissa konflikter eskalerar. Det som kan påstås utifrån intervjuerna i studien är, att det 

vardagliga samtalet är av stor vikt för att kommunikation ska kunna vara ett bra verktyg, för 

att undvika eller minska konflikter. Ur ett genusperspektiv behöver det tas hänsyn till att alla 

ord och all handling, kan bero på sociala konstruktioner av kön (Bekkengen, 2011). De är i sin 

kommunikation så influerade av normer och strukturer, att det egentligen inte ger en rättvis 

bild av hur kommunikationen i relationen faktiskt ser ut. Informanterna i studien har beskrivit 

att de trivs i vardagen och att de samtalar mycket med varandra. Dessa anspråkslösa 

vardagssamtal beskrivs av Axelsson och Thylefors (2013) som viktiga för att kunna avläsa 

och tolka sin partner vid konflikt, vilket hjälper konflikten att inte eskalera. 

6.1.1 Könsmaktsordningen i ett äktenskap ur ett genusperspektiv
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Bekkengen (2011) beskriver att den rådande könsmaktsordningen påverkar vilka positioner 

kvinnor och män intar i olika samhällsstrukturer. En socialpsykologisk analys är att 

människors tankar och beteende styrs genom språket. Språket navigerar i våra sociala 

kontexter, och begrepp kan ses som handlingar (Johansson & Lalander, 2013). Mellan makar i 

äktenskapet blir dessa talakter hela tiden till, och konstruerar mönster och normer inom 

äktenskapet. För att ge vårt syfte stöd och förståelse kan detta upptäcka och belysa den 

interaktion som sker i kommunikation, ur ett socialpsykologiskt perspektiv i äktenskapen. Vi 

har tidigare i arbetet skrivit om social konstruktion av kön, sociala kön, vilket är definitionen 

av ordet genus. Det finns flera sidor av denna studie som är intressanta att diskutera utifrån ett 

genusperspektiv. Till exempel värdet av arbetsinsatser som beskrivs i analyskapitlet av IP4. Vi 

har genom tidigare forskning av Bekkengen (2011) beskrivit och undersökt kvinnor och mäns 

roller i parrelationer. Den tidigare forskningen har varit mycket användbar för att gå tillbaka 

till och läsa, under hela arbetets gång. De två informanter som citerades i kapitel 5, påvisade 

generationsklyftan i jämställdhet i studien var 40-talisten och 70-talisten. Tillsammans med 

Bekkengen (2011) svarar på de på frågeställningen gällande hur ansvars- och 

arbetsfördelningen ser ut ur ett genusperspektiv, hos makar i ett långvarigt äktenskap. Samt 

visar på blandade känslor gällande roller i äktenskapet, och i olika generationer. Detta 

diskuterar Lynn Jamieson i kapitlet tidigare forskning, där hon menar att sexualitet och familj 

fortfarande påverkas av bristande jämlikhet men också att bristande jämlikhet visar sig olika i 

olika samhällsskikt. Angående klass kunde vi inte göra några parallella jämförelser, då 

informanterna i denna studie hade liknande bakgrunder. 

6.1.1.1 Social konstruktion av kön

Bekkengen (2011) redogör för olika syn på kön i en familj genom två diskurser som speglar 

den så kallade “kärnfamiljen”. Den ena handlar om hur män och kvinnor bör uppträda som 

föräldrar, och den andra diskursen är mellan förälder och barnet, och handlar om hur barnet 

ska tas om hand på bästa sätt (ibid). Vidare menar Bekkengen att den första diskursen 

bestämmer över hur den andra diskursen fungerar. Detta baseras inte enbart på biologiskt 

olika kön utan också utifrån olika egenskaper och förmågor, vilka gör att föräldrarna kan ge 

olika former av vård och omsorg gällande barnen. De biologiska skillnaderna får sociala 

konsekvenser i praktiken, men de konsekvenserna går oftast inte att förklara med endast 

biologiskt kön (ibid). Det handlar också om könsmaktsstrukturer och social konstruktion av 

kön som gör kvinnan underordnad, och därmed ger henne mindre handlingsutrymme. 
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Arbets- och ansvarsfördelningen ansågs av informanterna vara snedfördelad. Det upplevdes 

av oss, som en källa för konflikt i äktenskapet. Samtidigt som de uppgav att de kände sig 

nöjda, vilket kan tänkas ha skapat ett hinder i kommunikationen, med tanke på den otydlighet 

som en person sänder ut vid givande av dubbla budskap (Ekstam, 2000). Utifrån 

informanternas uttalande om sina upplevelser, kunde vi genom inferensläsning anta att de 

väljer att nöja sig i familjer med skev arbetsfördelning. 

Kyong Sook Øfsti (2012) menar att det idag finns en förväntan på moderna familjer att det 

ska vara jämställt, vilket i sin tur skapat ytterligare en arena för konflikter. Dessa 

förväntningar på moderna familjer beskrivs tydligt av IP7, även kallad 70-talisten, i 

analyskapitlet. Konflikter som kan gälla barnen, ansvarsfördelningen, hemarbete men också 

karriärfrågor som föräldraledighet. Här kan vi genom insamlade data ha hittat ett 

problemområde i äktenskap, som kräver en viss lyhördhet och kommunikationsförmåga, för 

att klara av det återkommande fenomenet gällande att relationen ska vara jämställd. Med hjälp 

av tidigare forskning av Kyong Sook Øfsti (2012), bekräftas att denna idag så kallade 

jämställda relation kan stöta på problem och osäkerhet av roller. Av detta kan vi dra slutsatsen 

att tvetydigheten kring könsroller och förvirringen kring social konstruktion av kön, kan leda 

till konflikter. Flera av våra kommunikationsteorier kan appliceras och/eller användas för 

denna problematik, till exempel performativitet. Performativitet är ett begrepp som utvecklas 

av Judith Butler och innefattar människors repetitiva och konstituerande handlingar 

(Johansson, 2004). I begreppet är det centrala att språket, orden, inte endast skildrar 

händelseförlopp och utan alstrar och konstruerar det sociala livet och personligheter hos 

människor. Det innebär att människan skapar sin egen och andras sociala verklighet. Detta 

påverkar i stort människors relationer. Modeller som hammarmodellen, kan skrämma och låsa 

en kommunikation, eller filter- och brusmodellen som kan otydliggöra en kommunikation, 

kan bli ett hinder i kommunikationen kring könsroller.

6.1.2 Samhällets normer skapar sociala konstruktioner

Under arbetet med studien upplevdes det att det finns en pågående diskussion i familjerna 

angående arbetsfördelningen, men att informanterna inte själva lyckas få syn på dessa endast 

med ett sunt förnuft, utan det behövs teoretiseras. De vet att det är ett problem med sned 

arbetsfördelning, men uttrycker aldrig varför det är så. En av dessa sneda arbetsfördelningar 

tas upp i analys av resultat, och det gäller föräldraledigheten. Våra informanter beskriver att 
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kvinnorna i de flesta fall endera varit hemmafruar när barnen var små, eller tagit ut flertalet 

föräldradagar från försäkringskassan. Detta har sedan avspeglat sig i att kvinnan under 

äktenskapet haft största ansvaret för hemarbete, barnuppfostran och ansvar för sociala 

sammanhang som berör familjen. Informanterna uttrycker inget missnöje över detta, men 

upplevelsen är att den person som tagit ut mest föräldraledighet har också utfört det mesta 

arbetet i hemmet. Detta visar den sociala konstruktionen av kön och vem som gör vad i 

samhället, vilket beskrivs av Bekkengen (2011). Även om vi har kommit långt gällande 

jämställdheten i Sverige så är det fortfarande en lång väg kvar med normer som är djupt 

rotade. 

En fråga som ställdes under intervjun, gällde förståelsen av begreppet jämställdhet löd: Vad 

betyder jämställdhet för dig? Informanterna hade relativt likvärdig uppfattning om ordet, men 

de valde att applicera det på olika fenomen. Informanterna talade om rätt till lika löner, rättvis 

arbetsfördelning i hemmet, och om lika rätt till fokus, som i rätt att fokusera på egna intressen 

och angelägenheter. Svaren vi fick på denna fråga, i relation till de andra frågorna som inte 

hade ordet jämställdhet, men som indirekt handlar om jämställdhet, såg olika ut. Vår 

upplevelse är att våra informanter vet vad jämställdhet är och vad det innebär. De kan 

applicera det på olika situationer, men har svårt att sen överföra kunskapen till sin egen 

praktiska livssituation. Det finns inte någon interaktion mellan teori och praktisk handling. 

Detta gör att vi kan dra en slutsats gällande att strukturer och normer angående kön, än idag 

har en inverkan på vilka roller kvinnor, respektive män tar sig an. 

6.1.2.1 Patriarkala strukturer

I inhämtad data syns att informanternas relationer vilar på de gamla patriarkala strukturerna 

gällande arbetsfördelningen mellan könen men att det samtidigt finns en upplevd jämställdhet. 

Ett exempel på detta är när IP1 beskriver hur rollerna i familjen är uppdelade. Informanterna 

menar att de är jämställda men under ytan kan vi genom inferensläsning av vårt material utläsa 

att det finns ojämställda förhållanden i relationerna. Tydliga exempel är 40-talistens (IP1) och 

70-talistens (IP4) uttalanden om arbetsfördelningen i familjen. Vi ser att 70-talisten dessutom 

kan analysera och se dessa patriarkala strukturer. Informanten ger ett exempel på 

ensamstående män som fått lära sig att se helheten och ordna “som en kvinna”, så hon menar 

att det kan ju inte vara en omöjlighet för männen att lära sig. Informanten pendlar fram och 

tillbaka mellan att det är en snedfördelad, orättvis arbetsfördelning, och att det istället skulle 
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vara hennes eget fel att det blivit som det blivit. Vi anser att det är ett exempel på förvirringen 

som kan uppstå av socialt konstruerade kön och patriarkala strukturer. 

I uppsatsen har diskuterats diskrepansen mellan jämställdhetens teori och praktik tidigare i 

uppsatsen, och återkommer även till det i denna del. Eftersom fenomenet dykt upp flertalet 

gånger, så konstateras att vi är något på spåren. Det bör finnas en anledning till att det 

återkommer, det är också något vi är bekanta med sedan vårt B-projekt. När detta diskuteras, 

resulterar det alltid i att det har med normer och samhällsstrukturer att göra. De patriarkala 

strukturerna lever vidare i vårt samhälle, och ger sig tillkänna genom till exempel rollerna i de 

äktenskap som citeras och beskrivs i 5.3 i analyskapitlet. I tidigare forskning uppdagades 

begreppet likvärdighet som Juul (2005) beskriver. Det innebär att människor är av samma 

värde, och utifrån det behandlas med samma respekt. Han beskriver vidare att inget får 

förringas eller förminskas på grund av den andres så kallade “givande omständighet”, vilket är 

en förutsättning som en person har, och som inte går att ändra på, till exempel kön. Juul (2005) 

menar då att detta är det enda alternativet till de förlegade patriarkala strukturer, som inte bara 

kunde ses i samhället, utan också influerade familjen, med mannen i toppen.

6.1.3 Observerad diskrepans från empirin

Det första glapp som uppdagades var att informanterna beskrev att de inte har kvar några 

gamla konflikter, utan löser dessa och lägger dem bakom sig. Samtidigt kunde det genom 

inferensläsning uppfattas att det var samma saker som diskuterades mellan makarna, gång 

efter annan, och som ledde vidare till konflikt. Detta kan vara en “grälpärla”, som rullas 

mellan makarna, och handlar om att låsa vissa konflikter, för att kunna hålla andra områden 

konfliktfria (Axelsson & Thylefors, 2013). Det andra glappet är detsamma som Bekkengen 

(2011) visar i tidigare forskning. Det gäller hur makar ser på jämställdhet, och hur det skiljer 

mellan teori och praktik. Det tredje glappet ligger i hur arbetsinsatser värderas. Informanterna 

sa att deras arbetsinsatser värderades lika, medan vi samtidigt kunde utläsa att mannen ofta 

gjorde punktinsatser, som värderades högre än de rutinarbeten som kvinnan ofta utförde. Ett 

exempel är med mannen som putsat fönster som IP4 beskriver. Vi drar slutsatsen att det finns 

en för informanterna osynliggjord jämställdhetsproblematik även i det långa äktenskapet, men 

att makarna kompenserat denna problematik på olika sätt. Detta har beskrivits som acceptans 

av situationen, förståelse för andra parten, försvar av andra parten och fasta roller i familjen. 

Våra frågor har varit riktade mot kommunikation, vilket har uteslutit andra fält i ett äktenskap 

vilka kan vara ekonomi, kärlek, lust, och annat.
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6.1.4 Sammanfattning av diskussion

 Tolkning av symboler kan leda till konflikt. 

 Sneda arbetsfördelningar och uttag av föräldraledighet. Informanterna uttrycker inget 

missnöje över detta, men upplevelsen är att den person som tagit ut mest 

föräldraledighet har också utfört det mesta arbetet i hemmet. 

 Informanterna beskriver att de är nöjda över sin livssituation. Det kan tänkas bero på 

den sociala konstruktion av kön och vem som gör vad i samhället, vilket beskrivs av 

Bekkengen (2011)

 Informanter vet vad jämställdhet är, vad det innebär, och  kan applicera det på olika 

situationer, men har svårt att sen överföra kunskapen till sin egen praktiska 

livssituation. Informanterna har inte själva lyckas få syn på dessa endast med ett sunt 

förnuft, utan det behöver teoretiseras

 Informanternas relationer vilar på de gamla patriarkala strukturerna gällande 

arbetsfördelningen mellan könen, men att det samtidigt finns en upplevd likvärdighet.

 Patriarkala strukturerna lever vidare i vårt samhälle än idag, och ger sig tillkänna 

genom till exempel rollerna i äktenskapen 

 En “grälpärla” finns, som rullas mellan makarna och handlar om att låsa vissa 

konflikter, för att kunna hålla andra områden konfliktfria.  

 Informanterna sa att deras arbetsinsatser värderades lika medan vi kunde utläsa att 

mannen ofta gjorde punktinsatser som värderades högre än de rutinarbeten som 

kvinnan ofta utförde.

 Vi drar slutsatsen att det finns en för informanterna osynliggjord 

jämställdhetsproblematik även i det långa äktenskapet, men att makarna kompenserat 

denna problematik på olika sätt. Till exempel genom acceptans av situationen, 

förståelse för andra parten, försvar av andra parten, fasta roller i familjen.

6.2 Reflektion av studien

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt 

uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Detta har analyserats och klargjorts genom ett 

socialpsykologiskt fönster som visar individens egenskaper, dess sociala omgivning och 
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samhällsstrukturens påverkan. Nedan kommer en påminnelse om de teorier som förklarar och 

beskriver studiens analys att presenteras. 

● Äktenskapets sociala fakta som innebär alla de institutioner och handlingsregler som 

begränsar eller kanaliserar mänskligt beteende (Giddens & Sutton, 2014). 

● Bekkengens teori angående den position män intar i könsmaktsstrukturen och att 

kvinnor anpassar sitt liv efter barnens behov - alltså att män och kvinnor intar olika 

roller i samhället på grund av normer och strukturer, vilket har tolkats och analyserats 

genom ett genusperspektiv.

● “[...] Genom min analys kan jag konstatera att det existerar en diskrepans mellan den 

diskursiva nivån och männens och kvinnornas praktiker, utan att det påverkar diskursen om 

olikhet. Detta tolkar jag som att det finns ett egenvärde i att upprätthålla olikheten mellan 

könen”(Bekkengen, 2011, s. 253)

● Kommunikationens mellanrum (Jansson, 2009) vilket ger tolkningsmöjligheter för 

mottagaren och ger möjlighet till stora fallgropar

● Mikromakt genom osynliggörande förekommer i vardagslivet och i ett äktenskap. Det 

är enligt Johansson och Lalander (2013) en av de härskartekniker som myntats av den 

norska socialpsykologen Berit Åhs. Det händer att någon avviker vid en konflikt, och 

lämnar ena parten kvar. Avvikande vid en diskussion kan ses som en härskarteknik 

kallad osynliggörande. Det innebär att parten inte lyssnar, utan istället ignorerar vad 

som sägs (ibid). Det kan bero på konflikträdsla, men även på makt. Detta kan sedan 

skapa normer och mönster för kommunikationen i äktenskapet

● Judith Butler refererad i Johansson (2004) - Socialt konstruerade kön vilket kan leda 

till en förvirring. Judith Butler, har kritiserat att det skulle finnas specifika ordningar 

och strukturer som styr könsblivandet (refererad i Johansson, 2004). Hon menar att 

kön och sexualitet konstrueras av språket i en process genom sociala, kulturella och 

normativa förfaranden. Hon menade att samhället grundar sig på normativa betydande 

fundament, men att det aldrig är kontinuerligt, utan det finns alltid möjlighet att 

överskrida och förändra dessa olika mönster (ibid). 

● Ontologisk trygghet, människor vill leva i en trygg miljö, och i Johansson och 

Lalander (2013) refereras det till vad Giddens kallar en “ontologisk trygghet”. 

Innebörden, att människan upplever världen som oproblematisk och att allt är som det 

brukar vara, men också att den egna identiteten kan sammanbindas med denna 
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normala världsbild. Normalitet kan sägas vara något som uppstår i en interaktion 

mellan kaos och ordning. Detta pågår som en ständig process i en relation.

● Everyday chit-chat, Axelsson och Thylefors (2013). Vikten av vardagssamtalen, 

“everyday chit-chat” beskrivs av Axelsson & Thylefors (2013). Dessa samtal beskrivs 

även i tidigare forskning som ett fatiskt samtal, och har visat sig mycket central i 

empirisk del, och i analysdel. Denna samtalsmodell handlar om att dela sina känslor 

inför något, det kan också vara planering för framtiden, eller tankar individen bär på. 

Det lär makarna att följa med in i varandras tankevärldar, och skapar en gemensam 

tankebild (ibid). Dessa samtal är många gånger anspråkslösa, men det är här vi skapar 

gemensamma planer, det är också här som beslut successivt växer fram.

● Språket hjälper oss att navigera i vår sociala kontext, och innefattar symboler och 

handlingar vilka hela tiden pågår som processer. Genom dessa konstruerar vi mönster 

och normer i äktenskapet. Språket konstruerar det sociala livet och personligheter hos 

människor. Vilket innebär att vi skapar egna och andras sociala verkligheter. Språket 

är det underlag som social interaktion vilar på, och som påverkar mänskliga relationer. 

Teorierna har jämförts med vad informanterna uttalat. Inferensläsning har gjorts för att kunna 

utläsa interaktionen mellan kommunikation och konflikt. Däremot har vi upplevt att samma 

diskrepans, som vi tidigare beskrivit från vår B-rapport, även finns i de långa äktenskap vi 

haft inblick i, genom detta arbete. Glappet mellan teoretiska tankar och uttalanden om 

jämställdhet, kontra handling och praktiska uttryck, har även i dessa fall lett till konflikt. 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver hur denna diskrepans kan förklaras genom att 

applicera teorier till det informanterna har berättat och att vi därigenom kan tolka problemet. 

Det kan vara svårt för informanterna själva att göra reflektioner, utan stöd av teorier. Vilket 

kan förklara glappet mellan informanternas förståelse av fenomenet jämställdhet som 

friktionsfritt, medan vi kan utläsa att detta faktiskt är en bidragande orsak till att utlösa 

konflikter. Vi har genom denna uppsats fått möjlighet att undersöka kommunikationens roll i 

äktenskap som varat mellan 20-60 år. Variationen mellan informanterna har varit stor då de 

beskriver olika tidskulturer, men också varit intressanta att jämföra ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv, vilket gjorts i analysdelen, där äktenskapets heteronormer diskuteras. 

6.2.1 Betydelsen av kontroll över sin vardag
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Informanterna har beskrivit att de trivs ihop i vardagen. En tanke är hur den ontologiska 

tryggheten eftersträvas. Det normala, det lilla sammanhanget, det som är hanterbart och som 

går att kontrollera blir en flykt från det globala samhället, där vi känner att vi inte kan 

påverka. Informanterna beskriver att de uppskattar att vara i vardagen, i vardagssamtalet med 

rutiner, och att var och en har egentid men ändå tillsammans. Ett exempel är när en informant 

beskriver det så här: “ –Just det där att vi har hittat som en plattform som vi trivs med, det här 

vardagliga det behöver inte hända någonting hela tiden man är utlämnade till varann och vi 

kan sitta hemma och vi kan prata mycket om jag bara så här enkla saker” (IP4). Giddens 

(refererad i Johansson, 2007) menar att människan präglas av ångest, och av den anledningen 

söker rutiner, som kan ge vardagen och därmed ge tillvaron en struktur. Han anser att denna 

trygghet eftersträvas för att skapa en social identitet. I vårt informationssamhälle, med alla de 

krav det ställer på individen, kan denna vardagsrutin med dess vardagssamtal göra oss 

människor trygga. Det händer noll, ingenting, men tillsammans med någon, det är vad 

makarna längtar efter. Makarna blir någon, de finns i ett sammanhang där de kan ha kontroll 

och få en identitet, utan att den andre ställer krav, eller ställer partnern till svars och inga val 

behöver göras. Makarna litar på varandra och kan vila i stunden. Giddens (ibid) påstår också 

att det inte är förrän vardagens rutiner upphör, som människan blir medveten om vikten av 

dessa. Sekulariseringen i vårt svenska samhälle gör att vi inte heller kan, eller vill, överlämna 

vår oro och maktlöshet till någon gud.  

Det finns mycket forskning kring kommunikation och konflikt. I denna uppsats har vi 

beskrivit kommunikation och konflikt utifrån de teorier vi beskrivit i punktform i kapitel 6.2. 

Vi har ansett att dessa kunnat beskriva hur en interaktion mellan konflikt och kommunikation 

kan pågå. Genom teorier och tidigare forskning har vi belyst är hur viktigt det är att 

kommunikationen är funktionell i ett äktenskap. Vilket också vår empiri bekräftar. Klart är att 

det i samhället saknas förebyggande åtgärder. Ingen manual för äktenskaplig kommunikation, 

eller träningslokal, för detta så viktiga verktyg i ett äktenskap, finns att få, för att förebygga 

konflikter. En konflikt med en partner innebär också en konflikt även med sig själv. En 

process och förhandling med sina egna behov, och utrymmet i äktenskapet pågår under 

konflikten med partnern. Individen vill både ha sin önskan och sina behov tillfredsställda, 

samtidigt som det finns en rädsla, då förhållandet med partnern hotas. Ett äktenskap innebär 

också ett beroendeförhållande som kan innefatta ekonomi, emotioner, förväntningar, och en 

konflikt är en risk eller en provokation, som kan vara emotionellt kostsam. Det blir kostnader 

för både samhälle och individ vid skilsmässor. Något samhälleligt organ skulle behöva 
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påminna om vikten av konsensus, för att förebygga skilsmässa och erbjuda utbildning i 

kommunikation.

6.2.2  Eftertanke

Efter att analyser av empiri och metoddel var skrivna så kan vi konstatera att vårt urval hade 

behövts tänkas igenom bättre, innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen. Till exempel kunde 

en jämförande studie mellan män och kvinnor varit intressant. Detta för att kunna få mer 

generaliserbara svar. I annat fall kunde en jämförande studie gjorts mellan 40-talister och 70-

talisters sätt att se på interaktion mellan kommunikation och konflikt. 

Studien kom att både beskriva mikro och makrosociologi, från familj till samhälle. Den kunde 

ha delats upp för att få en tydligare bild av det ena eller det andra. Efter att ha tagit del av 

Durkheims beskrivning av sociala fakta i Giddens och Sutton (2013), där detta beskrivs som 

följer:  “ [...] sociala fakta är alla de institutioner och handlingsregler som begränsar eller 

kanaliserar mänskligt beteende” (Giddens & Sutton, 2013, s. 34). Vi valde då att använda 

hans tankar om att inte utesluta några delar i ett sammanhang, men även att se på kvinnans 

roll i samhället, och därigenom placera det personliga inom vetenskapliga ramar. Detta gjorde 

också att vi genom Kvale och Brinkmann (2014) fick insikt i hur människor inte har förmåga 

att själva se diskrepansen i sin förståelse mellan teori och praktik. Vi har beskrivit att vi funnit 

flera glapp, som har behövt teoretiseras vetenskapligt för att kunna tolkas och förstås. Ordet 

konflikt kunde ha omformulerats för att ge informanterna en ofarlig bild av begreppet. Nu 

kunde vi uppmärksamma att de istället ville förminska ordet till diskussion, för att inte verka 

skrämmande. Vilket kunde ha gjort att vi fann denna diskrepans mellan vad de sa (att de inte 

hade så många konflikter) medan de samtidigt beskrev dagliga diskussioner om vardagens 

arbets- och ansvarsområden.

6.2.2.1 Genusperspektivet

Patriarkala strukturer, könsmaktsordning och genusperspektiv är tre ledande termer som varit 

centrala. Detta skulle ha uppmärksammats i större utsträckning ifall vi idag skulle starta 

arbetet med vår C-uppsats. Då det även har uppmärksammats som ett problemområde i 

forskningssammanhang och av regeringen getts nya direktiv som beskrivits i inledningen av 

denna studie. Genus har under arbetets gång visat sig vara aktuellt för oss som analytiker, vid 

bearbetning av materialet. Främst för att informanterna aldrig själva nämnde begrepp som 
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genus. Det var dock tydligt att relationerna i många fall baserades på de gamla patriarkala 

strukturer, med en traditionell könsmaktsordning. Det skulle då gjort att vi använt 

genusperspektivet redan i våra intervjuer, sett på de teorier som beskriver genus, och den 

inhämtade datan med “genusglasögonen” på. Analysen av materialet har ändå kunnat hitta 

dessa problemområden, som finns bakom kommunikationen, konflikterna, arbets- och 

ansvarsfördelningen. Samtliga av dessa ovan nämnda teman som framkom genom kodningen, 

kan i relationerna se ut att fungera bra, men det har visat sig att det är svårt att veta om det 

faktiskt är bra eller om informanterna influeras av samhällets normer och strukturer. Denna 

studie är skriven av kvinnor. Kvinnor som Bekkengen och Kyong Sook Øfsti, Judith Butler 

och Lynn Jamieson har även skrivit den tidigare forskning vi använt om genusteorier. Studien 

kan därför sägas ha ett kvinnoperspektiv både i analys och tidigare forskning. Johansson och 

Lalander (2013) refererar Judith Butler i de teorier som beskrivits i kapitel 3 om genus. Detta 

tillsammans kan beskrivas som att studien är analyserad genom kvinnors förståelsefönster 

över ämnet genus.

1.1

6.2.3 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka den modell vi inte funnit i litteraturen. Metoden att 

kvinnor “lobbar in” information och sår frön för vidare diskussion senare, denna metod verkar 

vanlig, då vi stött på den i flera intervjuer. Det vi i studien kan utläsa är att det inte är en fråga 

om intersektionalitet i kommunikationen, då det inte skiljer i etnicitet, klass och inte heller 

skiljer sig resultatet i ålder. Istället verkar det vara könsbundna normer eller traditioner. En 

undran som uppkommit under studien är om människors olika förmågor, gällande 

kommunikation och konflikt, är könsneutrala eller ej. Vilket kommer först, förmåga eller 

norm?
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8. Bilaga

2 8.1 Intervjuguide

Intervjuguide

Inledande frågor

Hur lange har ni varit ett par?

Hur gamla var ni nar ni blev tillsammans?

Hur lange hade ni varit ett par nar forsta barnet foddes?

Hur skulle du beskriva era bakgrunder?(likheter/skillnader i familj, vardeingar, satt att prata pa)

Arbetsfördelning, ansvar i familjen

Vad betyder jamstalldhet for dig?(Vad ar /innebar ansvar, ar det mer an tomma diskmaskinen/byta dack. 

Vad?)

Kan du beratta lite om hur foraldraledigheten anvandes?(Hur diskuterades denna)

Kan du beratta lite om hur arbetsfordelningen ser ut i hemmet?(Ar arbetsinsatserna lika mycket 

varda, tar lika mycket av er tid. Hur diskuteras detta?)

Kan du berätta lite om ansvarsfördelningen i familjen? (Vem ser till och ansvarar för sociala 

relationer...skola, slakt, fodelsedagar.)

Kommunikation

Vad betyder kommunikationen i forhallandet for dig?

Har ni vardagliga samtal med varandra? (Hur ser dessa ut? Vad handlar samtalen om? Spenderar ni 

mycket tid med varandra? Everyday chit-chat)

Vad tänker du om att förebygga konflikt med kommunikation?

Hur ser du på kommunikationen i ditt äktenskap? (Förstår ni varandra. Kommunikationskanaler, 

kroppsspråk, tonläge, Hinder i kommunikationen, upprepning, tolkningsproblem. Även 

begreppsförståelse/missförstånd med begrepp eller psykologiskt brus som till exempel misstänksamhet, 

fördomar eller försvar kan uppfattas som brus i kommunikationen. Projicera sina egna personliga drag när vi 

tolkar budskap.) 

Hur ser du på roller i kommunikationen, den som pratar/den som lyssnar?  (Sändare/mottagare, 

initiativ till kommunikation, vem pratar vem lyssnar, Hur lyssnar ni? aktivt? Med frågor? Med bekräftande ord?)

Hur/om har ni lart er att losa konflikter?(Teknik for att forebygga, forhandla och kompromissa. Attityder 

och beteende vid konflikter, Tillåts konflikter att eskalera eller hanteras de direkt.)
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Andra förutsattningar- konflikthardar

Hur tänker du gällande rädsla för konflikt? 

Vill du beratta om tidigare relationer? (Vad har du lart dig om kommunikation av dem?)

Hur ser era foraldrars aktenskap ut?(Har du lärt dig att hantera kommunikation och konflikter genom 

förebilder (positiva, negativa) i dina föräldrar?)

Vad tänker du om att arbeta med relationen? (Planerad samtalstid? Planerad tid tillsammans? Läst 

böcker i ämnet? Familjerådgivning? Projektion?)

Avslutande frågor

Har det varit viktig för dig att hålla ihop familjen?

Finns det något annat som du skulle vilja tillägga?
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