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"I think marriage is the hottest furnace of the spirit today. Much more difficult than solitude, much 

more challenging for people who want to work on themselves. It´s a situation in which there are no 

alibis, excrutiating most of the time... But it´s only in this situation that any kind of work can be 

done. Naturally I feel ambiguous about it." 

Leonard Cohen

Vi vill rikta ett varmt tack till våra informanter för att generöst ha delat med sig av personliga och 

relationella erfarenheter, vilket bidragit till ett rikt och omfattande material. Vi vill även tacka 

Niklas Westberg för engagerad och inspirerande handledning.

Malin & Hanne, januari 2014
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Abstract

Den här studien avser att, genom kvalitativa intervjuer med par, besvara frågan om hur vi kan förstå 
pars konflikter och hanteringen av dessa utifrån begreppen tillit, skam och genus. Begreppen syftar 
till att ge en kompletterad förståelse för pars konflikter på mikronivå, samt till att kontextualisera 
dessa i förhållande till en samhällelig genus- och tvåsamhetsnorm. Konflikter i parrelationer är att 
betrakta som nödvändiga och deras inverkan på relationen handlar om hur de hanteras, samt om hur 
paret interagerar överlag. Tillit tycks ha en preventiv funktion vad gäller konflikthantering och 
relationens tillstånd, och leder vidare till s.k. optimal differentiering, enligt vilken partnerna uppnår 
balans mellan individuella och relationella behov. Samtidigt konstateras att par bidrar till att 
upprätthålla genusordningen genom könsstereotypt beteende i konfliktsammanhang, där kvinnor 
oftare uppvisar ledsamhet och initierar försoning, medan män undviker konflikt och relaterade 
emotioner (skam och ledsamhet) samt uppvisar mer aggressivitet. Även tvåsamhetsnormen 
upprätthålls genom sanktionssystem där normöverträdelser genererar skam och utanförskap. 
Sammantaget kan därför konstateras att destruktiva sociala band upprätthålls, samtidigt som 
parrelationen tycks innehålla en konstruktiv potential som också möjliggör och inspirerar till 
optimalt differentierade och jämställda relationer.

Nyckelord: skam, tillit, konflikt, genus, parrelation 

This study intends, through qualitative interviews with couples, to answer the question of how we 
can understand conflicts between couples and their management based on the concepts of trust, 
shame and gender. These concepts aim to provide a completed understanding of couple’s conflicts 
at a micro level, and to contextualize them in relation to a societal gender and couple norm. Conflict 
in relationships is considered to be necessary and their impact on the relationship is about how they 
are handled, and how the couple interacts overall. Trust appears to have a preventive role in terms 
of conflict management and relationship's state, and leads on to the so-called optimal 
differentiation, under which the partners achieve a balance between individual and relational needs. 
At the same time we observed that couples help maintain the gender order through gender-
stereotype behavior in conflict situations, where women often exhibit sadness and initiates 
reconciliation, while men avoid conflict and related emotions (shame and sadness) and exhibit more 
aggression. Even the norm of couples is maintained through penalty systems where norm violations 
generate shame and exclusion. Overall, it can be concluded that destructive social ties are 
maintained, at the same time as close relationships appears to contain a constructive potential that 
also enables and inspires optimally differentiated and equal relations.

Key words: shame, trust, conflict, gender, partner relationship
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1. Inledning 
Vi har i denna kvalitativa studie om konflikthantering i parrelationer undersökt faktorer som 

reglerar konflikter mellan par med fokus på skam, tillit och genus. Enligt Scheff (1990) behöver 

sociala band ständigt omförhandlas för att utvecklas, och skam och avvisanden är vanliga inslag i 

nära relationer. Konflikter framstår således som nödvändiga, men innehåller samtidigt en destruktiv 

potential. Att närmare studera konflikt i nära relationer framstår därför som ändamålsenligt i syfte 

att bättre förstå hur hållbara relationer kan utvecklas. Normer kring skam är vidare kontextuellt 

konstruerade och vad som orsakar skam beror på vilka normer som gäller i ett visst sammanhang, 

samt hur brott mot dessa sanktioneras. Vad orsakar skam inom parrelationen och hur tar den sig 

uttryck? På vilka sätt reglerar skam kommunikation och konflikter i relationen?

En annan nyckelfaktor i nära relationer och i samband med konflikt tror vi är upplevelsen av 

tillit. Vilken roll spelar tillit när sociala band är hotade, det vill säga när skam framträder? Med hjälp 

av Gottmans (2011) teori om tillit och relaterade begrepp avser vi undersöka hur pars 

konfliktbeteende påverkas av deras känsla av tillit för varandra. Bråkar man mer eller mindre om 

man litar på varandra? Kan tillit fungera preventivt när det kommer till konfliktsituationer eller kan 

tillit bidra till att återupprätta sociala värden? Normer som reglerar skam, tillit och konflikt i 

parrelationer är också relaterade till yttre strukturer såsom till samhällets genusordning (Connell, 

2003). Då vi intresserar oss för och studerar heterosexuella parrelationer framstår således genus som 

ett givet teoretiskt perspektiv. Parrelationen utgör i moderna västerländska samhällen en given 

relationsstruktur - en norm - vare sig vi lever i en traditionell, heterosexuell parrelation, i en annan 

nära relation eller i avsaknad av en sådan relation. Parrelationens tillstånd och ramar angår därmed 

oss alla, men kan också problematiseras och ifrågasättas.

Att leva i en parrelation kan enligt vår erfarenhet både vara en lycklig erfarenhet och en mindre 

lycklig sådan, varför ökad förståelse för parrelationens betydelse och pars sätt att hantera konflikt 

tycks befogad såväl ur ett personligt som ur ett allmänt perspektiv. Att om möjligt identifiera 

faktorer som kan ha en preventiv funktion vid konflikt eller vad gäller relationens fortlevnad är 

också vår förhoppning. Parrelationer utgör en av de intimaste enheter som finns i samhället och 

kunskap om hur dessa fungerar kan därför förhoppningsvis säga oss något om det som vi allmänt 

betecknar som nära relationer. Därav får parrelationen i uppsatsen agera exempel på mänskligt 

samspel på mikronivå. Syftet med att använda sig av pars erfarenheter är vidare att parrelationen 

definieras utifrån ett slags ömsesidighet och har ett element av beständighet som tycks villkorad. Att 

hantera konflikter i detta slags enhet är därför, som nämnts, nödvändigt. Att leva tillsammans under 

samma tak anger dessutom samarbetsramar av ett unikt slag.
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Vi har, genom att intervjua sex par om deras personliga upplevelser i samband med konflikt med 

partnern, sökt besvara frågan om hur vi kan förstå pars konflikter och hanteringen av dessa utifrån  

begreppen tillit, skam och genus. Uppsatsen inleds med ett avsnitt som behandlar tidigare forskning 

där tillit, genus och skam ges en vidgad innebörd genom aktuell forskning, och där de även 

förankras i ett relationellt konfliktsammanhang. Därefter beskrivs hur vi metodologiskt gått tillväga 

vid uppsatsens utförande med särskilt fokus på förförståelse och tillvägagångssätt. Teoriavsnittet 

inleds med en kort motivering för att därefter övergå i en fördjupning av adekvata teoretiska 

begrepp inom områdena skam, genus, tillit och konflikthantering. Därefter presenteras resultatet av 

intervjuerna enligt de mönster vi identifierat, för att avslutningsvis mynna ut i en sammanfattande 

analys där dessa mönster knyts samman med relevant teori.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att identifiera faktorer som framstår som betydelsefulla vid pars 

konflikter och då särskilt fokusera på förekomst av skam och tillit, samt att diskutera och 

kontextualisera konflikt i parrelationer med hjälp av bl.a. genusteori. För att förstå den etablerade 

parrelationens konfliktsituationer har vi valt att intervjua sex par angående deras erfarenheter av 

konflikter inom deras respektive relationer. Urvalet består av heterosexuella par som har levt 

tillsammans i minst fem år. Samtliga har barn, är mellan 25 och 45 år och bor i Göteborg eller 

Varberg.

2. Bakgrund och tidigare forskning
Tidigare forskning som berör konflikt i parrelationer med fokus på tillit, skam och genus återfinns 

inom olika ämnesfält. Nedan följer en redogörelse för intressant forskning som syftar till att 

fördjupa och kontextualisera dessa begrepp, samt till att knyta dem samman med konflikt i en nära 

(par)relation. Avsnittet inleds med en presentation av tillitsbegreppet för att därefter behandla 

områdena konflikt, genus och skam.

Tillit, eller “trust” som det heter på engelska, är ett omfattande forskningsfält som studeras inom 

en rad olika dicipliner. Intresset för tillit och dess avgörande betydelse för mänskligt samspel 

återspeglas i pågående forskning inom såväl sociologi och nationalekonomi som psykologi och 

neurobiologi. Definition och innebörd varierar stort, liksom vilka begrepp som betraktas som 

besläktade eller närliggande. Inom sociologisk forskning kring tillit är en maktaspekt ofta central 

medan tonvikten inom psykologin läggs på vikten av att utveckla en grundläggande tillit tidigt i 

livet (Gottman, 2011). När det kommer till tillitens funktion i vuxna relationer har till exempel 

undersökningen som ligger till grund för artikeln What do people desire in others? (Cottrell, 
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Neuberg & Li, 2007) visat att tillförlitlighet är den mest önskade egenskapen när människor får 

skatta vad de tycker är viktigast hos andra.

Gottmans (2011) forskning bottnar teoretiskt bl.a. i John Bowlbys anknytningsteori och belyser 

hur anknytningsmönster hos vuxna avgör deras förmåga att skapa nära relationer. För att kunna 

känna sig trygg i en parrelation måste båda partnerna knyta an till varandra på ett tryggt och 

tillitsfullt sätt, vilket påtagligt underlättas om båda har med sig ett tryggt anknytningsmönster från 

de första levnadsåren (Gottman, 2011:344). Ett sådant anknytningsmönster grundläggs genom att 

föräldrarna lyssnar in och speglar barnets känslomässiga behov. Övriga två så kallade organiserade 

anknytningsmönster är undvikande och ambivalent anknytning. Den förra kännetecknas av att 

barnet lärt sig att uttryckta behov genererar avvisande och att optimal närhet därmed uppnås genom 

att hålla avstånd, medan det senare innebär att barnet upplever förälderns omsorg som oförutsägbar 

och då blir angelägen om att kontrollera förälderns minsta rörelse, gärna med hjälp av gnäll och 

oriktade känsloutbrott (Karlsson, 2012:69). Det är dock möjligt att öva upp ett förhållningssätt i 

vuxen ålder som motsvarar den trygga anknytningen även om man inte själv erfarit den (Gottman, 

2011). Gottmans studier kretsar kring parrelationer och deras konflikter samt pars förmåga att 

bygga en god grund för kommunikation och konflikthantering. Studierna innefattar heterosexuella 

såväl som samkönade relationer, unga såväl som äldre och de spänner över allt från de mest 

välfungerande relationerna till dem som innehåller destruktivitet och våld.

Grosse (2012) undersöker i avhandlingen ”Kommer tid, kommer tillit? - unga vuxnas och  

medelålders erfarenheter” (Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet) i vilken 

uträckning individer säger sig känna tillit för varandra, samt hur detta påverkas av relationella 

erfarenheter, personliga egenskaper samt var de åldersmässigt befinner sig i livet. Grosse 

strukturerar sitt resultat utifrån tre teman; sfärlogiken, närhetsprincipen, och tids- och 

åldersperspektivet. Sfärlogik syftar till att förklara hur tillit uppstår och upprätthålls. Kortfattat 

innebär sfärlogik att personliga egenskaper och erfarenheter från en specifik livssfär påverkar den 

upplevda tilliten inom samma sfär. Positiva erfarenheter leder således till ökad tillit inom sfären, 

medan negativa erfarenheter resulterar i minskad tillit. Vanligen krävs ett flertal negativa 

erfarenheter eller mycket allvarliga sådana såsom våld eller annan kränkning för att rubba tillit på 

sikt. Grosse finner också vissa överföringseffekter, d.v.s. att förekomst eller frånvaro av tillit inom 

en sfär påverkar upplevd tillit inom en annan.

Grosses resultat tyder vidare på att negativa erfarenheter i nära relationer ofta skadar tilliten 

mellan parterna på sikt trots att man fortsätter att umgås eller leva tillsammans och därmed 

ackumulerar erfarenheter på grund av “relationens art”. Maktasymmetri bidrar således till minskat 
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förtroende (som exempelvis kan vara fallet mellan kvinnor och män). Upplevd osäkerhet inför 

motpartens framtida agerande motverkar också tillit, och Grosse beskriver bl.a. tillit som ”en 

accepterad sårbarhet gentemot partnern” (Grosse, 2012:238). En kombination av aktör och 

handling behöver således tas i beaktande för att kunna kategorisera en erfarenhet som främjande 

eller hämmande för tilliten.

Konflikthantering (konfliktlösning) är ett stort forskningsfält och spänner över hela det 

mänskliga, från mikro- till makro-nivå, och återfinns både inom professionella fält och inom det 

privata livet. I artikeln Making Agreements and Managing Conflicts: Swedish Dual-Earner Couples  

in Theory and Practice (Björnberg 2004) beskrivs konfliktsituationer i heterosexuella parrelationer 

utifrån ett maktperspektiv, där konflikter ses som förhandlingar kring utrymme och inflytande inom 

relationen. Björnberg menar att nära relationer alltid innehåller ett mått av beroende och att partnern 

kan utöva makt genom att kontrollera den andres behov. Begreppet normativ makt relaterar till hur 

genusnormer påverkar samspelet mellan människor på individnivå, genom att vi aktivt väljer att 

agera utifrån vad som anses korrekt baserat på dessa normer. Utövandet av normativ makt återfinns 

i konfliktsituationer mellan par på så vis att genusnormativt agerande bidrar till att upprätthålla 

rådande maktordning, vilket också skapar makt hos aktören. Björnberg beskriver olika 

konflikthanteringsstilar inom relationer: vid tävling söker båda partner maximera sin makt och den 

starkaste vinner, vid underkastelse åsidosätter någon part sina egna behov och intressen som ett sätt 

att hantera konflikten. Den senare varianten kan leda till en kompromiss eller till ett framtida 

undvikande av konfliktämnet. Björnberg går i artikeln vidare med att beskriva hur olika par 

misslyckas med att hantera sina konflikter till följd av genusnormativ maktobalans.

Vad gäller forskning som knyter an till begreppen genus och skam beskriver Brown (2008) att 

kvinnors värde och självkänsla tidigt associeras till prestationer och till förmågan att ”vara tillags”, 

och då grundläggs samtidigt en inre upplevelse av skam över den egna personen. Skamkänslor 

följer sedan individen upp i vuxen ålder, där den fortsätter att hämma och inverka negativt på 

kvinnors relationer och livskvalitet. Browns forskning visar på ett tydligt mönster av hur känslor av 

skam i västerländsk kultur omärkligt styr våra liv, till den grad att vi förlorar kontakten med dem vi 

”egentligen” är. Skam påverkar oss således i alla aspekter av våra liv: inte minst i 

kärleksförhållanden och parrelationer av det slag vi avser studera, samt i synen på vår identitet.

Vid en scanning av fältet vad gäller skam och dess relation till konflikt, blir det tydligt att 

begreppet skam ofta står i relation till begreppet skuld och att förståelsen då rör sig på en 

individualpsykologisk nivå. T.ex. behandlas skam i relation till skuld i artikeln Empathy, Shame,  

Guilt, and Narratives of Interpersonal Conflicts: Guilt-Prone People Are Better at Perspective  
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Talking (Leith & Baumeister, 1998). Författarna visar att skuld har en positiv effekt på 

relationsbyggande, genom att den är besläktad med empatisk förmåga och mentalisering av den 

andres behov. Skam å andra sidan, menar författarna, har inga positiva effekter på social interaktion. 

Vikten av att definiera betydelsen av nyckelbegreppen framstår därmed som central, så att dessa 

överensstämmer med teoriernas tolkning av dem.

I artikeln The Positive Side of Negative Emotion; The Role of Guilt and Shame in Coping with  

Interpersonal Conflict (2012) visar författarna Hadar och Rachel också på hur skam definieras i 

relation till skuld och hur sådana känslor påverkar individers sätt att hantera konflikter. Känslor av 

skam sägs i relationer leda till mer aggressioner och därmed till fler konflikter, eftersom 

aggressioner inte medför katharsiseffekter utan snarare leder till mer aggression. Känslor som 

uppkommer till följd av skam blir följaktligen viktiga att identifiera i vår undersökning, eftersom 

tidigare forskning så tydligt visar på att upplevelse av skam genererar andra slags emotioner och 

beteenden.

3. Metod
För att göra studien begriplig ur ett metodologiskt perspektiv redogör vi i detta kapitel för de 

riktlinjer som guidat forskningsprocessen och vidare hur dessa varit avgörande för våra val som 

forskare. Vi kommer dels att beskriva metodologiska principer ur ett teoretiskt perspektiv, och dels 

visa hur vår praktiska tillämpning av dessa har präglat resultatet.

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats
Denna undersökning grundar sig i en kvalitativ forskningsdesign i syfte att närma sig en ökad 

förståelse för ett socialt fenomen utifrån informanternas beskrivningar av detta. Således har vi med 

hjälp av teori tolkat och analyserat vårt empiriska material utifrån en hermeneutisk idétradition. 

Med utgångspunkt i vår problemformulering om hur vi kan förstå pars konflikter och hanteringen 

av dessa utifrån begreppen tillit, skam och genus framstod en hermeneutisk ansats som mest rimlig, 

då vi ämnade bygga vår förståelse för pars konflikter baserad på en tolkning av deras beskrivningar. 

Där positivismen strävar efter att undersöka och förklara relationen mellan orsak och verkan samt 

efter att iaktta regelbundenheter, söker hermeneutiken just förstå och tolka sociala och kulturella 

strukturer, mönster och processer på det sätt vi avser göra i uppsatsen. Man kan således säga att 

själva tolkningen utgör den huvudsakliga forskningsmetoden, vilket i sig indikerar att någon absolut 
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sanning knappast står att finna.  Hermeneutik handlar dels om hur vi kan tolka, det vill säga om 

metoder för tolkning, och dels om förståelse som sådan. Inte minst betraktas forskarens 

förförståelse (vilken vi utförligt redogör för nedan) som den fond mot vilken en specifik tolkning 

utvecklas. Potentiella läsare bör därför läsa uppsatsen med detta i åtanke och på samma sätt som vi 

har gjort i vår tolkning av parens beskrivningar, placera det sagda i en aktuell samhällelig kontext. 

Den så kallade hermeneutiska cirkeln beskriver hur förståelse uppkommer i en växelverkan 

mellan del och helhet, mellan redan befintlig tolkning (det vill säga förförståelse) och ny kunskap 

(Birkler, 2008). Forskarens ursprungliga helhetsförståelse kompletteras under forskningsprocessen 

med ny delförståelse, vilken i sin tur skapar ny helhetsförståelse. Ny kunskap genereras således 

genom en cirkelrörelse, varför vi avslutningsvis i uppsatsen (se “Diskussion”) valt att återknyta till 

vår förförståelse och redogöra för hur en mer kompletterad förståelse för pars konflikter har 

utvecklats parallellt med uppsatsarbetet. Tolkningsprocessen inom hermeneutiken förutsätter 

således en medvetenhet kring den egna förförståelsen och en insikt om dennas ofullständiga natur, 

samt en öppenhet för att förståelsen under processen kan komma att ändras (Ödman, 2007). Vi 

redogör därför för vår förförståelse liksom för hur vi har valt att i praktiken hantera denna under 

rubriken “Förförståelse” nedan. Relationen mellan forskaren och undersökningsobjektet är också 

dialektiskt, i det att den förståelse som uppnås förutsätter forskaren som betydelseangivande subjekt 

(Ödman, 2007).

3.2 Förförståelse
Redan innan vi påbörjade denna studie inbegrep vår förståelse för ämnet antaganden om vad som är 

en fungerande relation och vad konflikter fyller för funktion relationellt. Några av dessa kan 

formuleras som att konflikter är vardagliga, nödvändiga och att de innehåller konstruktiva såväl 

som destruktiva möjligheter för både individen och relationen. Att i intervjusituationen ställa frågor 

utan att låta dessa antaganden stå i vägen har varit en viktig utmaning under materialinsamlingen 

(Ödman, 2013). Vi har också försökt vara medvetna om hur vi ser på skillnader mellan män och 

kvinnor när vi ställde frågor och tolkade svar eftersom vi lever i ett samhälle som, i likhet med 

andra samhällen, utmärks och definieras av specifika regel- och normsystem. Några av dessa rör 

just relationsbildning, könsmaktsförhållanden och kommunikation såsom normen om den 

heterosexuella parrelationen samt en genusordning som definierar kvinnors och mäns positioner, 

status och makt i samhället och i förhållande till andra människor och som dessutom illustreras i 

vårt sätt att kommunicera. Med andra ord, vi präglas av det samhälle vi lever i, och detta formar 
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också vår förförståelse.

Våra mer personliga erfarenheter av parrelationer är varierande och inbegriper både konstruktiva 

inslag där konflikter hanterats på ett sätt som bidragit till att relationer utvecklats och fördjupats, 

men även upplevelser av mer destruktiv karaktär som resulterat i att relationer upphört och att tillit 

spelats ut. Det framstår också som befogat att redogöra för att vi som skrivit uppsatsen lever med 

skilda perspektiv på tvåsamheten: en av oss i en heterosexuell parrelation, en av oss i ensamhushåll, 

samt att vi i olika grad möter och umgås med par och individer som både faller inom och utanför 

samhällets familjenorm. Vi tror att våra olika sociala erfarenheter och utgångspunkter har bidragit 

till en mer nyanserad blick på ”fältet” och därmed till en kompletterad förståelse för de fenomen vi 

studerar.

Som en röd tråd genom studien, och genom våra liv, löper genusteorin. I parrelationer framstår 

den som ständigt aktuell och närmast ofrånkomlig. Som unga kvinnor, ensamstående, mödrar och 

sambos tror vi att denna teori kan bidra med relevanta förklaringsmodeller till de relationella 

fenomen och förutsättningar vi möter i vår vardag, och till den heterosexuella parrelationen 

specifikt. Det är således vår förhoppning att denna studie bidrar till att ytterligare kartlägga 

dynamiken i nära relationer i det moderna, västerländska samhället.

3.3 Val av metod
Detta är en kvalitativ studie om parrelationers konflikter. Det som kännetecknar en kvalitativ studie 

är att forskaren tolkar och analyserar lågt strukturerade data för att skapa en fördjupad förståelse för 

hur attityder och idéer påverkar människors handlingar (Ödman, 2007). Den kvalitativa intervjun 

lämpar sig därför väl för vårt studieobjekt då vi ju har haft för avsikt att studera hur skam och tillit 

yttrar sig i parrelationer vid konflikt, samt betydelsen av genus i sammanhanget. Vidare var vi 

intresserade av att formulera en ”hur- och varför-fråga”, vilka enligt Yin (2011) bäst besvaras med 

hjälp av fallstudier, experiment eller historiskt inriktade studier. Eftersom vi ville studera något där 

variablerna inte låter sig kontrolleras var experiment inte aktuellt. Fallstudien rymmer två typer av 

empiriska belägg som inte återfinns i historiska studier (observation och intervju) och vissa aspekter 

av fallstudiemetodiken har därför inspirerat oss, då vi i vår studie avsåg att genomföra parintervjuer 

vid materialinsamlingen för att därefter tolka parens beskrivningar.

Definitionen av den s.k. analysenheten är av central metodologisk betydelse och innebär att man 

gör en avgränsad beskrivning av vad det egentligen är man studerar (Yin, 2011). Denna beskrivning 

ringas in genom problemformuleringen, varför man kan säga att analysenheten låter sig definieras i 

10



relation till forskningsfrågorna. Båda dessa komponenter bör dock låta sig omformuleras under 

resans gång om så krävs, vilket också har varit fallet i uppsatsprocessen.

Utmärkande för kvalitativ metod är att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 

analyseras, och att datainsamling och tolkning därmed pågår parallellt. För att uppnå en ökad 

förståelse för vårt undersökningsobjekt, konflikt inom parrelationer, har den kvalitativa intervjun 

varit det självklara valet av metod. Vårt empiriska material bygger således på semi-strukturerade 

djupintervjuer med sex par angående deras erfarenheter av konflikt, samt deras upplevelse av 

fungerande respektive icke-fungerande kommunikationselement i relationen. Kvalitativ 

intervjuteknik som metod fokuserar på den intervjuades perspektiv och möjliggör att resonemang av 

mer deskriptiv karaktär kommer i dagen, vilket väl lämpar sig för en studie i hermeneutisk anda 

(Aspers, 2007). Intervju som metod har dock sina brister, det är trots allt fråga om att vi ska tolka 

någon annans beskrivning av en upplevelse och problematisera det sagda i en socialpsykologisk 

teoretisk kontext. Vissa förberedelser kan beaktas för att denna process ska ge ett så tillförlitligt 

resultat som möjligt. Exempelvis hade vi, som brukligt är, förberett en intervjuguide och föreställt 

oss att denna skulle resultera i semi-strukturerade intervjuer, där man ledigt förhåller sig till 

frågorna och ger utrymme åt associativa resonemang (Trost, 2010). Själva utförandet och utfallet av 

intervjuerna beskrivs utförligt under rubriken “Tillvägagångssätt”.

Vi har dels intresserat oss för hur skam tar sig in i relationen “utifrån”, det vill säga hur 

samhällets (genus)normer återspeglas i regleringen av relationella emotioner, och dels hur tillit och 

skam uttrycks i relationen. Vi behövde således finna frågor som hanterar dessa båda aspekter. 

Vidare är det viktigt att tydliggöra gränserna för vad som studeras gentemot vad som inte studeras 

(Yin, 2011) såsom att det i vårt fall rör sig om sammanboende par snarare än par som inte lever 

tillsammans, men att dessa inte nödvändigtvis behöver vara gifta, eller att vi intresserar oss för hur 

skam uttrycks i och påverkar pars hantering av konflikter men inte hur den påverkar andra aspekter 

av deras vardagliga liv eller hur den tar sig uttryck i andra relationer. Sammanfattningsvis avser vår 

analysenhet parrelationers konflikter så som de kan förstås utifrån begreppen tillit, skam och genus.

3.4 Urval
Vi har valt att intervjua sex par, därav totalt tolv personer. Ursprungligen tänkte vi oss fem par 

vilket dock kom att kännas otillräckligt, så för att få bättre täckning tillkom ett ytterligare par. För 

att avgränsa urvalet har vi intervjuat sammanboende par som levt tillsammans under en längre tid 

(minst fem år), som är mellan 25 och 45 år samt boende i Göteborg eller Varberg. Ytterligare ett 
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centralt kriterium var att paren skulle ha barn, då vi föreställde oss att detta anger specifika 

förutsättningar för relationens fokus och kommunikation. Vi övervägde att även basera urvalet på en 

socioekonomisk homogenitet för att resultatet skulle bli mer intressant utifrån exempelvis ett 

klassperspektiv, men då vi inte lyckades komma i kontakt med par vars utbildning och inkomst låg 

på samma nivå kom vi att överge det kriteriet. Samtliga informanter har kontaktats genom 

bekvämlighetsurval baserat på ett s.k. kriterieurval (Fangen, 2005), vi har alltså intervjuat personer 

som vi i olika grad känt till redan före studien men som stämt in på våra kriterier. I några fall har 

dessa utgjort nära vänner, i annat fall rör det sig om personer återfunna i en vidare bekantskapskrets. 

Dessa “etablerade relationer” påverkar möjligen resultatet genom att somliga aspekter under 

intervjun kanske undvikits medan andra betonats, men eftersom det viktigaste enligt Trost (2010) är 

att urvalet är heterogent inom den givna homogeniteten så upplevde vi det som ett för ändamålet 

tillräckligt bra urval (Trost, 2010:137). Med facit i hand kan dessutom konstateras att förkunskap 

om parens grundläggande förutsättningar snarast har upplevts som en tillgång samt att en öppenhet 

visavi intervjuaren har präglat intervjuerna.

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi kom i kontakt med informanterna genom att skicka ut mail till personer i vårt kontaktnät som 

stämde in på urvalskriterierna. I mailet försökte vi även “sälja in” studien genom att beskriva att det 

kan vara givande att tala om relationen och dess svårigheter utan att det sker på förekommen 

anledning, det vill säga till följd av konflikt. Vi förklarade också att deras medverkan var anonym 

och informerade om det s.k. konfidentialitetskravet (se vidare “Etisk reflexion”). Eftersom vi 

intervjuade informanterna parvis har studien sin utgångspunkt i deras gemensamma upplevelse av 

relationen (även om detta inte innebär att de tycker likadant), då den grundar sig i beskrivningar 

anpassade till det faktum att partnern är närvarande. Vi var som intervjuare ensamma vid samtliga 

sex intervjutillfällen i avsikt att skapa en mer intim situation där paret utgjorde ett ”vi”, medan 

intervjuaren var ensam. Förhoppningsvis bidrog denna inramning till att göra intervjun något 

mindre formell. Trots det har vi diskuterat vilka vinster det hade kunnat ge att vara på plats 

samtidigt, i synnerhet eftersom vi nog riskerade att ”go native” till följd av bekvämlighetsurvalet 

(Fangen, 2005). Att identifiera fler eller andra slags detaljer hade kunnat vara en sådan vinst, och 

möjligen skulle närvaron av uppsatspartnern bidra till en mer formell ton, vilket skulle ge en annan 

slags vetenskaplig kvalitet, dock troligtvis på bekostnad av intervjuns övriga innehåll.

Vi undvek att beskriva studien med teoretiska begrepp (detta för att inte avskräcka någon genom 
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att exempelvis använda det svårdefinierade ordet ”skam”) men inledde intervjuerna med att i 

generella termer beskriva vårt fokus. Frågorna speglade dessutom på ett tämligen konkret sätt vad 

vi “var ute efter”. Intervjuerna skedde som nämnts parvis, vilket innebar att vi hade möjlighet att 

samtidigt observera samspelet mellan partnerna. Vi hade ursprungligen för avsikt att kombinera 

intervjuer med mer vetenskapligt organiserade observationer (det vill säga styrda av ett så kallat 

observationsschema) men av flera skäl ligger endast intervjuerna till grund för studien. Detta hade 

dels att göra med vår oförmåga att synkroniserat fråga, lyssna och observera men viktigare är att det 

inte kändes etiskt korrekt att dra slutsatser baserat på beteenden vi själva bidragit till att framkalla. 

Vi undrade även kring huruvida intervjuerna skulle behöva kompletteras av enkäter för att 

underlätta hanterandet av känsliga frågor. Vi tänkte oss då enkäter med situationsbeskrivningar där 

informanterna får ta ställning till hur de potentiellt skulle känna i en exempelsituation. Vi upplevde 

dock att intervjuerna var tillräckliga när det kom till beskrivningar av alla slags relationella 

fenomen, vilket vi tror kan vara en positiv följd av bekvämlighetsurvalet.

Intervjuguiden var tematiserad utifrån fyra områden; tillit, konflikt, skam och genus. Varje tema 

innehöll ett antal frågor som sökte ringa in olika aspekter och infallsvinklar av ämnet. Eftersom 

intervjuerna skedde parvis var det rimligt att anta att de skulle komma att bli mer informella samtal 

än regelrätta intervjuer. Detta antagande bekräftades i olika stor utsträckning och intervjuguiden 

kom därför att användas med varierande grad av flexibilitet under intervjuerna. I vissa fall täcktes 

några svar in av paren själva utan att frågan behövde ställas explicit. Alla frågor hade inte en tydlig 

adressat angiven, utan kunde komma att besvaras av endast en av de tillfrågade under respektive 

intervjusituation. Vi försökte dock bidra till en balans där båda parter kom till tals i lika stor 

utsträckning. För att kunna transkribera materialet och möjliggöra en djupare analys spelades 

intervjuerna in med mobiltelefon. Därefter skrevs de ut och sökandet efter intressanta mönster 

inleddes. Resultat från denna typ av studie läggs ofta fram i teman, så också i vår undersökning, 

vilket innebär att materialet presenteras i ett format där ett visst mått av tolkning redan ingår 

(Aspers, 2011). Detta kallas ibland för tolkning av första graden och har framför allt till uppgift att 

organisera materialet så att en högre grad av begriplighet blir möjlig. I nästa steg, då analysen 

modelleras och sätts i relation till teori, sker tolkning av andra graden (Fangen, 2005).

Samtliga par uttryckte att det var givande att prata om relationen med en utomstående. Som 

intervjuare blev vi egentligen aldrig helt bekväma i situationen eftersom vi alltjämt ställde frågor 

som potentiellt kunde uppfattas som svåra och obekväma. Överlag uppfattade vi dock att frågorna 

mottogs väl. Den sista intervjun tillkom som ett komplement för att täcka in de frågor som vi inte 

ansåg var tillräckligt uttömda i det befintliga materialet. Efter denna intervju upplevde vi att vi nått 

13



en empirisk mättnad och påbörjade då ett systematiserat sökande efter intressanta mönster vars 

relevans stod i relation till vår problemformulering.

3.6 Tillförlitlighet och validitet
I en kvalitativ studie undersöks den sociala verkligheten i ett avgränsat sammanhang och därför 

återfinns inte samma krav på generaliserbarhet som i en kvantitativ studie (Ödman, 2007). Kravet 

på extern validitet, med innebörden att resultatet ska vara möjligt att generalisera utanför det 

studerade sammanhanget, är i detta slags undersökning närmast obefintligt, vilket beror på att vi 

inte strävar efter att kunna säga något om andra analysenheter, utan specifikt intresserar oss för 

parrelationen som kontext. Intern validitet innebär i kvalitativ forskning framför allt möjligheten att 

dra hållbara slutsatser baserat på empirin (Yin, 2011). Vid hög intern validitet har studien på ett 

förtjänstfullt sätt lyckats mäta vad den haft för avsikt att mäta. Hermeneutisk validitet, av det slag 

som vår studie eftersträvat, kännetecknas av att en tolkning är giltig för den företeelse som studeras 

(Ödman, 2007).

Vad avgör då tolkningens giltighet i en studie av detta slag? Med en hermeneutisk ansats 

medföljer vissa krav på transparens i samband med presentation av processen, detta för att 

möjliggöra för läsaren att komma till andra slutsatser än de som forskaren själv når. En utförlig 

redogörelse av teori, process och resultat ger läsaren större möjlighet att själv avgöra hur giltig 

tolkningen som gjorts egentligen är. Tolkningens giltighet är på så vis avhängig forskarens förmåga 

att betrakta sig själv och tolkningen ur ett slags metaperspektiv, samt i möjligaste mån låta 

processen genomsyras av detta. Som aktiva “skapare av mening” har vi längs vägen sökt hålla oss 

själva och varandra medvetna om tolkningsprocessens dilemma genom att systematiskt anta ett 

sådant metaperspektiv. Vi uppfattar att det faktum att vi varit två, vars förförståelse dessutom skiljer 

sig åt, har bidragit till en mer nyanserad tolkning av materialet.

Fallstudier, vars vetenskapsteoretiska ansats är av hermeneutiskt slag, kan vara generaliserbara 

när det gäller teoretiska hypoteser, men inte populationer. I vår studie tillämpar vi en analytisk 

generalisering som innebär att man utvecklar och generaliserar redan befintliga teorier, att jämföra 

med statistisk generalisering, där man beskriver frekvenser (Yin, 2011:28). Analytisk generalisering 

har för oss inneburit tillämpning av multipla teorier, vars diskursiva ursprung varit av skilda slag 

vilket medfört en naturligt inbyggd granskning av respektive perspektivs giltighet. Detta upplever vi 

har berikat förståelsen genom att det erbjudit flera parallella möjligheter till tolkning: teorierna i 

kombination har lagt grunden för en dynamisk rörelse mellan ett mikro- och makroperspektiv.
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Forskningens reliabilitet brukar handla om att säkerställa att en annan forskare som använder 

samma tillvägagångssätt bör erhålla samma resultat (Yin, 2011:59). Vårt kriterieurval påverkar 

förstås tillförlitligheten på så vis att det erhållna resultatet kan vara färgat av relationen mellan 

informanter och intervjuare. Det är förstås omöjligt att veta hur kommunikationen hade sett ut om 

paren intervjuats av en främling eller huruvida de alls låtit sig intervjuas i sådana fall. Sammantaget 

får antas att svaren vi fått representerar en ”sanning” som ju till sin natur är relativ och konstant 

präglad av olika omständigheter. Eftersom frågorna var av känslig karaktär, var möjligheten att få 

tag i främmande informanter också begränsad. Man kan även fråga sig vad man hade uppnått för 

reliabilitet med ett annat urval bestående av sex par. Vår åtbörd för att om möjligt förbättra 

reliabiliteten har varit att hålla denna metodologiska brist i minnet och uppmärksamma antydningar 

till tendentiösa eller spekulativa tolkningar, samt vara väl insatta i teorin.

3.7 Etisk reflexion
Vetenskapsrådet har fyra etiska huvudkrav för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: 

informationskravet (som innebär att informanten skall vara informerad om studiens syfte); 

samtyckeskravet (som innebär att informanten själv har rätt att bestämma över sin medverkan); 

konfidentialitetskravet (som innebär att informantens personuppgifter behandlas med sekretess) 

samt nyttjandekravet (som innebär att det insamlade materialet endast får användas för studiens 

ändamål). Samtliga dessa krav har kommunicerats till de medverkande och åtföljts som principer 

under arbetsprocessen. Etiska spörsmål är det avgjort viktigaste när det kommer till forskningens 

design. Av det skälet är samtliga namn kodade i materialet (K för kvinna, M för man och siffran 1-6 

för parets plats i intervjuordningen). Studien behandlar vidare en del känsliga frågor inom ramen för 

en nära relation, vilket inneburit att vi som forskare inte bara ansvarar för att hantera individen med 

respekt utan också själva relationen.

Under intervjun ställdes frågor kring konflikter och svåra emotioner och informanterna ombads 

svara i närvaro av sin partner. Vi hade därför en del etiska bryderier kring det faktum att 

informanterna “ställdes till svars” inför partnern, dessutom bidrar intervjuarens närvaro till en 

sällsam dynamik då pars konflikter i regel utspelar sig utan andra närvarande och kanske präglas av 

beteenden man inte vill visa upp för andra. Framför allt hade vi betänkligheter kring frågorna om 

skam och hur vi skulle kunna erhålla ärliga svar kring detta svåra tema. Vi funderade även på om 

det var etiskt försvarbart att ställa individerna till svars för deras respektive konfliktbeteende inför 

varandra. Vad skulle det innebära om vi rev upp konflikter? I de flesta fall tycks intervjuerna dock 
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ha bidragit med positiva effekter för parens kommunikation, eventuellt genom att en redan etablerad 

relation mellan oss och informanterna inneburit att frågorna inte upplevdes som så hotfulla, utan 

snarare banade väg för intressanta samtal om relationen.

4. Teoretiska utgångspunkter
I syfte att förstå konflikters konstitution och varande inom parrelationen har vi som nämnts 

fokuserat på tre teman, skam, tillit och genus, vilka utgör grunden för vår teoretiska bas, och genom 

vilka vi avser ringa in parrelationens konfliktprocesser på olika nivåer av det socialpsykologiska 

spektrumet. Vår förståelse för begreppet skam bottnar i en mer sociologisk diskurs där skam 

betraktas som en avgörande faktor för reglerande av mänskligt samspel på mikronivå, med effekter 

återfunna också på makronivå. Vidare är vi sedan tidigare bekanta med begreppet tillit och dess 

centrala psykologiska betydelse för samspelsprocesser i en intim mellanmänsklig sfär, och 

intresserar oss därför särskilt för tillitens betydelse för pars konflikter. Genusperspektivet syftar till 

att belysa hur etablerade samhällsstrukturer inverkar på heterosexuella par i allmänhet, och på deras 

sätt att hantera konflikter i synnerhet. Inledningsvis har vi dock för avsikt att fördjupa oss i 

konfliktbegreppet i syfte att ringa in den grund på vilken övriga begrepp appliceras. Därefter följer 

en fördjupning i skambegreppet som mynnar ut i Scheffs (1990) teori om differentiering, och som 

syftar till att ge en ökad förståelse för konflikt i parrelationer. Följande stycke beskriver hur tillit 

samt beteenden som ökar respektive hämmar denna inverkar på parrelationer i allmänhet och på 

konflikt i synnerhet, och avslutningsvis behandlas genusteori i syfte att kontextualisera 

parrelationen och dess konflikter, samt för att applicera ett maktperspektiv. 

4.1 Konflikt inom parrelationer
Trots att individer som lever i par generellt tenderar att må bättre än dem som inte gör det, 

associeras konflikt i parrelationer enligt Fincham (2003) med en rad negativa, hälsorelaterade 

konsekvenser samt med bristande föräldraskap, bristande anpassning hos barn och med ökad 

benägenhet till konflikt mellan barn och föräldrar samt mellan syskon. Frekvent förekommande, 

intensiva och fysiska konflikter som förblir olösta framstår som särskilt skadliga och har även en 

särskilt negativ inverkan på barn. Konflikter i parrelationer studeras hos Fincham inom en kontext 

av stöd och affektiva uttryck men sätter framförallt fingret på betydelsefulla beteendemönster hos 

parterna i konfliktsammanhang, som skiljer par som lever i ansträngda relationer (eg. ”distressed”) 
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från dem som inte gör det. Konflikter uttrycks vidare genom allt från verbala till fysiska övergrepp, 

rör allt från en orättvis fördelning av hushållsarbete till otrohet och svartsjuka, och maktkonflikter 

tycks ha en avgörande inverkan på pars missnöje med relationen. Konflikter som inbegriper våld 

och fysisk aggression tenderar dessutom att leda till separation. Fincham konstaterar även att par 

som lever i ordnade förhållanden är mer nöjda med relationen än par som inte gör det samt att de 

uppvisar mer positiv problemlösning och fler positiva affekter i samband med konflikter. Konflikt i 

parrelationer varierar enligt Fincham även i förhållande till externa, kontextuella faktorer vilket 

innebär att en stressig dag, liksom ekonomisk stress och konflikter på arbetet, resulterar i en ökning 

av stress- och konfliktrelaterade interaktioner i relationen. Snarare än sedvanliga 

konfliktlösningsstrategier eller konflikters vara eller icke vara, påtalar Fincham partners stöd som 

den mekanism som determinerar parrelationens ”utfall”.

Negativ ömsesidighet 

Fincham (2003) studerar vidare hur par beter sig i samband med konflikt. I konfliktsammanhang 

gör par som lever i ansträngda relationer fler negativa uttalanden än andra par och tenderar att i 

högre grad svara med negativt beteende då partnern beter sig negativt - det Fincham kallar negativ 

ömsesidighet (Fincham, 2003: 24). Negativ ömsesidighet är också vanligare i relationer med inslag 

av fysisk aggression. Par i ansträngda relationers konfliktbeteende är mer förutsägbart än andra pars 

och domineras ofta av kedjor av negativt beteende som eskalerar och som tycks vara svåra att hejda. 

Utmaningen för dessa par består således i att hitta och tillämpa en bra utväg från dessa ”cykler”. 

Försök att reparera interaktionen sker allt som oftast genom svar som ”du lyssnar ju inte” uttalat 

med förorättad eller ledsen ton. Eftersom partnern då svarar på den negativa känslan som uttrycks, 

återupprepas cykeln av negativ ömsesidighet vilket bidrar till en specifik interaktionsstruktur och 

förutsägbarhet. Övriga par tenderar istället att vara mer responsiva på försonings- eller 

reparationsförsök och kan därmed tidigt häva konflikten (”Vänta jag hade inte pratat färdigt.”,” Oj, 

förlåt, prata på du.”).

Fincham konstaterar även att starkare relationellt engagemang associeras till en mer konstruktiv 

respons på partnerns negativa beteende, och att individens förmåga att förlåta förutsäger hennes 

respons på partnerns överträdelser: de som har en ökad tendens att förlåta undviker mer sällan sin 

partner och hämnas sällan överträdelser. Sådana ”egenskaper” eller faktorer kan enligt Fincham 

relateras till bakgrund (anknytningssätt) och personkarakteristika. De par som omnämns i Finchams 

artikel hävdar även att försoning utgör den viktigaste faktorn för en långvarig relation.
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Krav-retireringsmönstret 

Fincham (2003) beskriver ytterligare ett viktigt beteendemönster hos par i ansträngda förhållanden, 

det så kallade krav-retireringsmönstret enligt vilket en partner pressar den andra med krav, klagomål 

eller kritik vilket leder till att partnern ”retirerar” genom specifika försvar och ett passivt 

förhållningssätt (Fincham, 2003:24). Särskilt en situation där mannen retirerar och kvinnan svarar 

med fientlighet framstår som vanligare hos par i ansträngda relationer än hos nöjda par. Detta 

påträffande överensstämmer även med övrig forskning inom fältet som visar att kvinnliga partner 

tenderar att uppvisa mer negativa affekter och beteenden än män, som snarare undviker att svara 

eller intar en mer tillbakadragen roll genom undfallande eller irrelevanta kommentarer. Dessa 

beteenden tenderar även att resultera i minskad tillfredsställelse med relationen. Vad gäller slutsatser 

kring genusskillnader i förhållande till krav- retireringsmönstret så varierar vem som retirerar hos 

övriga par i förhållande till vem av parterna som hyser en önskan om förändring i relations-relaterad 

mening. Konfliktmönster såsom krav-retireringsmönstret framstår vidare som stabila över tid.

Konflikt i en kontext av stödjande beteende

Stödjande beteende hos partnerna hänger samman med ökad tillfredsställelse i parrelationen, och 

framstår som viktigare än eventuellt negativt beteende vad gäller att determinera hur stödjande 

partnern uppfattar att en specifik interaktion är (Fincham, 2003:25). Dessutom kan mängden 

stödjande beteende partnerna uppvisar betraktas som en förutsägelse för senare upplevelser av 

relationell stress (mer stöd korrelerar då med mindre stress) oberoende av hur partnerna beter sig 

vid konflikt. Bristande stöd försämrar även konflikthantering genom negativ inverkan på partnernas 

färdigheter att hantera konflikten, vilket i värsta fall leder till att relationen försämras eller upphör. 

Fincham visar även på att det stöd som partnerna erhåller utanför parrelationen positivt påverkar 

beteenden inom den. 

4.2 Social sammanhållning och reglerande emotioner
Scheff (1990) intresserar sig för de socialpsykologiska komponenter som ligger till grund för 

sociala band och deras upprätthållande. Hur regleras våra sociala band? Skam och stolthet är de 

emotioner som avgör den sociala sammanhållningen inom allt mänskligt samspel, så även inom 

parrelationen som kontext. Teorin är därför användbar för att tolka samspelet inom relationen. 

Särskilt avgörande vid konflikt är känslor av skam, varför vi valt att använda oss av just 

skambegreppet för att fördjupa förståelsen för vår analysenhet. Vi kommer därför beskriva närmare 

18



hur sociala band är konstituerade med fokus på skam, samt hur de upprätthålls inom ramen för det 

informella sanktionssystem som Scheff (1990) kallar hänsynsemotionssystemet. Vidare är 

begreppet differentiering av relevans för studien, då det beskriver balansakten mellan närhet och 

distans som präglar alla mänskliga relationer.

Sociala band och skam

Skam är en oundviklig del av livet även för dem som lever i nära, trygga och positiva parrelationer, 

eftersom intimitet tenderar att leda till situationer där man avvisas eller känner sig avvisad, vilket 

både orsakar konflikt mellan partnerna och utgör en grundläggande källa till skam. Det faktum att 

skam uppkommer i samband med känslan av att bli avvisad indikerar att skam som emotion kan 

förstås som en föreställning om en specifik (icke-normativ) situation. Vidare kan konstateras att den 

skam som erfars till följd av att bli avvisad eller i samband med konflikt inför risken att uteslutas ur 

relationen, bidrar till att upprätthålla tvåsamhetsnormen genom att uppmuntra normativ konformitet. 

Samtidigt bör sägas att skam som erfars av en individ som saknar nära relationer inte genererar 

konformitet utan snarast förstärker det normativa utanförskapet genom individens tendens att dra 

sig undan i syfte att undvika vidare stigmatisering. Men om skam nu är oundviklig, måste 

hälsosamma och positiva relationer härröra ur effektiva sätt att hantera skam. Scheff menar att det 

mest effektiva sättet att göra detta är via skratt. Sociala band måste dock testas och förnyas konstant 

för att förbli intakta. Band byggs, repareras eller skadas i interaktion såsom vid konflikt i en nära 

(par)relation. Konflikter rymmer således både en inneboende ”konstruktiv” potential genom vilken 

sociala band kan förnyas och utvecklas samt en risk för kedjor av negativ ömsesidighet som hotar  

sociala band (Fincham, 2003).

Hänsynsemotionsystemet och icke-erkänd skam

Enligt Scheff (1990) bidrar formella sanktioner till att vi beter oss i enlighet med lagen, men 

knappast till att vi beter oss hänsynsfullt mot andra människor. Vilka slags informella sanktioner 

reglerar socialt beteende? Utifrån frågor av detta slag formulerar Scheff sin teori om 

hänsynsemotionssystemet (Scheff 1990:71). Systemet inbegriper en osynlig, informell kraft som 

tvingar individen att bete sig konformt och bygger på de primära emotionerna skam och stolthet. 

Skam framträder när sociala band är hotade, stolthet, som är teorins begreppsliga motpol, när 

banden är förstärkta och betryggade. Upplevelser av skam är således att betrakta som ett relationellt 

alarm som signalerar att sociala band hotas. Normala sociala band inbegriper ömsesidig bekräftelse 

av deltagaren som en legitim medlem i relationen, en bekräftelse som inte bara behöver erfaras 
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känslomässigt utan som också måste uttryckas. Ömsesidig konformitet leder, som nämnts, till 

känslor av stolthet och gemenskap, som leder till ökad konformitet osv. En motsvarande, negativ 

kedjereaktion sker vid avvisande, och förkommer hos och mellan individer och grupper (vad Scheff 

kallar ”trippel-spiral” avser då reaktionen hos varje part samt reaktionen mellan parterna). Hot mot 

sociala band, såsom exempelvis maktkonflikter, genererar också starka, intensiva känslor. 

     Scheff påpekar vidare att formella belöningar och straff är inkonsekventa och sällsynta trots att 

hänsynsemotionssystemet pågår kontinuerligt även när vi är ensamma. När skam inte erkänns blir 

den patologisk eftersom den kan leda till känslofällor. Dessa innebär att man i en omedveten, 

oupphörlig spiral av skam skäms för att man skäms vilket till och med förmår ”utplåna” individen 

(Scheff, 1990:18). En kommentar som uppfattas som kritisk mot den egna personen kan därmed 

initiera en låndragen, kronisk skam-sekvens. Liknande förfaranden förekommer mellan 

interagerande då en individ skäms för att den andra gör det, eller undviker att utsätta andra för 

pinsamheter eftersom det kan resultera i egna skamkänslor.

Differentiering

Trygga sociala band utgör enligt Scheff (1990) kraften som håller samhället samman, och 

förutsätter därmed balans mellan närhet och distans, s.k. differentiering (Scheff, 1990:4). Optimal 

differentiering definierar således intakta sociala band som förmår balansera individens och 

gruppens (relationens) behov. Sådan differentiering förutsätter dock att individen förmår 

upprätthålla band även med dem som skiljer sig från honom själv. I relationer där lojalitet uttrycks 

genom konformitet, eller där parterna förväntas likna snarare än skilja sig från varandra, råder 

underdifferentiering. I dessa relationer upplever individen att hon blivit förrådd om partnern väljer 

att ”gå sin egen väg”. Optimal differentiering inbegriper visserligen närhet sedan den förutsätter 

medvetenhet om partnerns åsikt och perspektiv, men innefattar även distans och acceptans av 

partnern som en självständig individ, separat från den egna personen. Intakta sociala band innebär 

inte att man är överens om allt, utan att man accepterar både samstämmighet och motsättningar i 

relationen. Teorin om differentiering kan tillämpas både på intima relationer på mikronivå, samt i 

syfte att förklara sociala relationer inom och mellan samhällen. Graden av differentiering avgör 

också graden av flexibilitet och relationens ”bearbetningsförmåga”.

4.3 Tillit och avfärdande
Gottman (2011) beskriver att den avgörande relationella faktorn för parrelationers välmående och 
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fortlevnad är förmågan att bygga en tillitsfull relation. Upplevd tillit mellan två partner innebär att 

båda erfar känslan av att ”vara där” för varandra. Detta tar sig uttryck dels som transparens, vilket 

innebär att man upplever att partnern gör det hon säger att hon skall göra, och dels som visshet om 

positiv moral, vilket innebär visshet om att partnern sörjer för ens bästa och har goda motiv. 

Gottmans teori kan således relateras till vad Fincham (2003) beskriver som stödgivande mellan 

partnerna som en determinant för parrelationen som också påverkar partnernas sätt att hantera 

konflikter, samt deras inställning till försoning. Konflikters effekt på parrelationen framstår som 

avhängig relationens karaktär och parets förmåga att lyssna till, stödja och lita på varandra samt 

deras vilja att lösa konflikter. Även Scheff (1990) formulerar i sin beskrivning av normala sociala 

band vikten av ömsesidig bekräftelse. Upplevd tillit kan sammantaget sägas handla om en 

upplevelse av att de behov som uttrycks blir lyssnade på. Gottmans definition av detta 

”inlyssnande” har betydande likheter med det begrepp Scheff (1990) benämner likadant och 

tillämpar i samband med en analys av relationell konflikt i syfte att förstå dess inverkan på sociala 

band. Begreppet kommer således förklaras och tillämpas som en kombination av Gottmans (2003) 

och Scheffs (1990) teorier.

Emotionellt inlyssnande och emotionellt avfärdande

Gottman konstaterar att det i stora drag finns två olika sätt att förhålla sig till partnerns behov, 

emotionellt avfärdande (”emotional dismissing”) och emotionellt inlyssnande (”emotional 

attunement”) där den förra innebär att man visar sitt ogillande, agerar avvisande eller beter sig 

ointresserat och den senare står för en icke-dömande lyhördhet (Gottman, 2011:189). Begreppet 

inlyssnande sammanfattas hos Gottman som en akronym : Awareness of the emotion, Turning 

toward the emotion, Tolerence of the emotional experience, Understanding the emotion, 

Nondefensive Listening to the emotion, Empathy toward the emotion (Gottman, 2011:191). Enligt 

Scheff (1990) resulterar effektiva eller kanske tydligare definierat lyckade möten i bästa fall i ett 

tankemässigt fokus och en ömsesidig ”visuell uppmärksamhet” som benämns som ”inlyssning” 

(Scheff, 1990:7). Begreppet avser, i likhet med Gottmans, ömsesidig förståelse och ”tankeläsning”, 

så kallad mentalisering, och uppenbaras såväl vid konflikt som vid samarbete. Scheff menar även 

att konflikter där parterna i någon grad lyssnar in varandra har en annan kvalitet och andra, mer 

fördelaktiga, konsekvenser. Hur konstruktiv en konflikt är beror således på hur ”inlyssnande” paret 

tenderar att vara. Vid intakta sociala band fyller konflikter således ett syfte av konstruktiv 

förändring och även i stridens hetta identifieras motparten som en person i likhet med en själv. Med 

andra ord är bevarande av sociala band fundamentalt även vid konflikt och förutsätter en 
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inlyssnande attityd.

De förhållningssätt som omnämns i Gottmans (2011) akronym motsvaras av individens meta-

emotioner, det vill säga av hur hon beskriver sina egna känslor och säger sig känna inför dem 

(Gottman 2011:179). Personer som beskrivs som emotionellt avfärdande förklarar till exempel sin 

ilska som en explosiv, aggressiv kraft eller som att tappa kontrollen, medan inlyssnande individer 

betraktar ilska som en naturlig reaktion på frustration eller en blockerad önskan. Enligt Gottman 

motsvarar alltså synen på de egna känslorna och behoven samt deras berättigande i relation till 

partnern, bemötandet som man ger sin partner när denna uttrycker känslor och behov. Att söka 

förstå egna och partnerns känslor är således centralt för den inlyssnande. Många konfliktrelaterade 

problem i parrelationer handlar om olika sätt att förhålla sig till känslor, alltså genom att det sker ett 

slags krock mellan meta-emotioner. Avfärdande grundar sig exempelvis ofta i att man tar personligt 

ansvar för partnerns välbefinnande och därför själv snarast vill åtgärda och bli av med ”problemet”, 

istället för att lyssna in och ”finnas där” när partnern uttrycker en negativ känsla. Avfärdande 

framträder oftare när det finns en maktobalans mellan parterna och den avfärdande är då den som 

besitter ett maktövertag. De två olika förhållningssätten återfinns även i relation till eventuella barn, 

vilket tydliggör kopplingen till anknytningsteori och ytterligare antyder hur en reproduktion av så 

kallade inre arbetsmodeller präglar människans alla relationer.

Hur fungerar då inlyssnande och varför är det så viktigt? Gottman har studerat flera olika 

kontextuella förutsättningar inom vilka tillit aktualiseras i en parrelation, däribland 

konfliktsituationer:

”If partners are unable to repair their interaction during conflict, if the conflict escalates or 

they withdraw, if the conflict becomes an absorbing state […] then trust will be seriously 

eroded. If this pattern of conflict becomes characteristic of how partners handle all 

conflicts, trust will eventually disappear, and the couple will enter what we call the 

'distance and isolation cascade.'” (Gottman 2011:213)

Den partner som engagerar sig i ett inlyssnande förhållningssätt när hon/han själv eller partnern 

upplever ett emotionellt negativt tillstånd, eller en situation som skapat ånger, har stora möjligheter 

att konstruktivt lösa situationen och klara sig utan några känslomässiga eller relationella men, i 

likhet med vad Scheff (1990) beskriver. Gottman menar att ett avfärdande av negativa känslor hos 

sig själv eller partnern kommer att ta mycket större plats i anspråk och att den upplevelse av skadad 

tillit som kommer att prägla relationen leder till kognitiv dissonans vilken genom sin outhärdliga 
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kluvenhet på sikt riskerar att driva fram separation (Gottman 2011:212). Tillit handlar också om 

förmågan att omvandla kritik av partnern till att istället uttrycka ett behov som man själv har och 

lita på att den andre då sörjer för att detta behov tillgodoses. Ett inlyssnande förhållningssätt leder 

till mer positiva känslor och ett större inslag av humor i konfliktsituationer, vilket i sig har en 

preventiv effekt mot separation (Gottman 2011:200). 

4.4. Genus
Connell (2003) beskriver hur genusordningen i moderna samhällen bidrar till att vi till vardags tar 

genus för givet samtidigt som vardagssysslorna kretsar kring just denna distinktion. 

Genusarrangemang antas därmed vara ”naturliga”, men åsikter och lagar om genusspecifika 

beteenden proklameras av både stat, lagstiftare, föräldrar m.m. Enligt Connell intar vi en plats i 

genusordningen genom ett pågående vardagsagerande. Men samma genusordning som inbegriper 

en ojämlik fördelning av inkomst, respekt och makt mellan kvinnor och män, och som därmed leder 

till orättvisa och lidande, genererar även njutning, framgång och identitet vilket gör genus till något 

komplext ”politiskt”. Genus betyder ”att producera” men åsyftar en kulturell skillnad mellan 

kvinnor och män som bygger på en biologisk dikotomi (hanar och honor) (Connell, 2003:19). Idén 

om naturliga beteendemässiga skillnader saknar dock evidens. Genus handlar nämligen om 

relationer, inte om skillnader. Enligt Fincham (2003) är vanliga orsaker till konflikt i parrelationer 

en ojämlik uppdelning av hushållsarbete samt mäns tendens att dra sig undan i samband med 

konflikt, och de konflikter som får allvarligast följder för relationen är de som handlar om makt. 

Samtliga dessa framstår som tydligt relaterade till genusförhållanden i allmänhet och genusidentitet 

i synnerhet. Fincham beskriver även kontextens betydelse för och inverkan på konflikt i 

parrelationer. I en patriarkal kontext där kvinnor och män gör olika erfarenheter, bemöts olika och 

lever med olika förutsättningar (och där sådana olikheter förstärks och normaliseras) är det 

sannolikt att detta inverkar på konflikters karaktär, uppkomst och på de förhållningssätt genom 

vilka konflikter hanteras.

Genusidentitet 

Erfarenhet av genus är framförallt personlig och genomsyrar vår uppväxt, vardag, relationer, 

sexualitet och hur vi betraktar oss själva och varandra. Genus existerar alltså i våra mest intima 

relationer och beslut. Några exempel på ojämlikhet och makt är vardagliga och rör vem som diskar, 

handlar osv. Författaren (och litteraturpristagaren) Doris Lessing har beskrivit hur dåtida kvinnors 
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självständighet underminerades av deras känslomässiga beroende av män, men i moderna, 

västerländska samhällen stödjer yngre män dubbelt så ofta som män över femtio år en jämställd, 

icke-traditionell familjemodell. Genus i privatlivet förstås genom begreppet genusidentitet som 

exempelvis förklarar varför få män, trots att de kan ta hand om barn, återfinns på förskolans 

småbarnsavdelning (Connell, 2003:114). Men till skillnad från den tid då Lessings karaktärer 

verkade (då män och kvinnor definierades utifrån motsats och olikhet, och identiteten betraktades 

som endimensionell) talas det idag om flera genusidentiteter eller sexuella identiteter. Samtidigt 

används identitetsbegreppet nu snarast i syfte att definiera sig själv som unik än för att beskriva vad 

man har gemensamt med andra. Samtidigt som begreppet kan tillämpas i syfte att förstå hur vi 

formas som resultat av social interaktion, kan betraktandet av individen som enhetlig innebära 

förlust av mångfald som indirekt motverkar förändring. Det framstår enligt Connell således som 

mer fördelaktigt att leva med motsägelser än att försöka utplåna dem.

4.5 Teorisammanfattning
Nedan följer en sammanfattning av vår teoretiska bas, med hjälp av vilken vi bygger vår 

förståelse för analysenheten. Den konfliktteori som presenteras är specifikt applicerad i 

parrelationens kontext och tar därmed sin utgångspunkt i själva interaktionen mellan två partner. 

Begreppet negativ ömsesidighet beskriver hur ett negativt uttryck från den ena partnern tenderar att 

leda till att den andra svarar med motsvarande beteende och att en sådan interaktionskedja är svår 

att stoppa eftersom känslan, snarare än sakfrågan, hamnar i fokus (Fincham, 2003). För att undvika 

negativ ömsesidighet fordras en konstruktivt anpassad respons på partnerns uttryck. Finchams 

(2003) forskning beskriver också en relationell struktur som benämns krav-retireringsmönstret, i 

vilket den ena partnern pressar den andra med krav, klagomål eller kritik vilket leder till att partnern 

retirerar, i betydelsen att han drar sig undan. Det iakttagna mönstret genererar ökat missnöje inom 

ramen för relationen. Tillfredsställelse i relationen erhålls bäst genom en hög grad av stödgivande, 

som bl.a. uttrycks genom att finnas där för varandra, vilket även har positiva effekter på hanteringen 

av framtida konflikter (Fincham, 2003).

För att förstå parrelationens varande i ett mikrosociologiskt perspektiv används Scheffs (1990) 

teori om sociala band och deras centrala funktion för social sammanhållning. Med hjälp av det 

Scheff (1990) kallar för hänsynsemotionssystemet sätts sociala band och deras reglerande 

emotioner skam och stolthet in i ett informellt sanktionssystem, som är avgörande för hur 

människor visar varandra hänsyn. Skam ses då som ett relationellt alarm. Sociala band måste testas 

för att förbli intakta och konflikter är därmed nödvändiga i relationer, samtidigt som de innebär ett 

potentiellt hot mot sociala band. Scheff (1990) beskriver icke-erkänd skam som patologisk och 
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samtidigt utbredd i det moderna samhället och menar att den tar sig andra känslomässiga uttryck 

och då riskerar att leda till känslofällor, genom att man skäms för att man skäms. Ytterligare ett 

centralt begrepp i Scheffs (1990) teori är differentiering, som anger graden av närhet/distans inom 

mänskliga relationer. Vid underdifferentiering är individualiteten utsuddad och individerna 

uppslukade av gemenskapen, varför avvikande åsikter ”inte ryms”. Vid överdifferentiering är 

individerna istället isolerade från varandra och de sociala banden mycket svaga. Optimal 

differentiering utgörs av en balans mellan närhet (gemenskap) och distans (individualism).

Tillit som relationellt fundament utgörs i tillämpad form av två grundläggande förhållningssätt 

till partnern (Gottman, 2011). Vid inlyssnande kännetecknas individens agerande av lyhördhet och 

acceptans inför partnerns uttryckta känslor och behov, medan individen vid avfärdande beter sig 

avvisande och kritiskt. Inlyssnande banar väg för en konstruktiv konflikthantering och en generellt 

positiv upplevelse av relationen. Avfärdande förekommer dock oftare när det råder en maktobalans i 

relationen och riskerar på sikt att driva fram separation. Gottman (2011) beskriver vidare att 

individens förhållningssätt till partnern motsvaras av hennes meta-emotioner, det vill säga av hur 

hon känner inför sina egna känslor.

För att belysa parrelationen ur ett normkritiskt perspektiv använder vi oss av genusteori. Enligt 

Connell (2003) intar vi en plats i genusordningen genom ett pågående vardagsagerande och genus 

existerar således i intima relationer och beslut. Genusidentitet som begrepp beskriver hur vi 

begränsas av föreställningar om hur vi ”bör” vara då vi identifierar oss med specifika genusnormer. 

Samtidigt beskrivs att individen idag kan inneha flera genusidentiteter eller sexuella identiteter.

5. Resultat
Nedan följer en presentation av materialet utifrån sju huvudsakliga teman som avslutningsvis 

förenas i en resultatsammanfattning. Rubrikerna avser belysa de mönster som genomsyrat vårt 

empiriska material, varav de fyra inledande styckena på ett mer konkret sätt är kopplat till pars 

konflikter och syftar till att beskriva hur och varför konflikter initieras eller undviks samt hur de 

hanteras. Stycket om “Normer för genus och tvåsamhet” illustrerar hur parrelationen och pars 

konflikter beskrivs mot bakgrund av en normativ kontext. Slutligen beskrivs hur partnerna i 

relationen förhåller sig till sina egna, och till partnerns, emotioner. 
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5.1 Undvikande
Vi gör här åtskillnad på undvikande av emotioner och undvikande av teman, där det förra 

innebär en tendens att inte vilja befatta sig med känslorelaterade aspekter av konflikter medan det 

senare innebär att man söker undvika samtalsämnen som leder till desamma.

Undvikande av (skam- och) konfliktrelaterade emotioner

Paren tenderar att undvika obehagliga och skamrelaterade emotioner i samband med konflikt 

genom att t.ex. grundlöst be om ursäkt i syfte att häva konflikten, genom att undvika att tala om 

dessa känslor med utomstående eller, i några fall, med sin partner, eller genom att undvika att 

tillkortakommanden och skamrelaterat material ”offentliggörs”. Undvikande av skamrelaterade 

emotioner tycks dock kunna leda till konflikt p.g.a. bristande eller otillräcklig kommunikation. En 

kvinnlig informant (K3) påpekar t.ex. att hon, genom att hålla tillbaka sin ilska, samlar på sig starka 

känslor men att hon snarare tenderar att gråta trots ilskan. Också mannen beskriver hur han 

undviker att vara ledsen eftersom ”det finns ingen kanal för ledsamhet”(M3). Även emotioner som 

inte korrelerar med könsnormerna undviks, såsom när en kvinna undviker att tala om egna 

prestationer som om hon skämdes för dem. Icke-normativa emotioner hanteras även genom 

applicering av andra, mer genusstereotypa benämningar.

Men även känslor som konflikter resulterar i ignoreras och undviks; ”Så kom han in och liksom; 

jaha, ok, nu är allting borta och då blir jag såhär; men vad i… nu ska vi ju diskutera det här! Men 

han bara; nej, nu ska vi låtsas som ingenting!” (K2). I somliga fall undviks därmed konflikter eller 

teman i syfte att undvika de emotioner dessa associeras med. Två män uttrycker att de kan bli 

ordentligt eller ”okontrollerat” arga vilket leder till att de ångrar sig eller undviker att hamna i lägen 

där starka och svårhanterliga emotioner erfars genom att bokstavligen lämna interaktionen. Även 

känslor av värdelöshet eller misslyckande hanteras ibland på samma sätt. Upplevelser av 

konfliktrelaterad skam eller kränkning, eller känslor som inte korrelerar med könsnormerna, 

resulterar även i att flera informanter tystnar och ”stänger av” emotionellt, och samtal som antas 

resultera i skamrelaterade avvisanden undviks. Även humor och förnekelse används för att 

förminska, skratta eller skämta bort obehagliga emotioner.

Undvikande av skam- och konfliktrelaterade teman

Flera par undviker att tala om ämnen som är relaterade till skam eller som förväntas resultera i 

konflikt med partnern såsom otrohet, lögner, känslor av skam och värdelöshet, partnerns familj, 
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ageranden utanför relationen som kan komma att ha en negativ inverkan på partnern/relationen, 

misslyckanden eller upplevelse av att framstå som dålig i andras ögon samt skamrelaterad 

exponering av känslor. Att teman som undviks avslöjas av utomstående framstår som särskilt 

ödesdigert för relationen. Undvikanden tycks dock resultera i brist på tillit; ”De händelser jag 

undanhöll tidigare påverkar oss även nu eftersom min fru fortfarande har svårt att lita på mig fullt  

ut” (M1). Två informanter, en kvinna och en man, tenderar dock att undvika konflikter som princip 

eller en relaterad “förlust” genom att inta en undvikande roll eller genom att vara tillags. Att 

undvika konflikt generellt snarare än specifika teman framstår i materialet som mindre skamladdat. 

Ett annat sätt att undvika eller hämma konflikt tycks vara att fysiskt avlägsna sig eller ignorera 

existensen av konflikt, eller att en part (i materialet enbart kvinnor) blir ledsen, vilket tycks ha en 

avledande funktion. Hos några par förekommer t.ex. att initiativ till samtal kring laddade teman inte 

hörsammas eller betraktas som meningslösa av partnern. Dock finns ett påtalat behov hos 

informanterna att tala om de teman som undviks. Känslor av värdelöshet hos enskilda upplevs dock 

ofta i samband med att skamrelaterade ämnen exponeras vid samtal eller konflikt. 

5.2 Humor och konflikt
Att använda sig av humor i samband med konflikter förekommer hos de flesta intervjuade paren. 

Flera informanter beskriver hur de, genom att betrakta sig själva utifrån, inser det komiska i sitt 

beteende eller i situationen och då kan komma att skratta åt det:

”Men vi ser väl båda våra brister ganska tydligt nu, vi börjar ju bli ganska vuxna. Och då 

kan det ju vara så att man blir kritiserad för något och så blir man arg eller sur och så kan 

man vara sur en stund och sen kan man skämta om det man har blivit kritiserad för. För 

man förstår ju att hon har ju rätt men man måste bli arg först för att man fått kritik.” (M6).

Upplevelse av delad humor har också med relationens mognad att göra, vilket citatet ovan belyser, 

liksom flera andra uttalanden där paren redogör för hur relationens utveckling inneburit fler 

möjligheter till humoristiska inslag. Några informanter anger att man har kommit att anpassa sitt 

sätt att skämta genom en djupare förståelse för varandras likheter och olikheter. Återkommande 

konfliktteman där vissa beteenden eller egenskaper står i fokus utgör också en fond för humor, då 

bidrar själva upprepningen i sig till att situationen upplevs som komisk och man förenas mot ett 

gemensamt, välbekant problem.

Användande av humor tycks framför allt förekomma då konfliktens innehåll inte upplevs som 

särskilt tungt eller hotfullt, men vid allvarligare konflikter verkar inslag av humor lysa med sin 
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frånvaro. Flera personer säger sig dock använda ironi även i allvarliga konflikter men inslag av 

delad humor är sällsynt. Ironi beskrivs snarare som ett vapen i dessa situationer medan delad humor 

potentiellt tycks kunna bidra till försoning. Någon menar att det är möjligt att skämta först när 

konflikten är på upphällningen, oavsett konfliktens karaktär. Andra informanter menar att humor i 

sig ”faktiskt [kan] vara en sån grej som löser konflikten” (M2). Innehållet i skämten som 

förekommer under intervjuerna är framför allt av två slag: man skämtar om egna ”svagheter” (det 

vill säga genom att visa sig medveten om ett beteende eller en egenskap som man vet att den andre 

inte uppskattar), och man skämtar om den andres beteende, vilket oftast tar sig uttryck som ett slags 

mildare variant av kritik, ibland i form av ironi.

5.3 Konfliktutveckling och genus
Konflikters uppkomst, eskalation och avtagande beskrivs av flera par som följande vissa 

återkommande mönster, genom att det t.ex. ofta är den ena partnern som står för ett visst initiativ 

eller agerande medan den andra står för ett annat. På så vis beskrivs en förutsägbarhet gällande 

roller i konfliktsituationer. I avsnittet beskrivs specifikt hur detta tar sig uttryck vid initiering av 

konflikt och avslutningsvis i samband med försoning, med ett genomgående fokus på genus.

Initiering

Konflikter beskrivs uppkomma till följd av olika situationer eller “frågor” vilka kan gälla barnen 

och hur man förhåller sig till dem, föräldrar eller andra släktingar, praktiska frågor om ansvar och 

arbetsfördelning, stressmoment, nonchalans, krockande behov av att vara nära och vara för sig själv 

m.m.. Ett återkommande mönster tycks vara att en partner upplever ett problem som för den andra 

inte är viktigt. Flera informanter beskriver hur de tar upp saker för att få ”dela sin känsla” eller 

tillsammans närma sig en lösning av ett upplevt problem men att partnern inte svarar på detta 

eftersom denna inte tycker att det finns ett problem, vilket leder till irritation och konflikteskalation. 

Vi uppfattar att detta sker då den som presenterar en känsla eller ett problem, i sin frustration över 

att inte bli lyssnad till, ofta övergår i att beskriva hur den andra brister i lyssnande och därmed 

frångår det ursprungliga problemet och övergår i vad som kan beskrivas som anklagande, ”du 

förstår mig inte” (M4). Det finns då en risk att partnern reagerar på hur problemet presenteras, 

snarare än på vad problemet är. Flera kvinnor beskriver att de ibland inte ”får kontakt” med sin 

partner när de har behov av att vara nära. Män beskriver i dessa fall att deras behov av att vara för 

sig själva inte är förenligt med partnerns behov av att vara nära. Behovet av att vara för sig själv när 
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man är i det gemensamma hemmet tar sig då kanske uttryck i en aktivitet som till sin natur inte är 

social, till exempel att ägna sig åt mobiltelefoni eller hobbyverksamhet. Det icke-hörsammade 

behovet av kontakt väcker ofta ilska och frustration hos kvinnan, vilket kan leda till konflikt:

”[...] eller att den andre inte lyssnar. Det är jättejobbigt för mig när jag upplever att han 

inte hör vad jag säger.[...] Vilket känns som en stereotypt genusmässig grej och jag blir 

rädd att du ska bli en sån där introvert gubbe som bara sitter där och inte hör mig, vilket 

gör att jag blir jättejätteförbannad. [...] Jag är rädd för att du ska få nån slags gubbautism.” 

(K6)

Citatet belyser vidare hur en oro för en tendens i den ena partnerns beteende gör reaktionen 

starkare, eftersom den andra partnern räds att den på sikt skall förvärras. Reaktioner kan också 

förstärkas genom att situationer associeras till tidigare händelser där tillit kommit till skada, 

exempelvis genom lögner.

Försoning

Ett tydligt mönster i materialet när det kommer till konfliktutveckling är att det oftare är kvinnan 

som tar initiativ till att avsluta konflikten och komma till något slags försoning:

”Jag tar oftare initiativ när det gäller att prata om vår relation och jag försöker oftare se till 

att vi pratar om känslor. Jag tar också mer initiativ till att reparera bristningar, men å andra 

sidan är det också jag som startar alla konflikter.” (K1).

Ofta handlar det då om att aktivt gå in och ”ha fysisk kontakt och bryta avståndet”(K6), att kramas, 

pussas, retas eller föreslå en aktivitet som avleder tankar från konflikten. I ett par upplever båda 

parterna att de själva är den som oftast tar initiativ till försoning. De manliga informanterna tycks 

generellt ha ett annat sätt att hantera konfliktens avlutning som i större utsträckning handlar om att 

gå undan, låta tiden gå och värka ut känslan i enskildhet. Detta beskrivs vidare som en åtbörd som 

förhindrar att konflikten går för långt eftersom man undviker att säga ”saker som man ångrar” 

(M2). Flera män beskriver att de är långsinta och har ett behov av att vara kvar i en sur eller arg 

känsla; ”[... ]så har jag en känsla av ilska fast konflikten är löst” (M5), alternativt att de inte 

förmår ”sträcka ut handen” (M6). Detta beskrivs hos flera informanter som en följd av ”stolthet” 

och att man genom ett sådant beteende undviker att förlora striden. Det återkommande mönstret 

väcker ibland ilska hos kvinnan, eftersom den som tar initiativ till försoning ofta får en olustig roll 
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som “förlorare”.

Försoning kan också vara en konsekvens av förändrade emotioner i konflikten. Flera kvinnor 

beskriver att de ibland börjar gråta mitt i en konflikt, och då övergår från att vara arga till att vara 

ledsna, vilket beskrivs förändra betingelserna för hur man bemöter varandra. Tårar blir i dessa fall 

en ofrivillig kapitulation (ofrivillig eftersom kvinnorna inte vill börja gråta) där opposition och 

konflikt övergår i ”en helt ny situation där någon plötsligt är väldigt ledsen” (M6). Denna snabba 

växling mellan emotionella stämningar beskrivs också ställa krav på partnern om att övergå från att 

vara arg till att vara tröstande, eftersom det när någon är ledsen är svårt att fortsätta bråka. 

Försoning som följd av att den ena eller båda ber om ursäkt förekommer hos flera par. Detta 

beskrivs, i likhet med tårar, som en form av kapitulation hos den som ursäktar sig men kan också 

innebära, i de fall båda ber om ursäkt, att man förenas ”mot konflikten”. Att inte försonas utan 

istället till exempel somna som fiender, tycks ibland innebära att andra emotioner träder in på 

arenan morgonen efteråt. Brist på försoning leder i vissa fall till ökade skamkänslor. 

5.4 Olikhet
Nedan beskrivs hur olikhet i individernas personligheter, intressen och behov hanteras inom ramen 

för relationen, både avseende acceptans och som orsak till konflikt.

Acceptans av olikhet hos partnern

Samtliga par beskriver vikten av öppenhet och eget utrymme inom ramen för relationen 

samtidigt som graden av acceptans, respekt och förtroende för partnerns individuella behov 

relateras till graden av tillit. Det handlar t.ex. om att ”våga prata med varandra om saker som man 

tror att den andra ska bli arg för” (M1). Även initiativ som skadat relationen kan således 

accepteras och förstås; ”Nu i efterhand ser jag att det var något han behövde göra” (K1). Olikhet 

relateras också till jämställdhet vad gäller att tillvarata individuella “intressen” vid fördelning av 

hushållssysslor men handlar också om att undvika genusfällor där mannens behov fokuseras på 

bekostnad av kvinnans. Inte minst innebär acceptans av olikheter (smärtsamma) kompromisser då 

olika behov krockar. 

Flera par betonar vikten av acceptans av partnern som en ”hel” individ. Trots det finns normer 

och gränser för vad som anses vara rimliga förväntningar på partnern såsom huruvida otrohet kan 

förlåtas eller hur mycket tid och resurser partnern ”får” investera i egna intressen. Frihetsbegreppet 

problematiseras t.ex. i relation till krav och förväntningar av en manlig informant som både litar på 

att kvinnan ”finns där” men samtidigt anser att (val-)frihet innebär att hon inte kan förväntas göra 
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det. Acceptans rör även hur partnerna förhåller sig till varandras framtidsvisioner och hur dessa låter 

sig kombineras med parrelationen, samt hur man förhåller sig till olika sätt att hantera och uttrycka 

emotioner, konflikter m.m., såsom när ett par avvaktar med hantering av konfliktladdat material 

pga. mannens dåliga morgonhumör och gemensamt beslutar att invänta ett bättre tillfälle. Vidare 

framstår acceptans av olikhet som lättare att tillämpa i en framskriden, tillitsfull relation då man 

”inte bli[r] knäckt när någon åker bort en vecka[…]” (K5), men tycks också handla om anpassning 

och att hantera olikhet på ett sätt som inte leder till konflikt; ”Jag känner att du ibland vill prata  

om pengar mer än vad jag vill men det har aldrig lett till konflikt” (M6).

Konflikt som orsakas av olikhet mellan partnerna

Olikhet framstår i materialet som en vanlig konfliktkälla i parrelationen och berör dels praktiska, 

vardagliga sysslor men även värderingar och emotionella förhållningssätt och uttryck; ”[…] min 

man tar saker som de kommer och tar inte gärna tag i saker förrän han verkligen måste. Och oftast  

gör han det i samband med att jag blir arg på honom för att ingenting händer” (K1). Teman som 

ofta sägs leda till konflikt är ekonomi, hushållsarbete, barnuppfostran, individuella behov och 

förväntningar samt värderingar, men det är framförallt hur olikhet hanteras som enligt vår tolkning 

avgör om konflikt uppstår. Flera exempel visar att behov som, trots att de inte delas av partnern, 

bemöts på ett validerande sätt har en positiv inverkan på paret, medan ett icke-bekräftande 

förhållningssätt leder till konflikt eller undertryckande av individuella behov. Även genusrelaterad 

olikhet leder till konflikt såsom i samband med rättvisefrågor och arbetsuppehåll vid graviditet: 

”Ett tag hade du mer pengar än mig och jag var underlägsen, lite beroende av dig och det var  

väldigt jobbigt” (K4). Ålder anges av flera informanter som förklaring till (o)förmåga att förhålla 

sig till olikhet samtidigt som även motsatsen hävdas; ”Vi lärde känna varandra när vi var unga och 

hade mycket svårare att förstå oss på varandra” (K4). Anpassning och förståelse av olikhet 

framstår tidigt i relationen inte heller som självklart, utan snarast som ett hot mot individen. 

Bemötandet av partnern framstår dock som avgörande: om olikhet uppfattas som hot och avfärdas 

eller problematiseras leder det vanligen till konflikt. Individuella behov som i hög grad påverkar 

parrelationen tenderar dock att oftare leda till konflikt, även om de ”förstås” av partnern.

Brytpunkt i synen på relationen

Partnernas förhållningssätt till olikheter och deras utrymme inom relationen tycks förändras över 

tid. Flera par beskriver gemensamt att de efter några år tillsammans upplevde en förändring i synen 

på varandra och på relationen och dess betydelse, vilket någon refererar till som ”brytpunkten när 
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det höll på att bli lite seriöst” (M5). Denna brytpunkt tycks i flera fall ha resulterat i vad som kan 

betecknas som en kris i relationen och i samband med detta erfor flera personer (samtliga kvinnor) 

vad vi tolkar som en ökad rädsla att förlora den andre; ”[...] Och så kände jag att du bara 'ah gud 

var är vi nu?' och då fick jag spader verkligen” (K5). I vissa fall kulminerade uttryck av svartsjuka 

i denna fas liksom konflikter relaterade till relationens grad av närhet och distans, för att därefter 

avta. Begreppet tillit kom efter detta att betyda andra saker än ”att man inte ska ligga med någon 

annan” (K6). I samband med att relationen blev mer ”seriös” och etablerad ställdes det således 

andra krav på innebörden av att vara någons partner.

5.5 Normer för genus och tvåsamhet
Samtliga par talar om relationens ramar samt om vilka förväntningar som ställs i en parrelation, 

liksom vad som sker när dessa inte infrias. Tidigare erfarenheter eller berättelser om andra par 

används då som exempel. ”Gränsbeteenden” som otrohet, lögner, övergrepp och integritetsbrott 

framstår som svåra att acceptera i parrelationen. Otrohet omnämns av alla informanter och framstår 

som det “yttersta” brottet. Gemensamma barn beskrivs som det enda motivet till att förlåta otrohet. 

Den etablerade parrelationen illustreras som en intim enhet, en ”organism” inom vilken 

skamrelaterade ämnen som annars undviks kan hanteras: ”Jag talar inte om den med andra och 

visar den inte för någon utom för min man” (K1). Normer för parrelationer tycks därmed inbegripa 

lojalitet, förtroende och acceptans i högre grad än i andra, nära relationer, och definieras som den 

viktigaste vuxna relationen som värnas mot yttre hot: ”Det är coolt ibland för folk tycker alltid att  

du är go […] men där drar du en väldigt tydlig gräns, om det är nåt som stjäl utrymme från oss så  

att det påverkar oss då stoppar du. […]. Vi är alltid i första rummet” (K3) och ”Nånstans så är väl  

dina behov mina i dagsläget, man har blivit en klump av den här relationen” (M3). Men samtidigt 

problematiseras det intima beroendet av en annan människa.

Normer för par beskrivs även inbegripa normer om jämställdhet, vilket uttrycks som behov av att 

uppnå något slags (makt-)balans. Flera par uttrycker åsikter om roller och genusspecifika beteenden 

som handlar om att män antas inta en mer dominant roll vid konflikt, att de undviker 

känslorelaterade konflikter eller att de erfar mer skam (men visar mindre) än kvinnor generellt. 

Samtidigt beskrivs frånvaro av skillnad mellan könen inom flera områden såsom i samband med 

behov av och förmåga att känna tillit till partnern och gällande orsaker till skam, vilket vi tolkar 

som uttryck för könslikhet. Jämställdhet kommuniceras framförallt i termer av rättvisa och då i 

samband med hushållssysslor. Många konflikter bottnar också i hur en sådan norm kan upprätthållas 
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i en relation av två eller flera individer. Konfliktassocierade normer determinerar även hur man 

”får” bråka, och vilka gränser som gäller. Två manliga informanter avlägsnar sig bokstavligen från 

konflikten när de närmar sig en sådan gräns. K2 beskriver att hon, till skillnad från övriga 

intervjuade, ”uppskattar traditionella könsroller” samtidigt som mannen har svårt att infria 

förväntningarna om hur en ”traditionell” man bör agera. Om temat skam sägs att ”Jag känner mig 

faktiskt rätt kvinnlig” apropå att han beskriver att han skäms lika mycket som sin fru (M2).

Trots att flera par påtalar ett gemensamt ansvar för relationens underhåll tycks detta i praktiken 

falla på kvinnors lott och det kommuniceras en uppfattning om att kvinnor lättare identifierar och 

löser relationella problem; ”Jag är mer okej med att vara svag på nåt sätt” (K3), samt att de oftare 

gråter. Två kvinnor talar om sina tårar som ”manipulativa”. Kvinnor antas även älta mer och 

skämmas mer för sina kroppar, vilket till viss del bekräftas i materialet. Flera informanter beskriver 

att kvinnor och män har samma förutsättningar och att de deltar i relationen på lika villkor. Kvinnor 

tar dock enligt materialet större ansvar för konfliktlösning och använder oftare sin egentid åt 

relationella åtaganden samtidigt som män tar färre initiativ till, är mindre motiverade och har 

svårare att tala om skamrelaterade och smärtsamma teman samt saknar uttryck för ledsamhet. 

Männen undviker dessutom oftare konflikt och konfliktrelaterade emotioner genom att fysiskt 

avlägsna sig. Varken kvinnor eller män tolkar sina erfarenheter utifrån ett genusperspektiv, utan som 

personliga uttryck. Rädslan att ”hamna” i stereotypa könsroller bidrar till att de flesta par söker 

motverka detta men ibland kompromissar pga. ekonomiska eller individuella orsaker.

5.6 Beskrivningar av emotioner
Att vara arg

Beskrivningar av hur det känns att vara arg innehåller i många fall uttryck som har att göra med 

frustrerade och låsta känslor, som om ”något måste ut” (K3). Huruvida dessa sedan kommer ut 

eller ej, samt i vilken form de tar sig uttryck och vilken funktion känslorna upplevs ha, varierar 

stort. Medan somliga menar att vredeskänslor står i vägen för att man skall förmå sig kommunicera 

med partnern, ”Blir jag riktigt förbannad så går jag ut” (M2), menar andra att dessa känslor kan få 

individen att agera på ett sätt som hon eller han annars inte hade vågat; ”Det är ju härligt och 

jobbigt på samma gång tycker jag. Extremt frustrerande och liksom... Man blir varm och darrig och  

modig” (K5). Vreden kan då fylla funktionen av att legitimera kritik som kanske inte är möjlig att 

formulera annars eller användas som ett hjälpmedel för att få den andre att förstå; ”[...] jag blir  

väldigt målinriktad, jag vill liksom vinna striden.” (K1). Några informanter beskriver känslan av att 
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vara arg som att tappa kontrollen eller riskera att agera på ett sätt som man i efterhand inte kan stå 

för. Detta leder efteråt till skamkänslor och känslor av ånger och vi uppfattar att känslorna som 

associeras med beteendet då överskuggar känslorna som har att göra med sakfrågan. Beskrivningar 

av hur det känns att vara arg tar ofta sin början, och stannar i flera fall också i vad som orsakar 

vredeskänslor snarare än hur det faktiskt känns att vara arg, vilket kan tolkas som att ämnet är 

känsligt eller ovant att hantera. Att vara arg tycks tämligen laddat för många av informanterna och 

inte sällan beskrivs vreden som en kraft som man inte kan styra över och som man önskar kunde ta 

sig andra uttryck, vare sig man blir ”för mycket arg” eller ”för lite arg”:

”Ganska okontrollerat tyvärr [att bli arg, vår anm.]. […] Väldigt fysiskt. Det är som att det 

bubblar. Jag får ett behov av att... Jag slår ingen och har aldrig slagit någon men jag får ett 

starkt behov av att slå på något eller skaka något. […] Om jag råkar skrämma någon, om 

jag till exempel råkar skrämma mina barn, så blir jag väldigt ångerfull och det känns 

otroligt onödigt och okontrollerat.” (M4)

Flera män beskriver ett starkt behov av att vara arg eller sur länge, alltså även efter att konflikten 

har klingat av. Av de manliga informanterna används flera gånger begrepp som långsint och 

”långsur”. Beskrivningar av typen ”[...] jag kan också bli djupare och längre arg” (M4) återfinns 

bland männen på ett sätt som inte motsvaras av hur de kvinnliga informanterna beskriver sina 

känslor kring vrede. Männen som upplever långsinthet tycks å ena sidan plågade av oförmågan att 

”[...]vara den som tar steget” (M6), å andra sidan finns beskrivningar av typen ”Jag när mig på 

det här med långsintheten”. (M5). Flera kvinnor beskriver sig vara oförmögna att bli arga: ”Det  

kan ju vara att man känner sig personligt angripen eller sårad och då tror jag att jag bara blir  

tyst.” (K2) eller i andra fall oförmögna att förbli arga, då tårar tar över känslorna:

”Jag har i hela mitt liv varit väldigt dålig på att vara arg. I min familj så har folk inte varit 

så arga så jag har ända sen jag var liten blivit ledsen istället. […] Och jag har fortfarande en 

sån grej att det är bra att vara det för att jag inte varit det. Men hur det känns att vara arg... 

För några veckor sen skrek jag ju till dig i köket. Jag skrek en gång men vi grälade inte. Jag 

tror att jag samlar på mig så tillslut blir jag... Jag blir nog nån som vill slåss också. Jag har 

nog slagit till dig en gång. Jag ångrar det såklart. Det är inte ofta jag blir så arg. Jag blir ju 

ledsen istället så jag kan inte bli arg. Jag kan inte skälla på någon för jag gråter istället. Det 

byggs väl upp en slags eld som försvinner ut.” (K4). 
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Att vara ledsen

Att vara ledsen beskrivs i termer av hopplöshet, tomhet, ynklighet och svaghet. Sammantaget verkar 

ledsamhet vara en mer ”ensam” känsla, medan arg är mer interaktiv. Några tycker att ledsamhet är 

en mjuk eller skön känsla, någon annan menar att den är det hemskaste som finns. En manlig 

informant beskriver känslan av att vara ledsen som en synonym till att vara förkyld (M3), vilket kan 

antas antyda att bägge tillstånden appellerar till ett omhändertagande från en annan människa. I 

vilken utsträckning ledsamhet innefattar ett upplevt behov av tröst tycks dock variera. Att vara 

ledsen associeras med tårar och förmågan att kunna gråta förefaller ibland utgöra en måttstock för 

hur innerlig eller djup känslan är. Detta för att det fysiska uttrycket tydliggör det känslomässiga 

tillståndet för partnern; ”Jag tror inte att du uppfattar att jag är ledsen för att jag inte gråter och  

visar att jag är ledsen” (M6). Flera män beskriver en längtan efter att få vara ledsna och gråta och 

samtidigt en upplevd oförmåga att vara det, som i att det ”finns ingen kanal för det” (M4) eller 

”jag är ju helt känslomässigt blockerad” (M6). Längtan efter att få vara ledsen innehåller dock en 

kluvenhet eftersom det samtidigt innehåller en (risk för) tröstande reaktion från partnern. Dessa 

manliga informanter spekulerar även i om ledsna känslor uttrycks i form av andra emotioner, till 

exempel genom att de blir sura.

Kvinnor beskriver i större utsträckning än män att ledsna känslor och gråt är vanliga erfarenheter 

i samband med konflikter och upplevs därmed som mindre laddade och sensationella. Dock kan 

tårar upplevas handikappande av kvinnor som egentligen vill vara arga men blir ledsna istället (se 

även ovan). Tårarna genererar då ibland skamkänslor eftersom de beskrivs som inadekvata eller till 

och med som ofrivilligt manipulativa; ”[...]jag börjar gråta fast det inte är så betydelsefullt...” 

(K6).

Synen på den andras emotioner

I samband med uttryckta önskemål om att kunna känna annorlunda hänvisas till partnerns förmåga 

att besitta en emotionell kompetens som man själv inte tycker sig inneha. Ett jämförande av detta 

slag mellan den egna förmågan att hantera känslor och partnerns förmåga resulterar alltså i vad man 

skulle kunna benämna avundsjuka. Samtidigt tycker vi att det finns en tendens att det 

känslomässiga uttryck som man själv önskar sig, inte betraktas som helt adekvat när det uttrycks av 

partnern. Med andra ord är eventuellt inställningen till det känslomässiga tillståndet liknande vare 

sig det kommer från en själv eller från ens partner, i det att det tycks svårt att känna det som 

berättigat. Att ställa sig främmande inför partnerns känslomässiga reaktioner förekommer både i 

samband med konflikt och under intervjun hos flera par. Ofta handlar det om att känslan och det 
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beteende som är kopplat till den inte erkänns som befogat eller adekvat i sammanhanget. Reaktioner 

på detta slags avvisande leder både till konkreta motreaktioner; ”Jag vill att du ska respektera mina 

känslor. Du kanske tycker att de är konstiga eller att du inte vill ta dem till dig? Men varför det?” 

(M4) och mer subtila anpassningar.

5.7 Förhållningssätt till partnern
Inlyssnande

Paren definierar i materialet tillit som att ”finnas där för varandra” vilket dock tycks förutsätta att 

man först lärt sig tolka och förstå partnerns signaler; ”I det här läget tror jag att [min man] skulle  

vilja att jag…” (K1). Paren beskriver en ordlös förståelse för eller medvetenhet om partnern som 

bl.a. uttrycks genom att identifiera och mildra obehag hos denne samt genom adekvat validering. 

Acceptans framstår som en viktig aspekt av inlyssnande som aktualiseras i samband med 

förtroenden. Samtidigt illustreras att individuella behov ibland krockar och att de inte alltid kan 

tillfredsställas. Detta kan dock kommuniceras på ett mer inlyssnande sätt vilket framstår som 

effektivt för att förhindra konflikt; ”Då försöker vi arbeta på att jag ska säga att jag inte orkar  

istället för att man ska bli ovänner då. För man orkar ju inte alltid finnas till för någon annan för  

man kanske inte alls är på det humöret och kanske inte klarar det” (K3). Inlyssning innebär också 

att konflikter kan identifieras tidigt (och bromsas) samt att partnerna har en känsla för när känsliga 

ämnen kan aktualiseras. Inlyssnande tycks även handla om att ställa adekvata förväntningar på 

partnern; att mötas av en inlyssnande attityd framstår också som en förutsättning för exponering av 

skam. Vidare beskrivs vad vi tolkar som inlyssning genom acceptans och förståelse av olikhet som 

då ett par tillämpar skilda arbetssätt i förhållande till ett gemensamt intresse och båda oroar sig för 

att kvinnans strategi, enligt vilken hon låter sig ”avledas” till förmån för hushållsarbete, innebär att 

intresset rinner ut i sanden. Mannen förstår och respekterar hennes sätt att arbeta men lyssnar också 

till hennes behov av att utöva sitt intresse och delar oron kring detta. Ett talande exempel på 

inlyssning uttrycks av K6; ”det är väl klart jag förstår, det är så jag tänker att du känner”.

Avvisande

Avvisanden förekommer hos alla par och leder ibland till konflikt; ”Ofta beror ilskan på att jag  

uppfattar [min man] som likgiltig […]” (K1). Särskilt vanligt tycks detta vara då konflikten gäller 

något av vikt för endera partnern. Ibland är avvisande snarast en fråga om prestige; ”Även om jag 

brukar höra vad han säger och ta till mig hans åsikter vill jag inte förlora den aktuella konflikten  
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[…]” (K1). Avvisande framstår således även som ett makt- och dominansrelaterat beteende, och att 

avbryta eller överrösta hämmar även inlyssningen. Vidare kan avvisande enligt vår tolkning 

relateras till skam och olikhet som då en kvinna vill tala om skamrelaterade teman men detta inte 

beaktas utan definieras som meningslöst av partnern. Avvisande tycks leda till en kedjereaktion där 

beteendet tillämpas mot den som avvisar och således initierar en destruktiv cirkel i relationen. I 

materialet illustreras avvisande dels verbalt och dels beteendemässigt som en vägran att 

kommunicera eller genom att lämna interaktionen, men också genom humor som ironi eller då 

väsentligheter trivialiseras, skämtas om eller skrattas bort. Avvisande kan också relateras till 

genusnormer då könsspecifika beteenden tas för givet och icke-normativa beteenden osynliggörs 

eller ignoreras av partnern, t.ex. genererar kvinnors ansträngning i hushållet föga uppskattning och 

mäns ledsamhet tenderar att passera obemärkt; ”Jag tror inte att du uppfattar när jag är ledsen.  

För att jag inte gråter och visar att jag är ledsen.” (M6). Avvisande uttrycks vidare genom lögner, 

otrohet, nonchalans, att inte ställa upp för varandra eller genom att skämma ut partnern offentligt:

”Jag känner såhär, jag försöker beskriva för dig att jag skäms väldigt mycket i den här 

situationen men du har ingen som helst förståelse för det, för du måste gå och säga det till 

allihop, till exempel på landet. Och det gör mig väldigt ledsen och sårad men du förstår inte 

det” (M4)

Av materialet att döma förekommer avvisande främst i samband med konflikt, eller då partnern 

beter sig provocerande. Samtidigt beskrivs att det i dessa lägen är svårt att tillämpa ett mer 

inlyssnande förhållningssätt, vilket tycks kräva både självinsikt och förmåga att hantera egna 

känslor. Att vara ”långsur” tycks exempelvis ha en negativ inverkan på förmågan att trösta (M6). Ett 

par beskriver att ”vi arbetar på att jag ska säga att jag inte orkar istället för att man ska bli  

ovänner då. För man orkar ju inte alltid finnas till för någon annan för man kanske inte alls är på 

det humöret och kanske inte klarar det” (K3). Materialet visar också hur avvisande uttryckt som 

oförståelse eller dominans förvärrar konflikten eller leder till att någon underkastar sig. Men 

avvisande förekommer även relativt obemärkt och oreflekterat i samband med vardagssituationer: 

”[…] jag berättar en sak och så berättar hon en sak och så berättar jag en sak och så berättar hon 

en sak. Vi möter inte varandra. Jag lyssnar inte på henne och hon lyssnar inte på mig” (M3). Att 

”inte lyssna” framstår i materialet som den vanligaste formen av avvisande följt av olämpliga ordval 

och uttryck. Materialet illustrerar även relationen mellan avvisande och förståelse där gemensam 
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erfarenhet av att t.ex. vara hemma med barn bidrar till ökad förståelse och därmed till färre 

avvisanden. Avvisande är därför, enligt vår tolkning, även en fråga om jämställdhet.

Men avvisande handlar också om beteenden som hämmar partnerns trygghetsupplevelse och som 

bottnar i illvilja eller oförmåga att förstå hennes emotioner och behov. Ett sådant exempel är den 

aggressivitet som beskrivs hos några manliga informanter, men även mer subtila beteenden t.ex. i 

publika sammanhang. Avvisanden sker ofta oavsiktligt då en part uppfattar att den andra inte förstår 

och reagerar på detta, varefter partnern svarar med ilska eller ledsnad. Vidare tycks avvisanden 

förekomma då den som avvisar själv upplever obehagliga emotioner eller då dessa bottnar i 

relationens ”tillstånd”- exempelvis i samband med vantrivsel, stress, hög arbetsbelastning eller 

trötthet, samt när man tar varandra för givet och ”slarvar” med relationens underhåll.

5.8 Resultatsammanfattning
Paren beskriver dels undvikande av konfliktrelaterade teman, och dels undvikande av 

konfliktrelaterade emotioner (man kan dock anta att även specifika teman undviks pga. de 

emotioner temat eller konflikten ger upphov till). Framförallt undviks känslor av skam samt 

emotioner som inte korrelerar med rådande genusnormer, vilket illustreras tydligt då kvinnor 

uttrycker ledsamhet men inte aggression, och män aggression men inte ledsamhet. Mindre allvarliga 

konflikter hanteras på ett effektivt sätt av paren genom humor, som dock förutsätter självdistans och 

metaemotionella förmågor.

Konflikter orsakas av allt ifrån normbrott och krock mellan olika (individuella) behov, som till 

en upplevelse av att inte bli förstådd eller lyssnad på, och eskalerar ofta då den partner som 

upplever sig missförstådd svarar med att uttrycka den negativa känslan, snarare än det konkreta 

problemet. Försoning initieras framförallt av kvinnor, medan män beskrivs ha behov av att vara sura 

eller arga under längre tid och att ensamma hantera sådana känsloupplevelser.

Olikhet beskrivs i materialet dels som acceptans av partnern som en individ med individuella 

emotioner och behov, och dels som orsak till konflikt då partnernas olika behov av närhet och 

distans kolliderar. Huruvida sådana olikheter leder till konflikt tycks dock framförallt handla om hur 

olikhet hanteras och i vilken grad paret känner trygghet och tillit till varandra. I en etablerad, 

tillitsfull parrelation framstår olikhet som mindre hotande, ett stadium som uppnås i samband med 

en identifierad, tidsrelaterad brytpunkt.

Parrelationens normer beskrivs innefatta intimitet, ett ”mellanområde” där skam kan uttryckas 
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och hanteras relationellt, men också gränser för individualiteten och omgivningen där övertramp 

sanktioneras. Otrohet påstås t.ex. leda till att relationens gränser på ett närmast oförlåtligt sätt har 

spelats ut. Även normer om jämställdhet inbegrips och tillämpas framförallt vid fördelningen av 

hushållsarbete. Majoriteten av paren säger sig aktivt motverka traditionella könsroller samtidigt som 

kvinnor beskrivs ta ett ökat ansvar för relationens tillstånd och dessutom uppvisar mer ledsamhet 

och män i högre grad beter sig aggressivt, drar sig undan vid konflikt och, som nämnts, ensamma 

hanterar emotioner. Aggression tycks också hämma parets kommunikation. Män beskriver dock en 

önskan att bli ledsna och kvinnor att bli arga, samtidigt som ledsamhet av både kvinnor och män 

värderas negativt. Även könslikhet beskrivs inom områdena tillit och skam. 

Paren definierar tillit som att ”finnas där” för varandra vilket uttrycks genom acceptans av och 

medvetenhet om partnerns inre upplevelser och emotioner (s.k. inlyssning). Samtidigt förekommer 

avvisande beteende hos samtliga par, vilket vanligen leder till den kedjereaktion som beskrivits 

ovan och som orsakar konflikt och skam. Avvisande uttrycks genom att inte lyssna samt genom 

nonchalans, dominans, aggressivitet m.m. och härrör ibland ur externa stressorer eller 

maktasymmetri. Avvisanden tycks också ske både med och utan avsikt.

6. Analys
Vår analys tar avstamp i de mönster vi funnit i empirin som framstår som särskilt relevanta i 

förhållande till frågeställningen om hur vi kan förstå konflikt och konflikthantering hos par utifrån 

begreppen tillit, skam och genus. Dessa beskrivs kortfattat i resultatsammanfattningen. Analysen 

inleds med de preventiva åtgärder och konstruktiva sätt att hantera konflikter vi identifierat hos 

paren för att därefter fokusera på hur undvikande och destruktivt beteende påverkar pars 

konflikthantering. Sist behandlas genusnormer i förhållande till skam och (meta-)emotioner med 

fokus på konflikt. Samtliga dessa kategorier beskriver även den inverkan pars konflikthantering har 

på relationen, samt hur specifika relationella förutsättningar (såsom förekomst av tillit, avfärdande 

eller maktobalans m.m.) inverkar vid konflikt.

6.1 Konfliktprevention och positiv konflikthantering
Skratt läker hotade sociala band

Scheff (1990) har beskrivit att sociala band måste testas för att förbli intakta och bärande, vilket 

bekräftar bilden av konflikter som en nödvändig del av parrelationen: där de sociala banden är 

intakta accepteras både konsensus och polemik. Vidare är skam en oundviklig del av livet varför vi 
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bör hitta sätt att hantera den, företrädesvis genom humor och skratt. Paren i vår undersökning 

använder sig aktivt av humor i samband med ”lättare” konflikter och där bidrar upplevelse av delad 

humor till att par förenas och ibland också försonas. Vi förstår humorn som en sammanhållande 

kraft i parens pågående undersökningsprocess av de sociala bandens hållbarhet; om man 

tillsammans skrattar åt skammen är den inte lika hotfull och potentiellt förgörande. Humor kan 

också användas för att lekfullt problematisera rådande normer och skapa en gemensam plattform 

utifrån vilken man kan skratta åt ramarna som definierar interaktionen. Även om detta inte 

upplevelsemässigt är syftet med humor i konflikt mellan par, så tror vi att humorn kan förstås på 

detta sätt ur ett mer strukturellt perspektiv. (Att jämföra med queerteori där humor är en vedertagen 

strategi för ifrågasättande av normativitet, se till exempel Ambjörnsson, 2006.)

Bristen på humor i samband med allvarligare konflikter tyder i sin tur på att de sociala banden 

faktiskt är hotade i större utsträckning och att man då inte har tillgång till försoningsverktyg. Detta 

finner vi särskilt intressant. Varför är humor som konflikthanteringsverktyg inte närvarande vid 

allvarligare konflikter? Kanske handlar det om att man i dessa lägen har positionerat sig så starkt i 

konflikten att man antingen måste vinna eller förlora (Björnberg, 2004). Gemensam humor 

förutsätter ett visst mått av självkritisk distans, som inte är möjlig att uppvisa i den typen av vinna- 

eller förlorasituation. Man kan också betrakta det som att allvarligare konflikter oftare återfinns 

inom ramen för så kallad negativ ömsesidighet, där kedjor av destruktivt beteende dominerar 

interaktionen och förmågan att stoppa konflikteskalationen är begränsad (Fincham 2003). Vidare 

förstår vi materialet så, att icke-erkänd skam inte är möjlig att skratta åt på samma sätt eftersom den 

tar form som andra emotioner. Om vi inte vet vad som egentligen ligger bakom en känsla är den 

förstås svårare att greppa och än svårare att skratta åt.

Vi har också sett att de par som inte använder humor alls under konflikter, i större utsträckning 

undviker konflikter överlag, vilket kan tolkas som att en underdifferentiering där partnernas 

individualitet är mer utsuddad, skapar konflikträdsla eftersom konflikt utgör ett större hot mot 

relationens konstitution. Vi uppfattar att relationen då inte upplevs “hålla” för det slags 

ifrågasättande som både humor och konflikt innebär. Gottman (2011) menar att humor speglar ett 

inlyssnande förhållningssätt visavi partnern, något som vi tycker oss se i materialet på så vis att man 

skrattar åt sina egna tillkortakommanden och då visar att man tar partnerns perspektiv, samt 

avväpnar risken för att de egna bristerna skall skada gemenskapen.

Tillit som prevention mot över- och underdifferentiering

Att finnas där för varandra återfinns i materialet som en sammanfattande definition av vad tillit 
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innebär för paren. Samtidigt problematiseras detta med att finnas där genom ett ifrågasättande av 

vad man har för rätt att kräva någons närvaro eller uppmärksamhet, samt i vilken utsträckning man 

kan förvänta sig stöd eller tröst. Tillit blir således intressant att betrakta utifrån begreppet 

differentiering, eftersom tillit utifrån den aktuella definitionen ger upphov till viss ambivalens 

(Scheff, 1990). Hur kan man som par nå en optimal differentiering av relationen? Vi har funnit att 

det hos paren förekommer olika behov av närhet och distans och att detta ibland ger upphov till 

konflikt. Acceptans av olika behov borgar förstås för en konstruktiv relation och ett visst mått av 

anpassning krävs således av den som vill finnas där för sin partner, vare sig partnern har ett större 

behov av distans eller av närhet. Anpassning av ett empatiskt slag handlar om att lyssna in den 

andra personens behov - utan att döma - och att vaket bemöta behovet i själva interaktionen. Därför 

tror vi att en optimal differentiering av parrelationen måste börja med ett aktivt inlyssnande i 

samspelet, detta oavsett vilka ideal man har kring närhet och frihet. Eftersom det är fråga om en 

ömsesidig process så måste förstås båda lyssna och anpassa sig. Inlyssnande kan vid konflikt 

innebära interaktiv anpassning, som till exempel att läsa av när försoning är möjlig och då ta sådana 

initiativ, alternativt invänta ett bättre tillfälle. Inlyssnande visar sig således vara en förutsättning för 

tillit, men är också avhängig kunskap om partnern som i sig kan erhållas genom inlyssnande. 

Ytterligare en viktig konsekvens av inlyssning är att skamrelaterat material får möjlighet att komma 

i dagen och utforskas, vilket har positiva effekter för individens välmående och sociala relationer 

(Gottman, 2011).

Det mönster som i materialet benämns som en brytpunkt i synen på relationen, innebär en 

förändring i relationens grad av tillit. Vi tolkar mönstret så att när en djupare form av tillit 

etablerats, avtar de starkaste formerna av svartsjuka som kan relateras till känslor av ägande, och 

detta ställer också krav på partnerna att anpassa sig efter varandra både vad gäller önskemål om 

frihet och närhet. Svartsjukans ägandekomponent kan ses som ett tecken på upplevda hot mot 

sociala band och ett förstärkt behov av att slå vakt om partnern. I vårt material beskriver kvinnor 

svartsjuka som en erfarenhet i en tidig fas av relationen. Särskilt intressant är att svartsjukan tycks 

ha en tendens att eskalera efter en viss tid in i relationen, för att därefter avta vilket kan tolkas som 

att sökandet efter relationens differentieringsnivå fullbordats. Samtidigt som kvinnorna beskriver 

sig som mer svartsjuka uppvisar män i högre grad undvikande beteenden, och då framför allt i 

samband med konflikt enligt det Fincham (2003) beskriver som krav-retireringsmönstret. Det blir 

därför relevant att betrakta tendensen ur ett maktperspektiv där svartsjuka hos kvinnan kan ses som 

ett uttryck för frustration till följd av en ofrivillig underkastelse, samtidigt som mannen genom att i 

högre grad uppvisa överdifferentiering, vidmakthåller sin position som överlägsen. Den normativa 
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makt som Björnberg (2004) beskriver gör sig således gällande och dessa mönster visar tydligt hur 

normativa strukturer återfinns i social interaktion på mikronivå.

Men vad är det då som händer i samband med brytpunkten? Vi förstår det som att en optimal 

differentiering etableras till följd av att tilliten till partnern får en djupare betydelse, där transparens 

och visshet om positiv moral har vuxit fram över tid (Scheff, 1990; Gottman, 2011). Tillit kan då 

sägas agera preventivt mot över- och underdifferentiering; när man litar på att partnern finns där och 

vill ens bästa behöver man varken dra sig undan och isolera sig, eller uppslukas och utplånas i sin 

individualitet. Man har utrymme nog att säga vad man tycker eftersom konflikter inte upplevs som 

farliga, och man lever i visshet om att vara sedd och älskad som man är. Konstruktiva konflikter har 

en positiv effekt på tillit mellan människor, eftersom de skapar möjligheter för att hitta den balans 

som definierar optimal differentiering. Genom att finna tillit till varandra i parrelationen tror vi att 

man även har större möjlighet att kringgå normativa begränsningar, vilket förstås förutsätter 

tillämpning av ett inlyssnande förhållningssätt.

Tillit, när den gestaltar sig som inlyssnande, illustreras i materialet som ett pågående arbete 

vilket även innebär att partnerna ibland inte orkar, glömmer bort eller tar varandra för givna. 

Möjligen utgör detta en vilande form av tillit, där partnern kan räkna med att den andra finns kvar 

trots att man är tillfälligt distraherad eller ”otillräcklig”. Att ha inlyssnande som relationens 

utgångsläge skapar ett klimat av stödjande beteende (Fincham 2003) som torde ge utrymme även 

för stunder av sämre relationell kvalitet. Inlyssnande kan sammantaget ses som ett slags tillämpad 

tillit, vars effekter förebygger destruktiva tendenser så som icke-erkänd skam, över- och 

underdifferentiering och krav-retireringsmönstret.

6.2 Undvikande och negativ konflikthantering
Konflikträdsla och dess orsaker

Det undvikande av skam- och konfliktrelaterade teman och emotioner som återfinns i materialet 

väljer vi sammanfattningsvis att benämna konflikträdsla. Vi vet att konstruktiv konfliktlösning 

potentiellt kan stärka en relation: graden av tillit till den gemensamma förmågan att hantera 

motgånger ökar och bidrar i förlängningen till att bygga upp resurser för framtiden. Lösta konflikter 

tar inte heller lika mycket kognitivt utrymme i anspråk, eftersom individerna då kan känna tillit till 

att deras respektive behov hörsammas (Gottman, 2011). Konflikträdsla torde därmed orsakas av 

motsatt (brist på) erfarenhet, det vill säga att undvikande av konflikter upplevs vara ett säkrare sätt 

att hantera motsättningar, rimligtvis för att man inte litar på att de sociala banden håller vid konflikt. 
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Tolkat utifrån Scheffs (1990) teori är detta en tänkbar konsekvens av hänsynsemotionssystemet, då 

man på detta sätt bevakar sin sociala position i relation till andra människor. Att konflikträdsla är ett 

vanligt modernt, relationellt fenomen kan således bero på att våra sociala band konstant är hotade, 

till följd av det sociala livets föränderlighet och oförutsägbarhet. Ifrågasättande av partnern innebär 

då ett risktagande som potentiellt hotar att driva oss till ensamhet, om vi söker förstå konflikträdsla 

ur ett mer sociologiskt perspektiv. Den normativa makten Björnberg (2004) beskriver låter sig även 

appliceras här, genom att den anger ramarna för hur interaktionen mellan två partner skall se ut. 

Vidare reglerar hänsynsemotionssystemet sanktionerna för hur brott mot den normativa makten ser 

ut och även om dessa sanktioner bara är inbillade så är kraften stark också i internaliserad form 

(Scheff, 1990).

Om konflikträdsla är ett tecken på bristande tillit kan man fråga sig vad som gör att de sociala 

bandens hållbarhet upplevs så olika för olika personer. Det vill säga: vad är det som lägger grunden 

för förmågan att känna tillit och att agera på ett, för partnern, tillitsfullt sätt? Eller motsatt; vad 

ligger bakom avvisande? Varför är man som partner inte inlyssnande? I materialet har vi identifierat 

att en av de vanligaste orsakerna till konfliktinitiering är att en partner upplever ett problem som för 

den andra inte är viktigt. När problemet inte erkänns och valideras av partnern kan denne sägas vara 

emotionellt avfärdande, vilket innebär att den interpersonella tilliten prövas (Gottman, 2011). 

Eftersom individers sätt att förhålla sig till partnerns känslor och behov motsvaras av hur de 

förhåller sig till egna inre upplevelser, kan antas att en grundläggande förmåga att lita på andra 

saknas hos den avfärdande och att detta oundvikligen drabbar partnern. Den som är inlyssnande till 

egna känslor och behov vågar också lita på att de tas emot på ett inlyssnande sätt av partnern.

På individnivå avgörs förmågan att lyssna in den andres behov redan tidigt i livet genom 

föräldrarnas sätt att knyta an till barnet. En så kallad bristande mentaliseringsförmåga, i betydelsen 

av en oförmåga att sätta sig in i den andres perspektiv, grundläggs under de första levnadsåren. 

Samtidigt bör Gottmans (2011) tes poängteras, enligt vilken han hävdar att reparation av 

anknytningsmönster är möjlig inom en vuxen relation. Ur ett psykologiskt perspektiv bär 

parrelationen då på en terapeutisk potential genom dess likhet med den intima relationen mellan 

barn och förälder, vilket skulle kunna vara en bidragande förklaring till hur tvåsamhetsnormen har 

kommit att växa sig så stark i vårt samhälle, parallellt med att en övertro på individualism 

genomsyrar det sociala livet (ett slags kollektivt undvikande anknytningsmönster). Detta kan vidare 

kopplas till Scheff (1990) och hans tes om att skam som erkänns kan desarmeras och ”botas” från 

sin patologiska skepnad. En förutsättning för att detta skall vara möjligt torde vara tillitsfulla nära 

relationer, vilket bekräftas i materialet då paren uttrycker att möjligheten att vara sig själv och så att 
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säga blottlägga mindre smickrande egenskaper, är en viktig del av kärleken och gemenskapen.

Scheff (1990) beskriver att den som har ett stort självförtroende (jämförbart med ett tryggt 

anknytningsmönster) är rustad med motstånd mot upplevelser av skam och därför inte tar skammen 

lika hårt. Vidare menar han att detta hänger samman med att skammen är erkänd hos dessa personer, 

något som knyter an till Grosses (2012) tillitsforskning, där hon menar att en accepterad sårbarhet 

gentemot partnern är av central betydelse för relationen. Möjligheten att vara sig själv och visa sig 

sårbar inom ramen för relationen kan alltså förstås som ett uttryck för motstånd mot skam och ett 

manifesterat, stort självförtroende grundat i ett tryggt anknytningsmönster.

Avvisande 

Avvisande beteende utifrån Gottmans (2011) definition förekommer hos alla par och tycks leda till 

en kedjereaktion där beteendet i ett senare skede tillämpas mot den som avvisar och således initierar 

en destruktiv cirkel. Att inte lyssna eller inte förstå framstår som de vanligaste formerna av 

avvisande beteende hos paren. Enligt Fincham (2003) uppvisar par i ansträngda relationer mindre 

av positiv problemlösning och färre positiva emotioner i konfliktsammanhang än andra par. 

Fincham visar även hur den typ av kedjereaktion som identifierats i materialet kan förstås, genom 

att beskriva hur par i ansträngda relationer återgäldar varandras (negativa) beteenden och emotioner. 

Samtidigt väcks frågan om huruvida de relationer som studerats bör förstås som ”ansträngda”, 

vilket inte nödvändigtvis speglar vår generella uppfattning om dem.

Även Scheff (1990) beskriver i sin teori om hänsynsemotionssystemet de kedjereaktioner och 

trippelspiraler som uppstår vid avvisande, vilka i relation till materialet kan förklaras som att 

upplevelser av kränkning eller av att inte bli förstådd eller lyssnad på leder till skam som, i sin tur, 

ökar dessa känslor, både hos varje enskild part samt i relation mellan paren. En stor del av 

förekomna avvisanden framstår som oavsiktliga och som sprungna ur ett missgynnsamt individuellt 

eller relationellt tillstånd som bl.a. kan förklaras av externa stressorer eller maktasymmetri 

(Fincham, 2003; Björnberg, 2004). Fincham (2003) förklarar exempelvis hur en ökning av 

konflikter på arbetet leder till ökade konflikter i parrelationen (vilket illustrerar ytterligare en slags 

kedjereaktion). Avvisanden är vidare en konsekvens av att partnerna ibland ”inte orkar”, eller att det 

i konfliktsammanhang framstår som särskilt krävande att tillämpa ett beteende som inte innebär 

avvisande och som inte leder till att konflikten eskalerar vilket kan förstås som negativ 

ömsesidighet (Fincham, 2003). Både negativ ömsesidighet samt de kedjereaktioner som beskrivits 

förekommer framförallt hos par som lever i vad Fincham benämner ”ansträngda relationer”, men 

tycks enligt materialet, som nämnts, förekomma hos de flesta par i ansträngda situationer.
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Vidare hävdas att det inte är mängden konflikter eller ens vilka konfliktlösningsstrategier som 

använts som determinerar relationens tillstånd och fortlevnad utan snarare i vilken grad partnerna 

tenderar att stödja varandra (Fincham, 2003). I den bemärkelsen framstår avvisande beteende 

generellt som ett betydligt allvarligare hot mot sociala band än det sätt på vilket konflikter hanteras 

eller undviks (Scheff, 1990). Att avvisanden enligt materialet även genererar skam bidrar till att de 

kan förstås som ett, mer eller mindre subtilt, straff som tillämpas i ”uppfostringssyfte”, och som 

syftar till att upprätthålla relationell konformitet. Frekventa avvisanden kan således liknas vid de 

destruktiva mönster föräldrar ibland tillämpar mot barn och som då lägger grunden till ett otryggt 

anknytningssätt som, om det inte bearbetas, upprepas i vuxna, nära relationer. Individer som 

tillämpar ett avvisande, icke-validerande förhållningssätt till egna emotioner tenderar som nämnts 

även att bemöta sin partner på samma sätt (Gottman, 2011). Parrelationen rymmer därmed både en 

konstruktiv och en destruktiv potential på det sätt som Scheff (1990) beskriver och som även tydligt 

illustreras i materialet.

Avvisanden sker således både avsiktligt och oavsiktligt i alla parrelationer, men liksom i fallet 

med konflikt framstår det väsentliga inte vara om de förekommer utan hur de hanteras och vilka 

mönster som då uppstår. Avvisanden som bemöts som ett hot och som besvaras genom det 

Björnberg (2004) kallar ”tävling” eller som spelar ut en bräcklig tillit (hos en partner med otrygg 

anknytning) och som resulterar i underkastelse leder då till negativ ömsesidighet, vilket också kan 

förstås som en känslofälla där skam tenderar att bli ”patologisk” och således hotar individen och 

(den underdifferentierade) relationen (Björnberg, 2004; Scheff, 1990). Flera exempel på hur 

avvisanden leder till en sådan kedjereaktion återfinns i materialet. Avvisanden som istället bemöts 

med en inlyssnande attityd hos en tillitsfull individ med förvärvad förmåga att emotionellt 

härbärgera enstaka eller tillfälliga avvisanden leder tvärtom till en positiv kedjereaktion som stärker 

sociala band. 

Fincham (2003) skriver att bristande stöd hämmar partnerns färdigheter i samband med konflikt. 

Graden av stöd och inlyssnande överlag framstår då som den faktor som reglerar relationens 

”klimat”. Scheff (1990) menar att intakta sociala band definieras av acceptans av samstämmighet 

och motsättningar. Graden av differentiering avgör då relationens flexibilitet och 

bearbetningsförmåga. Konflikters och avvisande beteendens inverkan på parrelationer framstår 

således som avhängig relationens och individens ”karaktär” och parets specifika förmåga att lyssna 

in och lita på varandra samt att försonas. Hur destruktiv en konflikt är beror därför på hur 

inlyssnande paret är. Att avvisanden är vanligare vid maktobalans, vilket i materialet bl.a. uttrycks 

som dominans och aggression, visar på vikten av optimal differentiering och strukturell 
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jämställdhet.

6.3 Genusmönster i konflikthantering mellan par
Genusförhållanden tycks reglera en stor del av pars interaktion överlag och deras sätt att hantera 

konflikter på i synnerhet. Normer kring genus och tvåsamhet reglerar således både relationens 

ramar, dess egentliga existens och dess samhälleliga status, liksom kvinnors och mäns beteende och 

maktposition. Parens beskrivningar av konfliktrelaterade emotioner och beteenden illustrerar hur 

dessa samtidigt bidrar till att normer upprätthålls, problematiseras och förändras i interaktion.

Genusnormer och skam

Det sammantagna materialet illustrerar fler likheter än skillnader mellan könen i förhållande till 

konflikt och i relation till områdena skam och tillit. I materialet återfinns dock även exempel på att 

informanternas påståenden inte korrelerar med beskrivna beteenden, dvs. att par beskriver sig ha en 

jämställd relation, samtidigt som de beskriver en hög grad av tillämpat genusstereotypt beteende. 

Vidare beskrivs flera generella antagna genusskillnader som stödjer den rådande genusdikotomin 

där kvinnor och män betraktas som olika eller t.o.m. som motsatser, vilket illustrerar dessa normers 

aktualitet och det faktum att genus är något paren hanterar och förhåller sig till i sin vardag 

(Connell, 2003). Således är också icke-normativt beteende i parrelationen att betrakta som 

avvikande, vilket tydligast uttrycks av paren själva: ”Jag känner mig rätt kvinnlig faktiskt, jag 

skäms lika mycket som min fru” (M2). Dylika ”fynd” kan relateras till ett internaliserat behov av 

konformitet i förhållande till en allmän genusdiskurs, som genererar skam då normerna överträds 

(Scheff, 1990). Samtidigt beskrivs, som nämnts, en betydande förekomst av könslikhet vilket 

indikerar att det i moderna samhällen samtidigt råder flera och delvis motsatta genusnormer, samt 

att det även figurerar en mängd olika genusidentiteter (Connell, 2003).

De par som intervjuats lever i en parrelation i ett samhälle och en kultur där heterosexuell 

tvåsamhet är en norm. Brott mot denna norm som t.ex. otrohet betraktas i princip som oförlåtligt, 

och härrör således ur en kategori av överträdelser som allvarligt hotar relationen (tillsammans med 

våldsbrott mot gemensamma barn) vilket indikerar att normer tas på stort allvar och både reglerar 

och definierar sociala relationer på individnivå, samt att konflikter och normbrott har en potentiellt 

destruktiv inverkan som hotar sociala band. Man kan spekulera i huruvida tvåsamhetsnormen som 

sådan egentligen definierar en underdifferentierad eller uppslukad relation uttryckt som ett slags 

självförsörjande enhet på bekostnad av andra relationer och gemenskaper (Scheff, 1990). Att genus 
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trots allt består förklaras dels av att inte alla har samma intresse av att avskaffa genus, men också 

p.g.a. att genus enligt paren genererar njutning och trygghet som förstärks enligt subtila, sociala 

sanktionssystem (Connell, 2003; Scheff, 1990). Förutom att kärlek kan förstås som den högsta 

känslan i moderna, västerländska samhällen utgör heterosexuell tvåsamhet sannolikt ett betydande 

men bräckligt skydd mot en otrygg och individualiserad omvärld.

Även Björnberg (2004) beskriver hur normativ makt bidrar till att upprätthålla den aktuella 

maktordningen och hur individen genom normativt beteende i samband med konflikt både 

tillskansar sig makt och förstärker strukturella normer. Därigenom illustreras hur paren bidrar till 

genusordningen genom social interaktion och i samband med konflikt. En i materialet vanligt 

förekommande uppfattning om att genusspecifikt beteende snarast är ett uttryck för kvinnors och 

mäns personlighet illustrerar också graden av normativ internalisering (Scheff, 1990). Det faktum 

att genus sällan genomskådas kan sannolikt relateras till individualiserade samhällen där vi föredrar 

att betrakta oss själva och vår identitet som unik snarare än som del i en gemenskap eller 

underordnad samhälleliga strukturer och maktordningar (Connell, 2003).

Genusnormer och emotioner

Kvinnor beskrivs i materialet generellt vara bättre på och mer benägna att identifiera relationella 

bristningar samt på att reparera dessa. Att vara den som tar initiativ till försoning framstår som 

synonymt med en roll som ”förlorare” eller som den som ger upp (och som en tydlig kontrast till att 

vara den som representerar aggression). Kvinnor framstår således även som mest angelägna om att 

reparera relationen vilket kan tolkas som att de i högre grad ger uttryck för beroende och 

underordning. Björnberg (2004) har funnit att alla nära relationer inbegriper ”ett visst mått” av 

beroende och begreppet underkastelse belyser det förhållningssätt genom vilket någon part 

åsidosätter egna känslor eller behov i syfte att hantera konflikt. Förfarandet kan även förstås som att 

det råder obalans mellan partnernas behov, eller som att genusnormativt beteende för män definieras 

som överdifferentiering (Scheff, 1990). Den optimalt jämställda parrelationen kan således även 

betecknas som optimalt differentierad. Kvinnor beskriver vidare en ökad tendens att vara ledsna och 

män att vara aggressiva i samband med konflikt. Förstått ur ett metaperspektiv betraktas egna 

känslor och (följaktligen) partnerns på ett icke-validerande sätt, samtidigt som både män och 

kvinnor beskriver sig vilja bättre kunna uttrycka ilska respektive ledsamhet (Gottman, 2011). Att 

ledsamhet associeras med svaghet, omhändertagande och tröst och, betraktat utifrån en patriarkal 

kontext, värderas negativt antyder vidare en infantiliserad föreställning om (kvinnan och) 

grundläggande emotioner och behov som korrelerar med en normativ kvinnostereotyp. Att män i 
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materialet föredrar att hantera ledsnad i ensamhet antyder vidare att exponering av anti-normativa 

emotioner samt ett förväntat relationellt omhändertagande genererar skam (jmf ”ensam är stark”).

Vidare talar två kvinnor om sina tårar som “ofrivilligt” manipulativa eller irrelevanta, vilket vi 

tolkar som ett avvisande förhållningssätt som även illustrerar att kvinnor betraktar sig själva utifrån 

en patriarkal kontext där deras beteende och emotioner generellt problematiseras och underordnas 

mäns (och där jämlikhet tycks synonym med att kvinnor antar mäns beteenden) (Gottman, 2011). 

Eventuellt kan kvinnors tårar även förstås som en effektiv strategi som syftar till att förhålla sig till 

och avleda mäns aggressivitet.

Flera beskrivningar i materialet korrelerar med det s.k. krav-retireringsmönstret enligt vilket 

kritik hanteras genom undvikande (Fincham, 2003). Män beskrivs i betydligt högre grad än kvinnor 

undvika konflikt eller skamrelaterade emotioner, vilket kan förstås som att de tycks ha sämre 

färdigheter att hantera konfliktrelaterade emotioner som ledsnad, skam och aggressivitet i samband 

med interaktion. Det framstår vidare som att aggression utgör mäns enda ”tillåtna” utlevelse av 

obehagliga emotioner. Aggression som sådan tycks dock inneha en destruktiv potential som hotar 

sociala band (Scheff, 1990). Eftersom aggressivitet särskilt beskrivs förekomma hos män (ett 

samband som för övrigt är vedertaget inom forskningsvärlden) kan detta tolkas som att mäns 

genusnormativa beteende i sig utgör ett hot mot sociala band, och det åligger således kvinnan i 

rollen som mannens ”motsats” i det komplementära förhållandet, att laga dessa band genom att 

initiera försoning eller till och med vara den som förlåter.

I jämförelse med beteenden som riskerar att hota relationen, framstår undvikande som logiskt 

och ändamålsenligt. Att män undviker konflikt som svar på krav om relationell förändring kan 

eventuellt även relateras till att kvinnor i en modern, västerländsk genusordning i högre grad än män 

kan antas önska eller kräva sådana förändringar, eftersom underordning logiskt sett torde generera 

missnöje. Fincham (2003) beskriver också att kvinnor uppvisar högre grad av negativa emotioner 

och beteenden i ansträngda relationer, vilket antyder att kvinnor överlag är mer missnöjda. 

Undvikande som ”konfliktstrategi” kan vidare vara ett effektivt sätt för män att upprätthålla status 

quo vad gäller förhandling om makt(position) och utrymme i relationen, särskilt som ett generellt 

undvikande av konflikter enligt materialet genererar mindre skam än undvikande av specifika 

teman, såsom av kvinnors maktanspråk. Björnberg (2004) skriver t.ex. att genusnormativt beteende 

i konfliktsammanhang bidrar till att upprätthålla befintliga genusarrangemang och skapar makt då 

de tillämpas, samt att makt bl.a. utövas genom kontroll av partnerns behov. Ytterligare en möjlig 

tolkning utgör en variant av den förra: materialet illustrerar att kvinnor tar mer initiativ till och är 

bättre lämpade att samtala om skamrelaterade ämnen, varpå undvikande framstår som bästa sättet 
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för mannen att undvika skamrelaterad statusförlust genom svaghet som att “blotta oförmågor” eller 

genom antinormativt beteende. Att kvinnor oftare tar initiativ till sådana samtal förklarar i så fall 

varför män oftare undviker dem.

6.4 Analyssammanfattning
Enligt Scheff (1990) behöver sociala band testas för att kunna utvecklas. Sammantaget kan dock 

konstateras att konflikters inverkan på parrelationer handlar om hur konflikter hanteras, samt om 

hur paret interagerar överlag. Humor framstår t.ex. som ändamålsenlig vid mindre allvarliga 

konflikter, och används med fördel för att hantera emotionella upplevelser av skam. Dock lyser den 

med sin frånvaro vid konflikter av allvarligare karaktär, vilket kan förstås som att partnerna 

inbegrips av negativ ömsesidighet eller att konflikten bottnar i icke-erkänd skam. En annan tänkbar 

orsak är att sociala band upplevs som så allvarligt hotade att läget inte medger att det ”skrattas 

bort”, eller att paren inbegrips av tävling där instinkten att vinna tagit över (Scheff, 1990; 

Björnberg, 2004). Par som undviker konflikter tenderar också att använda mindre humor, vilket kan 

tolkas som en konsekvens av underdifferentiering. Humor tycks vidare förutsätta ett inlyssnande 

förhållningssätt som inbegriper flera meta-emotionella förmågor (Gottman, 2011).

Tillit beskrivs av paren som att kunna lita på att partnern ”finns där”, samtidigt som (olika) 

individuella emotioner och behov av bl.a. närhet och distans leder till konflikt. En optimal 

differentiering av parrelationen tycks därför beroende av inlyssning för att hantera dessa olikheter. 

Inlyssning är även en förutsättning för att skam ska hanteras relationellt. Vi har identifierat en 

tidsrelaterad ”brytpunkt” hos paren då tillit fördjupats vilket tolkas som att relationen uppnår 

optimal differentiering (Scheff, 1990). Tillit tycks således fungera preventivt mot över- och 

underdifferentiering, eftersom konflikt och hot mot individualiteten framstår som irrelevant i en 

tillitsfull relation. Inlyssnande kan vidare förstås som tillämpad tillit eller tillämpat stödgivande, 

vilket förebygger tendenser av icke-erkänd skam, över- och underdifferentiering, destruktiva 

konflikter samt genusrelaterade begränsningar och orättvisor.

Undvikande av konflikt är vanligt och tolkas som konflikrädsla, vilket förstås genom 

hänsynsemotionssystemet och det faktum att sociala band ständigt hotas: konflikt innebär att 

individens sociala position riskeras, inte minst som hans status är avhängig den normativa 

parrelationen (Scheff, 1990). Konflikträdsla kan ges en kompletterad förståelse genom genusteori 

då problematisering av rådande normer sanktioneras. Ett ytterligare skäl att undvika konflikt är 

bristande tillit; om partnern beter sig avfärdande vid ifrågasättanden, kan priset för detta bli för högt 
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för individen. Ett avfärdande förhållningssätt kan bottna i otrygg anknytning, men parrelationen 

rymmer i dess egenskap av närhet och intimitet en terapeutisk potential där relationsmönster kan 

bearbetas och omarbetas, vilket ev. förklarar dess samhälleliga status. Även Scheff (1990) menar att 

skam som erkänns ”botas” från patologi. En förutsättning torde då vara en tillitsfull relation. 

Samtliga par beskriver hur avfärdande beteende genom kedjor av negativ ömsesidighet leder till 

konflikt. Avfärdanden förklaras och förstås utifrån externa stressorer, maktasymmetri, krock av 

metaemotioner eller kognitiv dissonans och sker såväl med som utan avsikt.

Det faktum att avfärdande förekommer generellt, talar emot Finchams (2003) teori om att det 

framförallt är par i ansträngda relationer som återgäldar negativa emotioner. Gottman (2011) 

exemplifierar också hur positiva kedjereaktioner bidrar till ökad tillit. Fincham menar dock även att 

det varken är konflikter eller konfliktlösnings-strategier som determinerar relationens tillstånd utan 

partnernas stödgivande. Därmed framstår avfärdande generellt som ett allvarligare hot mot sociala 

band än det sätt på vilket konflikter hanteras eller undviks. Avfärdande uttryckt som mönster av 

negativ ömsesidighet kan då förstås som en upprepning av barndomstraumat där relationer gestaltas 

snarare än bearbetas.

Enligt paren genererar avvikelse från genusnormen i konfliktsammanhang skam. Samtidigt 

beskrivs även könslikhet, vilket tolkas som samexistens av flera och motsatta genusidentiteter 

(Connell, 2003). Brott mot tvåsamhetsnormen, som otrohet, beskrivs tillsammans med våld mot 

barn leda till att relationen upphör vilket belyser graden av normativ konformitet. Paren tenderar 

vidare att, genom normativt beteende, upprätthålla den aktuella genusordningen - inte minst som 

sådant beteende betraktas som uttryck för en ”unik” identitet. Kvinnor antas initiera och initierar de 

facto oftare försoning, vilket kan tolkas som uttryck för underordning och som ett nödvändigt 

komplement till mäns undvikande, långsinthet och aggressivitet. Således råder en obalans mellan 

partnernas behov, varför mäns genusnormativa beteende förstås som överdifferentiering. En 

optimalt jämställd parrelation kan därmed även betecknas som optimalt differentierad.

Kvinnor beskriver oftare ledsnad och män aggressivitet i konfliktsammanhang, vilket betraktat 

ur en patriarkal kontext associeras med omhändertagande och svaghet. Att även kvinnor tillämpar 

ett avfärdande förhållningssätt i förhållande till egna emotioner antyder att de betraktar sig själva 

utifrån en norm där deras emotioner underordnas mäns. Ledsnad kan även förstås som strategi för 

att hantera och avleda mäns aggressivitet. Män beskrivs, i enighet med krav-retireringsmönstret, i 

högre grad än kvinnor undvika konflikt och skam vilket kan relateras till bristande färdigheter att 

hantera konfliktrelaterade emotioner samt utifrån att aggression både hotar relationen på mikronivå 

och upprätthåller samhälleliga strukturer på makronivå. Mäns undvikande och kvinnors tendens till 
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försoning ter sig då logisk. Undvikanden som svar på krav om förändring kan ev. även relateras till 

att kvinnor i högre grad torde önska sådan förändring, eftersom underordning sannolikt genererar 

missnöje. Mäns undvikande av maktkonflikter bidrar då även till att upprätthålla överordning och 

dominans.

Konflikt kan förstås som en naturlig, nödvändig del av parrelationen och rymmer en 

mångbottnad potential. Det sätt på vilket konflikter hanteras - genom humor, inlyssnande, 

undvikande, avfärdande, aggression eller genom kedjor av negativ ömsesidighet - framstår dock 

som underordnad det sätt på vilket parterna bemöter varandra när det kommer till att förklara 

relationens ”tillstånd”. Inlyssning och stödgivande stärker således tilliten och bidrar till konstruktiva 

konflikter och till balans mellan partnernas behov. Den negativa motsvarigheten till detta förfarande 

leder i värsta fall till relationens sönderfall. Normer kring tvåsamhet och genus tycks ha en 

betydande, diskursiv inverkan på parrelationen där båda partner bidrar till att rådande normer 

bibehålls, vilket dels leder till att sociala band och strukturer förblir intakta och oförändrade, och 

dels till att icke-jämställda relationer accepteras pga. risken för sanktioner. Könslikhet och multipla 

genusidentiteter illustrerar dock hur dessa normer förändras och förhandlas i pars interaktion.

7. Diskussion
Övergripande slutsatser i denna studie rör de sätt på vilka konflikter hanteras, där vi sökt beskriva 

dels hur ett konstruktivt tillvägagångssätt är konstituerat och vidare vilka komponenter som bidrar 

till en destruktiv konflikthantering mellan par. Genusperspektivets huvudsakliga uppgift har varit att 

problematisera parrelationen kontextuellt. Våra olika teman anknyter till varandra på olika nivåer 

och vi upplever att de gemensamt bidragit till en rik förståelse för problemställningen. Teorierna har 

också berikat varandra, vilket bidragit till den analytiska generaliseringens validitet. I viss mån har 

vi dock upplevt att teorin inte förmått förklara allt det i materialet iakttagna, eller att viss teoretisk 

förståelse hade vunnit på att fördjupas ytterligare. Ett sådant exempel är anknytningsteorin som 

ytligt omnämns under rubriken “Bakgrund och tidigare forskning”, men vars relevans upplevts som 

påtaglig under uppsatsprocessen. Studiens metodologiska begränsningar har dock inneburit att 

anknytningsteorin inte varit möjlig att tillämpa i vidare utsträckning då teorins begrepp svårligen 

låter sig appliceras i en forskningsdesign där resultatet baseras på beskrivningar av upplevelser, 

samtidigt som anknytningsteorin till delar bygger på omedvetna beteendemönster hos individen. 

Vid en eventuell uppföljning av studien bör teorin dock ges ett större utrymme, genom att 

anknytningsmönster ställs i relation till upplevelser av tillit, skam och genus i samband med 
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konflikter. Det finns vidare flera valida och reliabla metoder för att fastställa anknytningstyp, ett 

sådant exempel Adult Attachment Interview (Fonagy, 2007). För att fördjupa förståelsen för 

analysenheten hade det även varit givande att komplettera parintervjuerna med individuella 

intervjuer. På så vis kunde också områden täckas in, som inte upplevdes möjliga att hantera i 

samband med parintervjuerna.

Ibland upplevdes svårigheter med att hitta en balans mellan de olika teoriernas representation i 

analysen, eftersom det faktiskt råder en diskursiv polemik mellan dem. Detta har inneburit att vi 

ibland valt en tolkning framför en annan. Den beskrivna brytpunkten hos paren som vi valt att tolka 

som att tilliten fördjupats och relationen uppnått optimal differentiering (Scheff, 1990) skulle med 

en något annorlunda vinkling kunna tolkas som att en kapitulation inför rådande tvåsamhetsnormer 

fullbordats. Det kan spekuleras om tvåsamhetsnormen egentligen utgör en underdifferentierad eller 

uppslukad relation i karaktären av en självförsörjande enhet på bekostnad av andra relationer och 

gemenskaper, vilket då motvisar argument om att en etablerad, tillitsfull parrelation kan betraktas 

som optimalt differentierad. En sådan ”optimal normanpassning” kan istället bero på att partnerna 

efter några år tillsammans blivit mer beroende av varandra och har större svårigheter att frångå 

tvåsamhetsnormen, samt att ömsesidig konformitet genererar positiva utfall som ökar gemenskapen 

och således ytterligare förstärker konformiteten (Scheff, 1990). Att betrakta det relationella 

samspelet som något potentiellt läkande och frigörande har dock känts mer tilltalande, och med 

utgångspunkt i att ”det privata är politiskt” vill vi tro att förändring är möjlig just där tillitsfulla, 

nära relationer växer.

Avgörande för konflikters påverkan på relationen är således sättet att hantera konflikter, men då 

vår kunskap om informanternas relation i allmänhet är begränsad kan vi knappast avgöra hur deras 

konflikthanteringsstrategier påverkar relationen i stort. Under processens gång har vi diskuterat just 

hur ett inlyssnande förhållningssätt under själva konflikten kan tänkas återverka på relationen i 

stort. Inlyssning har rimligtvis störst effekt när den används proaktivt och inte i så kallat 

brandsläckningssyfte, men möjligheten att säga något om detta baserat på vår empiri är högst 

begränsad. Betryggande nog pågår omfattande forskning om konflikter och deras påverkan på 

relationer runtom. Det är även möjligt att spekulera kring konflikters betydelse och deras inverkan 

på relationen överlag, inte minst som flera teoretiker hävdar att parets interaktion generellt och 

deras förmåga att försonas är det som determinerar parrelationens utfall, snarare än frekvensen av 

konflikter eller det sätt på vilket dessa hanteras (t.ex Fincham, 2003).

För att återknyta till vår förförståelse och så att säga sluta den hermeneutiska cirkeln, kan vi 

konstatera att vår förståelse för analysenheten har fördjupats avsevärt. Ämnet har visat sig vara av 
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relevans och intresse för många människor och vi har haft förmånen att berikas av diskussioner 

kring parrelationer och deras konflikter med olika personer längs resans gång. Att förhållandets grad 

av differentiering står i relation till hur den tillämpade tilliten ser ut är en insikt vi tar med oss i 

livet, den förefaller också applicerbar på andra typer av nära relationer vilket med fördel kan 

undersökas i vidare studier. Begreppet metaemotion och dess relation till genusteori har gjort oss 

uppmärksamma på hur normer hindrar individen från att utvecklas emotionellt, vilket både påverkar 

hur vi förhåller oss till våra egna känslor och till vår partner. I materialet uppvisar kvinnor en högre 

grad av konformt beteende än män genom att i högre utsträckning initiera försoning, samtidigt som 

mäns tendens att dra sig undan i samband med konflikt och deras benägenhet att ensamma hantera 

konfliktrelaterade emotioner förstärker ett traditionellt, könsstereotypt beteende som hämmar 

potentiellt läkande möten och utvecklingen av optimal differentiering i relationen. I strävan efter ett 

jämställt samhälle måste vi därför låta våra söner vara ledsna och våra döttrar arga, och vi tror att 

vägen dit går via ett emotionellt inlyssnande förhållningssätt. Om den manliga normen som präglar 

vårt patriarkala samhälle är överdifferentiering måste modet att visa sig sårbar vara vägen till 

optimalt differentierade relationer. Makt borde inte komma den till gagn som uppvisar ett avvisande 

och undvikande beteende, utan den som lyssnar in och finns där för sina medmänniskor.
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