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SAMMANFATTNING 

Den här studien handlar om upplevelsen av ansvar inom heteronormativa par där ansvaret 

handlar om skyldigheten att vårda relationen. Studien rör sig kring könsmaktsordning i 

relation till den upplevda relationen och under vilka premisser som mannen och kvinnan kan 

ta ansvar. Studien är hermeneutisk och bygger på fem berättelser från fem informanter som 

befinner sig i heteronormativa relationer. Dessa redogör för hur de upplever sin relation och 

hur de upprätthåller den. Detta inkluderar bland annat idéer om den upplevda identiteten i 

relation till den andre. Vidare diskuterar studien idén om den upplevda identiteten i relation 

till könskategorierna man och kvinna. 

Studien stödjer sig på både socialkonstruktionistisk teori men även Butlers 

performativitetsteori. Resultatet visar på svårigheten av att peka på specifika tendenser av 

könsmaktsordning i de olika upplevelserna men att denna befinner sig inom grunden för 

heteronormativa relationer som koncept. Vidare diskuterar studien en eventuell slitning 

mellan beaktandet av strukturella tendenser i samband med individens upplevda verklighet, 

alltså hur den samhälleliga strukturen och den upplevda verkligheten inte nödvändigtvis 

verkar inom samma koncept. 

Sökord: Heteronormativitet, kön, kommunikation och ansvar. 
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1 INLEDNING  

Som ung vuxen kanske en känner igen tankar som rör sig kring partnerskap av olika slag. När 

ska en stadga sig- och med vem? Är en någon bit över 20 och börjar närma sig 30 är det 

knappast ovanligt att dessa funderingar börjar dyka upp i huvudet. Det är heller inte ovanligt 

att den ovan beskrivna typen av ”stadgande” mynnar ut i parrelationer bestående av en kvinna 

och en man, eller vad som ofta går att beskriva som heteronormativa relationer.  

Män och kvinnor hörs ofta beskrivas som olika genom skilda egenskaper och kroppsliga 

funktioner. Detta- inte minst i tal om roller inom dejting och parrelationer. I vardagligt tal är 

det inte ovanligt att kvinnor i dessa sammanhang och i hårdragen mening, blir kallade för 

exempelvis ”krävande”, ”desperata” eller ”besatta” medan män inte sällan beskrivs som 

”kalla”, ”dumma” eller ”ute efter en sak”. Jag benämner dessa egenskaper för att belysa en 

nyans av vad som skulle kunna genomsyra vårt samhälle idag.  

De ovan nämnda egenskaperna kan alltså beskriva mannen och kvinnan men även orden 

mannen och kvinnan kan på samma sätt beskriva individen. Orden konstituerar en mening till 

individen. Det finns en rådande samhällsdebatt om jämställdhet mellan män och kvinnor som 

oftast handlar om att ge den kvinnliga gruppen samma rättigheter som den manliga. Det går 

att fråga sig om hur en jämställdhet kan komma att se ut mellan dessa könskategorier då de 

syftar till två olika meningar.  

Enligt JämO (2017) är Sverige, i jämförelse med andra länder, i framkant vad gäller 

jämställdhet mellan män och kvinnor men har fortfarande en bra bit kvar till målet om total 

jämställdhet. Det gör det intressant att se närmare på hur män och kvinnor samverkar i sina 

nära relationer. De skilda egenskaperna, exempelvis idén om kvinnan som krävande och idén 

om mannen som kall, som skulle hänga samman med könet väcker en undran om det 

överhuvudtaget är möjligt att kunna leva på lika villkor. Om Sverige som land nu skulle ligga 

i framkant- Innebär det då att bland annat heterorelationerna är relativt jämlika (i jämförelse 

med andra länder)? Det går att undra hur det går till i samband med bland annat de exempel 

på skilda egenskaper som jag nämnde tidigare. 

Den här studien kommer att handla om hur mannen och kvinnan tar ansvar i sin 

heteronormativa relation och på vilka premisser detta utspelas. Studien har alltså ett fokus på 

ansvar i kombination med könsmaktsordning och detta går att beskriva som den skyldighet 

parterna har för att upprätthålla en jämställd/sund relation. I den heteronormativa relationen 

samverkar mannen och kvinnan beroende av endast varandra och detta genom olika intryck 

och uttryck.  Då könsrollerna är ett krav i dessa relationer blir det intressant att se till hur 

upplevelsen av förhållandet till det andra könet ser ut. Det går att undra om ansvaret för 

relationen, vårdandet av relationen, sker på lika villkor. Studien har för avsikt att bidra med en 

förståelse för individens livsvärld i samband med en strukturell könsmaktsordning. Detta är 

samhälleligt relevant i och med att den heteronormativa relationen levs ut av så många 

människor och där en ojämlikhet riskerar att göra en skada för många. Frågan om jämställdhet 

är också problematisk. Frågan om feminism är till exempel en het och rådande samhällsdebatt 

som har många splittrade idéer kring sig. Samtidigt, om en exempelvis ser till JämO igen, så 

finns det en etablerad sanning om att en rådande könsmaktsordning existerar vilket också 

tyder på att frågan är aktuell. Genom att nysta i individers upplevelser har tanken funnits att 
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hitta ett eventuellt fenomen som möjligen kan bidra till en uppluckring av 

könsmaktsordningen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att bidra till en förståelse om jämlikhet mellan män och kvinnor 

i heteronormativa relationer. Frågeställningen lyder: Hur kan en förstå upplevelsen av ansvar 

i en heteronormativ relation? 
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2 DISPOSITION 

Efter redogörelsen för studiens bakgrund, syfte och frågeställning kommer den här studien att 

vidare gå in i ett avsnitt om tidigare forskning. Den tidigare forskningen visar på tidigare 

utförd forskning som på något sätt är relaterade till den här studien. Detta för att placera 

studien i ett sammanhang och för att visa på den samhälleliga relevansen för studien. Den 

tidigare forskningen är indelad i tre teman vilka är heteronormativitet, kommunikation och 

ansvar. Dessa teman är direkt knutna till studiens syfte och frågeställning och innefattar sex 

artiklar och en doktorsavhandling. Dessa stödjer upp min studie och agerar som komplement 

för den. 

Efter avsnittet om tidigare forskning löper uppsatsen vidare in i avsnittet om den teoretiska 

och begreppsliga referensramen. Där presenteras vilket teoretiskt stöd som kommer att 

användas senare i studien. Det teoretiska stödet utgörs av socialkontruktionistisk teori samt 

Butlers performativitetsteori. Avsnittet kommer att presentera grundtankarna inom båda 

teorierna för att smalnas av till det som är främst relevant för den här studien.  

Därefter kommer ett metodavsnitt som redogör för den hermeneutiska metoden som har 

använts. Hermeneutikens grundtankar presenteras för att vidare redogöra för hur metoden har 

anammats som förhållningssätt i insamlingen av data. I metodavsnittet presenteras även etiska 

överväganden som har skett i relation till datainsamlingen och vid de intervjuer som har 

utförts för att samla in denna. I avsnittet kommer det även redogöras för hur den analytiska 

processen har sett ut vid tolkning av data. Det kommer även att presenteras på vilket sätt 

studien kommer förhålla sig till ett antal vetenskapliga kvalitetskriterier. 

Efter metodavsnittet kommer resultatet att presenteras. Där redovisas först de preliminära 

tolkningarna som har gjorts under teman som önskan om att vara i en relation, kärlek, 

identitet och ansvaret som flytande. Resultatet kommer därefter bli mer specificerat och 

kommer då presentera en fördjupad tolkning som inkluderar teman som en belönad livsstil, ett 

sunt förhållande utan stereotyper och ansvaret som patriarkalt. Därefter kommer den 

helhetliga huvudtolkningen att presenteras i form av en lutande grund. Alla tolkningar 

kommer att presenteras med hjälp av citat från de intervjuer som har genomförts. 

Efter att resultatet har presenterats kommer det ett diskussionsavsnitt som diskuterar hur 

resultatet har besvarat frågeställningen. Detta i form av en diskussion kring resultatet i 

samband med den tidigare forskningen, teorin i förhållande till resultatet, metodologiska 

reflektioner, min förförståelse och egna reflektioner samt en diskussion om eventuell vidare 

forskning inom området. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I det här avsnittet presenteras sju exempel på tidigare forskning som har gjorts inom samma 

område som den här uppsatsen rör sig inom. Den tidigare forskningen lyfts fram för att visa 

på uppsatsens relevans inom det övriga forskningsområdet. Jag har bland annat använt mig av 

databasen Sociological Abstracts och använt mig av sökord som bland annat gender kopplat 

till hetero, experience, language, communication och responsibility. Jag har också använt mig 

av en doktorsavhandling. Detta har gett mig träffar som både ligger nära min beröringspunkt 

men också träffar som befinner sig en bit ifrån. 

Jag har tematiserat den tidigare forskningen efter olika aspekter inom det som avses 

undersökas. Temana har därför blivit heteronormativitet, kommunikation och ansvar. Detta 

för att visa på just teman som går att hitta inom tidigare forskning men även på relevansen av 

den här uppsatsen i kontrast till den tidigare forskningen.  

3.1 Heteronormativitet 

Gender, Sexuality and Heterosexuality- The Complexity (and limits) of Heteronormativity är 

en feministisk- och diskursanalysinfluerad artikel av Stevi Jackson (2006) som utreder 

korsningarna mellan genus och sexualitet och med särskilt fokus på heterosexualitet. Hon 

avser att utreda korsningarna på nytt då hon finner oklarheter i hur feminister använder sig av 

begreppen. Hon menar på att heterosexualiteten lätt kopplas samman med genus, alltså det 

sociala könet. Detta genom att heterosexualiteten är sammanlänkad med normer och diskurser 

som är socialt betingade, alltså inget som endast har med sexuell lust att göra. 

Heterosexualiteten går hand i hand med vad som förväntas av kvinnor och en femininitet samt 

av män och en maskulinitet. Resultatet säger alltså att heterosexualiteten därför inte kan 

reduceras till endast en av fler sexualiteter eftersom att den är så pass ömsesidig med en 

livsstil som går i linje med starka normer. Heterosexualitet handlar inte endast om sexuell 

läggning utan om många andra aspekter. Enligt Jackson går det dock inte att ersätta 

heterosexualitet med heteronormativitet, som begrepp. Det finns aspekter inom 

heterosexulaiteten som inte följer normen och om en talar om den som om allt vad den 

innebär är normativt så blir den otroligt svårgripbar. Om allt inom heterosexualiteten blir 

normativt och socialt legitimerat i alla aspekter kan det som ofta ställs i kontrast till den, det 

vill säga homosexualitet, riskerar att klassas som än mer avvikande än vad det redan gör 

(Jackson, 2006). Detta belyser alltså hur heteronormativitet och heterosexualitet inte 

nödvändigtvis hänger samman. En heterosexuell person behöver inte leva ut sin sexualitet och 

även om den gjorde det kan den fortfarande avvika från heteronormen. En transperson kan 

exempelvis vara heterosexuell men frångår ändå heteronormativiteten då denna även är 

kopplad till ett specifikt kroppsligt utseende. Med detta har temat visat på att min studie rör 

sig i ett sammanhang där normativitet och sexualitet inte nödvändigtvis hänger samman. Det 

gör det även lättare för den här studien att röra sig med annars lätt ihopblandade begrepp. 

Något som till viss del ställs i kontrast till att sexualiteter och normer inte behöver hänga 

samman är Michelle Göranssons doktorsavhandling Materialiserade sexualiteter (2012). Den 

bygger på en etnografisk studie som handlar om hur normer, sexualitet och genus förankras i 

det materiella i vår omgivning. Avhandlingen lutar sig, liksom den här studien, på Butlers bok 

Genustrubbel (1990) där utspelandet av heteronormen kommer till uttryck i det materiella 

som inte sällan beskrivs som frånkopplade från idén om det subjektiva. Exempel på det 

materiella som omnämns kan vara allt från planlösningen i en lägenhet, till i formen på en 



5 

bänk till vad vi klär våra kroppar med. Avhandlingen ser även till hur just kroppar, föremål 

och rum förankras och blir genom varandra.  

Den specifika kunskap- och ett sammanfattat resultat som Göransson förmedlar är till stor del 

att människor inte endast orienterar sig i tid och rum utan att tiden och rummet också 

orienterar sig inom våra kroppar. Rörelsen blir därav dubbelriktad. Luften som andas, 

tunnelbanan som åks i och kläderna som klär oss konstituerar kroppen. Tiden och rummet 

kommer till uttryck i kroppens rörelser, i dess slitning, linjer i huden och närhet till andra. 

Kroppen blir materia i form av bland annat en förkroppsligad tid och ett förkroppsligat 

samhälle som är en plats för brott. Detta gör att vissa kroppar ses som onormala och skeva 

(Göransson, 2012).  

Här påvisas det alltså hur det normativa kan förkroppsligas och därav möjligen konstruera en 

sexualitet, en kroppslig lust som är genomsyrad av samhälleliga uttryck som kan levas ut som 

exempelvis vackra, konstiga eller brottsliga. Med dessa artiklar ställs min studie i ett 

sammanhang som tyder på att normer angående kön och sexualitet är dubbelriktade. De kan, 

men inte nödvändigtvis, genomsyra oss samtidigt som att vi, men inte nödvändigtvis, 

genomsyrar dem. 

Min studie har för avsikt att bidra med en förståelse av jämlikhet mellan könen och 

undersöker informanters specifika upplevelse av ansvar inom heteronormativa relationer. 

Pedersen & Kristiansen (2008) har också riktat in sig på individers upplevelse men av unga 

homosexuellas upplevelse av sig själva i kombination med sin sexualitet. Homosexual 

Experience, Desire and Identity Among Young Adults är en queer-influerad och kvantitativ 

studie som bygger på en longitudinell studie som handlar om hur unga individers sexualitet 

blir allt mer flytande. Vad resultatet kom att landa i var att endast en procent av informanterna 

identifierade sig själva som ”endast” homosexuella. Vad som också upptäcktes vad att den 

manliga homosexualiteten var i en mer intensiv konflikt med den manliga rollen än vad den 

kvinnliga homosexualiteten var i relation till den kvinnliga rollen. Detta beskrivs som att 

kvinnor i högre utsträckning förhöll sig mer flytande till sin sexualitet och till sin könsroll. 

Resultatet om en mer flytande identitet och sexualitet är alltså främst relaterat till kvinnan 

(Pedersen & Kristiansen, 2008). Detta resultat, och aspekt ur temat, bygger upp för en lutning 

mot att området för tidigare forskning visar på att en eventuell uppluckring av kategorierna 

för sexuell läggning har tagit kraft. Detta gör att min studie befinner sig tillsammans med en 

studie som menar på att upplevelsen av sin identitet inte nödvändigtvis behöver ha att göra 

med sexuell attraktion vilket är bra att ha i bakhuvudet när en läser min studie. 

Gender Role Violations and the Sexual Double Standard är en artikel av Zaikman, Marks, 

Young och Zeiber (2016) och är en kvantitativ studie som handlar om den dubbelmoral som 

går ut på att straffa kvinnor för en viss typ av sexuellt beteende medan samma sexuella 

beteende anses legitimt för män. Att sexuellt beteende är legitimt beroende på könsroller är 

kanske ingen nyhet men den här studien utvecklar det hela vidare. Författarna har undersökt 

ifall den här typen av mönster även hänger samman med sexualitet. Straffas ett 

könsrollsavvikande beteende på samma sätt om en inte klassar sig som heterosexuell? 483 

deltagare fick genom en skala gradera sina uppfattningar och förväntningar inom olika 

tilldelade scenarier. Dessa kretsade kring olika situationer som inkluderade heterosexuella 

män och kvinnor och även homosexuella män och kvinnor. Resultatet visade på att kvinnor 

och män i alla sammanhang förväntades ha skilda förhållanden till sex men förväntningarna 

såg ändå olika ut beroende på individens sexuella läggning. Olika scenarier mynnade ut i 

olika resultat men i flera avseenden straffades en feminin heterosexuell kvinna och maskulin 

heterosexuell man hårdare för en brytning av vad som förväntas av dem än vad en individ 

inom en annan typ av könsroll gjorde. Detta innebar att en brytning av vad som förväntades 
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av den heterosexuella straffas hårdare än en brytning av andra sexuella mönster (Zaikman, 

et.al., 2016). Detta visar på hur diskursen om heterosexualitet besitter en stark makt och går 

att koppla till ungefär samma stöd som Jackson utgör då det påvisas att genus är starkt 

sammankopplat med heterosexualitet och att vad som är normativt inom heterosexualiteten 

kan vara oerhört svårt att avvika från. 

3.2 Kommunikation 

Language, gender and ’reality’: Violence against women är en artikel som avser att 

undersöka hur det rättsliga språkbruket ser ut kring kvinnovåld. Studien bygger på en 

diskursanalysinfluerad metod som ser till språket som konstituerade i frågan om just 

kvinnovåld. Resultatet påvisar att språkbruket gör att kvinnovåld, som koncept, förminskas 

och underprioriteras i rätten. Artikeln menar på att den här typen av språkbruk hänger 

samman med ett patriarkalt samhälle inom den offentliga liksom den privata sfären som även 

kommer till uttryck inom de rättsliga processerna. Sättet att prata härstammar alltså i socialt 

konstruerade diskurser och normer vilket gör det svårt att använda språket på ett neutralt sätt. 

Författarna menar vidare att resultatet av deras studie visar att språket oundvikligen används 

på ett patriarkalt sätt och att kvinnors röster automatiskt överröstas av tenorer och barytoner 

så länge språket anammas som om det vore neutralt (Easteal, Bartels och Bradford, 2012). 

Det här resultatet ligger nära min beröringspunkt som handlar om på vilka premisser ansvaret 

för relationen kan grunda sig på och det beroende på kön. Artikeln utgör därför en bra grund 

för min studie. 

Vad som dock kan utgöra ett bra komplement till detta är artikeln Gender Differences and 

Communication Technology Use Among Emerging Adults in the Initiation of Dating 

Relationships som är en studie som handlar om att se till könsskillnader i hur 1003 stycken 

unga män och kvinnor (18-25 år) kommunicerar med olika tekniska verktyg för dejting 

(Rappleyea, Taylor & Fang, 2014). Undersökningen gjordes med hjälp av en enkät på nätet 

som bestod av frågor kring beteenden och preferenser inom användandet av tekniken. 

Resultatet visar på att kvinnor i större utsträckning använde sig av exempelvis sms och 

Facebook för kommunikation medan män i större utsträckning använde sig av sidor som är 

mer specificerade för dejting. Något gemensamt för männen och kvinnorna var att samtalande 

och ”att hänga” var de starkaste komponenterna för att inleda en dejting-relation eller en 

kärleksrelation. Informanterna fick frågan om vilka intentioner de hade med sitt dejtande och 

svaren hos kvinnorna respektive männen var snarlika. Intentionerna handlande bland annat 

om att dela känslor med varandra, att umgås, att prata, att pussas och att hålla handen. 

Resultat visade även på att internetdejting spelar en kritisk roll för dejting över lag. 

Relevansen av att träffas rent fysiskt var hög trots att tekniken är väl utvecklad (Rappleyea, 

et.al., 2014). Detta gör sig alltså som ett bra komplement till min studie då det här visas på hur 

män och kvinnor är sånär jämlika i sina intentioner med dejting och förhållanden. Resultatet 

om teknikens roll befinner sig dock en bit bort från mitt syfte men ingår ändå i vad som går 

att kalla tidigare forskning som är relevant för min studie. Aspekten om teknik handlar 

fortfarande om vilka premisser som grundar ett heteronormativt förhållande. 
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3.3 Ansvar 

Power and Gender Influences on Responsibility Attributions: The Case of Disagreements in 

Relationships är en artikel av Trentham och Larwood (2001) och är baserad på en 

undersökning som gjordes på 156 heterosexuella universitetsstudenter som tilldelandes olika 

vinjetter där en konflikt utspelade sig inom en relation. Uppgiften var att placera sig själv i 

situationen och sedan välja specifika förslag på lösningar ur konflikten. Baserat på två former 

av maktresurser tittade författarna på huruvida deltagarna såg till lösningar som grundade sig 

på deras egen vilja och/eller den andra partens vilja. Maktresurserna var dels av ett mer 

övergripande slag som exempelvis finansiell medan den andra var situationsbunden.  

Resultat visade att utfallet av lösningen på konflikten till stor del blev till fördel för den som 

besatt den situerade makten men också på att maktposition i relation till genus påverkade 

ansvarstagandet för både orsak till konflikten men också lösning av den. Studien bestod av 

olika hypoteser där den första var att parten med minst makt skulle ha svårare att kontrollera 

situationen vilket skulle göra att den fick skulden för konflikten och därav ansvaret att lösa 

den. Den andra hypotesen var att personen med högre makt hade en större möjlighet att 

manövrera händelseförloppet vilket skulle ge den ett större ansvar att lösa konflikten. 

Resultatet visade att båda hypoteserna, situationerna, var relevanta för männen men att de 

hade att göra med vilken typ av makt som var rådande. Ifall makten var situerad tyckte 

männen att ansvaret låg hos den som hade minst makt men om den rådande makten var mer 

övergripande som finansiell så tyckte de att ansvaret för konflikten låg hos den med högst 

makt. Kvinnor förhöll sig likadant då den rådande makten var övergripande men om makten 

var situerad kunde de i högre utsträckning lägga ansvaret på parten med mer makt. Vad som 

menas med detta är att kvinnorna i högre utsträckning var benägna att ta på sig ansvaret för 

konflikten (Trentham & Larwood, 2001) 

Studien inom det här temat gör sig bra i kombination med den här uppsatsen då den visar på 

hur makt kan komma till kommunikativt uttryck i heterorelatitoner. Artikeln visar ett exempel 

på hur män och kvinnor kan skilja sig i vad gäller att ta på sig ansvar för relationen i form av 

konflikthantering. Den visar även på hur kvinnor i något större utsträckning tar på sig ansvar 

för konflikthantering vilket går att koppla till vad den här studien avser att undersöka. 

Trantham och Larwoods studie gör sig alltså som ett relevant stöd i området för tidigare 

forskning. 

3.4 Sammanfattning  

Artiklarna inom temat om heteronormativitet gör sig relevanta ihop med min uppsats bland 

annat eftersom att min studie avser att undersöka heteronormativa par. Jag har inte valt att 

använda mig av begreppet ”heterosexuella” par eftersom att det är den normativa livsstilen 

som jag avser att undersöka. I samband med det här temat visar jag på att hur dessa begrepp 

kan vara svårtolkade och användas i olika avseenden. Jag belyser även min specifika mening 

när jag för mig med begreppet heteronormativitet. Den tidigare forskningen i det här temat 

visar även på hur heteronormen kommer till uttryck i det som vi gärna ser som självklart, 

naturligt eller möjligen logiskt. Det visar på hur normer kan vara närpå orubbliga genom att 

belysa hur de materialiseras och naglas fast i kulturen rent fysiskt. Detta visar på hur ett 

normativt motstånd kan komma att bli oerhört tungt vilket i sin tur visar på hur det kan vara så 

mycket lättare att gå på de vägar som faktiskt redan finns tillgängliga.  
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Den tidigare forskningen gör sig också relevant till min studie då den belyser individens 

upplevelse av sin identitet i förhållande till sin icke-heteronormativa livsstil. Min studie har 

undersökt upplevelsen inom den heteronormativa livsstilen och det med en kvalitativ metod. 

Pedersen och Kristiansen (2008) har exempelvis gjort en kvantitativ studie som till skillnad 

från min är generaliserbar. Ihop med min studie kan en både bred och en potentiellt 

djupgående studie samverka med varandra. 

Temat kommunikation är relevant i den här studien då det är genom det kommunikativa som 

parterna i relationen kan förstå varandra. Det är genom kommunikation som intryck fångas 

och uttryck ges. Artiklarna i temat blir relevanta som stöd och komplement till den här studien 

i samband med att den bland annat visar på hur strukturella tendenser kan komma till uttryck i 

det lilla. Könsmaktsordningen kan komma till uttryck i språket som sedan kan komma att 

avspegla sig i ett rättsligt system. Temat visar på hur strukturer kan komma att agera som 

osynliga på en väldigt grundläggande nivå vilket nära den här studiens beröringspunkt. Temat 

agerar alltså som ett bra stöd till den här uppsatsen. Temat om kommunikation belyser även 

hur mäns och kvinnors intentioner bakom heteroförhållandet gärna liknar varandra vilket 

också utgör ett intressant komplement och stöd till den här studien. 

Temat om ansvar har gjort sig ytterst relevant i kombination med den här studien då det visar 

på ett svagt svar på min frågeställning då det påvisar att kvinnor i högre grad tar ansvar för 

konflikter som går att se som en aspekt ur vad som är kommunikation. Kommunikationen blir 

det som gör ansvarstagandet möjligt. 

Avsnittet om den tidigare forskningen har visat på den här studiens relevans i ett bredare 

sammanhang. Den har belyst tidigare utförda studier inom området för könsmaktsordning 

vilket är otroligt brett. I temana heteronormativitet, kommunikation och ansvar har det 

redogjorts för hur könsmaktsordningen kommer till uttryck på olika sätt i samhället. Med 

detta som stöd och komplement behöver jag inte lägga ett lika stort fokus på att redogöra för 

hur könsmaktsordningen existerar som fenomen. Med temana visar jag på normativa 

hierarkier som är kopplade till kön vilket gör att jag kan omnämna könsmaktsordningen som 

självklart existerande. 
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4 TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 

I det här avsnittet kommer jag redogöra de teorier och begrepp som jag kommer använda som 

stöd när jag tolkar den data som jag har samlat in. Jag kommer att inleda med att redogöra för 

socialkonstruktionismen, som jag har använt som utgångspunkt i mitt teoretiska 

förhållningssätt, för att sedan gå vidare in i Judith Butlers teori om performativiteten. Jag 

kommer avsluta avsnittet genom en sammanfattning av referensramen. 

4.1 Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionismen är ett samlingsnamn på ett flertal olika idéer om verkligheten och 

hur vi ska tolka den. Den utmanar och kritiserar det förgivettagna samt idén om verkligheten 

som objektiv. Socialkonstruktionismen går emot idén om att verkligheten skulle vara utom 

oss, att verkligheten är färdig och att en tolkning av den därför kan bli antingen rätt eller fel. 

Socialkonstruktionismen ser snarare verkligheten som beroende av vår interaktion inom 

sammanhanget och att verklighetens mening blir till genom vårt sociala liv (Burr, 2003: 3). 

Att vi skapar ordning och en sånär delad verklighetssyn är beroende av ett samförstånd mellan 

individer vilket alltså måste ske genom interaktion av något slag. Tillsammans med den andre 

kommer vi överens om- och skapar en verklighet som vi benämner som rimlig och relevant 

för vårt varande i världen. På det här sättet är språket högst aktuellt inom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Det är genom olika former av språk som vi interagerar 

och skapar oss en gemensam bild av verkligheten (Burr, 2003: 5).  

 Språket 

Enligt socialkonstruktionismen är språket konstituerande. Det är genom det som vi blir till 

och samtidigt skapar världen. Inom psykologin talar en exempelvis om en essentiell 

personlighet där tankar och känslor är styrande och grundläggande för det mänskliga 

beteendet. Socialkonstruktionismen menar däremot att språket reducerar vår bild av oss själva 

till olika former av känslor och tankar. Med språket skapas alltså en begränsad mening till 

bilden vi har av oss själva och andra. Utan en gemensam idé om vad som är en individ hade 

kanske idén om ”jaget” inte funnits. Genom språket har vi verktyg som hjälper oss att hålla 

fokus på vad som är samhälleligt relevant. Vi har fokus på det som vi förstår och ser vilket är 

det som har uttryckts och definierats. Det kan handla om allt från en bred definition som ”en 

känsla” eller en mer specifik som ”en stol”. Burr menar alltså på att känslor och tankar inte 

hade funnits som koncept om de först inte hade förmedlats ut genom just språket (Burr, 2003: 

48).  

Vår kultur är till stor del ordnat efter kategorier av olika slag. Till exempel är länder 

kategoriserade inom olika världsdelar, olika ord är kategoriserade inom olika ordklasser och 

så vidare. Inom fenomen som kön och sexualitet finns det också olika kategorier som till 

exempel ”man” och ”kvinna” samt ”heterosexualitet” och ”homosexualitet”. Talar vi om en 

person och dennes sexualitet säger vi gärna ”Hon är homosexuell”. Enligt Burr är språket 

ordnat som att sexualiteten omnämns som en beskrivning av individen. Sexualiteten är därav 

alltså inte endast något vi gör och ägnar oss åt utan är benämnt som något vi är och blir därför 

en relevant faktor för meningsskapandet av vår identitet och andra individers tillskrivande av 

mening till denna. Med detta skapas alltså relevans för sexualitet i kombination med individen 

vilket kan leda till att sexualiteten ses som essentiell och evolutionär (Burr, 2003: 49).   
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 Diskurser 

Socialkonstruktionismen talar ofta om diskurser. Dessa genomsyrar samhället i det stora som 

det lilla och går att likna med specifika sätt som inte bara ter sig i språket utan allt som 

exempelvis handlingar och material. Diskurser kan beskrivas som samhälleliga formationer 

som kommunicerar någon typ av kunskap. I och med att språket, handlingar och ting ses som 

konstituerande är alltså diskurser sociala konstruktioner som förankras i världen. Fenomenet 

blir som cirkulärt i och med att vi för oss efter diskurserna. Finns det en färdig struktur för hur 

vi exempelvis ska agera kommer vi förmodligen agera utefter den. Detta gör att strukturen 

(eller diskursen) fortsätter råda och succesivt får starkare inflytande (Burr, 2003: 64).  

Diskurser omnämns ofta i kombination med kunskap och makt. Vad som är kunskap, eller 

sanning, har förändrats mycket över tiden och är bundet till de rådande och dominerande 

diskurserna. Vad som anses som sant och som kunskap genererar gärna ordningen på vår 

tillvaro och marginaliserar därav inflytandet av det som anses avvika. Detta ger diskursen 

makt och gör den svårare att rubba. Makten är i det här fallet inte ett ting som kan befinna sig 

hos en person i taget. Makten är snarare något som kännetecknar alla former av relationer 

genom att den befinner sig inom diskurserna. Makten inom diskursen kan alltså infinna sig i 

relationerna mellan människor, mellan människor och ting samt mellan människan och dess 

relation till sig själv. Makten genererar alltså meningen inom relationerna och producerar 

sanningar på det sättet. Sanningen och kunskapen genererar alltså i sin tur diskursen som i sin 

tur får makt och som därav får ett starkt inflytande på vad som anses vara kunskap. Det hela 

kan ses som ett cirkulärt samband vilket visar på hur seglivade diskurser kan vara och hur 

svårt det kan vara upphäva en samhällelig ordning (Burr, 2003: 68). Ett exempel på ett sådant 

cirkulärt samband skulle kunna vara hälsodiskursen. Det går att säga att denna är en dominant 

diskurs som har etablerat en sanning om att individen bör sträva efter en god hälsa. Denna 

handlar inte sällan om viktnedgång. Makten inom den här diskursen kan generera individens 

relation till sig själv då den värderar sig själv negativt då den kanske bär på ”för många” kilon 

till exempel men kan även generera individens relation till andra då denne kanske talar om 

viktnedgång i positiv bemärkelse. Detta gör att sanningen sprids vidare och får en starkare 

förankring i meningsskapandet av verkligheten. Detta gör alltså att diskursen växer och får 

allt mer inflytande. 

4.2 Judith Butler och performativiteten  

I sin bok Genustrubbel (1990) talar Judith Butler om hur mening gestaltas genom språk och 

handling. Hon talar framförallt om problematiken i att särskilja genus från kön. Genus 

indikerar på det sociala könet medan själva könet oftast syftar till det biologiska, det vill säga 

den delen av oss som är statisk och som inte skulle vara påverkningsbar. Butler ifrågasätter 

den här uppdelningen av idén om kön. Om det sociala könet skulle vara frånskilt det 

biologiska, så borde det talas om flera kategorier av genus. Detta går att förstås som att idén 

om det biologiska könet reducerar förhållningssättet till idén om det sociala könet. Butler är 

alltså kritisk till att det biologiska könet skulle ses som grundläggande till det sociala könet. 

Hon ifrågasätter även det biologiska könet till sin spets. Hon menar på att även det är en 

avspegling från en språklig konstruktion där språket inkluderar meningen av våra kroppar och 

materiella ting (Butler, 2007: 56). 
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 Feminismens subjekt  

Butler menar på att feministisk teori går ut på att lyfta fram kvinnan som subjekt samt etablera 

ett förhållningssätt som är grundat på hennes perspektiv. Butler är kritisk till förhållandet till, 

vad hon menar, är en konstruerad och patriarkal kategori och att försöka göra den till ett 

subjekt. Hon menar på att försöka göra kvinnan till jämställd med mannen är dömt att 

misslyckas då dessa kategorier av kön redan från början medför en ojämlikhet. Butler är alltså 

kritisk till att tala om män och kvinnor som kön som ska utgöra något slags naturligt 

utgångsläge som föregår det sociala och rättsliga. Problemet blir att den mening som 

kategorin kvinna medför är alldeles för etablerad och fastnaglad på grund av att kategorin 

genomsyras av en idé om biologi och naturlighet. Ett fortsatt förhållande till kategorin kan 

inte annat än upprätthålla en generell underordning och dess seglivade karaktär (Butler, 2007: 

51). 

 Den heterosexuella matrisen 

Butler talar om den heterosexuella matrisen som är det teoretiska ramverket för idéerna om att 

samhället är ordnat efter binära motsatspar som ska komplettera varandra för att utgöra någon 

slags ultimat helhet. Idén om genus/kön bottnar enligt Butler, ur idén om natur och kultur som 

binära motparter. Det kulturella får agera som ett gränslöst och flytande spektrum som fritt 

kan bringa mening till den råa och statiska naturen. Antropologer har dragit en liknande 

parallell kring kvinnan och mannen. Kvinnan är som naturen och mannen som kulturen. 

Kvinnan är den etablerade kroppen och objektet som mannen, liksom kulturen är abstrakt och 

aktiv, fritt kan bringa mening till. Detta kopplas även till förnuftet och känslan som också är 

ett binärt par. Kvinnan ses ofta som känslostyrd och irrationell medan mannen som det 

motsatta, det vill säga den rationella parten vilken skulle passa bättre som motor för vår 

existens. Butler menar att den här hierarkiska distinktionen upprätthålls och undangöms av 

diskursen om naturen och det biologiska könet. Dessa legitimerar det patriarkala mönstret 

som fördömer kvinnan till ett dominerat objekt och gör mannen till ett dominerande subjekt 

(Butler, 2007: 94). 

4.3 Sammanfattning 

Socialkonstruktionismen och Judith Butlers performativitetsteori ingår i det teoretiska 

ramverket för den här uppsatsen. För att se en eventuell koppling mellan informanternas 

upplevelser och den mer allmänna könsmaktsordningen gör sig dessa teoretiska 

förhållningssätt lämpliga att använda som stöd vid en mer detaljerad analys. Det teoretiska- 

och begreppsliga ramverket hjälper till att bringa klarhet i kommunikationens relevans och 

innebörd samt under vilka premisser den nyttjas på, det vill säga vilka samhälleligt förankrade 

föreställningar som ligger till grund för relationen. 
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5 METOD 

Den här uppsatsen är utförd med en hermeneutisk metod för att på ett bra sätt kunna samla in 

data som kan hjälpa mig att besvara min frågeställning. Jag kommer i detta avsnitt redogöra 

för metodens grundtankar samt metodologiska överväganden som inkluderar redogörelser för 

urvalet och datainsamlingen, etiska överväganden, hur analysen av resultatet ser ut samt hur 

kvalitetskriterier uppfylls. 

5.1 Hermeneutik 

En individs upplevelse är något som går att ses som oberäknelig i den mån att den är 

djupgående och unik. Den här uppsatsen har utgångspunkt i idén om att individen är den som 

kan förstå sin upplevelse av verkligheten på det bästa sättet. För att få en djupare förståelse 

för individens berättelse har jag försökt ställa mig framför den för att med ett öppnare sinne 

kunna tolka det som individen säger och uttrycker och detta med en hermeneutisk metod. 

Hermeneutikens epistemologiska synsätt bygger på tolkning och förståelse. Förståelsen ses 

som framtidsinriktad då den som forskar ska ”ställa framför” det icke-förstådda. Förståelsen 

beskrivs som ett omskapande och en förnyelse av den kunskap vi redan besitter. För att lyckas 

ställa sig framför ett fenomen krävs vida frågor som berör existensen på något vis och detta 

sker genom ett begripande av diverse aspekter inom den (Ödman, 2007: 25). Förståelsen 

förutser ett tolkande som just handlar om tyda det som ger oss ett intryck för att senare 

etablera det som en del av den helhetliga förståelsen (Ödman, 2007: 58). 

Hermeneutikens mer ontologiska grundantaganden vilar idag på existentialistiska antaganden 

om bland annat det objektiva och det subjektiva varandet i världen. Det objektiva och 

subjektiva är svåra att särskilja och det är just varandet i världen som är vår existens. Den 

hänger samman med förståelsen som konstitueras i språket vilket utgör grunden för existensen 

som projekt. Som jag tidigare nämnde så är förståelsen framåtriktad i samband med att en 

avser ställa sig öppen framför den andres existens vilket gör vår existens till ett projekt, en 

process. Projektet är även nutida eftersom att det tar avstamp från det redan förstådda, 

förförståelsen (Ödman, 2007: 25).  

Den här uppsatsen är byggd på ovanstående grundantaganden. Rent konkret har jag anammat 

hermeneutikens idé om förståelse i min strävan att nå en djupare sådan vad gäller mina 

informanters upplevelser av ansvarstagande inom heteronormativa förhållanden. Jag har sett 

till den öppna frågans princip vilken har varit användbar i mitt förhållande till studien. 

Principen handlar bland annat om att se sin brist på kunskap och att det informanten uttrycker 

kan komma att förändra en men också att en som forskare bör se till frågor som det empiriska 

materialet ställer. Det är nämligen laddat med frågor eftersom att den är bred och öppnar upp 

för mycket (Ödman, 2007: 106). Jag har även använt mig av givna anvisningar vad gäller 

tolkningsprocesser. Jag har nyttjat ett förhållande till den hermeneutiska spiralen som ses som 

ett fruktbart förhållningssätt som utmanar horisonten för förståelse i all oändlighet. Detta 

tyder på hur jag har haft ett framtidsperspektiv i beaktande då jag ständigt har ställt mig 

framför möjligheten till ny och utvecklad förståelse (Ödman, 2007: 105).  

Det går att säga att analysprocessen sker på två nivåer vilka är helhetsnivån och delnivån. Den 

helhetliga nivån är som den övergripande förståelsen av det empiriska materialet. Den kan 

vara otroligt varierad och relativ beroende på var inom spiralen en befinner sig. Den 

hermeneutiska spiralen handlar därför om att hela tiden utmana helheten genom att beakta 
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delarna av den för att sedan se till helheten igen. Då bildas gärna en något uppdaterad helhet i 

samband med att en kontinuerligt har jämfört de ständigt nyfunna delarna (Ödman, 2007: 

100).  Ödman beskriver den hermeneutiska spiralen som att lägga pussel då den framträdande 

bilden bygger på en växelverkan mellan hur vi kan urskilja den helhetliga bilden i stort och 

hur vi ibland jobbar med mindre delar inom pusslet. Hur vi jobbar för att få ihop detaljen i 

kanten av pusslet kan eventuellt hjälpa oss att förstå bildens struktur och sammanhang 

(Ödman, 2007: 103). Detta kan alltså liknas med hur vi når en mer helhetlig förståelse för en 

informants upplevelse till exempel. 

Poängen har varit att komma närmare mina informanters upplevelse, vilken är en del av deras 

varande i världen. Deras upplevelse är något som jag har ställt mig framför i hopp om att få 

en förståelse för den och detta bland annat genom samtalsliknande intervjuer. 

5.2 Urval och datainsamling 

För att hitta material som kan besvara uppsatsens frågeställning har jag använt ett 

ändamålsenligt urval (Patton, 2002: 230). För det första har jag från början riktat in mig på 

heteronormativa par vilket är ändamålsenligt för att förstå någonting större. I och med att den 

heteronormativa parrelationen just innefattar en man och en kvinna- fanns det en tanke om att 

det lättare skulle gå att urskilja mönster i informanternas berättelser som skulle kunna gå att 

härleda till en könsaspekt. Detta kom att visa sig mer problematiskt än jag trodde men det 

diskuterar jag vidare i diskussionsavsnittet.  

Förmodligen så finns det en investering och någon form av ansvar i den heteronormativa 

relationen för att den ska kunna vara exklusiv. Med exklusiv menar jag att relationen inte 

inkluderar andra på samma villkor som de två parterna. I samband med upprätthållandet av 

relationen samt exkluderingen av andra måste bandet vara relativt starkt mellan parterna. Det 

går alltså att förstå det som att ett upprätthållande av bandet bygger på en investering av något 

slag. Att undersöka heteronormativa par har kommit att uppbåda till fler frågor om 

könsmaktsordning över lag. 

Vidare har jag använt ett snöbollsurval. Snöbollsurvalet har gått till som att jag, via mina 

befintliga kontakter, har hört mig för ifall någon känner några som passar in på det som jag 

velat undersöka. Det utnyttjandet av kontakter går att likna med en snöboll som rullar vidare 

och vidare för att bli större. Jag har alltså utökat mitt kontaktnät genom att höra efter bland 

mina befintliga kontakter ifall de känner någon (som eventuellt känner någon) som passar in 

på mina kriterier (Patton, 2002: 237). Vad gäller mina kriterier så har jag format en relativt 

homogen grupp. Jag har valt att söka mig till unga vuxna i 20-30-års-åldern just eftersom att 

det är inom det spektrumet som större delen av min förförståelse befinner sig. Jag har även 

valt att fokusera på informanter från Stockholmstrakten som inte har allt för skilda livsstilar. 

Många av informanterna är studenter eller relativt nya på arbetsmarknaden. En homogen 

grupp är alltså en grupp där medlemmarna är lika varandra (Patton, 2002: 235). Jag har som 

sagt sökt mig till individer som inte är allt för olika, i ovanstående hänseenden, på grund av 

att mönstret angående kön skulle komma att bli tydligare då. Tanken var från början att utifall 

jag skulle stöta på skillnader mellan könen i informanternas upplevelser så hade jag kunnat, 

på grund av den homogena gruppen, utesluta att mönstret i det fallet hade att göra med 

exempelvis generation eller etnicitet. Dock tänkte jag även att eventuella likheter mellan 

könen hade kunnat bero på att de var från exempelvis samma plats och uppvuxna i samma tid 

och därav kanske inte visa på en så utstickande könsaspekt. Jag valde det homogena urvalet 

då mitt syfte är att bädda för en etablering av ett fenomen som är värt att forskas vidare i. 
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Tanken fanns att skillnaderna mellan männen och kvinnorna skulle värderats högre än 

likheterna i och med att ett belysande av vad som skiljer könskategorierna åt skulle kunna 

snabba på vägen till jämställdhet. Tanken om det homogena urvalet kom senare vid resultatet 

att visa sig helt irrelevant. Jag redogör vidare för detta i diskussionsavsnittet. 

5.3 Intervjuer  

Jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer eftersom att den hermeneutiska metoden 

menar på att dialogen och språket är som en portal in i en djupare förståelse (Ödman, 2007: 

30). En semistrukturerad intervju är tematiskt ordnad men relativt välkomnande för att nya 

teman och samtalsämnen kan komma upp på agendan. Frågorna finns i en så kallad 

intervjuguide och är öppna och behöver inte ställas i ordning (Bryman, 2011: 415). Med en 

dialog med informanterna hoppades jag att uppnå en intersubjektiv förståelse vilket förutsätter 

en dialog på lika villkor. Förståelsen blir som en ömsesidig förändring (Ödman, 2007: 14). 

Hand i hand med den intersubjektiva förståelsen har jag sett till den genuina konversationen. 

Gadamer säger att konversationen växer fram och skapar sin egen existens. Detta är inget 

uttänkt skeende utan är något som dialogen producerar där och då. Det finns olika stadier i av 

konversation varav det sista är tänkt som den genuina konversationen. Det handlar om att 

båda är öppna för den andres sanning och position (Binding & Tapp, 2008: 24).    

Den semistrukturerade intervjuguiden var alltså tematiskt strukturerad då den var ordnad efter 

den heteronormativa relationen som en process (se bilaga). Frågorna rörde sig kring teman 

vilka handlade om individens upplevelse av att träda in i förhållandet, hur den definierar olika 

fraser och ord som exempelvis kommunikation och ansvar samt hur den ser på sig själv, sin 

partner och sin relation i nuläget. Detta har i en mån gett mig en insikt i på vilka premisser 

individen har gått in i en viss typ av livsstil och hur den beaktar den i nuläget. 

5.4 Informanterna   

De som har intervjuats är fem individer som ingår i heteronormativa par och som är mellan 20 

och 30 år. Varje individ har intervjuats var för sig i ca en timme. Vissa av informanterna var 

lättare att prata med än andra då jag märkte att de fann det tillfredställande att svara på frågor 

om deras verklighet. De flesta visade även på ett stort intresse för uppsatsen och vad den 

handlade om. Med vissa var det något svårare att uppnå ett fruktbart samtal och en genuin 

konversation då det märktes att informanten till exempel inte var van att tala om sitt känsloliv 

eller sin upplevelse inför vardagliga företeelser. Dock nådde jag en tillfredställelse och en 

form av mättnad i mina intryck. Jag kommer att presentera och redogöra för citat ur samtalen 

med informanterna vilka jag också har gett nya namn för att skydda deras identitet. Jag 

kommer att kalla informanterna för Agnes, Jens, Julia, Marcus och Imran.  
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5.5 Etiska överväganden 

Innan jag påbörjade intervjuerna har jag informerat informanterna om hur jag ska förhålla mig 

till ett antal etiska principer i samband med studien. För det första så informerade jag om 

syftet med min uppsats och att deras medverkan var frivillig och fri att avbrytas när de än 

önskade. Detta ingår i vad som kallas informationskravet. För det andra så- I samband med 

sönbollsurvalet så såg jag till att alltid få ”grönt ljus” innan jag kontaktade informanten i 

fråga. Min primära kontakt frågade sin kontakt ifall denne var intresserad av att medverka och 

om den var det så kontaktade jag den först då. Alla informanter har ställt upp i min studie 

frivilligt vilket infinner sig under den etiska principen samtyckeskravet. För det tredje har 

informanternas riktiga identitet skyddats i den största möjliga mån. Jag har bland annat ändrat 

deras namn i studien och i största möjliga mån jobbat för att den egentliga identiteten inte ska 

lysa igenom i samband med citaten i resultatdelen. Jag har heller inte låtit någon annan än jag 

ta del av de inspelade intervjuerna. Detta faller under konfidentialitetskravet. För det fjärde 

har jag endast använt den insamlade datan till den här uppsatsen och inget annat vilket faller 

under nyttjandekravet (Bryman, 2011: 132). 

Den här uppsatsen utgår från en inringning av ett ”att” (alltså att något existerar) som senare 

knyts ihop med ett vidare strukturellt fenomen som på lång sikt kommer att kunna bidra till en 

uppluckring av ett problem. Dock finns ett dilemma i det som jag vill lyfta och som Lennart 

Nygren (2012: 31) också tar upp. Att tala och skriva om könsroller på det här viset är på ett 

sätt också en etablering av könsrollerna. Pekar jag ut skillnader mellan sociala grupper kan en 

likna det med att jag försöker släcka eld med eld. När jag förhåller mig hermeneutiskt menar 

jag att varandet produceras genom språket. I och med det produceras alltså en mottaglig 

sanning med den här uppsatsen. Jag producerar alltså könsroller endast genom att prata om 

dem. Jag tycker att det här är ett stort dilemma som bottnar i olika filosofiska utgångspunkter. 

Dock utgår den här uppsatsen från att det är bra att belysa strukturer och stereotyper för att 

kunna främja en skillnad och förändring. Att belysa och problematisera vår vardag samt 

antyda att den här just flexibel snarare än statisk innebär en reflexivitet vilket jag i enlighet 

med hermeneutiken, menar är nyckeln till ett öppnare sinne, förståelse och förändring.  

Ett annat etiskt dilemma i den här studien går att koppla till informationskravet som jag 

nämnde ovan. Enligt det är en som forskare skyldig att informera informanten om studiens 

syfte. I min datainsamling har jag förklarat syftet men med starkare tryck på utvalda delar. Jag 

har medvetet aktat mig för att i för stor utsträckning föra mig med ord som könsmaktsordning 

eller patriarkala tendenser eftersom att de orden kan vara starkt laddade och som sagt tolkas 

på oerhört skilda sätt. Jag har haft för avsikt att närma mig informantens idé om just de här 

orden utan att använda dem för mycket och istället talat om den innebörd som, enligt mig, 

finns bakom dem. Jag har alltså inte undanhållit syftet men jag har uttryckt det på ett 

finkänsligare sätt beroende på vem jag talar med. Detta har jag gjort i samband med att lyssna 

in hur informanten bemöter det jag säger och sedan anpassat gester och tonfall för att inte få 

situationen pressad. Detta tror jag i sin tur har lett till att informanten har blivit mer bekväm 

och benägen att öppna sig för mig. Om jag inte hade gjort på det här sättet går det att tänka sig 

att mina manliga informanter eventuellt skulle känna sig hotade och därav inta en defensiv 

roll i intervjun vilket skulle ha ruckat på mitt resultat. Däremot går det alltså att ifrågasätta 

etiken i att presentera syftet på olika sätt beroende på vem som talas med. 
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5.6 Analys av resultat 

Jag har fått tillåtelse av mina informanter att spela in intervjuerna med dem. Det har 

underlättat arbetet då jag har kunnat transkribera samtalen för att senare ha kunnat bilda mig 

en djupare förståelse. Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2007) redogör för tolkningsprocessen 

inom hermeneutiken vilken jag har använt som mall. Den här forskningsprocessen tar hänsyn 

till att materialet är flytande vilket gör det till en användbar metod för att besvara det jag 

frågar om. Till en början har jag därför skaffat mig en överblick av en eventuell kontext i mitt 

material, en slags helhetsbild för att sedan dra ut teman ur materialet. Därefter har jag sökt 

mönster för att senare påbörja en dialog med texten. Jag ägnade mig först till preliminära 

tolkningar för att nå en slags tillräcklighet. För att nå de preliminära tolkningarna har jag 

transkriberat de fem intervjuer som jag har gjort. Jag har sedan läst igenom dessa ett antal 

gånger samtidigt som jag har fört anteckningar i marginalen. Jag har även ställt färdiga frågor 

till materialet för att inte riskera att bortse från något relevant. På det här sättet har jag kunnat 

etablera teman i intervjuerna för att jämföra dem med varandra för att därav ta mig högre upp 

inom den hermeneutiska spiralen. Jag har då jämfört de preliminära tolkningarna för att göra 

en fördjupad tolkning. Väl där har jag vävt in teori för att sedan nå en huvudtolkning av data. 

Huvudtolkningen som har fått agera som ett paraply över materialet (Dahlberg et al., 2007: 

282).  

Dessa moment inom tolkningsprocessen går att ses som olika skeenden inom den 

hermeneutiska spiralen. De preliminära tolkningarna sker gärna i den nedre delen av spiralen 

då förståelsen inte är speciellt mogen där. Jag har alltså ställt de preliminära tolkningarna, 

som är som pusselbitar, mot min omogna första idé om det helhetliga. Det är inte ovanligt att 

jämförelsen visar på en motsägelse vilket bör beaktas då det kan vara två sidor av samma 

fenomen. Detta måste tas till en högre nivå av spiralen för att kunna analyseras vidare 

(Dahlberg et al., 2007: 284). I den övre delen av spiralen krävs det att en jämför de 

preliminära tolkningarna med varandra för att upptäcka just eventuella likheter och skillnader. 

Jag har använt mig av givna frågor som är bra att ställa till materialet. Jag har ställt frågor 

som ifall två eller flera preliminära tolkningar besitter samma djupare betydelse, ifall 

tolkningarna skiljer sig åt och i så fall varför, ifall tolkningarna kopplar ihop sig och i så fall 

varför samt ifall det växter fram ett mönster i datan som kan förklara en mening på ett mer 

helhetligt sätt (Dahlberg et al., 2007: 285). När jag befann mig i den högre delen av spiralen 

och vid den fördjupade tolkningen använde jag mig av teori för att lättare kunna hitta mönster. 

Anledningen till att teorin gör sig mest relevant i den högre delen av spiralen är bland annat 

för att inte begränsa öppenheten (Dahlberg et al., 2007: 284). 

Tidigare nämnde jag den genuina konversationen. Jag har avsett att föra en dialog med mina 

transkriberingar på samma sätt som jag har gjort när jag har intervjuat, alltså med en genuin 

konversation. Givetvis har inte denna dialog skett muntligt utan i tystnad då jag har ställt 

frågor till materialet som jag senare har försökt finna svar på. Det kommer även framgå, i 

resultatavsnittet, att materialet också har uppbådat till frågor som vidare forskning möjligen 

kan besvara. Jag har läst och tolkat texten om och om igen vilket har gett texten en flytande 

kvalitet (Binding & Tapp, 2008: 27). 

5.7 Förförståelse 

I kombination med förståelse och intentionalitet utgör förförståelsen grunden för hur vår 

upplevelse kommer till form. Förförståelsen är det som vi har upplevt och förstått i ett tidigare 

skede. Med en intention, ett fokus mot en viss riktning, bildas en förståelse inför det som en 
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står framför (Ödman, 2007: 103). Med detta i åtanke bearbetade jag min förförståelse i början 

av processen för den här uppsatsen. Jag funderade på hur utfallet skulle te sig samt varför jag 

är intresserad av just detta. Innan samtalen med informanterna funderade jag också mycket på 

vad jag trodde om dem och vad jag förväntade mig för svar. Allt detta på grund av att öppna 

mitt sinne så mycket som möjligt. Jag kommer, senare, i en slutdiskussion redogöra för min 

förförståelse. 

5.8 Kvalitetskriterier 

Slutligen tänker jag redogöra för hur jag ska upprätthålla tre kvalitetskriterier, med 

utgångspunkt i Symon och Cassells kapitel (2012). Det första handlar om att jag har 

eftersträvat att ge röst åt mina informanter. Genom bland annat redogörelse och citat har jag 

velat ge en rättvis bild av vad som faktiskt hände i vår dialog. Det andra kriteriet handlar om 

att jag också har aktat mig för att bortse från material som inte passar in i eventuella teman 

och mönster. Jag hoppas att jag har uppnått det med hjälp av en ständig metakommunikation. 

Metakommunikationen hänger samman med kriteriet som handlar om att jag som forskare ska 

vara självreflexiv och ägna mig åt en kritisk självreflektion genom hela studien. Med min 

ständigt pågående dialog och bearbetning av min förförståelse har jag klarat det. Det tredje 

kriteriet jag vill lyfta är beaktandet av ömsesidigheten i studien, ömsesidigheten mellan mig 

och informanterna (Symon & Cassell, 2012: 209). Huvudsyftet med användandet av 

intervjuer är just för att jag och informanten ska nå en intersubjektiv förståelse, vilket just 

handlar om en ömsesidig förändring som sker på lika villkor. Jag kan alltså inte genomföra 

min studie utan en ömsesidighet mellan mig och informanterna.   

Det som alltså skänker min uppsats en kvalitetsmässig styrka är med andra ord att jag genom 

mitt förhållningssätt och mitt metodologiska tillvägagångssätt varsamt har låtit informanterna 

komma till tals på sina egna villkor (så långt det nu går). 
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6 RESULTAT 

I det här avsnittet kommer först den preliminära tolkningen att presenteras under olika teman 

som bygger på citat från informanternas berättelser. Därefter kommer det redogöras för en 

fördjupad tolkning där teori vävs in tillsammans med citat från informanterna. Slutligen 

kommer huvudtolkningen presenteras som också stöds av teori men också av citat från 

datainsamlingen. 

6.1 Preliminär tolkning 

Nedan kommer jag att presentera min preliminära tolkning genom att redogöra för de 

genomgående teman som har funnits i min datainsamling. Dessa teman är alltså exempel på 

aspekter ur- och förutsättningar för informanternas upplevelse av ansvar för sin relation. 

 Önskan om att vara i en relation 

I tre av fem fall var det tydligt att informanterna aktivt sökte sig till den heteronormativa 

livsstilen. De förklarade bland annat hur de var trötta på att vara singlar och önskade sig ett 

förhållande. Jens förklarade här hur han upplevde att ta steget från singel till ”upptagen” efter 

ett antal dejter med olika personer: Jag var ju såhär… Jag var väldigt trött på att såhär träffa 

folk på det sättet liksom. Men när jag träffade henne insåg jag att jag ville vara med henne. 

(Jens) Detta går att tolka som att informanten syftade till att han har varit ute efter en partner 

under en längre tid genom att ha träffat olika personer som sedan inte var det han letade efter. 

Han syftade till en trötthet inför sökandet som dock slutade med att han hittade sin flickvän. 

 

Agnes beskrev också sökandet och en önskan om att ha ett förhållande när jag frågade henne 

hur hon upplevde en förändrad livsstil genom att gå från singel till ”upptagen”: 

 Alltså jag kände bara att det var jätteskönt. Alltså för jag hade verkligen längtat efter att 

träffa någon igen. Jag hade varit singel i typ såhär två år eller nåt och jag saknade att liksom 

att… Ja, ha någon att… Någon man hör av sig till hela tiden och… En som man liksom 

hänger med på helgerna utan att liksom… att man behöver fråga. (Agnes) 

 Det går att tolka det här citatet som att informanten upplever livet i ett förhållande som 

avslappnande och som en livsstil som inkluderar någon form av stabilitet och ro, ett sätt att 

leva som inte inkluderar jakt och sökande.  

Jag pratade med Marcus om hur han upplevde situationen när han gick in i sitt förhållande 

som ganska ung:  

Eh… Speciellt när man är lite yngre liksom så är det väldigt lätt att man vill passa in och det 

blir extra viktigt liksom. Då blir det extra viktigt att vara i ett förhållande liksom speciellt när 

alla ens kompisar är i ett förhållande. Man vill inte vara den enda singeln liksom. (Marcus)  

Det går att förstå att Marcus syftade till en svårighet inför att gå emot strömmen och 

framförallt som ung 20-åring. Att vara avvikande från sin kompiskrets kan skava och får en 

gärna att gå i samma riktning som majoriteten.  

Det här temat visar på en preliminär tolkning av data i den mån att en premiss för att ta ett 

ansvar är en önskan och en strävan efter det heteronormativa förhållandet som livsstil. I de 
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ovan nämnda citaten visar män och kvinnor på hur de suktade efter att hitta en partner som de 

kunde leva ett heteronormativt liv tillsammans med. 

 Kärlek 

Informanterna talade mycket om hur de ser på ansvar med olika exempel och synonymer. 

Ofta beskrevs ansvar i form av vad en är skyldig sin partner och inte. Hur en på ett bra sätt 

löser konflikter kom ofta upp på agendan. När jag bland annat frågade informanterna om var 

ansvarstagandet grundar sig och vad det drivs av fick jag ofta svaret kärlek eller förälskelse. 

Dessa ord var även sådana som dök upp när jag bad informanterna beskriva sin relation. Jag 

försökte gräva vidare och fråga informanterna hur de upplever kärlek och förälskelse. Julia 

berättade om hur hon upplevde kärlek i kontrast till vänskap:  

Den där känslan i magen och sen kanske också lite mer trygghet. Eh… Alltså på något 

strakare plan. Alltså om jag blir stressad och kramar om xxxx så kan jag bli lugn. Det är väl 

klart att jag kan bli det av en vän men inte på samma sätt… Så det handlar om någon djupare 

trygghet. (Julia) 

 
Det här citatet kan tolkas som att Julia hade svårt att sätta ord på vad kärlek är trots att det är 

stark och relevant känsla för henne. Hon beskrev att känslan sitter i magen och att den 

inkluderar en känsla av trygghet i samband med hennes partner. Det går att tolka henne som 

att kärlek och trygghet hänger samman och att det är en känsla som får henne att vilja 

investera i sin relation. 

Agnes berättade om hur hon inte förstår par som inte är varandras bästa vänner. Hon ser på 

sin partner som sin bästa vän och när jag frågade henne vad skillnaden är mellan vänskap och 

kärlek sa hon: Nä men det kanske bara är att det inte finns någon attraktion då? (Agnes) 

Agnes svar går att tolkas som ganska enkelt och säkert. För henne verkar svaret vara relativt 

givet. Jag tolkar henne som att hon syftade till sexuell attraktion och att det inte är något som 

en upplever i anknytning till sina vänner. Det är snarare något som skulle förvandla vänskap 

till kärlek. En fråga träder fram om huruvida vänskapen här ses som en lättare typ av relation 

medan partnerskapet, och den kärlek som beskrivs, ses som något mer djupgående och 

exklusivt. 

Marcus berättade om hur han ser på kärlek. Han har en idé som han förklarade sig osäker på i 

och med att han ser den som avskalad men ville ändå uttrycka att:  

Nämen kärleken är väl en känsla som uppstår när… Eller den där euforiska känslan som 

uppstår när man göttar sig i varandras bekräftelse. Alltså just för att vi är ju … Om man 

anammar idén om att vi är ganska egoistiska och att vi liksom bygger relationer och sånt på 

att få bekräftelse av andra människor… Oftast när man är ute och träffar nya människor… 

Även fast det inte behöver vara partnerförhållanden… utan bara vanliga relationer med 

människor … Så relationer där man inte får ut någon bekräftelse, de rinner oftast ut i sanden 

liksom. Det grundar sig förmodligen i att man är en person… eller en individ som värnar om 

sitt eget. Får inte jag ut någon bekräftelse… Känner jag inte att jag får ut något av den här 

personen så är inte det en relation som är värd att underhålla liksom. (Marcus) 

 Jag tolkar Marcus som att han har tänkt mycket på känslor och beteenden över lag vilket 

gjorde att jag upplevde honom som lätt att samtala med. Jag tolkar det han sa som att kärleken 

som drivkraft för ansvar och upprätthållande av en kärleksrelation, på ett hårdraget och 

avskalat vis, går att likna med den aspekt som får individens ego att frodas och bekräftas. Jag 
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förstår honom som att han upplever att behovet av bekräftelse tillfredsställs i båda 

riktningarna i parrelationen och det om relationen är sund.  

Jens pratade om hur hans känsla av kärlek uppstod: 

En nyckel till att man blev kär var väl också att såhär… Jag hade nog känt mig klar med 

någon form av liksom liv där man inte har någon fast partner och liksom träffar massa olika. 

Jag kände liksom att jag ville… Jag ville att hon skulle vara den personen som jag ville vara 

med. (Jens) 

 Detta går även att kopplas till temat om önskan att vara i en relation men det som jag tolkar 

in här är att Jens menade på att känslan kan drivas på med vilja. Han menade på att känslan 

gick att styra utifrån hans vilja och situation. Han ville inte vara singel och lyckades därför 

uppbåda en känsla av kärlek. När han definierade känslan av kärlek sa han:  

Det var den att… Kanske inte så mycket den här att ”Jag behöver henne”, den kommer 

mycket senare liksom. Eh… Men utan ”Jag vill vara med henne”, ”Jag vill höra vad hon 

tänker om saker”, ”Jag vill liksom veta vad hon tycker”, ”Jag vill veta vad hon tycker om” 

och sådär… En såhär… En nyfikenhet på någon man tycker om. (Jens) 

 Här tolkar jag Jens som att han beskrev kärleken som driver honom till den livsstil han har. 

Han berättade om hur kärleken bland annat formades med en nyfikenhet inför sin partner. Han 

ville förstå hennes upplevelse och varande i förhållande till företeelser som han stötte på i sin 

verklighet. 

 Identitet 

Nästan alla informanter förklarade sin identitet i en positiv bemärkelse i kombination med sin 

relation. De talade om upplevelsen av att kunna vara ”sig själv” eller att vara mer bekväm 

med personen som en har blivit i samband med relationen. Detta togs upp i kombination med 

god kommunikation med sin partner och livet med den. Något som också ingår i en preliminär 

tolkning av data är att informanterna i hög grad verkade ha en relativt god kännedom om sin 

identitet, eller en god självkänsla. Generellt sett går det att säga att informanterna gärna vet 

vad de vill och litar på sin intention.  

Imran berättade hur han upplever en trygghet i sin relation då han inte känner att han behöver 

bevisa sin identitet för sin partner:  

Att släppa självmedvetenheten är nog det jag är ute efter egentligen. Att såhär inte behöva 

tänka riktigt på hur… Men betona… Nu låter det som att jag går runt i ett perfekt förhållande 

utan friktion där man bara kan gå runt och vara sig själv hela tiden men så är det ju inte 

såklart. (Imran) 

 Här tolkar jag Imran som att han menade på att han upplever sig själv som trygg och 

avslappnad med sin partner då han inte känner att han behöver upprätthålla en fasad inför 

henne. Han syftade till att vara sig själv samtidigt som att han ville poängtera att han inte 

lever i ett endast fantastiskt förhållande.  

Agnes berättade om hennes vilja och hur hon oftast brukar agera efter den. Detta i anknytning 

till vårt samtal om att inleda relationer med säkerhet:  

Men jag är nog såhär… Att folk anpassar sig efter mig [skrattar]. Jag tror inte att det är… 

Alltså jag tror inte att… Jag är alltid… Jag har alltid fått som jag vill alltså såhär… När jag 
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var liten och alltså såhär ”Nej! Jag ska göra på mitt sätt.” Så det har nog liksom varit… Det 

har nog varit det som liksom… Eller jag tänker inte… Om det har varit obekvämt för mig så 

vill jag inte göra det liksom. (Agnes) 

 I citatet förklarar Agnes hur hon oftast lyckas få det hon vill ha. Min preliminära tolkning 

handlar här om att en stark och tydlig vilja tyder på en säkerhet inför sin person och åtrå. 

Hennes intentioner verkar sällan vara splittrade vilket möjligen gör att hon vet vad hon vill 

och kan agera efter sin vilja med en säkerhet. Detta kan möjligen vara en anledning till att hon 

vet vilken väg hon ska gå för att nå lycka och ett sunt förhållande. 

Julia berättade om hur hon alltid har kunnat vara sig själv med sin partner. Hon tryckte 

relativt starkt på att det som faktum är viktigt för att relationen och kommunikationen ska 

fungera på ett hälsosamt sätt. Hon menade på att just kunna vara sig själv förmodligen, i de 

flestas kärleksförhållanden över lag, är att föredra. Jag frågade henne något försiktigt ifall hon 

vet vad som är henne själv. Jag frågade henne om hon har en bra självkänsla:  

Ja det skulle jag säga att jag har. Jag tycker att jag är bra på att känna av mina egna brister 

och så och tycker att jag är bra. Eller jag har inte alltid haft bra självkänsla men jag tycker 

att jag har fått det i samband med vår relation, att jag känner mig väldigt trygg i mig själv 

och vet vad jag vill. (Julia)  

Här tolkar jag Julia som att hennes inre trygghet till stor del härstammar ur hennes relation. 

Hon menade på att hennes självkänsla har vuxit fram ur hennes förhållande, ur tryggheten 

med sin partner. Jag tolkar henne som att hon kan vara sig själv i relation till- och mycket på 

grund av sin partner.  

När jag bad Jens att beskriva sin relation sa han bland annat detta:  

Jag tror att jag har vuxit som människa väldigt mycket av att vara med henne för att hon vet 

när jag behöver bli sedd och jag tror att jag vet… eh… när hon behöver bli sedd. Det är ju 

upp till henne men… Jag tror att det ligger mycket i min person, att jag är en väldigt 

bekräftelsetörstande människa. Jag tror att min självkänsla är så pass sarjad från saker som 

har hänt i barndomen och så vidare, att jag behöver det där liksom. (Jens) 

 Här går det att tolka Jens som att han syftade till sitt behov av bekräftelse vilket hans partner 

ger honom. Han hoppas även att han ger sin partner samma bekräftelse utefter hennes behov. 

Han menade på att hans relation har stärkt honom och jag tolkar honom som att dynamiken 

mellan honom och hans flickvän gör honom hel på något sätt. 

 Ansvaret som flytande  

Alla informanter har berättat för mig om hur de upplever ansvarstagande för kommunikation. 

Alla informanter har berättat och gett exempel på hur ansvar för kommunikation kan se ut. 

Anledningen till betoningen på kommunikation är att kommunikationen, enligt Gadamer, som 

sagt är portalen till den andres varande (Ödman, 2007: 30). Det är via den som vi tolkar och 

förstår varandra. Ett ansvar för denna går att likna med ett ansvar för det som är själva 

relationen. En fråga som har dykt upp ur det här temat är ifall ansvaret kan ligga i intentionen 

och självreflexiviteten eller om det endast kan ligga i praktiken och konsekvensen. Det går 

även att fråga ifall ansvaret för kommunikationen faktiskt går att hårdra som likadant för alla 

oavsett egenskaper. 
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Imran berättade om vad han tror är nyckeln till ett fruktsamt samtal samt hur han brukar agera 

för att nå ett sådant:  

Men dels att ställa frågor men också att svara på frågor som för diskussionen vidare. Eh… 

För det tycker jag… Eller det är jag skitdålig på verkligen… Att såhär… Ja men såhär… 

”Hur är skolan?” ”-Ja men det är bra” kan jag svara och sen kommer jag inte på något mer 

att säga och det är värdelöst för diskussionen för vi kommer inte vidare och det är inte liksom 

som att jag medvetet… Alltså tvärt om, så vill jag svara något intressant som får… ”Ja men 

det här kan vi prata om länge” men jag kommer inte på något. (Imran) 

 Imran pratade här om hur han upplever det som svårt att föra ett samtal i vissa fall. Han kan 

ibland uppleva det som svårt att veta hur han på ett fruktbart sätt ska få samtalet vidare. Det är 

tydligt att han har reflekterat kring sitt beteende i dessa situationer. Något senare redogjorde 

han också för hur hans påstådda svårighet är ett ansvar som han inte lyckas ta. Han fortsätter: 

 Från min personliga utgångspunkt kan jag tycka att det är väldigt frustrerande för jag är 

ändå relativt intresserad av frågor kring ja men… feminism och sådana här grejer. Jag vill 

uppfatta mig själv som medveten men i praktiska situationer så går det inte och det är 

frustrerande att se hur skevt det här är samtidigt som hur jag inte lyckas veta hur jag ska 

göra något åt det. Jag vill inte sätta mig själv i en offerposition, det är inte jag som har det 

svårt, verkligen inte så. (Imran) 

Här tolkar jag Imran som han är frustrerad över hur han inte kan kontrollera sitt beteende i 

praktiken. Han redogjorde för hur frustrerande det är att förstå något i teorin men inte i 

praktiken. Han poängterade även att han inte menar att det är synd om honom i 

sammanhanget han beskriver, utan syftar snarare till hur problematiskt det är att leva inom en 

normativ ram.  

Marcus berättade rikligt om hur han upplever ansvar för kommunikation:  

Men det är väl liksom den skyldigheten… Eller om man nu tror på relationen så har man 

någon form av skyldighet att liksom upprätthålla det man tror på. Eh… Tror jag liksom att en 

viss sak är bra för förhållandet så är det liksom mitt ansvar… min skyldighet att försöka 

upprätthålla det. Eh… Och det är också väldigt viktigt också att man… Alltså den här 

ansvarsdynamiken eller alltså… Den kan vara väldigt varierande beroende på vilken position 

man befinner sig inom i livet liksom. Det kan vara så att man har större ansvar att liksom 

stötta den andra personen och man kan vara… Det handlar väl om att vara insiktsfull också. 

Vi säger att min partner befinner sig i en ganska jobbig situation eller position i livet, då kan 

jag ha en större skyldighet att liksom eh… stå för kommunikationen liksom. Att jag vet att hon 

känner nu att hon har svårare att kommunicera liksom och ge mig den bekräftelsen som jag 

behöver och hon kanske har lite kortare stubin, vad vet jag liksom… Allt sånt här… Och jag 

tror att det är väldigt viktigt att man kan känna av liksom när ska jag ta ett steg framåt och 

när ska jag ta ett steg tillbaka liksom. För det är en ganska svår symmetri liksom att 

upprätthålla på något sätt. (Marcus) 

Här tolkar jag Marcus som att han menade att ansvarstagandet är ett flytande koncept som ser 

olika ut beroende på vilken situation som utspelar sig. Han tryckte på vikten av att känna av 

situationen och att vara insiktsfull inför den andre. Jag tolkar honom alltså som att ansvaret 

för kommunikationen kan se olika ut beroende på kontext.  

När jag frågade Agnes hur ett ansvarstagande för kommunikationen skulle kunna se ut i 

praktiken sa hon:  
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När man är ute och käkar och såhär… Vem som styr samtalet då liksom såhär. Då är det ju 

liksom att fråga frågor och så får den andra svara liksom men det är ju i princip… För det 

har vi pratat om… Eh… För det läste jag i någon krönika om, och håller med om att det är 

alltid kvinnan som sitter och intervjuar sin man. Ja… Och det stämmer ju jättebra när vi är 

ute och käkar så är det oftast jag som liksom… Och då har jag ju liksom tagit upp det och han 

liksom ”Jaha men det är för att jag njuter av maten” typ [skrattar]. Jag ba ”Fast nä det är 

det ju inte” eh… Så då har han väl kanske försökt lite så. (Agnes)  

Här tolkar jag Agnes som att hon menade att hon upplever en skillnad mellan henne och 

hennes pojkvän i huruvida de tar ansvar vid samtalet vid tillfällen då de är ute och äter. Hon 

menade på att hon har läst om hur kvinnor i större utsträckning än män ställer frågor och får 

rollen som intervjuare i relation till mannen. Hon känner igen sig i den rollfördelningen och 

syftade till när de är ute och äter tillsammans. Hon berättade detta med glimten i ögat och med 

en något humoristisk ton. Hon berättade även innan att hon upplever relationen som jämlik i 

många fall. Jag frågar mig hur pass allvarligt hon skulle kunna se på den skillnad som hon 

beskrev med tanke på hur lättsamt hon beskrev den. 

Jag frågade Julia om hon kunde beskriva hur ett ansvarstagande för kommunikationen skulle 

kunna te sig i hennes förhållande:  

Jag tänker att man är tydlig från början. Om det är något som man… som skaver på något 

sätt. Att man blir sur på något eller ser… Alltså att jag då inte ska gå och bära på det för då 

tar ju inte jag ansvar. Jag måste säga vad jag känner samtidigt om jag ser att min partner… 

Även om han inte säger något så får jag ta ansvaret och fråga. Så tänker jag. (Julia) 

 Jag tolkar Julia som att hon ser ett ansvarstagande för kommunikationen bland annat som en 

skyldighet att i en mån visa- och vara tydlig med sina känslor. Hon menade även på att ifall 

hon uppmärksammar att något möjligen står fel till hos sin partner så är hon skyldig att fråga 

honom om det. Jag tolkar henne som att hon upplever en ansvarsfull kommunikation som 

aktiv snarare än passiv där en som partner inte bör mörka för intryck.  

Jens ger mig ett rikt svar när jag ber honom att definiera ansvar för kommunikation i sitt 

förhållande:  

Jag tänker ju att… Precis vad det är. Nä men att båda parter… Båda har lika stort ansvar att 

kommunicera, att man berättar för varandra hur man mår, hur man känner, hur man… Vad 

man vill och vad man inte vill. Att man… Ja men det… Man skulle kunna säga öppenhet 

också… Att man är helt öppna inför varandra. Eh… Att man såhär… Ja men… Det är man 

genom att man pratar med varandra. Om man är kåt så säger man det och så gör man något 

åt det [skrattar]. Då kommunicerar man det på något sätt om man nu ska vara supertydlig 

liksom. Jag tror inte att det går att vara tydligare än i den frågan då liksom. Eh… Men då får 

man kommunicera det på något sätt eller liksom… Och gör man inte det så… Eller blir arg 

för att den andra inte ser det… och då blir det problem. Eh… Jag tror att samma sak… Att 

om man är hungrig så kan man säga det så kan den andra göra något åt det. Eller man själv, 

beroende på vem som har ansvaret för det just idag liksom. Eh… Och om man känner sig 

krank så visar man det. Man tar i varandra, man visar att man tycker om varandra. Och 

oavsett vad cynikerna säger så tror jag inte att det går inte att säga ”Jag älskar dig” för 

mycket. Det tror jag är superviktigt. (Jens) 

 Här tolkar jag Jens som att han menade att ansvaret för kommunikationen handlar om att 

uttrycka sig på ett tydligt sätt så att den andra ska förstå. Jag tolkar Jens som att han menade 

att det inte blir tydligare än exemplet om att tydligt uttrycka när en behöver- eller vill ha 

sexuell närhet. Jag tolkar honom inte som Julia, som menade på att ansvaret också ligger i att 
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vara uppmärksam på vad den andra kanske just inte uttrycker. Jag tolkar alltså Jens som att 

han menade att ansvaret handlar om att uttrycka sig själv på ett tydligt sätt. 

6.2 Fördjupad tolkning 

I och med de preliminära tolkningarna fick min förförståelse en törn. Jag hade förväntat mig 

mer stereotypa svar från informanterna och en inte så splittrad och flytande idé om hur ett 

ansvarstagande kan målas upp. För att nå en huvudtolkning av data så har jag jämfört de 

preliminära tolkningarna med varandra, sett över transkriberingarna ytterligare samt vävt in 

ett teoretiskt stöd. Detta har bildat nya och mer fördjupade teman som alltså i sin tur har 

bidragit till en helhetlig huvudtolkning. Det går att säga att de fördjupade temana även är 

mönster som har funnits i de preliminära tolkningarna. 

 En belönad livsstil 

Det här temat är rotat ur framförallt de preliminära tolkningarna inom temana önskan om att 

vara i en relation och identitet men även till viss del inom temat om kärlek. Som jag 

redogjorde för i de preliminära tolkningarna så uttryckte flera av informanterna ett missnöje 

gentemot det singelliv som de tidigare hade levt. Flera sökte sig till heterorelationen för att 

finna tillfredställelse. Flera har också beskrivit hur de har kommit att landa i sig själva, hur de 

har funnit ett lugn och kan vara sig själva i samband med sin relation. Detta har lett till en 

fördjupad tolkning som handlar om en ostraffad livsstil och tar stöd av 

socialkonstruktionistisk teori.  

Att vi lever i ett heteronormativt samhälle där en livsstil som inkluderar en partner av 

”motsatt” kön går att beskriva som en hegemonisk diskurs. Denna har makten att i viss mån 

göra en alternativ livsstil till avvikande. Det målas ofta upp en bild av en potentiell romantik 

mellan män och kvinnor i exempelvis filmer och musik men också när vi interagerar med 

människor till vardags. Kärleksförhållandet mellan en man och en kvinna framställs inte bara 

som den rätta vägen att gå utan är även en väg som i många fall erbjuder en stor mängd 

njutning och ett självförverkligande. Även den sexuella aspekten målas upp och det gärna i 

anknytning till fortplantning vilket många direkt kopplar som sprunget ur det evolutionära och 

statiska. Detta kan göra att idén om heterorelationen gärna blir förklarad som något orubbligt 

och naturligt. Att beteendet skulle vara socialt konstruerat och kulturellt betingat skyms alltså 

eventuellt av en idé om naturlighet. Diskursen blir på det här sättet osynlig och får större makt 

i och med att individer inte ser sig själva som strukturellt kontrollerade. Detta gör att 

diskursen kan dominera utan ett vidare motstånd. Belönas en med ett välmående genom att 

svara på diskursen ifrågasätts den i mindre utsträckning och upprätthålls lättare (Burr, 2003: 

74). 

Att avvika från en maktfull diskurs straffas alltså hårdare än avvikandet från en mindre 

maktfull diskurs. Denna idé om bestraffning gör att en fördjupad tolkning av data blir att ett 

sätt att förstå individens ansvarstagande i sin heteronormativa relation till viss del skulle 

kunna bygga på premissen om att undvika ett straff som avvikare samt att belönas med ett 

välmående. Ett mönster har visat på att den heteronormativa livsstilen inte bara har kommit 

med ett lugn utan även en godkänd identitet. Flera av informanterna har som sagt redogjort 

för hur de är mer tillfreds med sin identitet i nuläget än innan de gick in i sin relation. Så här 

sa Julia när vi pratade om självkänsla: Jag tycker att jag har fått det mycket i samband med 

min relation. Alltså jag är trygg i vår relation men jag är mycket tryggare i mig själv också. 
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Alltså det är inte bara i oss. (Julia) Här tolkar jag Julia som att hon syftade till hur hon har 

utvecklat en trygghet i sin identitet i samband med sin relation. Efter ett relativt långt samtal 

med henne tolkar jag henne dock som att tryggheten kommer med hennes partners specifika 

kvalitéer som person, alltså att den inte hade kommit med vilken man som helst men det hon 

beskrev är trots allt en del av ett mönster. Jens berättade om hur hans identitet har förbättrats 

ihop med sin relation och grundade sig på ett skede då han var osäker i den: 

 Det var nog ganska nödvändigt för mig kanske att ha tvivlen och vara lite dum om man säger 

för då fick jag en chans att göra upp med en person som jag inte är längre, som jag och xxxx 

har tagit död på och nu är jag en person som är… Mer trivs med. Bättre. Det låter kanske 

högtravande men jag har blivit en bättre människa med henne. Jag har blivit en stabilare 

människa. (Jens) 

 Här förklarade Jens hur han värderar sin identitet högre ihop med sin flickvän. Han upplever 

sig själv som mer stabil. Han vet vad han har att göra med och vem han är i en starkare grad 

än tidigare. En fördjupad tolkning är alltså att de heteronormativa livsstilen kan ge en 

upplevelsen av en mer komplett identitet. Att avvika från den heteronormativa livsstilen kan 

bestraffas med ett liv utan sin ”andra hälft”, en icke-fulländad identitet, ett sökande och eller 

stämpeln som ”onormal” samtidigt som en heteronormativ livsstil kan belönas med en 

fulländad och godkänd identitet som inte behöver ifrågasättas. En belönas med en livsstil som 

inkluderar ”den äkta och rätta” kärleken och tillfredställelsen. 

 Ett sunt förhållande utan stereotyper 

Det här temat är sprunget ur alla preliminära tolkningar samt ur ett fortsatt analyserade av 

mina transkriberingar. 

En av anledningarna till att jag valde att analysera heteronormativa par var mycket på grund 

av idén om att resultatet skulle bli tydligare och lättare att urskilja i dualiteten ”manligt kontra 

kvinnligt”. Däremot hittades inga tydliga tendenser på vad i informanternas upplevelse som är 

direkt kopplat till könsmaktsordningen. En kan definitivt gissa och uppleva många aspekter 

som patriarkala men med det ingår fortfarande en osäkerhet och en idé om aspekten som än 

mer svårgripbar. Butler ifrågasätter hur vi för oss- och hur vi skapar en könsmaktsordning 

genom att tala och agera som om kön bestod av två kategorier. Hon talar om det skådespeleri 

som utförs genom språket samt agerandet grundat på kvinnan som ett subjekt och vad 

människorna som skulle ingå i den subjektspositionen egentligen har gemensamt. Hon frågar 

ifall det som dessa individer får gemensamt är en direkt stämpel som underordnad (Butler, 

2007: 53).  

En fördjupad tolkning av data är att Butler har en poäng men att det finns en svårighet att med 

säkerhet applicera hennes poäng i ett specifikt sammanhang hos mina informanter. Hennes 

ifrågasättande går att tolka som att det grundar sig på att vad som inryms i rollen som kvinna 

är otroligt varierat och att det egentligen bara finns en klar gemensam nämnare. Vad som är 

en fördjupad tolkning av min data är baserad på Butlers poäng med att vad som skulle ingå i 

subjektspositionen ”kvinna” är otroligt varierande. Dock är relevansen av vad Butler menar är 

den gemensamma nämnaren inte särskilt framträdande i informantens upplevelse, vilket gör 

den relativt irrelevant just i dessa fall. I våra samtal fick informanterna beskriva sig själva och 

inte i något fall tog de upp deras könstillhörighet som en relevant faktor i sin beskrivning av 

sig själva. Ingen av informanterna utgav något intryck av att vara den ”typiska snubben” eller 

den ”typiska tjejen”. Jag upplevde aldrig att en informant talade om sin partners kön som en 

relevant faktor i sitt sätt att se på denne eller i sin känsla av vördnad inför denne. Förvisso 



26 

förstod jag könet och sexualiteten som relevant vid inledandet av relationen men inte för den 

mer djupgående relationen. En fråga som uppstod ur detta var ifall detta kan vara en av 

anledningarna till att informanterna upplever sin relation som sund. I stort sätt alla 

informanter uttryckte att de uppfattade sin relation som sund, några uttryckte att sin relation 

var jämlik och det trots att de kallar sig själva hetero och ingår i rollerna som män och 

kvinnor. Däremot kunde det uttryckas friktion i sambandet mellan identitet och könsroll och 

detta framförallt knutet till den manliga rollen. Såhär sa Marcus:  

Jag upplevde det som det i alla fall, att jag vart väldigt eh… Ja men alltså jag hade en 

stämpel på mig liksom… när jag var yngre… som var ganska… Om man ska liksom utgå från 

normer så är det ju… Så framstod jag som väldigt kvinnlig. Det var väl liksom lite den här 

bögstämpeln liksom ba ”Det är bara tjejer som pratar om sånt där” liksom ”Är du bög 

eller?” typ sånt där eh… Det är inte så att jag… Jag har absolut inte blivit mobbad på något 

sätt men det var ju såna kommentarer man kunde få ”Det där är ju töntigt” ”Sådär håller 

bara tjejer på” liksom. Ehm… Så att på det sättet så ja… Sen är det ju tråkigt att det ska 

behöva vara så. Alla ska egentligen kunna prata om sina känslor liksom så det är ju det. 

(Marcus) 

Här tolkade jag Marcus som att han uttryckte att han som yngre inte svarade på vad andra 

ansåg förväntas av hans roll som man. Hans sexualitet blev ifrågasatt och hans beteende blev 

omtalat som oacceptabelt. Vidare berättade Marcus att han hade vuxit upp nära sin mamma 

och sina systrar. Jag uppfattade honom som att han menade att det kan ha haft att göra med 

hans förmåga och att tala om känslor samt hans närhet till sitt känsloliv. Vidare frågade jag 

honom om han trodde att det hade påverkat hans förhållningssätt i sin relation till sin flickvän:  

Det tror jag absolut. Det tror jag absolut. Eh… Det som jag… Jag och min nuvarande 

partner vi vart… eller när vi ingick… Alltså när vi väl bestämde oss för att ”Nu kör vi!” så 

liksom så tror jag att jag sa tidigare… Att det var liksom jag som… verkligen drev på det här 

”Vi måste kunna prata och kommunicera och det är viktigt” liksom och då var det ju just den 

här kommunikationen… Konfliktsorienterade kommunikationen… ”Vi måste kunna prata om 

konflikter för… Att vi kan bekräfta varandra utan att det blir nåt problem” liksom. Det är ju 

ofta det som är problemet och det är ju självklart att det är jätteviktigt att man bekräftar 

varandra och visar att man ser varandra och sådär. Just för att upprätthålla den här… Eh… 

Ja men just för att mata varandras egon på något sätt.”. (Marcus) 

Här tolkar jag Marcus som eftertänksam då det tog en stund för honom att komma fram till 

hur han menade. Jag tolkar honom som att han menade att hans närhet till sitt känsloliv har 

hjälpt honom i sin relation till sin partner i den mån att han har drivit på förhållningssättet i 

vad gäller kommunikation angående framförallt konflikter och att de ska ske på ett aktivt sätt 

för att kunna hålla kärleken vid liv. Marcus nämnde tidigare att han liknade kärlek, på ett 

enligt honom ganska avskalat sätt, med att ”götta” sig i varandras egon.  

Detta var alltså ett exempel på hur en av informanterna uttryckte hur könsrollen i en aspekt 

har skavt på vad som känns bra. Vad som beskrevs här var också hur ett stereotypt feminint 

drag (förmågan att tala om känslor) har varit gynnsam för upprätthållandet av en sund 

relation. Det väcktes en fråga om huruvida en relation faktiskt kan uppfattas som sund 

samtidigt som den inkluderar en man som i högre grad svarar på den stereotypa mansrollen. 

En fördjupad tolkning är alltså att vad som är manligt och kvinnligt i min data är 

svårdefinierat då jag inte tolkar könet som det centrala i någon av informanternas idé om sig 

själv, sin subjektsposition eller sin partner. 
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 Ansvarstagandet som patriarkalt 

Det här temat är framförallt grundat på den preliminära tolkningen som handlade om ansvaret 

som flytande samt Butlers performativitetsteori. Resultatet om att ansvaret är flytande 

kvarstår men vad som kommer lyftas fram här är det inte går att frångå vilken grund det står 

på. Ansvaret är flytande bland annat på grund av att individer inte har samma förutsättningar 

till ett likadant ansvarstagande. En av dessa förutsättningar, oavsett i vilken grad denna är 

relevant, är den könsroll som individen har vuxit upp inom samt anammat. Även om 

exempelvis mannen tar ansvar, och det oberoende på om det handlar om intention eller 

konsekvens, gör han det på en grund som man och en uppfostran som man. Med detta 

förhållningssätt blir Butlers idé om den gemensamma nämnaren intressant. Torts att rollen 

som kvinna kanske inte upplevs som relevant för informanten så finns kategorin fortfarande 

där och har i någon mån gjort sig relevant. Att definiera sig själv som man eller kvinna är att 

anpassa sig till- och att förhålla sig till rollen i någon aspekt. I samband med att rollerna ser 

olika ut och har olika rang i samhället blir relationen mellan mannen och kvinnan patriarkal i 

åtminstone en aspekt. Att ta ansvar för och värna om relationen grundar sig alltså bland annat 

på olika utgångspunkter vad gäller kön men detta kan alltså te sig i otroligt varierade grader. 

Detta har lett mig in i min huvudtolkning. 

6.3 Huvudtolkning 

Nedan presenteras huvudtolkningen av den insamlade datan. Den agerar paraply över de 

preliminära och fördjupade tolkningarna samt är det helhetliga resultatet av den här studien. 

Den är även det huvudsakliga svaret på min frågeställning. 

 En lutande grund 

Enligt socialkonstruktionistisk teori är språket konstituerande i den mån att mening blir till 

först när vi benämner den eller uttrycker den på ett särskilt vis (Burr, 2003: 57). Med detta i 

åtanke hänger alltså det heteronormativa förhållandet på en mening som skapas med språket, 

kommunikationen. Jag har som sagt intervjuat fem personer om hur de upplever 

ansvarstagande för sin heteronormativa relation och kommunikationen som gör den möjlig. 

Ansvarstagandet blir utifrån detta något som gör individen skyldig att vårda meningen och 

värdet för sin relation.  

Det mest framträdande i informanternas berättelser har varit att det är går att ses som omöjligt 

att definiera vilket beteende som är präglat av en patriarkal tendens och inte. Diskursen om 

kön är osynlig i sammanhanget då andra kategorier i informanternas berättelser är mer 

påtagliga. Trots att jag har använt mig av en relativt homogen grupp så domineras värdet av 

relationerna av andra egenskaper hos individerna som jag inte direkt kan koppla till kön. 

Däremot menar Butler att våra verktyg som upprätthåller relationen är snäva redan från början 

då vårt språk är begränsat. Vad som har gjorts till mening hittills är grundat på meningar som 

bygger på en könsmaktsordning. Hon menar alltså att språket i sig är patriarkalt och hämmar 

vårt meningsskapande i och med att vi riskerar att förbise alternativa subjektspositioner då 

vårt språk inte inkluderar dessa (Butler, 2007: 129). Detta gör att förutsättningarna för att 

kunna att vårda en relation, som inkluderar en man och en kvinna, är ojämlika i en väldigt 

grundläggande aspekt. Men utifrån vad informanterna har uttryckt så upplever jag framförallt 

att de som definierar sig som män präglas av aspekter av deras relation som inte endast 
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genomsyras av könsdiskursen. Såhär förklarade Julia hur hon menade när hon omnämnde sin 

pojkvän som omtänksam:  

Han kan nästan vara till sin egen nackdel ibland. Han sätter ju… Jag skulle nästan säga att 

han sätter mig före sig själv. Han är väldigt liksom snäll men är väldigt mån om andra 

människor också sådär. Han har alltid varit eller han är väldigt… alltså politiskt också… 

åsikter. Han vill hjälpa andra som har det sämre. Liksom såhär stå upp för de svaga typ vilket 

är väldigt fint. (Julia) 

Något av det som enligt Julia beskriver hennes pojkvän är att han var omtänksam och är en 

hjälpande person. Hon poängterande hans omhändertagande sida och hur den bland annat 

uttryckte sig i politiska värderingar. Detta är alltså en av informanternas upplevelse gentemot 

sin partner som jag inte tolkar som präglad av en dominerande könsdiskurs. Även om den 

skulle vara det så var det inget jag anade i och med sättet hon berättade detta på. 

Huvudtolkningen blir alltså att den heteronormativa parrelationen alltid grundas på en form av 

ojämlikhet, en lutning, men kan till viss del balanseras upp av andra aspekter ur upplevelsen 

av relationens varande. Informanternas berättelser och upplevelser gav inte särskilt mycket 

utrymme till könets relevans och detta kan möjligen ha att göra med att ingen informant i 

långt ifrån varje aspekt svarade direkt på sin könsroll. Dess andra roller och identiska drag 

framgick i högre utsträckning. Med detta sagt menar jag ändå att den patriarkala tendensen är 

oundviklig men inte speciellt dominerande eller betydande i mina informanters specifika 

upplevelser. Den finns men i olika grad och varierad beroende på kontext vilket gör att den 

inte går att ringa in. 
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7 DISKUSSION 

Frågeställningen i den här studien har varit: Hur kan en förstå upplevelsen av ansvar inom 

heteronormativa relationer? Studien har varit kvalitativ och hermeneutiskt vilket har gjort att 

jag, med hjälp av fem informanter, har kunnat besvara frågeställningen. Det helhetliga 

resultatet handlade om att en kan förstå den heteronormativa relationen som vilandes på en 

lutande grund. Det, med utgångspunkt ur socialkonstruktionismen och Butlers 

performativitetsteori, grundar sig på att hur sund och behaglig den heteronormativa relationen 

än kan upplevas så är den uppbyggd på ett ojämlikt system. Det kommunikativa ses som 

meningsskapande och problemet ligger i att vår kommunikationsförmåga är hämmad av en 

patriarkal struktur då språket har ett begränsat antal subjektspositioner och kategorier att 

använda sig av på ett spontant och effektivt sätt. Språket är förvisso alltid i förändring men 

förändringen kan upplevas som trög då språket är genomsyrat av en mängd diskurser som kan 

förstås som svårdefinierade eller helt enkelt osynliga vilket kan göra att de får en stämpel som 

icke-existerande. Ett exempel på- och vad som är aktuellt för den här studien är hur språket 

lätt begränsar subjektspositioner genom att det finns två könskategorier, mannen och kvinnan. 

Dessa kategorier tillskriver inte bara mening till sättet att föra sig men även till kroppen. 

Könskategorierna är ett par som visar sig vara ytterst relevanta för meningen i vår vardag. 

Könet är ofta relevant för hur vi ska navigera och föra oss på ett effektivt vis. Då det är 

kopplat till kroppen, och det som anses vara naturligt och evolutionärt, blir kategorierna 

svårare att ifrågasätta. Det kroppsliga, naturliga och evolutionära ses gärna som objektivt, 

alltså som att dess mening ligger bortom vår påverkningsförmåga.  

Resultatet av studien säger alltså att heteronormativa relationer, med rådande teoretiska 

utgångspunkt, i regel alltid i åtminstone en aspekt grundar sig på en ojämlikhet i samband 

med vårt agerande i förhållande till språket. Däremot visar resultatet på att hur upplevelsen av 

ansvarstagandet sedan kan komma att se ut inte behöver vara särskilt ojämlik. 

Könsmaktsordningen finns alltid nära till hands så länge en förhåller sig till det inlärda 

språket men framförallt så länge en har tilldelats och anammat könsrollen som antingen man 

eller kvinna. Hur- och i vilken mån den kommer till uttryck är däremot väldigt varierande. 

Andra aspekter och diskurser som präglar ens existens och varande kan komma att dominera 

diskursen om kön och detta beroende på kontext och subjekt. Ingen människa är endast man 

eller kvinna och i mina informanters fall så är könsrollen inte framträdande i min tolkning av 

deras berättelser. Mitt syfte har varit att förstå individens upplevelse och vad den möjligen 

kan bygga på för premisser. Jag har tolkat varje upplevelse som unik vilket har gjort det svårt 

att på ett tydligt sätt se strukturella tendenser. Därför har teorin varit till stor hjälp för att nå en 

djupare förståelse där jag alltså ser att det strukturella systemet är otroligt komplext och 

svårbegripligt. Det går att mena att mitt resultat mycket grundar sig på ett gap mellan 

individens upplevelse och vad som går att se som samhälleliga- och strukturella mönster. I 

samband med det gapet går dessa att uppleva som närpå två skilda företeelser. Det var endast 

teorin som hjälpte mig att komma åt vad som faktiskt var strukturellt och patriarkalt betingat i 

min data. Det var inget jag kunde och avgöra på egen hand. Att tillskriva en upplevelse dessa 

tendenser på egen hand hade också varit problematiskt då jag skulle vända ryggen åt vad 

informanten faktiskt ville uttrycka. Jag har haft som utgångspunkt att varje individ kan mest 

om sitt eget liv och där jag, som lika förblindad som vem som helst, inte kan ta mig friheten 

att definiera den andres upplevelse. Jag skulle sno rösten från informanten. En kan undra vad 

som ger mina utvalda teoretikers intryck av verkligheten större legitimitet att avgöra och 

definiera då dessa också är en del av världen precis som den utforskade är. Vad ger den rätten 

att spetsa till min tolkning då jag som sagt också upplevde ett gap mellan teorin och det 

empiriska intrycket? Dock har jag ändå valt använda den teori som jag har gjort i om med att 
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jag upplever att den besitter en hög trovärdighet och en träffsäkerhet i hur samhället i stort 

kan förstås. 

7.1 Tidigare forskning och resultatet   

Avsnittet om den tidigare forskningen bestod av tre teman vilka var heteronormativitet, 

kommunikation och ansvar. Inom dessa teman presenterades sex artiklar och en 

doktorsavhandling som har agerat som stöd och komplement till den här studien.  

Det vidaste temat heteronormativitet har kommit att spela störst relevans i samband med mitt 

resultat då det inte kom att landa i hur den specifika definitionen av ansvar i regel kan komma 

att se ut för män respektive kvinnor. Resultatet av den här studien snuddar snarare vid en 

bredare och en mer existentiell aspekt där ansvaret ingår. Temat om heteronormativitet har 

inkluderat fler aspekter av den heteronormativa livsstilen som den här studien inte täcker 

vilket gör att jag har visat på bra komplement till mitt ganska så breda och svävande resultat. 

Göranssons avhandling (2012) har gjort sig ytterst relevant i kombination med den här 

studien. Även den har som sagt utgångspunkt i Judith Butlers Genustrubbel (1990). Den 

belyser däremot främst hur heteronormen kommer till uttryck i det materiella som kan infinna 

sig på en makronivå liksom en mikronivå. Detta i kombination med resultatet för den här 

studien utgör en bredd av kunskap i hur heteronormativitet kan komma till uttryck i varandet. 

Mitt resultat belyser främst det kommunikativa inom den heteronormativa relationen medan 

hennes belyser tingens påverkan på framförallt de som inte definierar sig själva som hetero. 

Jacksons artikel (2006) gör sig också väldigt relevant i kombination med resultatet av den här 

studien då den bland annat påvisar hur feminister definierar olika innebörder med samma ord 

vilket kan väcka stor förvirring. De aktuella orden är heterosexualitet och heteronormativitet. 

Resultatet av den här studien påvisar att språket grundar sig på en könsmaktsordning som i 

olika mån kommer till uttryck i varje upplevelse. Att Jackson reder ut- och belyser problem 

inom språkbruket, som är knutet till en uppluckring av en patriarkal struktur, gör att en möjlig 

jämlikhet har större potential att utvecklas.   

Pedersen och Kristiansens resultat (2008) är något som fungerar som komplement till den här 

studiens resultat. Båda resultatet handlar bland annat om hur upplevelsen av sin identitet 

förhåller sig till sin strukturella roll. Pedersen och Kristiansen har undersökt upplevelsen av 

individens roll som homosexuell vilket gör sig bra i kontrast till mitt resultat som handlar om 

upplevelsen av aspekter inom en livsstil som hetero. Resultaten är nådda med olika typer av 

metoder vilket också skulle kunna innebära en bredd av potentiell ny kunskap.  

Resultatet av Zaikman (et.al.,2016) går att förstå som något som handlar om något relativt 

skilt från resultatet av den här studien då den menar att heteropersoner kan straffas hårdare för 

en brytning av sitt normativa mönster än personer gör som inte svarar på den heteronormativa 

livsstilen gör. Det här resultatet är byggt på skillnader mellan män och kvinnor medan 

resultatet av den här studien ger en mer djupgående förståelse för den upplevda 

heteronormativa relationen. Resultatet i den här studien handlar alltså inte om konkreta 

jämförelser mellan olika grupper av människor utan om en gemensamhet för en specifik 

grupp. Men som många andra artiklar i den tidigare forskningen så utgör Zaikmans 

(et.al.,2016) resultat ett bra komplement till den här artikeln då den kan bidra med kunskap 

om hur ett avvikande från olika aspekter inom heteronormen kan straffas hårt och visar därav 

på hur djupt förankrad i verkligheten den kan vara. 
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Temat kommunikation har också hjälpt till att lyfta relevansen av den här studien. Resultatet i 

Language, gender and ’reality’: Violence against women (2012) går hand i hand med 

resultatet i min studie då båda påvisar ojämlikheten inom språket som brukas. Easteal (et.al) 

belyser som sagt hur användandet av språket tas för givet och hur system som har för avsikt 

att vara neutrala präglas av en könsmaktsordning till att börja med. Tillsammans med mitt 

resultat blir kunskapen om detta starkare och får lättare en möjlighet att nå ut till fler 

människor. 

Resultatet i artikeln av Rappleyea, Taylor och Fang (2014) går att se som en bit bort från 

resultatet av den här studien då det kretsar kring vad som får unga vuxna att, via nätet, gå in i 

en dejtingrelation med en person av ”motsatt kön”. Resultatet om att drivet kan skilja sig 

mellan män och kvinnor har ändå att göra med resultatet i den här studien i och med att det 

belyser eventuella premisser vid inledandet av en heterorelation av något slag. Resultatet av 

den här studien grundar sig bland annat på teman som belyser informanternas driv i att gå in i 

en heteronormativ relation. Detta går exempelvis att härleda till den preliminära tolkningen 

om önskan att vara i en relation som belyser åtminstone en premiss som grundade deras 

kommunikativa ansvar och deras relation över lag. Dessa resultat kompletterar alltså varandra.  

Temat ansvar innehåller en artikel av Trentham och Larwood (2001) som resulterar i att 

ansvaret för konflikthantering kan komma att skilja sig mellan män och kvinnor beroende på 

vilken maktposition som de befinner sig inom vid konflikten. Den här artikeln och det här 

temat är inget som ligger nära den här uppsatsens resultat i den mening att de undersökta 

aspekterna inom könsmaktsordningen är olika. Trentham och Larwood jämför hur grupper 

med män och kvinnor har svarat när de har fått ta ställning i hur det skulle lösa tilldelade och 

hypotetiska scenarier där en konflikt utspelar sig. Min studies resultat berör också 

konflikthantering i en grad i temat ansvaret som flytande men det mynnar snarare ut i att 

ansvaret är grundat på olika premisser i varje relation och att ett ansvar för relationen (som 

går att likna med ansvaret för utredningen av en konflikt) är otroligt svårdefinierat. Resultaten 

kan däremot utgöra bra kontrast till varandra och skulle också kunna vara två likvärdiga 

sanningar. De blir dock olika i och med att studierna är utförda på otroligt skilda sätt. En 

kvantitativ studie om ansvar i en heterorelation med en kvalitativ kan bredda idén om vad 

konceptet faktiskt innebär och uppbåda till nya frågor.  

Den tidigare forskningen uppfyller alltså sitt syfte då den både beaktar delar som det 

helhetliga i den här studien. Den tidigare forskningen visar på mängden aspekter som finns- 

och bör tas hänsyn till inom den rådande könsmaktsordningen vilket är ett exempel på varför 

den är komplex och svårrubbad. Den visar även på relevansen av den här studien eftersom att 

studien har kontrat med att, dock inte olikt från Pedersen & Kristiansen artikel (2008), visa på 

komplexiteten i förståelsen för könsmaktsordningen utifrån upplevelsen av sin 

heteronormativa relation i kombination med strukturella tendenser. 

7.2 Teori och resultatet 

Butler menar just att möjligheterna för identifikation begränsas i och med könskategorierna. I 

och med att kategorin nyttjas som något individen är så hindras alternativa identifikationer att 

träda i kraft (Butler, 2007: 128). Konkret innebär det att då vi endast ser på kön som två 

binära motpoler (mannen och kvinnan) så kommer en alternativ könsdefiniering inte att 

anammas på ett enkelt sätt. Jag nämnde tidigare att informanternas berättelser inte präglades 

av en identifikation som det ena eller det andra könet utan av andra variabler inom deras 

upplevelse. De talade exempelvis om sig själva- och om sin partner som omtänksamma, 
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envisa eller klantiga. Detta väcker alltså en fundering i huruvida den normativa 

identifikationen, i anknytning till könet, i en relativt låg grad har skavt på informanternas 

varande. Ifall könskategorierna upplevs som tillräckligt bekväma ökar möjligen potentialen 

till en sund och väl omhändertagen relation. Det går även att undra huruvida könskategorierna 

i dessa fall är så pass hämmande och dominerande att alternativa identifikationer inte ens får 

en möjlighet att göra sig påminda. Det skulle kunna leda ett slags välbefinnande, en frihet, i 

att inte märka av alternativa förhållningssätt till sin identitet och därav inte plågas av en 

slitning i sitt varande. Som jag nämnde så visade resultatet att många av informanterna 

beskrev sin identitet som antingen bättre, lugnare eller mer stabil i samband med sin relation 

vilket då tolkades som att heterorelationen gjorde det lättare för dem att navigera på ett mer 

behagligt vis. Vissa av informanterna beskrev sig också som allmänt säkra i sin idé om 

självet. Agnes redogjorde för hur hon brukade veta vad hon ville och inte ville samt hur hon i 

stort sätt alltid brukade navigera utifrån den känsla hon upplevde, vilket jag tolkade som tillit 

till sin idé om sitt känsloliv och som inte tyder på en slitning i sin självuppfattning. Detta får 

mig alltså att undra ifall alternativa identifikationer inte bankar lika hårt på de normativa 

väggarna eller om informantens rörelse inom normen helt enkelt sker på ett ganska smidigt 

sätt vilket gör att hon lättare kan ha ett fungerande samspel med sin manliga partner. Många 

av informanterna poängterade ansvarstagandet i att vara tydlig med vad en vill och känner 

inför sin partner. Det går att förstå som att ett ansvarstagande för relationen alltså kräver en 

slags smidighet inom det heteronormativa ramverket.  

För att på något sätt frångå det deterministiska i att vi oundvikligen präglas av ett ojämlikt 

meningsskapande påpekar Butler just vitsen av att subjektet redogör för sin berättelse, sin 

upplevelse om sitt varande. Hon menar precis som mitt resultat påvisar, att språket hämmar 

berättelsen men att detta skulle agera som i ett meta-skede. Hon talar om hur det omedvetna 

skulle föregå det talande subjektet (Butler, 2007: 129). Här upplever jag det omedvetna som 

aningen oklart och att tolka henne går att uppfattas som svårt men jag uppfattar henne som att 

detta går att likna med det gap som jag beskrev tidigare. Jag beskrev hur det upplevdes som 

märkligt att försöka fastställa strukturella tendenser i individens upplevelse och berättelse, att 

dessa inte riktigt samrådde med varandra. Det är så jag tolkar Butler när hon beskriver 

subjektets historia som ett meta-skede i kontrast till en strukturell könsmaktsordning. I och 

med subjektets historia kan eventuell ny mening konstrueras i och med att den patriarkala 

tendensen är just varierad och uttryckas i olika grad. Med detta finns det alltså en poäng med 

att låta informanterna komma till tals om sin upplevda relation eftersom att eventuella icke-

könsrelaterade aspekter kan komma att dominera könsmaktsordningen. 

Burr redogör också för hur den anammade subjektspositionen kan vara flytande och varierad. 

Utloppet för beteende är grundat på vilka diskurser som har genomsyrat subjektets tillvaro. Vi 

är därav från början även anpassade till en diskurs om jaget och därav dess relevans (Burr, 

2003, s: 119). Med detta i åtanke riskerar en även här att landa i en slags determinism där det 

går att uppleva att hela poängen med att ens förstå individens upplevelse kommer att landa i 

ett slags ekorrhjul där allting i sin tur kommer landa i- och komma tillbaka till att vi inte kan 

förstå någonting då allt som upplevs bygger på en förblindning av rådande diskurser. En 

förblindning som även inkluderar att ens eget förstånd inte är någonting annat än en orubblig 

illusion och där att forska utifrån dessa premisser inte blir någonting annat än poänglöst då vi 

aldrig kan förstå något på ett öppensinnat sätt. Burr presenterar därav ett sätt att aktivt kunna 

förändra sin subjektsposition. Denna skulle vara att, inte olikt det Butler menar, ta en form av 

metakliv inom sin situation och position. Att göra sig medveten om var skon klämmer när en 

upplever att identifikationen skaver gör det lättare att råda bot. Att lära känna de diskursiva 

väggarna gör att en kan positionera sig i relation till dem på ett effektivt sätt (Burr, 2003: 

122). Rent konkret menar jag alltså att ifall en gör sig bekant med normativa- och diskursiva 
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tendenser som koncept blir det lättare att aktivt gå emot normen. Blir en medveten om att ens 

könsroll inte är något annat än en social konstruktion blir det kanske något lättare att inte gå 

in i den djupare än vad som känns bekvämt. Detta är som sagt inte helt olikt Butlers idé om 

det meta-skede som jag beskrev ovan. Dock tolkar jag det som Burr redogör för som en något 

mindre utvecklad idé om hur en kan förstå en människas upplevelse. Det går att tolka det som 

Burr redogör för som att det ändå syftar till att varandet alltid förhåller sig till samma form 

och där den specifika upplevelsen inte blir lika respekterad. Burr låter en aldrig frångå 

diskursens makt då hennes ”lösning” egentligen bara handlar om att acceptera den och se 

makten för vad den är. Detta innebär alltså att mitt resultat om den lutande grunden blir 

extremt seglivad och endast går att angripa med det strukturella tänket. 

Däremot tolkar jag Butler som i enlighet med mitt resultat, att upplevelsen inte blir direkt 

applicerbar inom det samhälleliga mönster som socialkonstruktionismen syftar till. Dessa äger 

rum i olika skeden som ofta, men inte nödvändigtvis hänger ihop. Upplevelsen får en uttryckt 

mening när den berättas och det blir svårt för en åhörare att tillskriva denna något som inte 

uttrycktes från början. I sammanhanget är åhöraren inget annat än just en åhörare som inte har 

en aning om upplevelsen innan den lyssnar. 

7.3 Metodologiska reflektioner 

Det hermeneutiska förhållningssättet har varit behjälpligt för den här studien. Jag har fått 

möjligheten att lyssna till andra individers idé om sin verklighet och sitt varande som utspelar 

sig i närheten av min egen idé om världen och livet. Hermeneutiken har varit ett bra metodval 

som har öppnat upp för förståelse på ett djupare plan då jag anser att jag har lyckats anamma 

det metodologiska förhållningssättet angående att öppna upp mig- och ställa mig framför 

informantens varande och berättelse. Innan studien påbörjades fanns en tanke om att använda 

en diskursanalys för att genom den metoden kunna dra upp den språkliga roten av eventuella 

patriarkala tendenser. Dock skulle jag, med den metoden, missat subjektets idé om sitt eget 

varande vilket var den som jag i grund och botten var intresserad av. Att använda en 

hermeneutisk metod har varit som att träda in i alternativa dimensioner av kunskap. Att jag 

har kombinerat metoden med traditionell diskursanalytisk teori, det vill säga 

socialkonstruktionistisk teori, har gjort att förförståelsen har utmanats i en hög grad då en 

förståelse som inkluderar flertalet sanningar, och flertalet unika dimensioner, har bildats. 

Idén om urvalet har förändrats en del under studien gång. Till en början uppfattades 

relevansen av ett homogent urval som relativt hög vilket senare kom att resultera i den 

uppfattades som relativt låg. Idén fanns om att könsaspekten skulle bli mer framträdande då 

informanterna var lika varandra men detta uttryckte sig som falskt. Som resultatet visar så blir 

individens upplevelse unik och svårdefinierad i vilket fall som helst, oavsett vad en 

utomstående kan uppleva som gemensamma strukturella kopplingar. Dessa må finnas men 

uttrycks de inte från individen själv så blir dessa inte speciellt aktuella.  

Under intervjuernas gång har jag förvisso inte endast agerat åhörare utan det som har ägt rum 

mellan mig och informanterna har snarare varit konversationer, eller samtal, som har varit 

beroende av båda parter då min förförståelse om den andres varande och upplevelse både kan 

ha varit till fördel och nackdel. En fördel har varit att min förförståelse kan ha lett samtalen 

till samhälleligt intressanta ämnen samt att den kan ha bidragit till relativt öppen hållning 

inför berättelserna då jag inte har särskilt mycket erfarenhet av heterorelationer. Vad som kan 

ha varit till nackdel är bland annat att min förförståelse möjligen kan ha hämmat vissa intryck 
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med tanke på att den är relativt känsloladdad. Det är svårt att säga vad jag möjligen kan ha 

missat då min öppenhet endast inkluderar det jag inte har missat. 

7.4 Min förförståelse och egna reflektioner 

Liksom vad som uttrycktes i en av mina informanters berättelser så har jag under några år levt 

under intrycket av att jag i relation till män ofta får agera ”intervjuare”. Jag har haft en 

förförståelse som har byggt på att kvinnan i högre grad tar ansvar i form av verbala samtal, 

genom att oftare stå för den goda tonen eller för att samtalet ska föras vidare. Jag har haft en 

idé om att kvinnan oftare anpassar sig till mannen, för sig efter hans villkor, inom dejting och 

relationer. Med Michelle Göranssons bok Materialiserade sexualiteter (2012) och en 

grundkurs i etnologi på Stockholms universitet upptäckte jag feminismen och började se 

eventuella patriarkala tendenser i mångt och mycket. En fokusering på kommunikationen i 

relation till en könsmaktsordning fick mig att vilja studera detta. Jag har behövt jobba mycket 

med min förförståelse i den här studien då min feministiska sida är känsloladdad. Jag har 

behövt vara försiktig i mötet med mina informanter eftersom att en för stark framtoning från 

min sida skulle kunna göra att informanten känner sig ställd mot väggen samt hindra min 

öppenhet inför denne genom att vara för fokuserad på vissa aspekter eller genom att lägga ord 

i munnen på informanten. Jag har inte dolt mitt syfte och min ingång för informanten men jag 

har formulerat det på ett varsamt uttänkt sätt och detta eftersom att det som har undersökts 

kan vara känsloladdat även för andra. Jag upplever att jag har klarat av att leva upp till en 

form av öppenhet inför vad mina informanter har berättat. Mitt resultat stämde som sagt inte 

överens med min förförståelse som inkluderade ett visst förakt. Jag föraktar fortfarande 

könsmaktsordningen men jag har lyckats nå en djupare förståelse för individer som präglas av 

den och lever ut den. Att jag har lyckats utveckla min uppfattning kan tyda på att min 

förförståelse i en stor aspekt inte har hämmat mig i denna studie.  

Min förförstående inkluderade även tankar om kön och heteronormativa relationer. Tidigare 

har jag upplevt att jag själv aldrig skulle kunna vara i relation med en man då jag inte har 

kunnat förhålla mig till maskulinitet. Jag var otroligt skeptiskt till hur kommunikationen, 

alltså bandet mellan mannen och kvinnan i sitt förhållande, på något sätt skulle kunna vara 

jämställd och sund. Den inställningen har ändrats markant med mina informanters berättelser. 

Mitt resultat har påvisat hur diskursen om kön inte behöver vara aktuell i varje upplevelse 

vilket har varit en befriande insikt. Ovan diskuterade jag även hur slitningar i identifikationen 

av självet potentiellt skulle kunna stå i vägen för ett ansvarstagande i ett heteronormativt par. 

Dessa tankegångar är förmodligen något jag har min förförståelse att tacka för. Jag har 

personligen reflekterat mycket kring min egen ”könstillhörighet” och definierar mig helst inte 

som kvinna. Jag har aldrig stått ut med mig själv i en heteronormativ parrelation vilket har 

gjort att min erfarenhet av en sådan är liten och den lilla erfarenhet jag besitter uppfattar jag 

som långt ifrån sund. Jag har alltså haft känselspröten något riktade mot informantens idé om 

sig själv och huruvida den idén är relativt stabil. Detta kan ha gjort att studien till viss del har 

kommit att handla om hur individen upplever sig själv i relation till sin heteronormativa 

relation.  

Den heteronormativa relationen har dock alltid fascinerat mig. Även jag har sett den som ett 

ideal och som romantisk och jag har funderat mycket kring vad det är en ska bemästra för att 

kunna leva den livsstilen och samtidigt inte uppleva hur tillvaron bara skaver och orsakar 

ångest. En del av resultatet har visat sig vara närpå likt en kliché där vad som faktiskt krävs är 

en sammansatt identifikation av självet. Resten är otroligt varierat.  
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Vad som går att säga är att min förförståelse till viss del har väglett ett visst fokus men har 

definitivt inte hindrat ny kunskap och förståelse för att träda i bruk. Jag upplever detta som 

något positivt i allra högsta grad.  

En annan reflektion har varit att mina informanters historier i stort sätt har varit positiva. 

Informanterna har i hög grad uttryckt värme inför sin partner vilket jag är medveten om inte 

är fallet i varenda heteronormativ relation. Dock har jag fått ta del av hur ett ansvarstagande 

kan se ut och det i mina informanters upplevelser. Dessa talar inte för andras upplevelser utan 

redogör endast för hur fenomenet kan se ut.  

Något annat som bör nämnas är att studien ofta syftar till språket som hämmande för ny 

mening till verkligheten. Alltså att språket i sig är grundat på en könsmaktsordning och därav 

begränsande i vad gäller producering av en ny jämställd mening. Jag är medveten om att min 

kunskap genom den här studien produceras genom just språket och att jag, i samband med den 

här uppsatsen, ägnar mig precis åt det som jag menar på är problematiskt. Däremot vill jag, 

liksom Butler, hävda att min studie är som en berättelse som eventuellt kan placeras inom ett 

meta-skede och inte nödvändigtvis behöver samråda med endast strukturella tendenser. Det 

finns alltså potential för ny mening kan komma att verka då vad som inte är patriarkalt 

förankrat kan komma att föregå det som i språket är patriarkalt förankrat. 

7.5 Vidare forskning 

Som jag har nämnt tidigare så är forskning om den rådande könsmaktsordningen högst 

aktuell. Genom tiden har det bedrivits en kamp mot denna genom alltifrån forskning till ilska. 

När en ändå talar om ansvar så går det även i det här sammanhanget att säga att det finns ett 

ansvar i att fortsätta forska i detta för att inte denna kamp ska gå förlorad. Otroligt många 

människor far fortfarande illa på grund av könsdiskriminering och då vill jag gärna lyfta 

diskriminering av transpersoner. Ett relativt konkret exempel, hämtat från rfsl:s hemsida, är 

att transpersoner som bytt juridiskt kön blev tvångssteriliserade fram till 2013. Jag tolkar även 

samhällsdebatten om könsmaktsordning som otroligt exkluderande mot transpersoner och jag 

vill föreslå att vidare forskning görs framförallt i hur vi förhåller oss till de etablerade 

könskategorierna som dominerar vårt samhälle. Liksom nämns i den här studien så försvaras 

kategorierna med idéer om det naturliga och som könet kopplat till biologin. Detta gör att 

personer som upplever dessa kategorier som skavande förbises och trycks ner. Det saknas 

alltså kunskap om vad förhållandet till kön grundar sig på. Jag menar inte att den kunskap 

som jag uttrycker är den enda rätta utan jag vill påpeka att det dominerande förhållningssättet 

är tunt och oerhört problematiskt. Jag vill också föreslå vidare kvalitativ forskning som låter 

transpersoner berätta om sina upplevelser av verkligheten och sig själva och detta på grund av 

att de genom detta kan etablera en ny- och en mer rättvis mening till vad som identifierar 

dem. 

Jag vill även föreslå vidare forskning om kommunikativa skillnader mellan könskategorierna 

och om hur individerna inom dessa kategorier använder språket i förhållande till varandra. 

Mycket forskning existerar men jag anser att mer behövs då vi fortfarande befinner oss i ett 

skede där det påvisas att vi rör oss på en ojämlik grund i nyttjandet av språket. Mer forskning 

kan etablera ny kunskap som kan etablera en större medvetenhet om sitt användande av 

språket och hur det kan komma att påverka mottagaren. Medvetenheten skulle som sagt kunna 

bidra till en snabbare förändring och ett ansvarstagande som grundar sig på jämnare 

premisser. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

 

Före relation 

Kan du berätta om hur du och din partner träffades? 

Vad var det som fick dig att känna att det var rätt person att ingå ett förhållande med?  

Hur kände du inför en förändrad livsstil, alltså att gå från singel till ”upptagen”? 

 

Definitioner  

Vad tänker du när du hör ordet ”ansvar?” (Hur skulle du definiera ordet?) 

Om du skulle beskriva din relation med tre ord, vilka skulle det vara? 

Kan du berätta mer om hur du tänker kring dessa ord? 

Vad tänker du när du hör ordet ”kommunikation”? 

Om du fick beskriva din partner med tre ord, vilka skulle de vara? 

Kan du berätta mer om hur du tänker kring dessa ord? 

Om du fick beskriva dig själv med tre ord, vilka skulle de vara? 

Kan du berätta mer om hur du tänker kring dessa ord? 

Hur tror du att din partner upplever dig? 

Vill du utveckla hur du menar? 

Vad tänker du när jag uttrycker orden ”ansvar för kommunikation i ett kärleksförhållande”? 

 

Relationen i nuläget 

Kan du beskriva på vilket sätt du och din partner ”klickar”? 

Upplever du att din relation inkluderar en ”ge- och ta- dynamik”? 

Om så- Vad upplever du att du ger/tar? 

Vad brukar du och din partner prata om? 

Vad är det roligaste du och din partner gör tillsammans? 


