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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker hur hetereosexuella par i åldern 20 - 40 utan barn väljer film, serier och 

dokumentärer att titta på tillsammans och vilken betydelse tittandet har för relationen. Genom 

kvalitativa djupintervjuer med tre kvinnor och tre män som lever i en parrelation syftar 

studien att undersöka frågorna utifrån Hochschilds och Martins teorier om genus, Asplunds 

teorier om mikromakt samt teorier runt förhandling.  

Resultatet uppvisar sju huvudpoänger. För det första att tittande är en ritual, men att vad 

parterna ska titta på bestäms genom förhandling. För det andra att tittandet verkar vara en del 

av att konstruera par och förhåller sig till en trevlighetsnorm för rekreativa aktiviteter som 

bildar ramen för förhandlingen. För det tredje är tittandet funktionsstyrt, vilket påverkar 

beslutsprocessen. För det fjärde framstår beslutsprocessen som frustrerande för parterna till 

följd av genuskodade preferenser. För det femte beskrivs tittandets syfte som avkoppling, fast 

analysen visar att tittandet hjälper paren att skapa en meningsfull gemenskap. För det sjätte 

skapar tittandet också en samhällelig gemenskap och för det sjunde beskriver både 

intervjuade män och kvinnor en vilja att nå konsensus i förhandlingarna, men använder 

mikromakt för att korta ned förhandlingstiden och få igenom sin vilja, något som kan påverka 

relationens gemenskap negativt.   

Studien bidrar med ökad kunskap om förhandlingar av rekreativa aktiviteter bland 

hetereosexuella par utan barn. 

Nyckelord: socialpsykologi, genus, förhandling, mikromakt 
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Inledning  
Det mänskliga samspelet kan beskrivas som en komplicerad process, där aktörerna konstant 

värderar och värderas i relation till varandra såväl som till omgivande strukturer. Både den 

sociala situationen vi befinner oss i, liksom våra handlingar inom ramen för dessa kan anses 

innehålla en maktdimension.  

Omfattande forskning har undersökt maktdimensionen mellan män och kvinnor och framhävt 

en strukturell obalans i maktfördelningen mellan genus, med män som överordnade och 

kvinnor underordnade (Butler 1990, Hochschild 2003, Hirdman 2001). Denna maktskillnad 

genomsyrar och reproduceras i samhället i form av genuspraktiker, där människor både gör 

och praktiserar genus (Martin 2003). Med bakgrund i detta praktiserar och reproducerar 

människor organiseringen heterosexuell parrelation utifrån genus, sociala förväntningar och 

erfarenhet. 

I agerandet av parrelation ingår det att parterna organiserar sin vardag, vilket åtskilliga 

forskare menar sker implicit genom omedvetna praktiker, explicit genom förhandling eller 

både och (Beck 1992, Hochschild 2003, Björnberg 2004). Detta agerande sker inom ramarna 

för tidigare nämnd genusordning, där över- och underordning reproduceras genom parternas 

handlingsutrymme och agerande. Frånsett denna  strukturella maktdimension, återfinns även 

maktskillnader på aktörsnivå i form av mikromakt. 

Carin  Holmberg (1993) var tidig i Sverige med att synliggöra genuskodad mikromakt. I sin 

undersökning kring kvinnors underordning och mäns överordning bland unga par som 

uppfattade sig som jämställda ger Holmberg många exempel, bland annat att den manliga 

parten tvingar sin partner till underkastelse genom att osynliggöra och inte ge respons 

(Holmberg, 1993, s. 188) eller att den kvinnliga parten gråter för att tvinga fram ett gensvar 

(a.a, s.188). Om mikromakt skriver även Johan Asplund, som menar att det är ett naket 

maktutövande som återfinns i alla delar av samhället och dess sociala liv. (Asplund 1987 a, s.

14). 

Asplund beskriver mikromakt som ett maktutövande i sin mest grundläggande form, vilket 

praktiseras ansikte mot ansikte av individuella aktörer och blir utagerat i konkreta situationer 
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(Asplund, 1987, s. 14 - 15). Detta sker inom ramen för ett socialt växelspel som bygger på 

svar och gensvar, där makten manifesteras till följd av individens agerande utifrån en allmänt 

mänsklig svarsbenägenhet (Asplund, 1987 b, s. 33). Detta maktspel återfinns i all mänsklig 

interaktion såväl som i vardagliga sociala aktiviteter. 

En vardaglig och vanlig social aktivitet är att titta på bio, film och teveserier, något som ofta 

konsumeras i grupp (Hennig-Thurau et al, 2012, s. 89). Samtidigt så har det skett en 

samhällelig förändring under de senaste decennierna som omformat förutsättningarna för 

mediakonsumtion hos flertalet svenskar, från ett gemensamt tittande vid en television och 

kanal till ett individuellt tittande och ett skräddarsytt utbud med fler kanaler, plattformar och 

enheter i hemmen då nio av tio svenskar har en smart mobil och 98% har internet hemma 

(IIS, 2018, s.8).  

Förändrade mediavanor och fler enheter i hemmen visar på ett nytt socialt behov, men medför 

även att människor sannolikt behöver avstå från någonting annat för att leva upp till det nya 

behovet (Lefebvre, 1991, s. 9). Att titta på film och serier hemma är också en vanlig 

paraktivitet som i det närmaste kan beskrivas som ett socialt behov idag och på samma gång 

ett tillfälle där parter eventuellt hanterar olika önskemål. Forskning föreslår att par hanterar 

olika önskemål runt hushållsarbete genom förhandling (Hochschild 2003 a, Einarsdottir 2003, 

Björnberg 2004) och med detta som utgångspunkt vill denna uppsats undersöka något mindre 

utforskat, närmare bestämt hur individer tänker och reflekterar kring sitt eget och sin partners 

agerande vid film-, serie. och dokumentärval.  
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att genom kvalitativa intervjuer undersöka hur heterosexuella par 

utan barn väljer film, serier och dokumentärer att titta på gemensamt och vad detta har för 

betydelse i relation till tidigare forskning om genus, förhandling och mikromakt.  

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har följande forskningsfrågor formulerats:  

- Hur väljer och förhandlar intervjupersonerna och deras partner vad de ska titta på 

gemensamt?  

- Vilka eventuella påverkansstrategier och mikromakt använder parterna i 

processen? 

- Vilken funktion har beslutsprocessen och tittandet för intervjupersonerna och deras 

relation?  

Omfattning och avgränsningar 

Uppsatsens analys vilar på kvalitativa intervjuer med sex intervjupersoner i åldern 20 - 40 år 

utan barn, hälften kvinnor och hälften män, som intervjuades separat runt hur de och sin 

partner väljer och ser på film, serier och dokumentärer tillsammans i sitt hem. 

Intervjupersonerna tillfrågades om sina rutiner och ritualer, sin beslutsprocess i samband med 

valet, samt känslohantering av eventuella känslor som uppkommit i samband med 

förhandlingen. Intervjupersonerna bodde och verkade i Umeåregionen vid tiden för intervjun, 

gick eller hade genomgått en högre utbildning och sysselsatte sig som studenter, 

egenföretagare eller anställda inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller humaniora. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Praktiker 

Det finns många olika synsätt på vad som kännetecknar en praktik, vilka alla förenas i att de 

som minst anser att en praktik består av en uppställning aktiviteter (Schatzki, 2001, s. 10 - 

11). Inom samhällsvetenskap förefaller merparten teoretiker anse att dessa aktiviteter är 

mänskliga och att fenomen som bland annat kunskap, mänsklig aktivitet och sociala 

institutioner sker inom och är beståndsdelar i ett fält med praktiker, vilket beskrivs som ett 

nexus av sammanlänkade mänskliga aktiviteter (ibid).  

En central tanke inom teorier om praktiker, är att praktiker förkroppsligas och förmedlas 

genom mänsklig aktivitet. Detta får till följd att formerna för de mänskliga aktiviteterna 

sammankopplas med människokroppens karaktär, så att kroppen såväl som aktiviteter 

konstitueras inom praktiker (ibid). Genom handling och interaktion inom praktiker så 

konstitueras sinne, rationalitet och kunskap, såväl som att det sociala livet organiseras, 

reproduceras och omvandlas (Schatzki, 2001, s. 1).  

Genuspraktik 

Martin beskriver genus som en praktik människor gör rutinmässigt, vilket ofta sker så invant 

att det utspelas automatiskt och utan reflektion (Martin, 2003, s. 342, 352).  Martins 

genuspraktik kan beskrivas som ett system av handlingar som samhällsmedlemmar direkt 

känner igen som ett kännetecken för en genusinstitution. Dessa praktiker finns både lokalt och 

på samhällsnivå, vilket ger aktören ett visst utrymme att använda eller ignorera den lokala 

genuspraktiken, samtidigt som individen tvingas förhålla sig till den övergripande strukturen 

(a.a, s. 351). Människor känner ett socialt tryck att agera enligt den genuspraktik som anses 

passande för situationen, något som måste förstås utifrån situation och publik (a.a, s. 358). 

Män och kvinnor praktiserar de praktiker som genusinstitutionen tillgängliggör, vilket sker i 

realtid och bygger på en kombination av tyst och insamlad kunskap (a.a, s. 351). Dessa 

genuspraktiker i form av maskuliniteter och femininiteter förkroppsligas i mänsklig 

interaktion (Martin, 2003, s. 359) och upprätthåller genusrelationer som därmed också 

rekonstruerar genusinstitutionen (a. a, s. 352).  
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Martins perspektiv är socialkonstruktivistiskt, vilket innebär att genus ses som en social 

institution inom vilka män och kvinnor skapar sociala konstruktioner av varandra genom 

medföljande praktiker för agerande, känslor, identitet och diskurser (Martin, 2003, s. 344), det 

är en utgångspunkt denne delar med Hochschild.  

Genusideologi 

Genom skildrandet av daglig praxis hos individer i parrelationer bland den amerikanska 

utbildade medelklassen, urskiljde Hochschild tre föreställningar eller ideologier inom 

äktenskapet (Hochschild, 2003 a, s. 15 - 17). Traditionell ideologi som utmärktes av 

traditionella könsroller, jämställd ideologi som utmärktes av att både män och kvinnors 

karriärambitioner sågs som lika viktiga, samt en övergångsideologi som såg sig som jämställd 

fast kvinnorna i relationerna lönearbetade och samtidigt bar fullt ansvar för hemmet. I sin 

studie beskrev Hochschild att respektive individ förhöll sig till en ideologi, något som 

resulterade i konflikter när paren hade olika ideologier. Dessa ideologier identifierade 

Hochschild genom att undersöka vilka genusstrategier som individerna använde vid konflikt 

(Hochschild, 2003 a, s. 18).  

Genusstrategi och livets tre skift 

Genusstrategier beskriver Hochschild som en medveten eller omedveten handlingsplan för 

hur individerna ska uppfylla sin ideologi samt de emotionella förberedelser de gör för att 

fullfölja sin strategi (Ibid). En central del i Hochschilds teori är lönearbetets betydelse, där 

separationen mellan arbete och hem beskrevs som en uppdelning i tre skift. Det första skiftet 

var lönearbetet, där människor förverkligade sig själva och hade roligt även om de sa att de 

motiverades ekonomiskt (Hochschild, 2003 a, s. 39, 137). Det andra skiftet var det hushålls- 

och omsorgsarbete som människor gjorde när de kommit hem från sitt lönearbete 

(Hochschild, 2003 a, s. 2 - 4). Ett praktiskt, oavlönat och i många fall betraktat som tråkigt 

arbete som ofta bidrog till konflikter, med följd av att det andra skiftet uppfattades som 

stressigt på grund av att paren ofta valde att lönearbeta i stor omfattning. Detta gav upphov till 

det tredje skiftet, det känsloarbete som skedde inom familjen för att upprätthålla god stämning 

trots deras konflikter (Hochschild, 2003 a, s. 198 - 201).  
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Känsloarbete 

Hochschild skriver att människors känslor och hur dessa känslor får utryckas styrs av 

samhälleliga regler (Hochschild, 2003 b, s. 78 - 79) . Hochschilds teori runt känsloarbete kan 1

sägas vila på tre grundvalar. Den första är att alla människor gör ett känsloarbete, vilket är en 

del av samhället och människors sociala relationer. Känsloarbetet delar Hochschild i sin tur 

upp i två ytterligare delar; ytagerande (surface acting) och djupagerande (deep acting). 

Ytagerande är en simulering av en känsla utifrån vad människor lärt sig är rätt 

känsloagerande. Det innebär att ändra sitt yttre för att visa en förväntad känsla, något som inte 

är speciellt ansträngande för individen. Djupagerande å andra sidan är en rollinternalisering 

som innebär att personen ändrar sitt inre för att uppnå den förväntade känslan, med andra ord 

att intala sig en viss känsla och sedan anstränga sig för att iscensätta den. Detta kräver ett stort 

engagemang från individen för att känslorna ska framstå som naturliga och för att det som ska 

ske ska överensstämma med det personen vill känna (a.a, s. 100 - 101).  

Den andra grundvalen som Hochschild beskriver är känsloregler, vilket kan beskrivas som det 

sociala manus för vad människor förväntas känna i en viss situation (a.a, s. 97 - 99). 

Känsloreglerna följs av uttrycksregler, vilket är det sociala manuskriptet för hur en känsla får 

uttryckas. Känslo- och uttrycksregler socialiseras in och skapar en ram för hur människor ska 

känna och agera i olika sammanhang (a.a, s. 99 - 100). De är en viktig beståndsdel för att 

samhället ska fungera, med olika typer av känsloregler för olika sociala situationer . 2

Den tredje grundvalen som Hocschild beskriver är att känsloregler och känsloarbete sker 

inom ramen för människors sociala relationer och maktrelationer. Hochschild menar att 

känslouttryck är ett utbytesmedium, det vill säga att att det människor känner eller låtsas 

känna sällan sker isolerat. Oftast sker känslouttrycket när människor byter gester eller tecken 

på känsla med andra och ramen för detta präglas av genusskillnad mellan olika känslor, 

 Enligt Hochschild har människan ett kännande och reflekterande jag som är medvetet om sina 1

känslor och de ord som beskriver dessa (Hochschild, 2003 b, s. 78 - 79). Det kännande jaget ser 
Hochschild som ett tillägg till människans medvetna och omedvetna jag och är det som förklarar den 
inre känslan i relation till omgivningens känslo- och uttrycksregler (Ibid).

 Känsloreglerna bedöms av omgivningen utifrån tre bedömningspunkter: vad som anses normalt 2

(klinisk lämplighet), vad som uppfattas som moraliskt berättigat (moralisk lämplighet) och vad som 
ses som normalt för den specifika situationen (social-situationellt)( (Hochschild, 2003 b, s. 99 - 100).
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exempelvis anses kvinnors ilska i allmänhet som mer allvarlig än mäns. Dessa genuskoder är 

ständigt kopplade till känslor vilket människor lärt sig utifrån samhälleliga regelverk, som i 

sin tur bygger på kliniska, moraliska och normativa känsloregler. (Hochschild, 2003 b, s. 82) 

Känsloregler styr vad en person ska känna vid en viss situation, vilket följs åt av 

uttrycksregler som beskriver hur personen ska visa upp det den känner, vilka båda rör sig 

inom bestämda ramregler för hur människor tolkar en situation, som avslutningsvis kan 

kopplas till ideologi (Hochschild 2003 b). Även Martin beskriver genusskillnader hos 

känsloregler, men menar att genusinstitutionen lär kvinnor att de är ansvariga att behaga män 

och män att de har en genusrätt att assisteras av kvinnor för såväl praktiskt som emotionellt 

stöd (Martin, 2003, s.346, 348). Detta utrycks sällan i ord, utan sker istället som  någonting 

underförstått (a.a, s. 347).   

Martin menar att det finns en dubbelbottnad genusdynamik som består av genuspraktiker och 

att praktisera genus. Genuspraktiker är en serie relaterade potentiella handlingar och 

aktiviteter som följer eller bryter mot genusinstitutionen och som människor genomför i en 

situation. Att praktisera genus är sedan själva det agerande som individen gör, vilket nästan 

sker automatiskt, utan någon ansträngning och ofta omedvetet (a.a, s. 354 - 355). Dessa 

genuspraktiker konstruerar och upprätthåller mäns privilegierades positioner och kvinnors 

underordning (a.a, s. 361).  

Förhandling  

Det finns mycket forskning runt pars gemensamma beslutsprocesser, vilket kan delas upp i 

två olika synsätt. Den första uppfattningen består i att par når beslut genom rutiner och 

ritualer och den andra genom olika former av förhandling utifrån en utbytesekonomi.  

Rutiner, traditioner och ritualer 

Inom forskning om arbete och familj finns en grundläggande föreställning om att män och 

kvinnor i parförhållanden förhandlar om vardagens organisering, något Evertsson och Nyman 

vänder sig mot (Evertsson & Nyman 2008, 2009). Istället skriver de att vardagen styrs av 

osynliga rutiner och traditioner, varav många bygger på kulturella föreställningar om 
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tvåsamhet och heterosexualitet, vilka sker på ett genustypiskt sätt (Evertsson & Nyman, 2008, 

s. 23 - 24). Föreställningar om genus är en grundläggande del i de rutiner och ritualer som 

finns i parrelationer, denna genuskopplade ritualisering medför att det finns ”rätt” och ”fel” 

sätt att agera som man eller kvinna –  vilket visar sig om någon bryter mot genuskodade 

ritualer (a.a, s. 59).  

Evertsson och Nyman skriver att att parterna i en parrelation gör tvåsamhet utifrån 

socialisering och normer för hur relationen ska organiseras, något som utmärks av en tanke på 

komplementaritet (Evertsson & Nyman, 2009, s. 53). I motsats till många andra forskare som 

undersöker familjen menar Evertsson och Nyman att förhandlingar i parrelationer är ovanliga 

och endast sker när något stort eller omskakande händer som kan riskera relationen 

(Evertsson & Nyman, 2008, s. 23). Vidare skriver författarna att flertalet av de par de 

intervjuat delade upp ansvarsområden i hemmet grundat i föreställningar om genus, mönster 

vilket legitimerades utifrån intresse, personlighet och kompetens (a.a, s. 60 - 61). 

Utbytesekonomi  

Samhällsvetenskapligt studium beskriver ofta en grundläggande föreställning om människors 

sociala förhandlingar i form av en ekonomisk transaktion, där parterna försöker uppnå profit 

eller balans (Homans genom Asplund 1987 a, s. 51 , Hochschild 2003 b, Einarsdottir 2003).  3

Inom den heterosexuella familjen anses detta ske i relation till genuspraktiker, med följd att 

genus påverkar förhandlingens utgångsläge och förutsättningarna för interaktionen där 

kvinnor strukturellt underordnas män (Björnberg, 2004, s. 35). Genom förhandling och 

uppgörelser söker parterna i relationen kommunikativa lösningar för att överbygga sina 

oförenliga intressen (Björnberg 2004, s. 35), vilket är av intresse för denna uppsats som 

undersöker förhandling runt pars gemensamma tittande på film, serier och dokumentärer. 

Ovanstående kan tolkas utifrån Björnbergs modell för konflikthantering, där fyra typer av 

tillvägagångssätt identifieras (a.a, s. 38): 

 Homans diskuterar att grundläggande sociala beteenden sker utifrån en ekonomisk förståelseform där 3

människor kan nå psykisk profit genom följande definition: Profit = Reward - Cost (Asplund, 1987 a, 
s. 51). Asplund skriver att Homans menar att drivkraften till socialt samspel återfinns i att inblandade 
parter ska få profit, likt transaktioner i allmänhet sker detta genom en kontinuerlig förhandling (a.a 
53).
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1. Båda parter fokuserar på sina egna behov och intressen och den starkaste parten vinner 

konflikten på bekostnad av den andre.  

2. Genom underordning underlåter ena parten sina behov eller intressen som ett sätt att lösa 

konflikten. 

3. Om båda parter är beredda att ge upp sina behov eller intressen når de en kompromiss och 

undviker framtida förhandling som konflikthantering.  

4. Båda parter identifierar att det finns ett problem runt behov och intressen som kräver en 

lösning med ett fokus på problemlösning och att skapa nya gemensamma lösningar som 

båda blir nöjda över.  

Detta bildar förhandlingens ram som därefter sker utifrån en utbytesekonomisk logik, vilket 

beskrivs här nedan. 

Gåvoekonomi 

Gåvoekonomi beskrivs som en personlig transaktion till någon annan, besjälad med en 

avsaknad av uttalade skyldigheter (Einarsdottir, 2003, s. 201). Trots detta sätter gåvan  

mottagaren i en moralisk skuld (Schwartz, 1967, s. 9, Björnberg 2004, s. 48) utifrån devisen 

att en god sak förtjänar en annan (Einarsdottir, 2003, s. 201). Trots att den bakomliggande 

logiken för denna ekonomi är bådas bästa genom kärleksfulla gåvor, förefaller kvinnor i 

heterosexuella parrelationer helga detta mer än sina manliga partners (Björnberg, 2004, s. 48). 

Skuldekonomi 

Skuldekonomin kan betraktas som gåvoekonomins motsats. Om gåvoekonomin utgår från att 

sätta mottagaren i moralisk skuld genom att göra denne glad, fungerar skuldekonomin omvänt 

genom dåligt samvete och skuld. Einarsdottir skriver att skuldekonomi tycks tillämpas när par   

har många konflikter (Einarsdottir, 2003, s. 201).  
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Tacksamhetsekonomi 

Tacksamhetsekonomin består i att individer i par ger varandra gåvor utifrån den 

genusideologi som de vill leva efter (Hochschild, 2003 b, s.104 - 106). Vanliga gåvor är att 

parterna lönearbetar och ger sin inkomst till familjens gemensamma ekonomi, utför hushålls- 

och omsorgsarbete, samt ger presenter (Ibid). När en part utfört ett arbete eller erbjudit en 

present till den andre som följer dennes ideologi, så blir få tacksamma. Tacksamhet infaller 

först när den andre parten företar sig mer än förväntat. Beroende på parternas olika ideologier 

kommer olika gåvor att generera tacksamhet eller uppfattas som missriktade och istället leda 

till irritation eller besvikelse.  

Tacksamhetsekonomin sammankopplas av Hochschild till familjemyter, vilket är 

gemensamma föreställningar som paren skapar för att överbrygga hålrummet mellan hur 

saker är och hur de vill att det ska vara utifrån deras ideologi (Hochschild 2003 a, s. 19 - 22). 

Ekonomiskt balans   

I sin forskning om hur par väljer rekreativa semesterresor skriver Smith et al att den 

förhandling som sker mellan de undersökta paren var av en jämlik natur (Smith et al, s. 390). 

Där beskrivs parterna arbeta tillsammans utifrån var sitt välinformerat förhandlingsläge för att 

nå ett konsensus och boka en gemensam resa. Forskarna förklarar det jämlika 

förhandlingsläget som beroende på att parterna måste komma överens för att kunna planera 

och genomföra resan och att ramen för förhandling runt rekreation vilket även denna studie 

undersöker, förefaller skilja sig från andra former av överenskommelser inom familjen (Ibid). 

Med andra ord beskriver Smith et al att en förutsättning för förhandling runt rekreationsresor 

är att utbytesekonomin kommer i balans.  

Parterna beskrivs komma överens genom förhandling eller kunskap om den andres 

preferenser. Något forskarna förklarar med erfarenhet, de sistnämnda har helt enkelt rest 

tillsammans fler tillfällen och fått en ökad kännedom om den andres preferenser (Ibid). Smith 

et al menar att övertalning var den förhandlingsteknik som i störst utsträckning användes av 

de studerade paren, samt att desto längre tid paren varit tillsammans desto fortare hittade de 

ett konsensus. 
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Mikromakt  

Johan Asplund beskriver mikromakt som den mest elementära formen av maktutövning, 

vilket återfinns i den vardagliga interaktionen. När två eller fler personer är socialt responsiva 

inom ramen för en pågående process eller beteendesekvens, uppmärksammar de varandra och 

den ena partens beteende blir ett äkta gensvar på den andre i ett fortgående växelspel 

(Asplund, 1987 a, s. 10). Det sociala responsiva beteendet utmärks av ett rollövertagande, där 

den ena parten föregriper den andras beteende och utför eller fullbordar det beteende som 

denne inlett, exempelvis uttalar den replik som den andre precis var på väg att säga (a.a, s. 

11).  Samtalet blir ramen för responsivitetens sociala gräns, något Asplund döpt till 

responsorium. Ett responsorium kännetecknas av att det inkluderar de som är inom ramen och 

utestänger alla andra, samt att deltagarna förser varandra med någonting som de inte kan förse 

sig själva med (a.a, s. 21).  

Allt socialt samspel sker i ett responsorium och omges av en elementär och direkt makt 

mellan aktörerna som kan kännetecknas som episodisk. Med det menas att det som utageras i 

en konkret situation också får en social konsekvens. I det sociala samspelet har varje aktör 

möjlighet att utföra en sanktion som undanhåller den andre en annars fri social nyttighet, det 

vill säga social bekräftelse (Asplund, 1987 a, s. 23), exempelvis att uppsåtligt ignorera en 

kommentar, hälsning eller fråga och därmed låta bli att bekräfta den andre. Asplund skriver att 

mikromakt inte bör förväxlas med en ekonomisk transaktion, då målet med maktutövandet 

inte är att nå en kompensation utan snarare framtvinga underkastelse (a.a, s. 25). 
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Metod 

Kvalitativa intervjuer 

För att besvara studiens forskningsfrågor användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Under intervjuerna användes en intervjuguide (bilaga 1) och genom att ställa öppna frågor var 

målsättningen att få de olika personerna att öppna upp sig och genom sina svar bidra till att 

besvara forskningsfrågorna (Häger, 2007, s. 68). Intervjuerna pågick i mellan trettio till 

fyrtiofem minuter och skedde i offentliga rum nära platsen för intervjupersonernas 

sysselsättning, detta för att underlätta deras medverkan.   

Intervjupersoner 

I den här uppsatsen har jag valt att intervjua personer i heterosexuella förhållanden utan barn, 

i åldrarna 20 - 40 år, som såg på film, serier och dokumentärer genom en digital plattform 

som en gemensam aktivitet tillsammans med sin partner. Intervjupersonerna utgörs av tre män 

och tre kvinnor. För att behålla deras anonymitet är kvinnorna kodade som K1, K2 och K3 

och männen som M1, M2 och M3.  

Valet att undersöka intervjupersoner utan barn motiverades utifrån Einarsdottirs resonemang 

om att par inte får en gemensam inre kärna förrän de får ett barn tillsammans (Einarsdottir, 

2003, s. 199 - 200). När det finns ett barn i relationen kan det anses mer troligt att paret får 

fler gemensamma arbetsområden som det förhandlas om och att relationen även kan bli mer 

komplicerad att bryta upp. Med bakgrund i detta kan de parrelationer som uppsatsens 

intervjupersoner lever i betraktas som i högre omfattning utbytbara, vilket jag tror kan 

påverka parternas bild av i vilken utsträckning de behöver engagera sig för att skapa ett 

gemensamt sammanhang.  

Intervjupersonerna och deras partner levde i Umeåregionen och var samtliga i sysselsättning 

vid tidpunkten för intervjun, antingen som anställd, egenföretagare eller som student. 

Samtliga intervjupersoner genomgick eller hade slutfört en högre utbildning.  
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Urval 

Urvalsprocessen för att nå studiens intervjupersoner skedde genom annonsering på Umeå 

Universitets anslagstavlor (bilaga 2), annonsering genom sociala medier och genom 

bekvämlighetsurval genom mitt egna sociala nätverks utökade nätverk, det vill säga mina 

vänner och bekantas vänner och bekanta. Berg och Lune betonar vikten av att vara vaksam på 

om intervjupersonernas svar är relevanta för studien vid användandet av bekvämlighetsurval, 

så att urvalet blir lämpligt för undersökningen (Berg och Lune, 2014, s. 51 - 52).  Ingen av de 

intervjuade intervjupersonerna var en del av mitt egna sociala nätverk och framstod som 

välinformerade inom uppsatsens undersökningsområde. Enligt min bedömning och i samråd 

med handledare upplevdes urvalet som lämpligt för uppsatsens syfte och fördelarna 

uppskattades överväga urvalets risker.  

Kodning 

Vid samtliga intervjuer skedde ljudinspelningar som sedan transkriberades till utskriven text, 

med undantag från intervju två där detta inte var möjligt på grund av ett tekniskt fel. I det 

fallet skrevs intervjun ner från minnet direkt efter intervjutillfället och fick agera som en 

kontrollintervju i den senare analysen.  

De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger och kodades därefter med 

tematisk analys. Tematisk analys tillåter oss att identifiera mönster i det insamlade materialet 

(Boyatzis, 1998, genom Braun & Clarke, 2006, s. 6). Genom att kategorisera ett 

forskningsmaterial så kan vi skapa oss mönster som ger nya fenomen en innebörd och 

mening, vilket påverkar hur vi förhåller oss till detta (Lantz, 2013, s. 87).  

Kodningen skedde genom att identifiera återkommande beskrivningar hos intervjupersonerna 

och reducera denna data till mindre delar, utan att tappa dess ursprungliga innebörd. Denna 

data, de initiala koderna, kodades därefter till kategorier som slutligen sammanfattades till tre 

teman genom att gruppera kategorierna visuellt med hjälp av en tankekarta (Braun & Clarke, 

2006, s. 19). I nedanstående tabell (tabell 1) ges ett exempel på hur kodningen gått till. 
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Tabell 1 

Det kodade materialets teman låg sedan till grund för analys, något Graneheim menar återges 

på olika sätt beroende på subjektiv tolkning (Graneheim & Lundman, 2003, s. 106) som 

grundar sig i uttolkarens personliga historia (Ibid.). I följande sammanställning (tabell 2),  

beskrivs utvalda kategorier och uppsatsens teman.  

Tabell 2 

Etiska överväganden 

Studien syftade till att följa de etiska riktlinjer som presenteras i Vetenskapsrådets kodex för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2018). Alla 

intervjupersoner informerades om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfindentialitetskravet och nyttjandekravet, samt tillfrågades om de gav samtycke till att 

intervjun spelades in för senare transkribering innan respektive intervju påbörjades.  

Citat Kod Kategori Tema

Nej då ser vi. Det är 
som att vi har en 
avsatt tid och den får 
man inte avvika ifrån 

Rutin Rutiner/ritualer Praktiker

Kategori Tema

Rutiner/ritualer Praktiker

Engagemang Praktiker

Parserier Praktiker

Förhandling och strategiskt 
förhandlingsutrymme

Förhandling

Beslutsstöd och strategier Förhandling

Gåvoekonomi Förhandling 

Mikromakt Mikromakt

Genuskodad mikromakt Mikromakt

Rumsseparation Mikromakt
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Studiens initiala idé att intervjua båda parterna inom en och samma relation övergavs i 

överläggning med handledare, detta på grund av risk för möjliga konflikter inom relationen 

med anledning av saker som uppdagats under intervjun. Med bakgrund i detta valdes ej 

relaterade intervjupersoner.  

Metodkritik  

Inom kvalitativ forskning finns det alltid en möjlighet att intervjuarens förförståelse och 

partiskhet påverkar resultat. För att minska den risken har studien använt annan forskning 

inom det studerade området och diskuterat dess analys med handledare. I intervjuer finns 

också en risk att intervjuaren påverkar intervjupersonen genom intervjuareffekt. För att 

undvika detta har studien utgått från en intervjuguide och använt sig av öppna och 

undersökande frågor utifrån en strävan att inte lägga orden i munnen på intervjupersonerna.  

Intervjuerna skedde i offentliga miljöer såsom caféer och restauranger, lokaliserade i 

anslutning till intervjupersonernas sysselsättning för att underlätta för deras deltagande. Det 

finns en risk att den omgivande miljön kan ha distraherat intervjupersonerna. Det finns också 

en osäkerhet för att intervjupersonerna inte velat beskriva ojämlika rutiner, ritualer eller 

förhandlingar och undanhållit den informationen under intervju på grund av hur de velat 

framställa sig och sin relation. För att motverka detta fanns det under intervjuerna en ansats 

att skapa trygghet och förtroende genom att använda aktivt lyssnade, sammanfattningar och 

klargörande följdfrågor.  

Avslutningsvis så kunde intervjuguiden innehållit fler frågor rörande parens arbetsdelning i 

hemmet och vad de gjorde efter att de sett klart det som de tittade på gemensamt, detta för att 

kunna skapa en bättre bild runt genuskodad organisering inom relationen. Likaså hade det 

varit fördelaktigt att fråga hur länge intervjupersonerna varit i sin relation och med det lättare 

kunna se ifall tid tillsammans påverkar parternas beslutsprocess.  
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Resultat och analys  
Målet med studien var att undersöka hur heterosexuella par utan barn i en akademisk 

medelklass inom åldersspannet 20 - 40 år väljer vad de ska titta på tillsammans med sin 

partner och vilka eventuella påverkansstrategier som används i den processen, samt vilken 

funktion tittandet och beslutsprocessen har för deras relation. 

Tre teman identifierades i databearbetningen; praktiker, förhandling och mikromakt. Dessa 

kommer att redogöras närmare här nedan. Varje tema representeras av tre underrubriker,  

bestående av kännetecknande kategorier som omfattar relevanta citat vilket belyser 

intervjupersonernas erfarenheter inom temat.  

Praktiker 

Rutiner/ritualer 

Samtliga intervjupersoner beskriver tittande på film och serier tillsammans med sin partner 

som en återkommande rutin inom deras relation, för flertalet närmast en daglig aktivitet.  

I intervjuerna framträder två tydliga förhållningssätt till tittandet.  

M3 Man väl dela in det som jag tänker att det också är för många, i två kategorier av, eh något som 
man verkligen vill se fokuserat och är bra och något som är lite mer, har i bakgrunden 

I det första synsättet beskrivs tittandet som en återkommande, explicit och närmast helig tid 

inom relationen som kräver bådas uppmärksamhet och närvaro, med en fokus på 

innehållsmässig kvalitét.  

K2 Det är som att vi har en avsatt tid och den får man inte avvika ifrån 

I det andra perspektivet framstår tittandet som en implicit och ritualiserad vana som ”bara 

sker”, för flera av intervjupersonerna ofta i samband med parets gemensamma måltider.  

M3 Det känns ju knappt som ett initiativ, det är som, såhär, att initiativet till att äta middag, för att, 
det såhär, att, att det, det sker varje kväll om vi är hemma och inte gör någonting annat, så ser vi 

iallafall någonting 
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K3 Det har nog blivit en så pass stor vana att, det här är ju intressant, man får ju verkligen såhär 

tänka efter själv. Men, att, om, klockan är, om alltså båda har liksom gjort det vi ska göra på 
kvällen liksom och sedan så är det, så är det som att, ”oh, det är en timme innan man borde börja 
lägga sig”, så, alltså det känns väldigt självklart 

Evertsson & Nyman skriver att pars vardag styrs av osynliga rutiner, vilka många bygger på 

kulturella föreställningar om tvåsamhet och heterosexualitet (Evertsson & Nyman, 2008, s. 23 

- 24). I analysen av intervjupersonerna berättelser framstår det som att tittande på film, serier 

och dokumentärer tillsammans med sin partner är ritualiserad rutin i enlighet med Evertsson 

& Nymans resultat. Rutinen att titta på film, serier och dokumentärer inom heterosexuella  

parrelationer kan tolkas som en del av en kulturell föreställning om dyadiska par och 

någonting som bidrar till att göra tvåsamhet (Evertsson & Nyman, 2009, s. 53).  

Samtliga intervjupersoner beskriver avkoppling som den huvudsakliga motivationen till 

varför de tittar på film och serier.  

K3 Det kanske ändå är, när man, när man, är helt inne och tittar på något sådant som man 
verkligen inte tänker på någonting annat. Finns ju en term för det, eskapism 

K1 Det är någonting som är förknippat att vara med, att vara ledig och ta det lugnt, kanske ha det 

lite kul liksom, förknippat med något bra 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna tillskriver tittandet till det tredje skiftet som en 

form av känslohantering (Hochschild 2003 a).   

I datamaterialet beskriver intervjupersonerna en önskan att se klart de filmer och serier som 

de påbörjat, detta kan tolkas som en del av parternas osynliga ritual runt tittandet. 

K3 Jag vill inte ha för mycket på axlarna. Även om det bara är något som är roligt, så måste jag 
ändå se det 

M3 Det är en jobbig känsla av oavslutat, men det är som, men det, det är konstigt att den, det är 

inte ett arbete utan någonting som vi gör för att det är roligt 

Följaktligen innefattar ritualen att se det som väljs från början till slut. Denna önskan att se 

klart verkar till viss del också bygga på en underliggande konformitet. Ur det avseendet 

framstår önskan om färdigställande vara en del i att leva upp till en social förväntan på att se 
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de produktioner som diskuteras i intervjupersonernas omgivning, så att de inte hamnar utanför 

eller ”efter”.  

M2 Till exempel Game of Thrones. Nu har det ju blivit som som en allmän, ja det känns som att 
det är en norm i samhället att man ska se den serien 

K3 Om det är en serie på SVT Play exempelvis och man diskuterar det med folk man äter lunch 

med, då vill jag ju liksom inte ligga efter 

Detta kan tolkas utifrån Hochschilds teori om att individers självförverkligande sker i deras 

”första skift” (Hochschild, 2003 a, s. 4), så om film och serier tilldelas mening vid deras värv 

så blir det också betydelsefullt i deras hem. Det här tyder på att tittande på film, serier och 

dokumentärer skapar en social gemenskap inom intervjupersonernas sociala nätverk. 

Tittande på film och serier beskrivs också av intervjupersonerna som socialt betydelsefullt i 

allmänhet, ett samtalsämne som de för med vänner och kollegor såväl som med bekanta eller 

nya bekantskaper.  

M2 Så har serier blivit en mer universell grej, som att prata om vädret så pratar folk om serier 
istället 

K1 Det är ett ganska safe samtalsämne, alla kan relatera till det. 

Detta kan tolkas som att det rutinartade tittandet och i synnerhet tittandet på teveserier 

socialiseras och förefaller idag att fungera som ett allmängiltigt socialt kitt inom det svenska 

samhället som ger människor en social gemenskap.  

En majoritet av intervjupersonerna framställer vardagsrummet som den plats där paren 

befinner sig i när de ska umgås, en plats som det relateras till som mysigt och trevligt. Detta 

är något genomgående i intervjuerna och det förefaller som att tittandet i allmänhet följer en 

trevlighetsnorm som tycks vara kopplad till specifika känslo- och uttrycksregler.  

K2 Jag tror att mycket är en eh å vad ska man säga, kanske en lite sådär förskönad bild av, eller 

såhär, eller vi föreställer oss att det ska vara fantastiskt och jättemysigt och såhär krypa ihop i 
soffan tillsammans och se en film. Att hela det tankesättet är så, liksom det sitter så långt bak i 
ryggmärgen liksom, rent, vad ska man säga samhällsmässigt 
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 M2 jag tror det är någon slags social akt att se på serier. Man ser varandras reaktioner, man får 

dela känslor kring en situation, att det är därför det är på ett sätt givande och se på serier 
tillsammans 

Detta kan tolkas utifrån Hochschild som att trevlighetsnormen socialiserats in, med följd att 

om paren ska kunna uppfylla känsloreglerna för att det ska vara trevligt, måste 

uttrycksreglerna anpassas så att parterna kommer överens om vad de ska titta på och hur de 

kommer till beslut, vilket också sätter ramarna för beslutsprocessen (Hochschild 2003 b, s. 99 

- 100). Det förefaller också som att tittande på film, serier och dokumentärer hjälper 

intervjupersonerna och deras partner att skapa en meningsfull gemenskap, något som verkar 

föra parterna närmare varandra.  

Trots att film och serier framställs i termer av en allmängiltig social betydelse och som något 

avkopplande och trevligt, beskriver merparten av intervjupersonerna en tydlig skiljelinje 

mellan sin egen och sin partners smak, ett mönster som framstår som genuskodat.  

M2 Mycket dramaserier och såhär typiska om man nu får kalla det för det, riktade mot tjejer 
utifrån den stereotypa norm liksom… 

Hon tänker väl kanske att serier tilltalar henne mer för att det är sådana serier hon ska kolla på och 

så har hon alltid kollat på sådana, så då har hon väl ett större intresse för de serierna, medan jag 
har intresse för andra serier 

Kvinnorna i relationerna beskrivs i större utsträckning tycka om dramaproduktioner och 

deckare, medan männen har spretigare och mer varierade preferenser som sträcker sig från 

fantasy och sci-fi till deckare och drama. I intervjuerna utrycker inte intervjupersonerna 

explicit att deras smak konstruerats utifrån genuskodade normer, fast i uppsatsens analys 

förefaller det som att intervjupersonerna och deras partner förhåller sig till en relativt 

etablerad norm för vad män och kvinnor inom en akademisk och till viss mån 

kulturintresserad medelklass ska tycka om, även om det också finns undantag. En genuskodad 

skillnad i smak kan tyda på att människor känner ett socialt tryck att agera enligt den 

genuspraktik som anses passande (Martin, 2003, s. 358), att smak socialiseras utifrån genus, 

kulturell bakgrund och klass, samt att maskuliniteter och femininiteter förkroppsligas i 

mänsklig interaktion vilket rekonstruerar genusinstitutionen (a.a, s. 359). Dessa skillnader i 

preferenser leder till att parterna har svårare att nå ett konsensus runt vad de ska se.  
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I intervjuerna framkommer det en tydlig gränsdragning mellan förhandling av hemmets 

praktiska oavlönade hushållsarbete och överenskommelser av de icke nödvändiga och roliga 

rekreativa aktiviteterna, vilket intervjupersonerna med eftertryck menar inte går att 

kombinera. 

M2 Ja det känns kul helt enkelt. Det gör det inte med diskning, för det är liksom ett måste 

K1 Nä det brukar vi nog inte använda, ingen sådan utpressning faktiskt. Sådan utpressning handlar 
nog om andra saker isåfall…en disk kan ju bytas mot en matlagning eller tömma kattlådan 

Detta särskiljande kan tolkas som att paren gör olika praktiker för olika aktiviteter i hemmet 

(Martin, 2003, s. 342), men också att denna åtskillnad följer olika känslo- och uttrycksregler 

(Hochschild, 2003 b, s. 99 - 100). Detta kan förstås som att parterna gör en åtskillnad mellan 

oavlönat arbete i hemmets andra skift och de överenskommelser runt rekreation som kan ses 

som känslomässiga och därmed en del av det tredje skiftet (Hochschild 2003 a).  

Engagemang 

Utifrån datamaterialet verkar en underliggande funktion av att titta på film och serier i 

intervjupersonernas parrelationer vara att det erbjuder ett socialt etablerat och enkelt sätt för 

par att umgås på, som samtidigt ger dem innehåll till konversation och ett gemensamt  

meningsskapande.  

M3 Till vardags tror jag att det delvis är att man är trött efter jobbet och inte riktigt orkar göra 

någonting, och det är trevligt att vara tillsammans. Man kan fika och dricka te och såhär, sitta 
bredvid och vara nära varandra utan att göra så mycket speciellt 

K1 Det är ju trevligt, mysigt. Ett oansträngande sätt att umgås på 

Detta kan tolkas utifrån Hochschilds beskrivning av hur familjelivet kommodifierats, att varor 

hjälper föräldrar och partners att leva upp till ideologiska krav på rollen som förälder eller 

partner, samtidigt som de också kan leva upp till kraven från sitt lönearbete (Hochschild, 2003 

b, s. 141 - 142). Med andra ord så skapar tittande en gemenskap i relationen som lever upp till 

förväntningarna på sin egen och den andres förväntan på sig själv som partner, utan att kräva 

mer engagemang än vad intervjupersonerna orkar efter sitt arbete i det första skiftet. 
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Det rutinartade tittandet på film och serier kan betraktas som ett sätt för intervjupersonerna att 

umgås med sin partner och göra par, utan att behöva engagera sig i någon större utsträckning. 

Något som kan förstås som att paren använder tittandet för att stärka bandet mellan sig och 

skapa en delad gemenskap, samtidigt som de tillåts hantera den trötthet som lönearbete eller 

studier givit upphov till utan att för den skull ge avkall på att vara en god partner. 

Avslutningsvis förefaller det gemensamma tittandet på filmer, serier och dokumentärer att 

vara en byggsten i hur par idag konstrueras. 

Parserier 

Samtliga intervjupersoner beskriver en tydlig uppdelning mellan film, serier och 

dokumentärer som de inte kommer att se alls, film, serier och dokumentärer som att de 

kommer att se själv och film, serier och dokumentärer som de kommer att kunna se 

tillsammans med sin partner, så kallade ”parserier”. Parserier kan närmast beskrivas som en 

socialt konstruerad kompromiss, vilket etableras för respektive relation utifrån erfarenheterna 

från tidigare gemensamt tittande.  Utifrån datamaterialet verkar denna kompromiss ske 

omedvetet och intervjupersonerna har svårt att avgränsa vad som gör en teveserie till en 

parserie.  

M2 Jag tror inte att det egentligen finns något generellt för en parserie så. Men det känns som att 
det finns ibland en uppfattning om att det finns något generellt recept för, för det. 

K1 Det är mer dynamiskt, det tänker man inte på, det bara blir som det blir 

Flera av intervjupersonerna beskriver att de inom sin vänkrets diskuterar och ger tips på 

lämpliga parserier som de senare föreslår och eventuellt ser tillsammans med sin egen partner. 

Detta kan tolkas som att konstruktionen parserier idag är en del av konstruktionen par och 

något som framstår som en osynlig rutin (Evertsson & Nyman, 2009, s. 40). Det går också att 

tolka som att för medelvägen parserier är båda parterna beredda att ge upp sina behov eller 

intressen för att nå en kompromiss och undvika en senare förhandling (Björnberg 2004, s. 38), 

åtminstone tills den valda serien tagit slut.  
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I intervjuerna framgår det också att det är underförstått att parterna ska se parserier 

tillsammans, att dessa konstruerats till något gemensamt som båda parterna förbinder sig att 

dela.  

K2 Vissa serier har ju varit så, som vi har sett, som vi dedikerat sett bara när vi är tillsammans, 
som man inte är, vad säger man ”serieotrogen” 

Detta kan tolkas som att parserier fungerar som ett strategiskt verktyg som hjälper 

intervjupersonerna och deras partner att skapa en gemenskap i sitt förhållande i relation till 

tidigare nämnd trevlighetsnorm.  

Förhandling  

Förhandling och strategiskt förhandlingsutrymme 

Till skillnad från Evertsson och Nymans resultat (Evertsson & Nyman, 2008), beskriver 

studiens intervjupersoner att det sker en faktiskt förhandling när parterna ska besluta vad de 

ska titta på gemensamt. 

K2 Ibland är det att vi bara känner att nu vill vi se en film, eh, oavsett veckodag och sedan går vi 
in på Netflix eller, ja, det är väl mest Netflix och den processen är ju lite svårare och längre 

(skratt). Ganska mycket svårare och längre… 

Det är som att vi är förberedda på det när vi klickar på Netflix, att "here we go”, nu är det dags 

Utifrån datamaterialet förefaller det alltid ske en förhandling när parterna ska enas om 

någonting nytt att se tillsammans, vilket kan tolkas som att denna diskussion är en del i 

konstruktionen av att gemensamt titta på film, serier och dokumentärer. Genom förhandling 

verkar parterna söka en kommunikativ lösning för att överbygga sina oförenliga intressen och 

nå ett gemensamt beslut (Björnberg 2004, s. 35).  

Utifrån datamaterialet står det klart att intervjupersonerna tycker att förhandlingsprocessen är 

svår och frustrerande, men också någonting föränderligt utifrån tittandets syfte.  

K2 Det finns för mycket att välja mellan och samtidigt för lite att välja emellan. För det är sällan 
något som lockar jättemycket bara av att titta på titlarna eller se korta klipp. Eh, och för att vi är så 

olika. Så det gäller att hitta något som båda kan tänka sig se på i två timmar 
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K3 Ibland är det ju också det här att man orkar inte ge sig in i någon ny serie. Det är klart att det 

krävs ju mycket ansträngning på något sätt, än om man bara ska se någon film som man sett förut 

Intervjupersonerna beskriver att olika syften med tittandet tilldelas olika mycket vikt vid 

förhandlingen. En bruksfilm beskrivs ha en låg tröskel för att båda parterna ska komma 

överens, en bruksserie något högre som en följd av att det är mer tid som investeras i det 

senare tittandet, därnäst kommer kvalitetsfilm som tilldelas än högre insats och slutligen är en 

kvalitetsserie med funktion som parserie det intervjupersonerna beskriver som svårast att 

förhandla och komma överens om, men också det som ger dem högst belöning i form av 

underhållning, gemenskap och meningsskapande. Med andra ord förefaller det som att 

förhandlingen blir olika viktig beroende på hur betydelsefullt och omfattande det som de 

förhandlar om är. 

Utifrån intervjupersonernas berättelser så verkar förhandlingarna ske inom ramarna för en 

uttalad önskan om att komma överens. Detta kan förklaras med att parterna har ett gemensamt 

intresse att nå en delad lösning, vilket förefaller bilda ramen för att aktiviteten ska kunna ske 

tillsammans och för att paret ska kunna skapa gemenskap runt tittandet.  

M2 Jag tycker att det är viktigt. För det är ju inte kul att se en serie om man vet att det andra inte är 
så intresserad av den så, då blir det inte lika, då blir, då försvinner ju nöjet med det hela 

K1 Det är skönt att eh. Gud va jobbigt det skulle vara om att kolla på film och serier var en källa 
till konflikt? Jättejobbigt 

Detta liknar Smith et als resonemang om att förhandling runt rekreativa aktiviteter består av 

ett mer jämlikt och välinformerat förhandlingsläge än andra överenskommelser inom hemmet,  

eftersom detta blir en förutsättning för att den gemensamma aktiviteten ska bli av (Smith et al, 

s. 390). Det förefaller också som att parternas känsloregler och uttrycksregler anpassas till 

tidigare beskriven trevlighetsnorm (Hochschild, 2003 b, s. 97 - 98, 100 -101), vilket framstår 

som att parterna försöker nå ett konsensus för att kunna stärka sin gemenskap inom relationen 

genom tittandet.  

Det verkar som att parterna kommer överens i förhandlingen utifrån kunskap och 

uppfattningar om den andres preferenser. Detta förklarar Smith et al med erfarenhet, 

individerna har helt enkelt haft flera tillfällen där de gjort aktiviteten tillsammans och 
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därigenom fått en ökad kännedom om den andres preferenser (Smith et al, s. 390), det vill 

säga att de har lärt sig vilka förslag som är troliga att deras partner kommer att gilla eller inte. 

Detta återspeglas i undersökningen där den intervjuperson med den längsta parrelationen även 

är den som beskriver att paret utvecklat en gemensam smak och som i högst utsträckning 

under intervjun betonar en kollektiv orientering inom relationen, med en tyngdpunkt på 

gemenskap och jämlikhet. 

M3 Normalt blir det ju någon sorts gemensam smak, till att flutit ihop till att inte längre känns 
(paus). I början kändes det mer som en kompromiss, nu är det mer som att man bara har en smak 

Detta kan tolkas som att parets kärna stärks genom erfarenhet och tid tillsammans där de 

skapar en meningsfull gemenskap.  

Smith et al skriver att övertalning var den förhandlingsteknik som i störst utsträckning 

användes i dennes undersökning, något som också framstår som fallet i denna studie. 

K2 Då tror jag att jag, försöker förklara, jag tror jag formar mina, eller såhär väljer mina ord väl 

för att liksom få honom att, eh, lita på mig, vilja se. Har nog även fler än en gång visat typ IMDB 
betyg och kanske till och med, jo men såhär, eh, den här personen tyckte den var jättebra, någon 
som han vet vem det är, så att man liksom legitimerar valet  

M2 Oftast så är det väl lite övertalning åt båda hållen, man måste förklara liksom, varför en serie 
kan vara intressant 

Detta kan tolkas som att intervjupersonerna och deras partners i de fallen använder en typ av 

konflikthantering som fokuserar på problemlösning och skapandet av nya lösningar 

(Björnberg, 2004, s. 38). Vilket leder till att parterna anstränger sig för att hitta kompromisser 

som hjälper dem att skapa en gemenskap.  

Beslutsstöd och strategier  

Samtliga intervjupersoner beskriver att de använder olika former av beslutsstöd inför och 

under förhandlingarna för att öka chansen att komma till ett beslut.   

M3 Oftast så jobbar vi väl lite preventivt. Att man försöker, när man hittar någonting så lägger 
man in det i sin lista liksom, för att man inte ska behöva ta de här akuta besluten. För det är som 
att bestämma vad man ska äta i butiken när man är hungrig, det blir inget bra och är jättejobbigt 
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De beslutsstöd och strategier som används under förhandlingen beskrivs vara 

rekommendationer från den digitala plattform de använder eller från vänner, betyg på IMDB 

eller om det är några skådespelare eller en regissör som den andre parten gillar. Detta verkar 

bero på att de med hjälp av beslutsstöden vill kunna korta ner förhandlingstiden och öka 

chansen att den andra personen accepterar deras förslag. Intervjupersonerna beskriver också 

hur de skapar en strategi utifrån tidigare typer av argument och beslutsstöd, samt liknar sitt 

förslag till annat som deras partner har gillat. 

M2 Det här är jättebra. Den här har fått bra betyg och den är så intressant med det här och det här 
och den skiljer sig från. Kanske försöka hitta någon parallell mellan någon serie hon tycker om 

redan och sedan försöka visa att det finns lite likheter som jag tror att du kommer att vara 
intresserad av 

Beslutsprocessen beskrivs något olika av intervjupersonerna när det gäller parternas 

förberedelser, fast själva genomförandet beskrivs hos samtliga i form av en turordning där 

parterna säljer in sitt förslag till den andre partnern med hjälp av beslutsstöd och argument, 

vilket fortgår tills parterna är överens och båda uppnått psykisk profit (Asplund, 1987 a, s. 

51). 

Gåvoekonomi 

Under förhandlingar runt valet av film eller serie att titta på tillsammans, talar mycket för att 

paren i särskilda situationer tillämpar vad som framstår som en gåvoekonomi (Einarsdottir, 

2003, s. 201).  

K2 Ibland kan vi nog till och med, eh, men att, idag får du scrolla, vara den som klickar och gör ett 

första urval kanske  

GS När har ni det?  

K2 Inte alltid, men ibland. När det inte finns något jättespecifikt som vi har tittat på i förhand som 
vi vill se på 

GS När ni inte har något att förlora på det?  

K2 Nej, nej (paus) men kanske, ja 
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Utifrån intervjupersonernas berättelser sker gåvoekonomin genom att låta den andre 

sammanställa ett urval eller välja det som de ska titta på tillsammans och verkar vara något 

som parterna kan ge varandra ömsesidigt. Detta  kan tolkas utifrån devisen att en god sak 

förtjänar en annan, det vill säga att om ena parten får välja denna gång så bör den gåvan 

återgäldas så att den andre få välja nästa tillfälle paret tittar tillsammans (Einarsdottir, 2003, s. 

201). Dessa situationer verkar främst inträffa när paren inte kommer överens och inte heller 

har några andra alternativ och verkar gälla så kallade bruksserier eller bruksfilmer. Något som 

tyder på att det sker en beräkning av vad gåvoekonomin kostar personen som ger gåvan och 

att detta sker när kostnaden är låg. Slutsatsen av detta är att om paren tittar på en bruksserie  

eller bruksfilm så hjälper tittande inte parterna att skapa en stark gemenskap, då kan 

användandet av gåvoekonomin istället hjälpa parterna att stärka gemenskapen sinsemellan.  

Mikromakt 

Mikromakt 

Utifrån intervjuerna förefalla det sig som att samtliga intervjupersoner och deras partner i 

olika hög utsträckning använder sig av mikromakt i beslutsprocessen, liksom i det 

efterföljande tittandet. Användandet av mikromakt framstår användas med intention att 

intervjupersonerna eller deras partner ska få igenom sin vilja under förhandlingen, eller 

beskriva sin ovilja mot valet när deras vilja inte hörsammats. 

Mikromakt förhandling  

Under själva beslutsprocessen verkar undanhållande av information användas för att undvika 

alternativ som intervjupersonen inte vill se, fast som denne tror att sin partner skulle vara 

intresserad av. Här används mikromakten för att hindra den andra partens inflytande.  

M3 Om det är någonting som jag verkligen inte vill se som jag tror att hon kanske vill se, så är jag 

kanske lite snabbare att scrolla förbi det. 

Det förefaller som att mikromakt under förhandlingsprocessen används för att förkorta 

förhandlingstiden och snabbare hitta en kompromiss, samt att den framstår utifrån 

datamaterialet som mycket subtil i sin användning.  
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Mikromakt tittande 

Datamaterialet målar också upp en bild där mikromakt praktiseras som en form av 

protesthandling, när en part övertalas till att titta på någonting denne egentligen inte vill se. 

K1 Ibland blir jag som så att, men åh Gud vad drygt, jag hatar ju det här. Så kanske man går med 
på det, eh, så sitter jag i soffan men kollar inte. 

I dessa fall verkar det som att ena parten underlåtit sina behov och att den för förhandlingen 

starkaste parten vinner konflikten på bekostnad av den andre (Björnberg 2004, s. 38), med 

följd att missnöje över detta visar sig genom mikromakt under tittandet. Trots den använda 

mikromakten uppger intervjupersonerna att paret ändå kan föra en fortsatt konversation, även 

om de inte längre delar det gemensamma tittandet och därmed konstruerar par genom film, 

serier och dokumentärer. Till skillnad från Asplunds resonemang om att mikromakten sker när 

någon i responsoriet uppvisar social asocial responslöshet (Asplund, 1987 a, s. 15), det vill 

säga inte svarar den andre, eller asocial pratsamhet (Asplund, 1987 a, s. 37) med andra ord 

talar utan att ta hänsyn om den andre vill lyssna eller ej, så framstår mikromakten i det här 

fallet istället som en mer instrumentell maktutövning kopplad till själva tittandet. 

Mikromakten visar sig genom att endera parten ger den andre sanktioner genom att förvägra 

denne att de ska ha trevligt tillsammans. 

M3 Då sitter hon absolut med sin mobil då, eh, och, eh, känns ju tråkigt. Det, påverkar ju väldigt 
mycket tycker jag upplevelsen av att se att den andra inte är intresserad 

M2 Jag tycker att det är viktigt, för det är ju inte kul att se en serie om man vet att det andra inte är 

så intresserad av den så, då blir det inte lika, då blir, då försvinner ju nöjet med det hela 

Genom att använda denna form av mikromakt tvingas den andre att anpassa sitt val till något 

som parten är intresserad av, för att de ska kunna ha trevligt tillsammans och skapa en 

gemenskap genom film, serier eller dokumentärer.  

Genuskodad mikromakt 

Sverige kan anses vara ett land med ett tydligt jämlikhetsmål, utifrån statliga lagverk, policys 

och uttalanden. Med bakgrund i det pekar datamaterialet på att samtliga intervjupersoner och 
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deras partner förhåller sig till en jämställd eller en övergångsideologi, vilket innebär att de 

intervjuade paren ser sig själva som jämställda (Hochschild, 2003 a). 

K2 Det går, går nog som en röd tråd genom hela förhållandet, eller genom vardagen, att, ja, på 
bådas villkor 

Detta kan ses som en bidragande orsak till att flera av intervjupersonerna beskriver vad som 

kan tolkas som användande av genuskodad mikromakt. Generellt så framställs parens manliga 

partners i högre grad kontrollerande av vad paren ser tillsammans eller vad den kvinnliga 

parten ska titta på. 

K3 Han är nog lite hårdare faktiskt med, han har varit såhär, ja, att han inte velat se vidare 

M2 Det viktigaste är ju såklart att vi har en serie som vi båda vill kolla på. men ibland, om jag tror 
att hon, hon kommer att tycka om den men inte har gett den en chans, så försöker jag pusha för att 
kolla på det här lite till 

Medan de kvinnliga partnerna istället skildras som mer kompromissvilliga och kollektivt 

orienterade. 

K3 Men det är sällan jag känner som sagt att framförallt (paus) typ jag, man säger liksom inte nej, 
man kan väl ge det en chans 

K3 Jag tror ändå, jag är ändå lite schysstare, jag kan ändå vara såhär, att jag tittar, alltså, min, 
liksom nivå är typ lite lägre, eller liksom, jag tröttnar inte lika lätt, jag kan vara såhär, okej jag ger 
den till, ger den till, och bara vi tittar väl på den liksom 

Detta kan tolkas som att parens individer förhåller sig till en genusordning där män och 

kvinnors genuspraktiker skiljer sig åt. Detta får som följd att kvinnor framstår som mer 

tillmötesgående, kompromissvilliga och i större grad kollektivt orienterade än deras manliga 

partner genom att ta ansvar för att paret ska ha trevligt genom att tillsammans titta på film, 

serier och dokumentärer (Martin, 2003, s.346, 348, Holmberg, 1993, s. 75).  

När de kvinnliga intervjupersonerna beskriver en kritik av sin partners smak så beskrivs detta 

skämtsamt och distanserat, medan två av de tre manliga intervjupersonerna uppger irritation 

över saker som deras partner tittar på som de inte tycker om, samt beskriver att de kan 

uppmana dem att stänga av eller be dem flytta på sig. 
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M2 Går det överstyr då kan man ju bara (skratt), kan du gå till ett annat rum och se den där serien? 

Det här verkar ske underförstått, utifrån ett faktum av mannen som norm (Martin 2003, s. 

347) och utifrån manligt kodade känsloregler (Hochschild, 2003 b, s. 99 - 100). Detta innebär 

att studiens kvinnliga intervjupersoner i högre grad beskriver en anpassning till den manliga 

partens önskemål än vice versa, samt att de manliga parterna i större utsträckning beskrivs dra 

sig undan från parets responsorium av egen vilja eller som en sanktion. Detta kan tolkas som 

att det sker genustypiskt beteende som följer normativa genuspraktiker.   

Den genuskodade mikromakten visar sig också genom att de manliga parterna i högre 

utsträckning tillåts uttrycka missnöje, irritation eller till och med stänga av ett gemensamt val 

innan det parterna tittar på är avslutat, medan de kvinnliga parterna förefaller att se klart det 

som valts och istället ändrar sin inställning för att leva upp till trevlighetsnormen.  

GS Han lider sig igenom? 

K2  Ja, han är nog duktig på att påpeka det under filmens gång att ”Åhh” (gör till rösten) eller 

kommentarer eller suckar eller så 

Detta kan tolkas utifrån Hochschilds teori om djupagerande, där de kvinnliga 

intervjupersonerna undertrycker att de tycker att valet är tråkigt och intalar sig att de har 

trevligt med följd att de tittar klart (Hochschild, 2003 b, s. 100 - 101). Resultatet blir att de 

kvinnliga parterna genom detta tar ett större ansvar för skapandet av relationens gemenskap, 

även om det upplevs som ansträngande för dem.   

I intervjuerna beskrivs tillämpning av undanhållande av information som ett sätt att inte 

behöva se klart det gemensamma valet tillsammans, då detta av olika anledningar inte längre 

är gemensamt.  

K3 Min kille somnar väl, eh, och då är det upp till mig lite, såhär. Om jag tycker att det är jävligt 
bra då låtsas jag ju att jag inte märker att han sover, för då måste jag ju stänga av 

I ovanstående exempel använder båda parterna mikromakt, den manliga parten genom att 

lämna parternas responsorium och tvinga sin partner att stänga av för att leva upp till 

trevlighetsnormens ram att parterna ska titta tillsammans och den kvinnliga genom att 

fortsätta titta utan att ta hänsyn till partnern som sover.  

!  29



Rumsseparation 

En tredje nivå av mikromakt som intervjupersonerna beskriver är om parterna inte kommer 

överens och helt lämnar parternas sociala responsorium.  

M2 det är ju bra att vi har flera rum, så att det blir ju lättare att kunna ha eget rum liksom, lite 
grann så, ha egen, ja, ha sin egna zon om man vill 

Genom att lämna parets sociala responsorium bryter de även mot trevlighetsnormen och 

konstruktionen av par, vilket förefaller vara fördelaktigt på kort sikt inför framtida 

förhandlingar. Samtidigt kan detta tolkas som riskfyllt eftersom det också kan minska 

parternas gemenskap på lång sikt. Detta kan tolkas bero på att en önskan om att skapa en 

samhällelig gemenskap kan överstiga önskan om att skapa en gemenskap inom relation.  

I intervjuerna framställs denna separation som delvis genuskodad, då studiens kvinnor i högre 

grad framställs som de som uppmanas att flytta på sig, medan män i högre grad framstår som 

att de väljer att byta rum. Detta kan förstås utifrån en genuspraktik där kvinnor lär sig att de 

ska anpassa sig och genom att göra denna anpassning så reproducerar de praktiken och 

praktiserar genus.  

Summering resultat och analys  

Uppsatsens syfte var att undersöka hur heterosexuella par utan barn väljer film, serier och 

dokumentärer att titta på gemensamt och vad detta har för betydelse. Utifrån uppsatsens 

resultat och analys framstår sju huvudpoänger, vilka kommer att sammanställas nedan utifrån 

uppsatsens forskningsfrågor.  

Hur väljer och förhandlar intervjupersonerna och deras partner vad de ska titta på 

gemensamt?  

För det första framstår tittande på film, serier och dokumentärer som en ritual hos de 

intervjuade paren, medan den förhandling som intervjupersonerna beskriver sker runt vad 

parterna ska titta på tillsammans.  

För det andra verkar tittande på film, serier och dokumentärer vara en del av att konstruera 

par och förhåller sig till det tredje skiftet genom att konstrueras till att vara någonting trevligt, 
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vilket styr parternas förhandlingsramar. Med anledning av detta kan det sägas att tittandet är 

relaterat till en trevlighetsnorm som följer specifika känslo- och uttrycksregler.  

För det tredje verkar det som att intervjupersonerna och deras partner tilldelar olika vikt i 

förhandlingen utifrån tittandets syfte, där intervjupersonerna beskriver att det finns en skillnad 

mellan kvalitét och brukstittande, samt film eller dokumentärer och serier. Vilket förefaller 

avgöra om intervjupersonerna kan använda sig av en gåvoekonomi till varandra eller inte, 

med följd att de är generösa mot varandra när det är en liten insats. 

Vilka eventuella påverkansstrategier och mikromakt använder parterna i processen? 

För det fjärde framställs beslutsprocessen som frustrerande för samtliga intervjupersoner, 

vilket till del kan bero på att parternas smak förefaller vara genuskodad, med följd att både 

intervjuade män och kvinnor verkar använda sig av mikromakt som ett sätt att korta ned 

förhandlingstiden och få igenom sin vilja. Samtidigt verkar kvinnor använda mikromakt i 

mindre utsträckning och i högre grad acceptera att se någonting de inte är intresserade av för 

trevlighetens skull och för att stanna kvar i parternas responsorium.  

Vilken funktion har beslutsprocessen och tittandet för intervjupersonerna och deras relation?  

För det femte beskrivs tittandets syfte som avkoppling, fast analysen visar att tittande på film, 

serier och dokumentärer också hjälper paren att skapa en gemenskap som är meningsfull och 

för parterna närmare varandra.  

För det sjätte framstår tittandet som socialt betydelsefullt även utanför parternas relation,  

eftersom det möjliggör en gemenskap med övriga samhället. Dels som samtalsämne vid  

intervjupersonernas sysselsättning och dels som en allmängiltig kunskap som fungerar som ett 

socialt kitt i samhället i stort.  

För det sjunde säger sig parterna vilja titta på film, serier och dokumentärer tillsammans och 

indirekt skapa en gemenskap inom relationen, samtidigt som resultatet talar för att skapandet 

av gemenskap riskeras genom att parterna använder mikromakt för att få igenom sin vilja 

eller lämna parets responsorium och istället titta själva i ett annat rum. Detta verkar bero på 
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att en önskan om att skapa en samhällelig gemenskap kan överstiga önskan om att skapa en 

gemenskap inom relation.  
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Avslutande diskussion 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur par väljer film, serier och dokumentärer att titta på 

gemensamt och vad detta har för betydelse. Resultaten tyder på att om ett par saknar 

uppenbara saker som förenar dem som exempelvis barn, husdjur eller gemensamma 

investeringar, verkar det sannolikt att de själva behöver skapa en gemenskap. Det 

undersökningen har visat är att tittande på film, serier och dokumentärer fungerar som ett sätt 

att skapa samhörighet inom en relation och på ett icke ansträngande sätt skapa 

sammanhållning och något ömsesidigt att tala om. Vad mera är så framstår tittandet som en 

förenande aktivitet som överbryggar till andra gemensamma aktiviteter under eller efter 

tittandet, såsom att fika, pyssla eller rita, vilket kan leda till andra konversationer som anses 

viktiga och meningsfulla för parens relation.  

Det är tydligt att tittande på film, serier och dokumentärer inom en kärleksrelation är en del i 

konstruktionen av att göra par. Emellertid beskrivs tittandet som en enkel aktivitet utan krav 

på engagemang, som tidigare nämnts ändå bidrar till en gemenskap i relationen. Detta visar 

på en ökad kommodifiering av parrelationer, där tittande på rörlig bild och då i synnerhet ett 

förhållandevis passivt tittande, kan ses som en strategi som parter använder sig av för att leva 

upp till praktiken runt konstruktionen av par, samtidigt som parterna lever upp till kraven från 

sin sysselsättning. Med andra ord så kan parterna umgås på ett enkelt sätt och känna sig och 

framstå som en god partner, fastän de är för trötta efter sin sysselsättning för att göra 

aktiviteter som också skapar en gemenskap i relationen men kräver ett större engagemang.   

I fråga om hur parterna väljer vad de ska titta på, så är det tydligt att det sker genom en 

förhandling. Mot den bakgrunden gör intervjupersonerna en skillnad mellan bruksserier som 

de tittar på passivt och kvalitetsserier som de tittar på aktivt. Detta återspeglas i parens 

förhandling, där kvalitetsserier beskrivs kräva en större investering av engagemang, samtidigt 

som dessa också ger paret mer innehåll att bygga en gemensam mening runt. I själva verket 

kan detta också förklara varför parterna endast använder en gåvoekonomi vid valet av 

bruksserier, då dessa inte skapar en särskilt stark gemenskap så kan gemenskapen istället ökas 

genom användandet av gåvoekonomin.  
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Det är tydligt att ett ritualiserat och slentriant tittande på bruksserier utrycker en brist på eller 

nedprioritering av andra gemensamma aktiviteter som ger paren ett sammanhang. Som en 

följd av detta minskar då sannolikt relationens kollektiva kärna, då tittandet på bruksserier 

kan antas ske istället för någon annan presumtiv aktivitet som hade kunnat stärka relationen. 

En liknande uppfattning diskuterar Lefebvre inom den materiella världen, då människor antas 

prioritera sin materiella konsumtion utifrån nya sociala behov. Följaktligen pekar uppsatsen 

på att detta verkar ske på ett liknande sätt även idag, men också med utgångspunkt i 

människors tid och engagemang.  

Ett oväntat resultat i undersökningen var den skillnad som intervjupersonerna gjorde runt 

förhandling av hemmets obetalda hushållsarbete och förhandling av gemensamt tittande. 

Detta tyder på att paren graderar sina interna ekonomier och gör skillnad mellan hemmets 

andra och tredje skift, det vill säga hushållsarbete och känslohantering kopplat rekreativt 

tittande. Som jag tidigare antytt skapar detta tydliga ramar för förhandlingarna med åtföljande 

känslo- och uttrycksregler för respektive ramverk. En förklaring till detta är att rekreativa 

paraktiviteter bygger på att parterna kommer överens och kan göra aktiviteten tillsammans, 

men också att det inom praktiken parrelationer finns en trevlighetsnorm runt rekreativa 

paraktiviteter som paren förhåller sig till.  

Ett annat oväntat resultat var att flera intervjupersoner beskrev att de såg på film och serier 

med sin partner under deras gemensamma måltider. Detta skulle ha förefallit som otänkbart 

bara för något decennium sedan och kan tyda på att det sker en amerikanisering av Sverige. 

Detta kan också betraktas som ett uttryck på att den gemensamma kärnan i konstruktionen av 

par minskar, då delade aktiviteter som krävt ett större socialt engagemang ersätts med nya 

aktiviteter som kräver en mindre ansträngning.  

En oroande aspekt som framkom i studien var den individuella orientering som visade sig i 

flera av intervjupersonernas berättelser, i synnerhet när det egna intresset för en serie framstod 

som viktigare än relationens gemenskap. Även om intervjupersonerna inledningsvis utrycker 

en kollektiv orientering och en önskan om att titta tillsammans med sin partner, verkar 

beskrivningen av deras handlingar skildra ett mer individualistiskt resonemang där de är 

beredda att lämna den gemensamma trevlighetsramen om kostnaden för förhandlingen blir 
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högre än den individuella vinsten av att se det specifika programmet. Detta kan betraktas som 

en förskjutning från relationer konstruerade runt en delad gemenskap, till en mer fristående 

organisering där parterna i högre utsträckning är ensamma tillsammans.  

I enighet med tidigare forskning kan resultatet av denna studie tolkas som att valet av film 

och serier vid gemensamt tittande hos intervjuade par följer en genuspraktik, där smak såväl 

som parternas förväntande agerande bär spår av genuskodning. Studien visar att det finns ett 

lokalt utrymme i genuspraktiken i relationen till den samhälleliga, vilket talar för att 

förhandlingarna har ett utrymme att präglas av den individ som har starkast vilja i respektive 

förhandling. Mot den bakgrunden finns det en möjlig utveckling att förhandling runt 

rekreativa aktiviteter hos par kommer att bli svårare om genuspraktikerna blir mer jämlika, 

som en följd av att de kvinnliga parterna inte blir lika tillmötesgående. Något som utifrån 

Hochschilds forskning om familjen skulle kunna leda till ett känslounderskott inom 

relationerna som riskeras att utvecklas till att bli ett rent utbyte. 

Vid en första skymt förefaller tittandet på film, serier och dokumentärer som jämställt och att 

parterna beskriver en jämlik ideologi. Vid närmare anblick visar analysen att ritualen runt 

tittandet tyder på genuspraktiker som är präglade i traditionella genusinstitutioner där män i 

större utsträckning bestämmer och kvinnor i större utsträckning anpassar sig, vilket både 

påverkar genuspraktiker, känslo- och uttrycksregler samt känslostrategier. Detta skulle kunna 

leda till en upplevd konflikt mellan trevlighetsnormen och en uppfattad orättvisa eller ett 

minskat intresse för tittandet hos främst de kvinnliga parterna, vilket i sin tur kan leda till att 

gemenskapen inom relationen minskar. Lösningen på detta vore att parterna i allmänhet och 

den manliga parten i synnerhet ökar sin kollektiva orientering och att de manliga parterna tar 

ett större ansvar för att skapa en gemenskap inom relationen.  

Uppsatsens semistrukturerade form med sokratiska frågor har fungerat bra för att samla in den 

kunskap som intervjupersonerna ansåg var viktig. Intervjuernas längd på 30 - 45 minuter var 

lämpliga för uppsatsens längd och frågeställning. För liknande studier rekommenderas fler 

frågor om fördelningen av hemmets obetalda arbete och vad intervjupersonerna och deras 

partner gör efter att de sett färdigt det program eller den film som de valt, för att kunna få en 
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större förståelse för intervjupersonerna och deras partners ideologi. Det hade också varit 

användbart att använda forskning om individualism som teoretisk utgångspunkt.  

Avslutningsvis var uppsatsens syfte att undersöka hur par väljer filmer, serier och 

dokumentärer att titta på gemensamt och vad det har för betydelse. Undersökningens resultat 

visar att par väljer film genom förhandling och att tittandet är en del av konstruktionen av 

parrelation, där rekreativa aktiviter inom konstruktionen förhåller sig till en trevlighetsnorm 

med specifika känslo- och uttrycksregler. Tittandet förefaller ha en stor betydelse för 

skapandet av gemenskap inom relationerna, men också för skapande av gemenskap med 

samhället i stort.  

Förslag på framtida forskning  

Eftersom denna uppsats undersökte personer i åldern 20 - 40 år, utan barn i heterosexuella 

parrelationer, så vore det intressanta att dels undersöka beslutsprocessen hos äldre personer i 

heterosexuella relationer utan barn eller med utflyttade barn, fast också undersöka samma 

ämne fast med en urvalsgrupp i åldern 20 - 40 med barn i heterosexuella relationer, för att se 

om någonting ändras när relationen får en inre kärna. Det vore också intressant att se om 

mikromakt och genuskodad mikromakt användes bland samkönade par i deras beslutsprocess 

och tittande.  
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Bilaga 1

Intervjuguide


Kort introduktion där jag tackar för medverkan och berättar att det är en uppsats som skrivs vid 
Umeå Universitet och att den handlar om filmtittande hos par, informerar om att deltagandet i 
studien är frivilligt och att intervjupersonen när som helst kan avsluta intervjun, att intervjuerna 
kommer att anonymiseras, att intervjuerna endast kommer att användas till uppsatsen


• Vad gillar du för typ av film och serier? 

• Hur får du information om nya filmer eller serier?

• Hur ofta ser du på film eller serier? 


• Hur stor del av detta är tillsammans med din partner?

• Vad gillar din partner för typ av film och serier?

• Varför ser du och din partner på film eller serier tillsammans?


• Vem brukar ta initiativet till att se film eller serier i er relation? 

• Hur brukar det initiativet se ut? 


• Hur går det till när ni väljer film eller serier?

• Vad tänker du om det?


• Vad gör ni om du och din partner vill se helt olika filmer eller serier?

• Hur viktigt är det att ni båda är nöjda över valet? 


• Hur går du tillväga ifall du har en film eller serie som du verkligen vill se för att det ska bli den ni 
väljer? 

• Vad brukar hända då?

• Vad gör du om din partner inte vill se filmen eller serien som du föreslagit?


• Hur gör din partner för att övertala dig att se en film eller serier som han/hon vill se? 

• Vad brukar hända då? 

• Vad gör du om du inte vill se filmen eller serien som föreslagits? 


• Vilka andra orsaker finns det som kan påverka vilken film eller serie som ni väljer att se? 


• Vad händer om ni tillsammans valt att se en film som du egentligen inte har någon lust att titta 
på? 


• Vad händer om ni tillsammans valt en film att titta på som du gärna vill se, fast som du märker 
att din partner inte alls har någon lust att kolla på? 


• Hur ofta blir valet av film eller serier en källa till irritation eller konflikt? 

• Hur utrycks denna irritationen?

• Under vilka omständigheter blir det en källa till dålig stämning? 

• Vad tänker du om det? 


• Hur talar du och din partner om själva processen att välja film? 

• Vad talar ni om då? 


• Vad brukar din partner göra när ni har sett klart? 


• Med vem eller vilka diskuterar du filmer eller serier som du sett eller vill se? 

• Hur viktig är det för dig att vara uppdaterad och ha kunskap om film och serier?


• Vilken är nästa film eller serie du ska se? 

• Har du några frågor till mig?


Avslut där jag tackar för deras tid och berättar var resultatet kommer att publiceras. 



Intervjupersoner sökes till uppsats om filmtittande  

Hej! 

Jag heter Gustav Sjöstedt och skriver just nu min kandidatuppsats i 
socialpsykologi vid Umeå Universitet. Uppsatsen kommer att handla om 
filmtittande bland par genom nättjänster.  

Jag söker dig som är mellan 20 - 40 år som lever i en heterosexuell relation 
utan barn, där du och din partner ser på film tillsammans genom en 
nättjänst och skulle gärna vilja intervjua dig om dina erfarenheter.  

Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter och min förhoppning är att 
kunna genomföra intervjun någon gång mellan 26/11 och 9/12 (vecka 48 
eller vecka 49). 

Alla personuppgifter kommer att avidentifieras och uppsatsen kommer  att 
följa allmänt rådande forskningsetiska riktlinjer.  

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta mig 
eller min handledare.  

vänligen

Gustav Sjöstedt, intervju@gazt.se, 070-531 35 65 

Åsa Gustafson, Lektor i Sociologi Asa.gustafson@soc.umu.se 0730-770 
999 

Bilaga 2
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