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Sammanfattning 

 

Jag har genom observationer studerat anknytningsbeteenden i sju familjer 

tillhörande ett av världens ursprungsfolk – karener.  Familjerna bor i en by i 

bergen i norra Thailand. Mitt syfte var att observera och beskriva hur 

anknytningsbeteenden och samspel kan se ut i familjer där barnen lever väldigt 

nära sina föräldrar, och där flera generationer ofta bor tillsammans. Min 

frågeställning var: ”Hur knyter familjemedlemmarna i en karenfamilj an till 

varandra?” Jag studerade samspelet mellan barn och vuxna, mellan föräldrarna, 

och ibland även mellan mor/farföräldrar och övriga familjemedlemmar. 

Observationerna kompletterades med frågor till föräldrarna. 

 

I studien blev det tydligt att kultur, fysiska förutsättningar som hur man bor, 

samt socio-ekonomiska faktorer som hur man får sin försörjning, påverkar 

anknytningsbeteenden. Familjerna i studien är alla självförsörjande småbönder, 

vilket gör det möjligt för barnen att vara med sina föräldrar en stor del av 

dygnet. Familjerna lever nära tidigare generationer, och barnen har ofta flera 

anknytningspersoner. Barnen använder långt upp i åldern sina 

anknytningspersoner som en tydlig trygg bas, samtidigt som de har stor frihet att 

utforska världen. Föräldrarna har en tydlig medvetenhet om att barn behöver 

mycket tid och närhet till sina föräldrar. Eftersom alla sitter och arbetar på 

golvet har barnen enkelt tillgång till vuxna. Samtal, leenden och skratt är viktiga 

i anknytningen mellan familjemedlemmarna. Den fysiska närheten mellan barn 

och vuxna är stor.  Mellan föräldrarna är ett av det starkaste anknytningsbanden 

det faktum att de behöver varandra.  

 

Sökord: anknytningsmönster, ursprungsbefolkning 
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Abstract 

 

By observations in seven families belonging to the Karen people, I have been 

able to study the attachmentpatterns in families of an indigenous group living in 

villages in the mountains of Northern Thailand. The purpose of the study is to 

observe and describe how attachment and bonding is built up in families where 

the children live very close to their parents, and where several generations live 

together. The question I brought in to the study was: ”How do family members 

in a Karen family bond with each other?” I studied the interaction in between 

children and parents, in between the parents, and sometimes in between 

grandparents and other family members. Interviews were added to the 

observations.  

 

In the study it becomes clear that culture, physiological conditions as how the 

families live, as well as socio-economical factors as how the family gets there 

income, are all affecting the attachment patterns in the family. All families in the 

study are self-sufficient farmers, which makes it possible for the children to be 

together with their parents throughout the day. Different generations live close 

to each other, and the children often have several attachment figures. The 

children use their attachment figures as safe bases throughout their childhood, 

also having a lot of freedom to explore the world in and around the village. The 

parents are well aware about that children need a lot of time and proximity with 

their parents. As everyone is doing their work sitting on the floor, the children 

have easily access to the adults. Conversations, smiles and laughters are 

important parts of the bonding process in between the family members. The 

physical closeness in between children and parents is constantly there, while the 

strongest bonding factor in between the parents is the fact that they need each 

other. 

 

Keywords: attachment patterns, indigenous people 
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Förord 

 

Det har varit en otroligt vacker och inspirerande upplevelse att få förmånen att 

kliva in i dessa familjers liv och få uppleva så mycket närhet och kärlek mellan 

familjemedlemmarna. Mitt stora tack till de sju familjer som generöst öppnat 

sina hem för att göra den här studien möjlig. Min önskan är att många fler barn  

skulle få uppleva närhet till vuxna på samma som barnen i den här studien får. 

 

Jag vill framföra mitt varma tack till Dachö Yoklasanaprai, som tog mig med till 

sin hemby, letade reda på familjer åt mig, introducerade mig för dem, och 

tolkade under observationerna och intervjuerna. Med sin värme och lågmäldhet 

engagerade hon sig precis lagom mycket i familjerna för att göra 

observationerna möjliga. 

 

Jag vill också tacka Equmeniakyrkan som gjort det möjligt för mig att under 

flera år arbeta med karener i norra Thailand. 
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ANKNYTNINGSBETEENDEN I FAMILJER  

TILLHÖRANDE ETT URSPRUNGSFOLK 

 

Jag har under sammanlagt åtta år arbetat med minoritetsgruppen karener i norra 

Thailand. Under de senaste fem åren har jag hållit kurser om barn och familjeliv, 

för föräldrar, men också för personal som arbetar med barn i olika projekt och 

på institutioner. Syftet med dessa kurser har varit att uppmuntra föräldrar att 

hålla kvar de starka familjeband som karener alltid haft, i en tid där det samhälle 

som karenerna lever i förändras snabbt och utmanar familjestrukturen. Under 

kurserna och under mina besök ute i byarna, har jag genom deltagarnas 

berättelser och mina egna iakttagelser uppfattat att det finns en närhet, både 

fysisk och känslomässig, mellan föräldrarna och de yngre barnen, åtminstone 

upp till ca 10-årsåldern. Föräldrarna har sällan frågor kring hur de ska bemöta de 

yngre barnen, utan frågorna handlar om relationen till äldre skolbarn och 

tonåringar, som föräldrarna ”tappar” när de flyttar in till staden för att gå i skola. 

 

När jag däremot arbetat med svenska familjer, har jag ofta fått frågor från 

föräldrarna kring barnets beteende under barnets tidigare år. De svenska 

föräldrarna har ofta lite förebilder av hur man lever nära sina små barn. Många 

känner intuitivt att de vill ha en stor fysisk närhet till sina barn, men är osäkra på 

om det är rätt. Barnen vistas i barnomsorgen under många av sina vakentimmar, 

från det de är 1-1 ½ år, vilket rent praktiskt minskar möjligheterna till fysisk 

närhet.   

 

Under mina kurser med karener hörde jag ofta: ”Vi pratar aldrig om relationer 

och känslor i våra familjer. Vi har inte ord för det.” Den återkommande 

kommentaren gjorde mig nyfiken på att få studera hur samspelet och 

anknytningen i karenfamiljer i verkligheten ser ut. Om familjemedlemmarna 

inte pratar om känslor och uttrycker kärlek och tillhörighet med ord, vilket vi i 

västvärlden ofta har uppfattningen är något viktigt i anknytningsprocessen, hur 

byggs då anknytningen och känslan av tillhörighet i stället?  

 

Mitt syfte har därför varit att observera och beskriva hur anknytningsbeteenden 

och samspel kan se ut i familjer där man inte pratar så mycket om känslor och 

inte uttrycker sin kärlek till varandra med ord. Frågeställningen jag arbetat 

utifrån har varit: ”Hur knyter familjemedlemmarna i en karenfamilj an till 

varandra?” Jag har studerat samspelet mellan barn och vuxna, mellan 

föräldrarna, och ibland även mellan mor/farföräldrar och övriga 

familjemedlemmar. 
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TIDIGARE FORSKNING 

 

För att få en tydlig teoretisk grund för mina observationer, valde jag att läsa och 

kort referera till tidigare forskning om 

- anknytningsteorin 

- anknytningsmönster i icke-västerländska kulturer 

- anknytningsmönster hos en folkgrupp 

- karenernas familjeliv 

 

 

Anknytningsteorin 

 

Anknytningsteorin började utvecklas under 40-talet då psykoanalytikern och 

forskaren John Bowlby (1969) började ana ett samband mellan kontaktbrott i 

relationen till föräldrar under barndomen och senare utveckling. Efter flera års 

studier och forskning blev det allt tydligare för honom att spädbarnet söker 

närhet till en eller ett par vårdare, för att få skydd och bli en del av gruppen, och 

att barnets utveckling är beroende av att en eller flera vårdare kan se, förstå och 

bemöta barnets behov av närhet och ge den respons och den trygghet som 

behövs för att barnet ska utveckla en trygg anknytning. Alla barn i alla 

mänskliga kulturer knyter an till sina vårdnadshavare. Det är detta som 

Ijzendoorn och Sagi kallar universalitetsprincipen (van Ijzendoorn & Sagi, 

1999).  

 

Det finns mycket forskning om anknytningsteorin, men jag har valt att kortfattat 

ta upp några områden som har relevans för mina observationer: 

- anknytningsbeteende 

- anknytningsmönster 

- anknytningshierarki 

- pappornas roll 

- anknytning mellan två individer i en parrelation 

 

 

Anknytningsbeteende 

Barn söker från den allra första stunden i sitt liv närhet och kontakt med någon 

vuxen. Det är detta som kallas anknytningsbeteende. Anknytningsbeteendet 

aktiveras i situationer där barnet upplever otrygghet. De vanligaste situationerna 

som brukar nämnas är 

- då avståndet till anknytningsobjektet blir stort 

- då främmande personer finns i barnets närhet 

- då barnet har gjort sig illa 

- då barnet är sömnigt 
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I dessa situationer behöver barnet stöd eller skydd, och söker sig till den vuxne. 

Den vuxne svarar då med ett omvårdnadsbeteende. Hur omvårdnadsbeteendet 

ser ut beror till stor del på vad den vuxne själv upplevt som barn. Ett gott 

omvårdnadsbeteende innefattar förmåga  

- att ge barnet beskydd 

- att trösta barnet 

- att höra/se och tolka barnets signaler 

- att reagera på ett förutsägbart sätt 

 

När barnet känner sig tryggt vill barnet utforska. Ett barn med trygg anknytning 

växlar mellan utforskande och kontaktsökande (Broberg, 2006). 

 

 

Anknytningsmönster  
Anknytningsmönster är det svar barnet får på sitt anknytningsbeteende, det 

påverkar hur barnet uppfattar sig själv, och hur det kommer att förhålla sig till 

andra. Mary Ainsworth forskade tillsammans med Bowlby (1978) och 

utvecklade främmandesituationen, där ett barn mellan 12 och 18 månader 

studeras under sammanlagt 25 minuter, och under denna tid två gånger separeras 

i tre minuter från mamman. I främmandesituationen studerar man framförallt 

hur barnet reagerar när mamman kommer tillbaka och anknytningsbeteendet 

väcks till liv. Utifrån sina observationer kunde Ainsworth (1978) observera tre 

olika mönster i anknytningsbeteendet: 

 

Otrygg - undvikande anknytning, s.k. typ A.  

Barnet undviker mamman och söker inte upp henne. Barnet beter sig som om 

det inte behöver tröst, men psykofysiologiska mätningar visar att barn i den här 

situationen och med det här beteendet är stressade.  

 

Trygg anknytning, s.k .typ B.  

Barnet söker snabbt kontakt med mamman, förväntar sig gensvar och blir snabbt 

tröstad och återgår till leken.  

 

Otrygg – protesterande/ambivalent anknytning, s.k. typ C.  

Barnet söker sig till mamman, men avvisar henne snabbt igen. Det tar lång tid 

innan barnet kommer till ro och låter sig tröstas. 

 

När forskare studerat (Broberg, 2006) hur mammorna beter sig överlag i 

samspelet med barnen, kan de se att mammor till tryggt anknutna barn är 

tillgängliga och lyhörda och vill samarbeta med barnet. Mammor till barn med 

undvikande beteende är otillgängliga och har svårt att klara av att barnet 

behöver dem och att svara på barnets signaler. Mammor till protesterande barn 
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är inkonsekventa, de söker ofta kontakt med barnet snarare utifrån sina egna 

behov än barnets, och ger oftare gensvar på negativa känslor än positiva.  

 

Dessa tre anknytningsmönster – A, B och C – är organiserade former av 

anknytning. Barnet har funnit ett sätt att relatera till den vuxne. Men det finns 

också barn som inte lyckas hitta en strategi att förhålla sig till den vuxne. De 

byter strategi hela tiden, men har ofta ett av A, B och C mönstren som 

grundmönster. Barn med desorganiserad anknytning, också kallad typ D, har 

ofta föräldrar som ger oberäkneliga svar på anknytningsbeteendet, vilket gör 

barnet förvirrat. Dessa barn visar ofta rädsla för föräldern. För dessa barn är det 

svårt att utveckla en självbild och att relatera till andra. 

 

 

Anknytningshierarki    

Man brukar beskriva anknytningsrelationer som hierarkiskt organiserade 

(Cassidy, 1999). I toppen av hierarkin finns den som är barnets fastaste punkt – 

den som barnet helst vänder sig till vid fara, vilket oftast – men inte alltid – är 

mamman.  Hur många anknytningsrelationer som små barn utvecklar beror på 

hur många personer barnet har en nära relation till. Men det verkar som att det 

sällan är fler än fem personer (van Ijzendoorn & Sagi, 1999). Det verkar vara så 

att den person som tar hand om barnet nattetid ofta står överst i 

anknytningshierarkin (Morelli & Tronick, 1991). Barn är mer skyddslösa 

nattetid, och knyter därför an mer till den som då tar hand om dem (Sagi et al., 

1995; Broberg, 2006) 

 

 

Pappornas roll 

Redan Bowlby såg att pappor ofta umgås med sitt barn på ett annat sätt än vad 

mammorna gör (Bowlby, 1988). Även Grossman et al. har sett detta i sina 

undersökningar (1988, 2002). Pappor erbjuder ofta mer stimulans i leken, och 

leder ofta barnet ut i utforskandet. Lamb har i sin forskning sett att barn runt 

slutet av första levnadsåret visar samma reaktioner mot pappor som mot 

mammor när de utsätts för separation och att båda föräldrarna duger som trygg 

bas om bara den ena är närvarande, men att de flesta barn föredrar mamma om 

båda är närvarande (Bornsteing & Lamb, 1992). 

 

 

Anknytning mellan två individer i en parrelation 

Även som vuxna behöver vi en trygg anknytningsperson som bas för vårt 

utforskande, oftast är det vår partner. En parrelation utvecklas ofta från flirtande 

till förälskelse och sedan till en etablerad anknytning. Partnerns närvaro ger ett 

lugn.  Så småningom utvecklas relationen ytterligare ett steg – till ett 

partnerskap, där det känslomässiga beroendet blivit ännu starkare. Partnern har 



 11 

blivit en trygg bas som ger lugn och kraft att utforska/arbeta/utvecklas. 

Jankowiak & Fischer (1992) menar att parrelationer utvecklas från passionerad 

förälskelse till psykologisk trygghet i de flesta av världens kulturer.  

 

 

Anknytningsmönster i icke-västerländska kulturer 

 

Det finns inte mycket forskning om anknytningsbeteende och 

anknytningsmönster i familjer från kulturer i Asien, Afrika eller Latinamerika. I 

en översikt över den då existerande forskningen hittade van Ijsendoorn & Sagi 

(1999) endast 14 studier som var gjorda över kulturgränser. De studier som finns 

fokuserar oftast på antalet procent av olika anknytningstyper, i stället för att titta 

på om själva grunderna för anknytningsteorin är kulturanpassade.  

 

Ett par av de anknytningsstudier som genomförts i icke-västerländska kulturer är 

Miyake, Chen och Campos i Japan (1985), och Oppenheim, Sagi och Lamb i 

Israel (1988). I båda studierna fann man hög andel av typ C-anknytning, vilket 

betyder otryggt protesterande/ambivalent anknytningsmönster.  

 

Hewlett och Lamb genomförde 2005 en undersökning om barns situation i de få 

kvarvarande jägar- och samlarsamhällen som finns kvar på jorden, dvs 

samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske, samt 

insamling av vilda växter. De konstaterade att människorna i dessa samhällen 

hade mycket knappa ekonomiska resurser, men barnen fick mycket tid, 

uppmärksamhet och kroppskontakt – av båda föräldrarna och av andra vuxna 

runtomkring dem. Barnen utvecklades därför väl. Deras undersökning visade 

också att barn kan ha en trygg anknytning till flera personer (Hewlett & Lamb, 

2005). 

 

 

Mary Ainsworth’s anknytningsstudie i Uganda 

Mary Ainsworths första studie av anknytning under barnets första levnadsår 

gjordes i byar utanför Ugandas huvudstad Kampala 1954 (Ainsworth, 1967; 

Broberg, 2006). Hon fick först kontakt med sex familjer, men allteftersom 

anmälde sig fler familjer till hennes studie. Hon gjorde tvåtimmars-

observationer i varje familj en gång varannan vecka under barnets första nio 

månader, där hon tittade på samspelet mellan mamma och barn. Hon 

observerade och beskrev vilken typ av omvårdnad under det första levnadsåret 

som barnet behöver, för att kunna använda föräldern som trygg bas för att 

utforska världen under det andra levnadsåret. Hon tittade på balansen mellan 

barnets anknytnings- och utforskandesystem, anknytningens faser, och 

individuella skillnader i anknytning p g a olika omvårdnadserfarenheter.  
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Ainsworth (1978) använde en för utvecklingspsykologin ny observationsmetod: 

noggranna observationer av barnet i dess naturliga miljö, som hon sedan 

kompletterade med intervjuer med mammorna med hjälp av tolk. Studien i 

Uganda jämfördes sedan med hennes nästa studie som gjordes i Baltimore i 

USA (Ainsvorth 1978). Det Mary Ainsworth kom fram till var att likheterna 

mellan anknytningsutvecklingen i de två kulturerna var slående.  

 

Det hon dock såg var att barnen i Uganda var vana vid en mycket mera 

kontinuerlig och fysisk kontakt med mammorna jämfört med de amerikanska 

barnen. Hon såg också att de var mindre vana vid främlingar, vilket gjorde att 

deras anknytningssystem aktiverades lättare när mamman tillfälligt lämnade 

barnet med en främling. För att kunna studera de amerikanska barnens 

anknytningssystem, som inte aktiverades så lätt, behövde Ainsworth skapa 

främmandesituationen, där barnet i en studiemiljö observeras när föräldern 

lämnar barnet för en kort stund. Det som observeras i främmandesituationen är 

barnets balans mellan utforskande och trygghetssökande, och barnets förmåga 

att använda sig av föräldern som trygg bas (Ainsworth, 1978). 

 

En intressant aspekt som Ainsworth upptäckte var att mammorna i hennes studie 

föredrog olika omsorgsstilar. En del mammor tyckte om att ha mycket 

ögonkontakt, andra använde helst verbal kontakt medan andra använde mest 

kroppskontakt. Ainsworth (1971) konstaterade i sina jämförelser att det inte 

spelade så stor roll vilken omsorgsstil mamman använde, det viktiga var hennes 

känslighet och lyhördhet för barnets signaler – hur hon kunde registrera, tolka 

och svara på barnets signaler. Hon såg fyra dimensioner i mammans lyhördhet 

som var av betydelse: 

- Graden av lyhördhet för barnets signaler och kommunikation: kan hon 

tolka och svara på barnet signaler? 

- Acceptans-bortstötande: kan hon acceptera barnet fast barnet gör något 

dumt? 

- Samarbete-inblandning: kan hon respektera barnets integritet och egna 

önskningar? 

- Tillgänglighet-ignorans: kan hon vara både fysiskt och psykiskt 

närvarande i barnets vardag? 

(Ainsworth, 1971) 
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Kritik av att anknytningsteorin är byggd på västerländskt tänkande 

 

Rothbaums et al jämförelse mellan USA och Japan 

 

En undersökning som diskuterats mycket är den undersökning där Rothbaum et 

al. jämför trygg anknytning i Japan och i USA (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake, 

& Morelli, 2000). De menar att anknytningsteorin helt är byggd utifrån 

västerländska perspektiv, och kritiserar de hypoteser som anknytningsteorin 

bygger på, dvs  

- att vårdarens inkännande leder till trygg anknytning 

- att trygg anknytning leder till social kompetens 

- att tryggt anknutna barn använder anknytningspersonen som en trygg bas 

för sitt utforskande. 

De menar att de mått man inom anknytningsteorin mäter inkännande, kompetens 

och trygg bas med är byggda på västerländskt tänkande: man mäter och 

värdesätter barnets autonomi, individualisering och utforskande. 

 

Men inkännande betyder olika i olika kulturer. I de studier Rothbaum et al. 

(2000) hänvisar till, ser de att inkännande för japanska föräldrar mer handlar om 

känslomässig närhet och förälderns roll att hjälpa barnet att reglera sina känslor, 

medan det för amerikanska föräldrar handlar mer om att möta barnets behov och 

att respektera barnets försök att själv tillgodose sina behov.  

 

Japanska mammor pratar mer känslor med sina barn, medan amerikanska 

föräldrar ger information. Japanska mammor har längre stunder av fysisk 

kontakt med sina barn, medan ögonkontakten spelar en större roll i relationen 

mellan de amerikanska föräldrarna och barnen. När föräldrarna försöker avleda 

barnen uppmuntrar de japanska föräldrarna barnen att titta på dem själva, medan 

amerikanska föräldrar uppmuntrar barnen att titta på saker. De japanska 

föräldrarna försöker leda barnet in i kontakt, medan de amerikanska föräldrarna 

försöker leda barnet in i självständighet.  

 

När anknytningsteoretiker pratar om ett kompetent barn menar de ett barn som 

är självständigt, utforskande, har bra självförtroende och bra kamratrelationer, 

och öppet visar känslor (Rothbaum et al., 2000). I många kulturer, som den i 

Japan, ses i stället beroende av andra, och förmåga att anpassa sina egna behov 

efter andras, som kompetens. I kulturer där det är viktigt att uppnå harmoni bör 

egna behov och känslor inte uttryckas, självständighet är inte ett ideal, utan 

idealet är människor som kan anpassa sig till gruppen. 

 

Det visar sig också i undersökningar att japanska ettåringar inte utforskar i 

samma utsträckning som amerikanska, utan är mer mammafokuserade än 

omvärldsfokuserade (Rothbaum et al., 2000). I den japanska kulturen är 
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samspel och beroende viktigare än utforskande och självständighet. I japanska 

finns ett uttryck – amae – som till stora delar stämmer med det vi kallar 

anknytning. Det betyder ”att vara beroende av och förutsätta någon annans 

kärlek”. Det uttrycker vad ett barn känner när det söker sin mamma. De 

japanska mammorna och barnen visade mer och starkare sorg när de var från 

varandra. 

 

 

Anknytningsmönster hos en folkgrupp 

 

Det finns också forskare som studerat och reflekterat kring om man kan 

identifiera ett visst anknytningsmönster i en kultur som helhet. Anknytning 

handlar ju i grunden om att ha någonstans, någon, att vända sig till vid fara. Det 

är fara, eller risk för fara, som får barnet att söka sig till anknytningspersonen. 

En anknytningsperson ger barnet trygghet, men förbereder också barnet så att 

barnet kan leva tryggt i det sammanhang där det befinner sig. Vad som är farligt 

och vad som är tryggt är olika i olika kulturer. Vad som betraktas som farligt, 

vart man vänder sig och vilka strategier man använder vid fara, är olika i olika 

kulturer. Dessa forskare, varav Patricia McKinsey Crittenden (2000) är en, 

menar att man därför kan se att en kultur, ett folk, utvecklat ett 

anknytningsmönster som generellt sett gäller för hela folket. För att kunna 

identifiera en kulturs anknytningsmönster behöver man titta på: 

- Vad betraktas som fara, både historiskt och i nutid? 

- Strategier för att hantera fara. 

(McKinsey Crittenden,  2000) 

 

Kulturer utvecklas över lång tid och speglar inte bara samtida förhållanden, utan 

också vad som historiskt sett betraktats som faror, inklusive förhållanden som 

påverkas av geografin och klimatet – och hur man skyddar sig mot farorna. 

 

McKinsey Crittenden har gjort en sammanställning över anknytningsforskning i 

Sverige, Finland och Sovjet, och funderar utifrån denna sammanställning om det 

finns något som skulle kunna kallas ”ett folks anknytningsmönster” (McKinsey 

Crittenden, 2000). I de flesta undersökningar där främmande situationen 

används visar det sig vara ungefär samma procent av tryggt anknutna barn, typ 

B, oberoende av i vilken kultur undersökningen görs. Däremot skiljer sig 

andelen procent mellan undvikande barn, typ A, och protesterande/ambivalenta 

barn, typ C. 

 

I främmandesituationen (Moilanen, 1979) visade sig de finska barnen vara tysta 

och behärskade, vilket också deras mammor var. Vid avsked och möte 

fokuserade barnen på leksaker och grät inte mycket, och det var lite av fysisk 

kontakt. Det mönster som dominerade var typ A – undvikande. 
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Bland de svenska barnen visade det sig i främmandesituationen (Bohlin, 1989) 

att typ C dominerade. Mammorna var ofta lekfulla och öppna när barnen sökte 

kontakt. De flesta barnen skrek snabbt och högt när de separerades från sina 

föräldrar.  

 

De ryska barnen visade också en större andel typ C beteenden (Ahnert, 1994) 

men på ett annat sätt. Barnen var mer passiva.  Mammorna verkade mer 

inkännande, men också mer passiva om man jämförde med de svenska 

mammorna. Det verkade finnas mer av en uppgivenhet i relationen.  

 

McKinsey Crittenden frågar sig om det kan vara så att återkommande fara/risk 

för fara, ger barnet fler tillfällen att uppleva trygghet hos föräldern? Många av 

världens barn lever i situationer där hela folket lever under fara. Kan det vara så 

att ett typ A eller typ C beteende i en sådan situation är det mest funktionella för 

att hantera faran? Kan det vara så att det tryggaste är att ha tillgång till alla 

strategierna, och att vara tryggt anknuten är att kunna välja vilken strategi som 

är den bästa i varje enskild situation (McKinsey Crittenden, 2000) 

 

 

Karenernas familjeliv 

 

Det finns inte mycket forskning om karenfamiljers relationsmönster, än mindre 

om karenernas anknytningsbeteende. På de två hemsidor som 

karenorganisationer själva lagt upp – www.karen.org samt 

www.drumpublications.org - för att sprida information om karenernas kultur och 

liv, finns ingenting specifikt om familjer. Nedan ges dock en bakgrund om 

karenerna och deras familjeliv, utifrån ett studiematerial som sammanställts för 

studieförbundet Bilda (Ernvik, 2008). Fakta i studiematerialet är hämtad från  

böckerna ”The Karen People of Burma” (Marshall, 1922), ”Peoples of the 

Golden Triangle” (Lewis & Lewis, 1984), “In search of the Karen King” 

(Hovemyr, 1989), samt “A land without evil” (Rogers, 2004). Denna 

introduktion om karenernas historia, folksjäl och familjeliv, ger en bakgrund 

som ger store förståelse för resultatet av observationerna.  

 

 

Karenernas historia 

Karener är ett av världens störta minoritetsfolk utan eget land. Det finns ca 6 

miljoner karener, de flesta bor i Burma, men det finns också en stor grupp av 

karener i Thailand, troligtvis ca 400 000. Under de senaste åren har karener p g a 

inbördeskriget i Burma fått möjlighet att flytta som kvotflyktingar till andra 

länder runt om i världen. Karenerna har sedan 700 talet f Kr funnits i Burma, 

framförallt i ett bergsområde längs gränsen till Thailand, som de kallar ”Landet 

http://www.karen.org/
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utan ondska”, och som de vill ha självstyre över. I Thailand har det troligtvis 

funnits karener sedan 4-500 år. Innan karenerna kom till Burma fanns de i det 

område som nu är Mongoliet, men lämnade troligtvis det området ca 2000 f Kr 

för att vandra neråt och slutligen hamna i Burma. 

 

Karener bär på en historia av att vara ett vilset folk, som blir bortkörda och 

invaderade. Det finns en berättelse om hur de tappade bort boken med 

livsvisdom som de från början fick sig, och därför har en tendens att klanta till 

det. Men de bär också på en längtan efter harmoni, att få leva i fred i ”Landet 

utan ondska”.  

 

 

Karenernas folksjäl 

Vad kännetecknar en karen? Är det en fråga som överhuvudtaget är möjlig att 

ställa? En folkgrupp består av en mängd individer, som alla har sina 

karaktärsdrag och egenskaper. Men ofta kan vi se att klimatet, livsförhållanden, 

den gemensamma kulturen och den gemensamma historien ändå påverkat ett 

folk, så att vissa drag utvecklats som känns igen hos många av individerna. Att 

identifiera dessa drag, eller folksjälen, kan vara till hjälp vid studier av en 

folkgrupp. Ofta har ett folks historia varit avgörande för hur dessa drag 

utvecklats. När man möter en karen är det första intrycket ofta att det finns en 

styrka, en stolthet och en seghet – egenskaper som antagligen utvecklats under 

förhållanden av förtryck och kamp för livet. Men det finns också en gemensam 

känsla av att vara föräldralösa, bortglömda. Det finns berättelser om att 

karenerna en gång i tiden var mäktiga och priviligierade, men sedan miste sina 

positioner. När en karen i Burma för många år sedan fick frågan av en 

antropolog vad som kännetecknar en karen, svarade han ”rädsla” – en annan 

egenskap som utvecklats under förtryck. Denna känsla kan bidra till att karener, 

som de själva uttrycker det, bland har svårt att ”ta för sig”. Det finns en djup 

längtan efter rättvisa och fred. Karenerna bär ett hopp om att en dag kommer 

deras förtryck ta slut. 

 

Karener är måna om att hitta vägar till samförstånd, att lösa åsiktsskillnader utan 

konflikt. Det kan leda till att problem tar ganska lång tid att lösa, och att beslut 

kan ta lång tid att fatta, men om alla får god tid på sig att göra sin åsikt hörd, 

brukar till slut en optimal lösning kunna hittas. Många av de som haft förmånen 

att få lära känna karener uttrycker att de är lätta att vara med, skrattar ofta och 

mycket, och är oerhört gästfria. 

 

Varje folk har sitt eget tema, som kommer till uttryck i språk, kläder, hantverk 

och även i religionen. Karenernas tema är en önskan om harmoni. De vill leva i 

harmoni med jorden och med varandra, och framförallt vill de liva i harmoni 

med andarna. Karenerna är ursprungligen animister, de tillber andar. Byprästen 
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har en betydelsefull funktion för harmonin, som medlare mellan människorna 

och andarna, då han leder de kollektiva ritualerna. Det finns även personliga 

”hushållsritualer”, där människorna själva tar kontakt med andarna. Under 1800-

talet blev många karener i Burma kristna, och i slutet av 1800-talet spred sig 

kristendom även till karenerna i Thailand. Det finns också många karener som 

blivit buddhister. I den by där studien utförts är de allra flesta kristna. 

 

 

Giftermål 

Karensamhället är ett matrilinjärt samhälle, där släktskapet räknas på kvinnans 

sida. Ett nygift par flyttar oftast till kvinnans by, där de antingen bor hos 

kvinnans föräldrar, eller flyttar till ett eget hus. Den yngsta dottern bor oftast 

kvar hos föräldrarna tillsammans med sin familj.  

 

Det finns fortfarande kvinnor som gifter sig väldigt unga, när de är 14-15 år. 

Enligt thailändsk lag är giftermål inte tillåtet före 18 års ålder, men om 

föräldrarna godkänner det kan ungdomarna gifta sig ändå, och äktenskapet 

registreras sedan när de är 18 år. Föräldrarna är måna om att dottern hittar en 

man och inte ”blir över”, och tänker att det är bäst att hon gifter sig så snart som 

möjligt – då minskar ju också risken för att hon ska bli gravid utan att vara gift. 

Problemet för flickorna är att om man är gift får man inte gå i skolan, vilket 

innebär att de måste avsluta sina utbildningar redan under högstadietiden. Denna 

regel verkar dock börja luckras upp, så att även de gifta flickorna kan gå färdigt 

sin utbildning. Förr var det ofta föräldrarna som valde ut vem barnen skulle gifta 

sig med, ibland redan när barnen var små. Nu väljer alltfler själva sin 

livspartner, men föräldrarnas åsikt spelar stor roll. Karener gifter sig sällan med 

någon som inte är karen, men det börjar bli vanligare i och med att alltfler bor i 

städerna.  

 

Just detta att paret inte själva valt varandra, uppger många är anledningen till att 

många par har problem i sina äktenskap. Andra orsaker är att kvinnorna ofta 

drar ett stort lass vad gäller sysslorna i familjen, medan männen får allt svårare 

att hitta sätt att försörja familjen. För att hitta arbete tvingas en del män vara 

borta från familjen långa tider i sträck. Alkohol är ett problem, och även andra 

droger. Trots att många har problem i äktenskapet är det få som skiljer sig. Det 

är inte heller vanligt med ”en andra fru – älskarinna”, som det annars är i det 

thailändska samhället. Om det blir skilsmässa, stannar huset och barnen hos 

kvinnan, övrig egendom delas lika. 

 

    Förr förlovade man sig genom att byta pipa. Det finns en sed, att brudgummen 

innan bröllopet vistas ett par veckor i brudens hem, och under den tiden får 

kvinnorna i huset trakassera och reta honom hur mycket man vill – för att se om 
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han är en bra man. Bröllopet sker oftast i kvinnans hem, alla som vill får 

komma, och festligheterna kan vara i ett par dagar.  

 

Många karenkvinnor upplevs till en början blyga, de säger inte så mycket, och 

ibland håller de för munnen när de skrattar. Men i ett sammanhang där de 

känner sig trygga kan berättelserna bli många och långa. Överhuvudtaget 

berättar karener gärna historier, och svarar hellre på en fråga med en historia än 

med en kort mening.  

 

 

Barn och barnuppfostran 

När en kvinna blir gravid bör hon följa vissa förhållningsregler. Förr födde de 

flesta i byn, assisterade av andra kvinnor, men nu föder alltfler på närmaste 

sjukhus – vilket kan ligga långt bort. Under regnperioden kan det vara omöjligt 

att ta sig från byn med bil, vilket leder till att fler föder hemma då.  Thailändska 

staten har under många år haft ett utbrett preventivmedelsprogram som även nått 

karenerna, så att de flesta familjer inte har fler än två barn. Det vanligaste 

preventivmedlet är p-stavar som opereras in under huden och som räcker i flera 

år. 

 

Barnen ammas ofta länge, upp till 3-5 års ålder. Barnen sover ofta med mamma 

och pappa tills de är i 10-års åldern. Papporna är mycket med barnen. De bär 

ofta de små barnen i sjal. De tar med barnen på ärenden eller går runt med dem i 

byn och kikar in hos grannarna.  

 

 

Vardagsliv och arbetsfördelning 

Kvinnorna har ansvar för det mesta av hushållsarbetet. De har huvudansvaret för 

maten. Ofta serveras två mål mat om dagen, ett på morgonen och ett på kvällen, 

vid båda målen äts ris. Eftersom större delen av ingredienserna kommer från 

egna odlingar och egen uppfödning, innebär matlagningen en hel del 

förberedelsearbete. Maten lagas över öppen eld. Kvinnorna har huvudansvaret 

för odlingarna, som framförallt är ris, men många odlar också bönor, pumpa, 

kål, och andra grönsaker. Framförallt odlar man för eget bruk, men många 

familjer försöker även odla något som går att sälja, t ex kaffe, för att få in lite 

pengar till hushållet.  

 

Karenerna använder sig traditionellt av svedjebruk, vilket betyder att man efter 

att ha huggit ner träd på en plats i skogen, sedan bränner området. Fältet 

används sedan under ett år, och får sedan vila i ca sex år. Detta sätt att odla 

används dock mindre och mindre, eftersom karenerna hela tiden får mindre och 

mindre mark, då allt mer mark avsätts för nationalparker. Det har också införts 

restriktioner mot att elda av områden, eftersom det blir så mycket partiklar i 
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luften under den tiden av året som eldningen sker, som påverkar luften negativt i 

stora områden. Detta leder till att karenerna är begränsade till mindre 

odlingsytor, och att mer konstgödsel används. Karener har ofta grisar och höns. 

Djuren tillhör vanligen kvinnorna. 

 

Kvinnorna har huvudansvaret för att samla ved. Veden bärs hem i korgar på 

ryggen. Om veden behöver huggas gör männen oftast det. Nuförtiden finns det 

vatten draget till de flesta byar, och även till de flesta hushåll. De allra flesta 

hem har solceller som ger tillräckligt med elektricitet till en lampa under ett par 

timmar under kvällen, samt till att ladda ett par ficklampor. Allt fler byar får nu 

elektricitet draget fram till byn. 

 

Kvinnorna väver. De börjar väva när de är 4-5 år gamla, men det är egentligen 

när de är runt 10 år som de lär sig ordentligt. De börjar med att väva tyg till 

väskor, sedan sin egen vita klänning, och så småningom börjar de på tyget till 

sin brudklädsel. Man väver på enkla vävar med envarpsteknik, sittande på golvet 

med väven spänd mellan väggen och sig själv. Tygstyckena, som blir ca 45 cm 

breda (en kvinnobredd), sys sedan ihop till tunikor, blusar, skjortor -  tygstycken 

att använda till kjolar eller bärtyg, väskor mm. Eftersom allt sys av raka stycken 

behöver tyget aldrig klippas till. 

 

De flesta män klarar av att göra det mesta av kvinnornas sysslor (utom att väva), 

och många män delar sysslorna med kvinnorna. Männen försöker ofta hitta 

sysslor som kan ge en penninginkomst till familjen, t ex att hugga bambu i 

skogen som de sedan säljer. 

 

 

Utbildning 

Många som bor i byarna uppe i bergen har inte gått mer än fyra-sex år i skola, 

om ens det, och kan inte läsa. Om de endast gått kort tid i thailändsk skola kan 

de ofta inte prata thai flytande. En del av dem kan läsa karen men inte thai. Det 

gör att de har svårt att hjälpa barnen med läxor, och att ta till sig skriftlig 

information. Nu går alltfler till årskurs nio, och en del har även möjlighet att läsa 

på gymnasiet. 
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SYFTE 

 

Mitt syfte var att observera och beskriva anknytningsbeteenden mellan 

medlemmar i karenfamiljer, för att lära mig mer om anknytning och samspel i 

allmänhet, men också hur det gestaltar sig i karenfamiljerna i synnerhet. Jag såg 

det som en unik möjlighet att studera anknytning.  

 

Jag valde att gå in i observationerna med en öppen frågeställning: Hur ser 

anknytningsbeteendet ut?  

o Mellan föräldrar och små barn?  

o Mellan föräldrar och äldre barn? 

o Mellan föräldrarna? 

o Mellan barn och mor- och farföräldrar? 
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METOD 

 

Val av metod 

 

Jag valde att observera och beskriva anknytningsbeteenden mellan 

familjemedlemmar i karenfamiljer genom att sitta i ett hörn och helt fokusera på 

vad som händer i samspelet mellan familjemedlemmar.  

 

Jag sammanställde en lista på vilka anknytningsbeteenden jag ville fokusera på 

under mina observationer. Jag valde också att formulera några frågeställningar 

som jag om tillfälle gavs kunde ställa under observationerna (se s. 24-25). Jag 

ville inte att mina observationstillfällen till största delen skulle bli intervjuer, så 

jag valde därför att endast ställa någon enstaka fråga vid tillfällen som öppnade 

upp för det. 

 

 

Observationsroll 
För att observera anknytningsbeteenden i familjerna valde jag att använda mig 

av deltagande observation. Deltagande observation innebär att vara bland 

människorna samtidigt som de studeras och observeras. Jag deltar, inte bara som 

forskare utan också som människa (Fangen, 2005).  

 

Deltagande observation rör sig på en skala som går från att endast observera till 

att endast delta (Fangen, 2005). Under mina observationer befann jag mig 

någonstans i mitten på den skalan. Eftersom jag inte hade så stora möjligheter 

att kommunicera direkt med flera av familjerna, blev det naturligt att inta en mer 

observerande roll. En tolk, som var närvarande vid samtliga observationer, var 

mer deltagande (hon småpratade med både barn och vuxna, medan de vuxna 

höll på med sina sysslor och barnen sprang runt etc.). Då och då bad jag tolken 

att tolka vad som sas mellan familjemedlemmarna.  Varken jag eller tolken 

deltog i aktiviteterna i familjen, vi åt inte heller med familjen.  

 

 

Urval av data 

 

Urvalet styrdes för det första av ett ”temaidentifierat universum” (Fangen, 

2005), dvs informanterna har en gemensam egenskap, i detta fall att de är 

familjer som hör till folkgruppen karener och bor i en by som fortfarande lever 

på ett ursprungligt sätt. När jag pratade med min tolk för att förbereda 

uppsatsen, föreslog hon att vi skulle utföra studien i hennes hemby, Baan Klang, 

vilket gjorde att hon fungerade som ”portvakt” och öppnade dörren in till dessa 

familjer så att jag fick tillträde till deras liv. Jag bad henne att plocka ut familjer 

med lite olika konstellationer, men gärna med ett barn under tre år i varje familj, 



 22 

eftersom det är under barnets tidigaste år som anknytningsbeteenden är starkast. 

Observationerna skedde i sammanlagt sju familjer. Alla familjer som 

tillfrågades tackade ja till att delta i studien.  

 

 

Bakgrundsfakta om de familjer som observerats 

 

Alla familjer som observerats bor i Baan Klang, en karenby i norra Thailand. 

Ingen vet riktigt hur gammal byn är, den är nog åtminstone 200 år, men flyttade 

för ca 80 år sedan till den plats där den är nu. Det finns ca 60 hushåll i byn. En 

stor del gifter sig inom byn, och alla är på ett eller annat sätt släkt med varandra. 

Alla par i undersökningen har valt varandra, ibland med lite hjälp från andra, 

men ingen har blivit intvingad i sitt äktenskap.  

 

Husen är byggda av teak och bambu, med tak av eternit. Boendeytan är en 

trappa upp, men en del av ytan under huset har ofta ett trägolv där man kan sitta, 

och resten används som garage och förråd. Husen har ofta ett stort öppet rum 

som används som vardagsrum, två mindre rum med dörr till som används som 

sovrum, och ett till större rum - köket, med eldstad i ena hörnet och vattenkran 

och med gott om springor i golvet som används som disk- och tvättplats. De 

finns oftast inga möbler i huset, eventuellt kan det finnas ett eller två skåp. 

Kläderna hänger ofta på galgar på en lina. Riset förvaras i säckar i 

vardagsrummet. 

 

Badrummet finns i ett eget hus på gården, där finns vattenkran och tunnor med 

vatten så man kan skopa över sej, och ståvarianten av en vattentoalett som man 

spolar för hand. Byn har fram tills nu inte haft elektricitet, utan varje hushåll har 

haft en liten solcellsplatta som räckt till ett lysrör under ett par timmar på 

kvällen samt för att ladda ficklampsbatterier. Nu har elektricitet dragits fram till 

byn, och alla rum har lysrör uppsatta, och TV-apparaterna börjar hitta in i 

hemmen. Alla i byn har sina egna risfält och även andra odlingar. Odlingarna 

ligger runtom byn och de flesta tar motorcykeln dit. En del familjer har även bil, 

som de använder när de ska till staden. Det finns tre affärer och en liten 

bensinmack. Det finns ingen hälsovårdscentral, utan byborna måste åka till 

närmaste mindre stad eller den större staden när de behöver hälsovård.  

 

I byn finns förskola för barn 4-6 år, med drygt 20 barn och en lärare, och en 

skola åk 1-6 med knappt 40 barn och tre lärare. All undervisning i skolan sker 

på thai. Just i den här byn kommer en karenlärare och undervisar i karen två 

timmar i veckan. Kvalitén på undervisningen i byskolorna är ofta sämre än i 

städerna, och även i den här byn klagar föräldrarna under ett par av samtalen på 

att lärarna inte undervisar i alla ämnen som de ska undervisa i. För vidare studier 

måste barnen bo på internat vid skola i den mindre staden eller i den större 
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staden nere i dalen. Nu studerar de flesta ungdomar t o m högstadiet eller 

gymnasiet, några få fortsätter på högskola. De allra flesta återkommer efter 

avslutad utbildning till byn.  

 

Alla i byn är kristna. I det vardagliga livet betyder det att deras nätverk är ännu 

starkare än det oftast är i en annan by, att de tar det lugnt på söndagar vilket 

bidrar till bättre hälsa, att bruk av alkohol inte är lika utbrett och att skilsmässor 

är ovanliga. Kyrkan ligger på en kulle i kanten av byn, och där samlas byborna 

både på söndagar och andra dagar. Det finns också en samlingssal som kan 

användas för diverse samlingar i mitten av byn.  

 

 

Insamlingsmetod 

 

Jag och tolken besökte tillsammans karenfamiljerna i deras hem. Vi besökte 

varje familj under 3-4 pass på ungefär 2 timmar per gång. De flesta besöken 

skedde under morgnar och kvällar när familjerna var samlade. Flera av 

familjerna hade jag också möjlighet att träffa och observera utanför hemmet: på 

risfältet, hos grannarna, i kyrkan, på promenad i byn. Det gav ytterligare 

perspektiv på relationerna dem emellan. 

 

 

Fokus under observationerna 

Mitt uppmärksamhetsfokus under observationerna var att titta på 

anknytningsbanden, dvs 

1. Hur och när tar familjemedlemmar ögonkontakt med varandra? 

2. Vilka pratar med varandra och vad pratar de om? 

3. Vilka har kroppskontakt, och när och hur sker kroppskontakten? 

4. Försiggår känslomässig intoning? Mellan vilka? Hur märks det? 

5. Ler familjemedlemmarna mot varandra? 

6. Försiggår lek? Mellan vilka, och vad för sorts lek? 

7. Är familjemedlemmarna medvetna om var i rummet/huset de andra 

familjemedlemmarna finns? 

8. Hur mycket tid delar man med varandra och finns nära varandra? 

9. Hur möter man varandra efter separation och hur säger man hej då till 

varandra? 

10. Hur svarar de på frågan ”Hur vet ni att ni älskar varandra?” 

 

Dessa fokus valde jag utifrån mina tidigare erfarenheter som socialsekreterare 

och familjeterapeut, av att observera anknytningsband, samt utifrån Ainsworths 

observationer (1971). Hon konstaterade att mammorna framförallt använde tre 

omsorgsstilar: ögonkontakt, samtal och kroppskontakt – därav valet av de första 

tre fokusen.  
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Då det inte var möjligt att fokusera på allt detta mellan alla familjemedlemmar 

under hela observationen, valde jag att fokusera på något av anknytningsbanden 

under en stund mellan ett par av familjemedlemmarna, samtidigt som jag 

försökte att ändå få en mer generell bild över anknytningsbanden i varje enskild 

familj. 

 

Intervjuer 

Jag kompletterade observationerna med informella konversationer, där jag 

inkluderade frågor, som jag försökte att föra in naturligt i vad som hände och 

sas.  

 

De frågor jag ställde om och när tillfälle gavs var: 

Om parrelationen: 

- Vad gjorde att du blev kär i din make/maka? 

- Längtar du efter din man när han är borta? 

- När bråkar ni? 

- Vad har ni för tips till andra par? 

- Har ni alltid älskat varandra? 

 

 Om barn: 

- Vad behöver barn för att må bra? 

- Hur vet du vad ditt barn behöver? 

- Hur visar du kärlek till dina barn? 

- Hur är det att vara mamma? 

- Hur är det att vara pappa? 

- Om barnen inte lyder, vad gör ni då? 

- Vad gör ni om barnen bråkar? 

- Vem har lärt er att vara föräldrar? 

I några av familjerna bad jag dem också att beskriva sina barn.  

 

Den enda fråga jag ställde i alla familjerna var: ”Hur vet ni att ni älskar 

varandra?”. En variant av den frågan var: ”Hur visar du kärlek till din 

make/maka?”. 

 

 

Bearbetning och analys av data 

 

Under observationerna förde jag anteckningar över så mycket som möjligt som 

jag kunde fånga upp utifrån mina frågeställningar. Jag sammanställde sedan 

mina intryck av varje familj till en berättelse om familjen, med en 

sammanfattning av vilka anknytningsbeteenden som jag uppfattat, utifrån de 

fokus jag valt för mina observationer. Denna sammanställning är förstås väldigt 
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subjektiv, eftersom den helt och hållet är min tolkning av vad jag sett och 

uppfattat. 

 

Jag jämförde sedan mina iakttagelser med den litteratur som jag läst, för att 

bättre förstå vad jag observerat, och för att på något sätt kunna kategorisera 

mina iakttagelser, utifrån de tre teman jag fokuserat på: 

- Anknytning – beteende, mönster, hierarki, pappornas roll, och anknytning 

i parrelationen. 

- Anknytningsmönster i icke-västerländska samhällen. 

- Anknytningsmönster hos en folkgrupp. 

 

 

Kvalitetsvärdering 

 

Det går inte att göra några generaliseringar utifrån denna studie. Materialet är 

alldeles för litet, det sammanhang som de observerade familjerna lever i är på 

många sätt för unikt, och observationen är inte gjord på ett sådant sätt att 

materialet ska kunna jämföras med andra grupper.  

 

De resultat som kommer fram i denna studie går dock att se hänvisningar till i 

andra studier, som t ex Ainsworth’s studie där hon ser att mammorna har olika 

omsorgsstilar (Ainsworth, 1971). 

 

Resultaten kan dock, även om de inte kan jämföras med andra grupper, ge idéer 

om hur samspel och anknytning kan se ut, och hur föräldrar intuitivt samspelar 

med och knyter an till sina barn. Resultaten ger också andra idéer än de vi i 

västvärlden är vana vid, om hur ett starkt parförhållande kan byggas upp. 

 

 

Etiska beaktanden 

 

Informationskravet 

Varje familj blev på förhand tillfrågad om de vill vara med i studien. De 

informerades om att deltagandet var frivilligt, och att de kunde avbryta sin 

delaktighet när de så önskade. De fick information om att jag och tolken ville 

besöka deras hem vid flera tillfällen för att observera samspelet, och att jag 

förde anteckningar om vad jag såg. De informerades om syftet med studien, och 

att den kommer att publiceras i Sverige, på svenska.  

 

Samtyckeskravet 

Alla familjer som tillfrågades samtyckte till att delta i studien, och inbjöd oss till 

sina hem. Alla gav medgivande till att berättelserna om dem publiceras 

tillsammans med deras förnamn, så länge inte publiceringen sker på thai eller 
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karen. Samtycket dokumenterades tillsammans med övriga anteckningar. Mitt 

val att presentera dem i studien med deras förnamn, bygger på att jag insåg att 

det skulle bli för komplicerat för mig att hålla isär dem om jag gav dem andra 

karennamn. 

 

Konfidentialitetskravet 

Att observera människor i deras eget hem innebär alltid ett intrång i den privata 

sfären. Inte minst om syftet med observationerna är att observera samspelet 

mellan familjemedlemmar, som ju ändå är något väldigt intimt på många sätt. 

Karener är vana vid att besökare kommer och går i hemmen, och sitter ner för en 

pratstund, eller bara för att vara tillsammans en stund. Det verkade därför som 

att ingen av familjerna upplevde att jag och min tolk kom och gjorde intrång i 

deras familjeliv, utan snarare att de kände sig utvalda, och tyckte att det var 

spännande att få delta i studien, och att också genom mina frågeställningar få 

reflektera över sina liv. Tolken är en mycket omtyckt person, och många 

uppskattade också de små pratstunder de fick med henne under observationerna.  

 

Materialet som samlats in under observationerna har inte publicerats på 

engelska, thai eller karen. Det skyddar de som medverkat, eftersom det är ytterst 

få andra svenska som varit i den besökta byn. Det gör dock att det inte är möjligt 

för de observerade att själva ta del av studien. Kunskapen har inte kunnat 

återföras till de medverkande. Tolken, som är den som förutom jag själv haft 

tillgång till hela materialet, är en kvinna som alla har stort förtroende för, och 

som är känd för att inte föra uppgifter vidare från en person till en annan, vilket 

bidrog till att jag valde henne som tolk. Tolken har också skrivit under ett 

dokument att hon inte för personliga uppgifter från observationerna vidare.  

 

Nyttjandekravet 

Uppgifterna om personer i denna studie kommer inte att lämnas över till och får 

inte användas av någon annan instans i något annat syfte. 
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RESULTAT 

 

Presentation av de familjer jag observerat 

 

Familj 1:  

Mamma Näphå, 25 år, har inte gått i skola, kommer från en annan by. 

Pappa Witthiya, 34 år, har gått 6 år i grundskola och 3 år på motsvarande 

Komvux. 

Barn: sonen Nawa, 18 månader. 

Föräldrarna har varit gifta i tre år. De hittade varandra genom gemensamma 

bekanta, som tipsade Witthiya om att kontakta Näphå. 

Familjen bor tillsammans med farmor och farfar. 

 

Familj 2: 

Mamma Djamdjori, 20 år, har gått ut gymnasiet. 

Pappa Kabån, 31 år, har läst jordbruk på högskolan 

Barn: sonen Tomtåm, 8 månader 

Föräldrarna har varit gifta i drygt ett år. Familjen bor tillsammans med farmor 

och farfar. Mormor och morfar bor precis intill. 

Familjen har en liten affär, under sin bostad. Det finns gott om plats att sitta i 

och utanför affären, och det är ständigt människor i rörelse i och runt deras hem. 

 

Familj 3: 

Mamma Suphan, 35 år, har gått sex år i skola, är äldst av 4 syskon 

Pappa Somchay, 38 år, har gått sex år i skola. Är äldst av 12 syskon. 

Föräldrarna har varit gifta i 9 år. 

Barn: Dottern Mesitaa, 8 år, sonen Tånklaa, 6 år, sonen Silaa, 2 år. 

Familjen bor sedan några år i ett eget hus som de själva byggt lite i utkanten av 

byn. Innan dess bodde de med mormor och morfar. Farmor och farfar, mormor 

och morfar finns i byn. 

 

Familj 4: 

Mamma Anusaay, 36 år, har gått ut gymnasiet 

Pappa Chaydet, 34 år, har gått sex år i skola (är bortrest under mina besök). 

Pappan kommer från en annan by med en annan dialekt. 

Föräldrarna har varit gifta i 11 år. 

Barn: Sonen Yåtpho 9 år, dotter Lamphaan 6 år. 

Tidigare bodde familjen tillsammans med mormor och morfar, som bor precis 

intill. Yåtpho sover ofta över hos mormor och morfar. 

 

Familj 5: 

Mamma Darasot, 33 år, har gått sex år i skola 

Pappa Niwä, 38 år, har gått sex år i skola, men kan inte läsa och skriva 
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Barn: Dottern Wanida 13 år, går i åk 7 på en skola i staden där hon bor på 

elevhem, sönerna Ekachai och Ekaphom som är tvillingar 10 år. 

Både mor- och farföräldrar bor i byn, och föräldrarna har alla sina syskon med 

familjer i byn. Familjen bodde tillsammans med mormor och morfar tills för åtta 

år sedan. 

 

Familj 6: 

Mamma Kiriyaa, 22 år, har gått nio år i skola 

Pappa Montri, 25 år, har gått 6 år i skola 

Barn: Dottern Kåyaa, 2 år 

Familjen bor tillsammans med mormor och morfar och två morbröder. 

Även Montris föräldrar, och både Kåyaas och Montris syskon med familjer bor i 

byn. 

 

Familj 7: 

Mamma Siidjan, 60 år, mormor till Kåyaa 

Pappa In, 70 år, morfar till Kåyaa 

Siidjan och In bor tillsammans med dotter, svåger och barnbarn, och två söner. 

 

 

Beskrivning av varje familj utifrån observationerna 

 

Beskrivning familj 1 

När Näphå flyttade med sin nyblivne man till hans hemby, var hon 22 år och 

hade aldrig varit utanför sin egen by. Hon hade bott hemma hos mamma och 

pappa hela sitt liv. Men hennes man hade lovat hennes pappa att ta hand om 

henne. De flyttade in i mannens barndomshem, där också hans föräldrar bor, och 

efter en tid lärde hon känna andra unga kvinnor i byn. Efter ett och ett halvt år 

föddes Nawa. Båda föräldrarna beskriver honom som en frisk och stark pojke, 

och uttrycker tacksamhet över att de inte behövt åka till sjukhuset så ofta som de 

ser många andra föräldrar behöva. Näphå ammar honom fortfarande. Han 

började gå när han var ett år, pratar inte så mycket, men verkar förstå det mesta 

som sägs till honom, och är ständigt på upptäcktsfärd. Näphå var hemma på 

dagarna med Nawa tills han var ett år. Då började hon följa med sin man ut till 

risfältet och jobba igen, och Nawa är hemma hos farmor på dagarna. Under året 

hon var hemma hjälpte farfar till med odlingarna. 

 

Näphå berättar att hon tycker det är jobbigt varenda gång hon ska gå från Nawa. 

Han gråter när hon går. Redan när hon tar på sej den röda arbetsskjortan börjar 

han gråta. Men när hon kommer hem ser hon att han har det bra med farmor, 

även om han så fort han ser mamma börjar gråta och vill till henne igen.  
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Det jag såg under observationerna var en pojke som använde framförallt 

mamma, men även pappa och farmor som en trygg bas i sitt utforskande av 

världen. Det var framförallt mamma som Nawa gick till när han var trött, orolig 

och rädd. Hans band till mamma nästan syntes i rummet.  

 

Under en av morgonobservationerna gjorde jag ett schema över Nawas rörelse 

mellan de vuxna. 

 
 

Under en tidsperiod på ungefär 1 ½ timme gick Nawa sammanlagt 30 gånger för 

att finna trygghet hos en vuxen: till sin mamma 9 gånger, till sin pappa 13 

gånger, till farmor 5 gånger, till farfar 3 gånger och till grannen som var på 

besök 1 gång. Ungefär var tredje minut sökte Nawa trygghet, och fick den. 

 

När jag frågade Näphå vad barn behöver för att må bra svarade hon: ”De 

behöver vara med mamma.” ”Hur vet du vad ditt barn behöver?”, fortsatte jag. 

Hennes svar var enkelt: ”Om han är hungrig gnäller han. Om han vill gå och 

titta så går han och tittar. Om han är trött visar han att han vill bli buren.” 

 

Näphå och Wittiya tittade inte ofta på varandra under mina besök. Men de 

pratade en del, om vad de skulle göra under dagen och annat praktiskt. De rörde 
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ingenting vid varandra, satt inte ens nära varandra. Däremot mötte jag dem vid 

två tillfällen utanför hemmet, och såg då kompletterande sidor av deras relation. 

Det ena tillfället var en sen eftermiddag när jag var ute och gick en bit utanför 

byn, och stötte på dem vid ett fruktträd vid vägen. De hade stannat motorcykeln, 

just skalat varsin stor mango, de skrattade och åt, och verkade ha väldigt roligt 

tillsammans. Det andra tillfället var när de jobbade på några vänners risfält nära 

varandra. Hemma observerade jag däremot att Näphå gjorde mycket av 

hushållsarbetet själv. Witthiya hjälper till, men Näphå var den som drev. 

 

När jag frågade Witthiya hur han visar kärlek till sin fru svarade han: ”Jag tar 

hand om min fru, det har jag lovat hennes pappa.” Och när jag frågade Näphå 

hur hon förstår att hennes man älskar henne svarade hon: ”Min man har lovat att 

ta hand om mig och skydda mig eftersom jag inte bor hos min mamma och 

pappa längre. När jag inte mår bra tar han hand om mig, ser till att jag får 

medicin och tar med mig till sjukhuset om det behövs. Han ser till att jag inte 

behöver jobba om jag inte mår bra.” Witthiya och Näphå valde varandra för att 

de båda ”blivit över”. När en karenflicka är över 20 börjar föräldrarna bli oroliga 

om hon inte är gift, och Witthiya var redan över 30. När jag frågade dem vad de 

tänkte när de såg varandra första gången fick jag bara fniss till svar. 

 

Så här går det att beskriva relationerna i familjen: 

 

 

 

 

 



 31 

Nawa har ett tjockt band till mamma, hon är den stora tryggheten. 

Men bandet till pappa är också tjockt.  

Bandet till farmor är tunnare, och till farfar nästan obetydligt. 

Mamma och pappa har ett ordentligt band till varandra, men deras band till 

Nawa är tjockare. 

Både mamma och pappa har band till farmor. Witthiya har också band till farfar, 

de både arbetar och roar sej tillsammans. Däremot uppfattar jag att Näphå 

liksom Nawa inte har så mycket band till farfar.  

 

Nawa är oerhört älskad och har hela tiden tillgång till trygga vuxna samt en 

värld att upptäcka.  

 

1. Ögonkontakt: Mellan Nawa och föräldrarna mycket. Mellan föräldrarna i 

princip ingen. 

2. Samtal: Ett konstant samtal mellan alla. 

3. Kroppskontakt: Mellan Nawa och föräldrarna samt farmor mycket, 

Mellan föräldrarna ingen. 

4. Känslomässig intoning: Mamma tonar hela tiden in mot Nawa. Pappa 

tonar in när han fokuserar på det. Farmor tonar in när hon har ansvaret att 

ta hand om Nawa. Jag uppfattar en viss känslomässig intoning mellan 

föräldrarna. 

5. Leenden: Leenden förekommer, men alla vuxna i familjen har ganska 

allvarliga ansikten, och ingen har snabbt till leendet. Nawa ler inte heller 

ofta. 

6. Lek: De vuxna leker med Nawa så fort han ber om det. Men långa stunder 

strosar han runt för sig själv. 

7. Medvetenhet om var de andra är: Alla är medvetna om var de andra är. 

8. Tid: När familjemedlemmarna är i huset är de till största delen 

tillsammans i köksregionen. Pappa går ut och gör lite ärenden emellanåt. 

Farmor är till största delen närvarande, men farfar endast korta stunder. 

Han sitter hellre utanför huset och pratar med sina vänner.  

9. Möte och farväl: Nawa blir ledsen när mamma åker. Mamma uttrycker att 

hon också tycker det känns jobbigt när hon ska åka. När mamma kommer 

tillbaka vill hon snabbt till Nawa. Nawa blir glad att se mamma, men är 

då också lugn och trygg med farmor. När pappa kommer och går reagerar 

inte Nawa. Mamma och pappa säger inget till varandra när de går och 

kommer, mer än möjligtvis information om vart de ska. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Jag tar hand om min fru.” ”Min man tar hand om 

mig.” 
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Beskrivning familj 2 

Kabån och Djamdjori har alltid känt varandra, men det var inte förrän för ett par 

år sedan som de blev ett par, eftersom Kabån är 11 år äldre än Djamdjori. De har 

båda studerat utanför byn, Kabån i flera år eftersom han också har en 

högskoleutbildning, men båda valde att komma tillbaka till byn. I byn har de en 

affär som är en av samlingspunkterna, och Kabån är också ordförande i 

sparlånskommittén.  

 

Deras son Tomtåm var vid observationen 8 månader, och fanns i affärens 

centrum, både fysiskt eftersom hans hängmatta hängde mitt i affären, men också 

eftersom alla ville prata och kela med honom. Barnen lekte med honom, de 

vuxna ”klämde” på honom. Många av kunderna satt och pratade en stund med 

Kabån eller Djamdjori eller andra kunder – en del kom nog dit mer för att prata 

än för att handla. 

 

Djamdjori var hemma med Tomtåm på dagarna, medan hennes man och 

farföräldrarna var ute på fälten. Djamdjori träffade andra mammor som är 

hemma på dagarna, och så skötte hon hushållssysslorna hemma. Familjen äger 

en bil, och emellanåt åkte de ner till stan för att köpa varor till affären.  

 

Kabån och Djamdjori satt nära varandra när de pratade med mig och svarade på 

mina frågor, så nära att de rörde vid varandra. De log och skrattade mycket, 

både när de berättade för mig om sin familj och när de tittade på och pratade 

med Tomtåm. Det märktes att de var väldigt glada för sin son, inte minst 

uttryckte Kabån det: ”Jag är så glad att jag till slut blev pappa. Jag är ju över 30 

år.” Kabån höll Tomtåm i princip lika mycket som Djamdjori, men när Tomtåm 

gnällde fick kan komma till mamma som ammade honom en stund. När han 

somnade vid bröstet la hon honom i hängmattan mitt i affären, där hon med 

jämna mellanrum gav honom en liten knuff så att hängmattan hela tiden 

gungade. 

 

När jag frågade Kabån och Djamdjori hur de visar varandra att de älskar 

varandra svarade de: ”Vi hjälper varandra. Och vi försöker förstå varandra. Gräl 

är det ingen mening med.” Mellan Kabån och Djamdjori fanns hela tiden ett 

pågående samtal. De utstrålade en stolthet över varandra. Det kändes att Kabån 

var stolt över Djamdjori som var oerhört vacker, och att Djamdjori var stolt över 

Kabån som hade en högskoleutbildning, en affär och en bil. 

 

1. Ögonkontakt: Mellan Tomtåm och föräldrarna mycket. Mellan 

föräldrarna en hel del när de berättade för mej om sitt liv.  

2. Samtal: Ett konstant samtal mellan föräldrarna, och mellan föräldrarna 

och Tomtåm. 
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3. Kroppskontakt: Mellan Tomtåm och föräldrarna mycket. Föräldrarna 

rörde just inte vid varandra, men satt gärna så nära varandra att de rörde vi 

varandra. 

4. Känslomässig intoning: Både mamma och pappa tonade hela tiden in mot 

Tomtåm. Jag uppfattade en stark känslomässig intoning mellan 

föräldrarna. 

5. Leenden: Mamma och pappa log nästan hela tiden när de pratade med 

Tomtåm, och log ofta mot varandra. 

6. Lek: De vuxna lekte och pratade med Tomtåm hela tiden.  

7. Medvetenhet om var de andra är: Alla verkade medvetna om var de andra 

var. 

8. Tid: Både mamma och pappa var i affären, där Tomtåm kröp runt, eller 

låg i hängmattan mitt i affären och sov. Vid ett av besöken var pappa ute 

medan mamma lagade mat. Tomtåm var hela tiden hos mamma. Mitt 

intryck var att de gjorde det mesta tillsammans.  

9. Möte och farväl: Tomtåm blev glad både av att se mamma och pappa. 

Både mamma och pappa visade stor glädje när de såg Tomtåm. Tomtåm 

reagerade inte när pappa gick, mamma var hela tiden kvar. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Vi hjälper varandra. Och vi försöker förstå 

varandra.” 

 

 

Beskrivning familj 3 

Somchay och Suphaan var båda lite äldre när de gifte sej och fick barn. De var 

vänner i flera år innan. De är båda äldst bland sina syskon, Somchay växte upp 

med 11 yngre syskon, och det märktes att de båda var vana vid att hugga i och 

jobba och att bry sig om andra. Båda pratade mycket under våra besök, både 

med varandra, med barnen och med oss. De hade lugna glada röster, och det var 

mycket leenden och skratt. De ville gärna berätta. Båda var väldigt engagerade i 

hushållsarbetet, de hjälptes åt med både mat, disk, och badning av barn. Det 

märktes att de hade en medveten tanke om att göra det bra och tryggt för barnen: 

i huset fanns både en kant runt eldstaden och en grind för trappan, så att barnen 

inte skulle ramla. 

 

Barnen rörde sej runt båda föräldrarna hela tiden. Mesita ville gärna vara nära 

oss, visa oss sin fina klänning, men smög in till mamma lite då och då. Tångkla 

höll sig lite för sig själv, men kom efterhand fram allt mer, och Sila var med 

mamma eller pappa hela tiden. 

 

Suphaan berättade att hon är väldigt trött ibland. Hon jobbar ofta själv på fältet, 

så att Somchay kan vara ute i skogen och hugga bambu som han säljer så att de 

får in lite pengar så att de kan betala av lånet de tog för att kunna köpa tak till 

huset. De får inte så mycket hjälp av sina föräldrar, eftersom yngre syskon med 
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familjer bor hos föräldrarna, och föräldrarna framförallt hjälper dem. Hon 

berättade att hon dagen innan hade varit tvungen att ge sig ut på fältet innan 6-

åringen gick iväg till skolan, och han fick också gå hem själv innan hon kom 

hem. När hon hem såg hon att han hade diskat hela disken. Hon blev rörd när 

hon berättade om det. Hon har haft med Sila på fältet sen han var tre månader, 

burit honom i sjalen, och när han somnat lagt honom i den lilla bambuhyddan 

som finns vid fältet. ”Det var lättare när de andra barnen var små, för då bodde 

vi med mina föräldrar, och jag kunde lämna barnen hos dem.” 

 

Jag frågade Suphaan: ”Hur är det att vara mamma?” Suphaan svarar: ”Ibland är 

jag lycklig. Ibland är det mycket bekymmer, mycket ansvar att se efter dem hela 

tiden.” ”Vad behöver barn?”, fortsatte jag. ”Om de gnäller behöver de att jag bär 

dem, pratar med dem, tröstar dem.” ”Om barnen inte lyder, vad gör ni då?”, 

fortsatte jag. ”Först säger vi till dem. Sen lyfter vi bort dem från det de inte får 

göra. Men det händer inte ofta.”  

 

Sila trilskades lite när mamma ville mata honom, men efter en stund satte han 

sig i hängmattan och mamma fick mata. Efter maten diskade de stora barnen 

sina egna tallrikar. Det fanns en tydlig närhet mellan föräldrarna och barnen hela 

tiden, ett samtal, en kontakt, leenden. När de satt och åt pratade de med 

varandra, om vad som hänt under dagen. Även barnen deltog i samtalet.  

 

Jag frågade Somchay: ”Hur visar du kärlek till dina barn?” ”Jag kramar dem, 

bär dom, leker med dem.”, svarade han. ”På kvällen när jag är trött i kroppen ber 

jag dem massera mig. Sen berättar jag karensagor för dem. ”Hur är det att vara 

pappa?”, fortsatte jag. ”Det är roligt. Men ibland är jag trött. Då är jag inte på 

bra humör. Då blir jag högljudd, speciellt om barnen är busiga.” Somchay 

fortsätter: ”För det mesta är vi lyckliga för våra barn. Det är inte ofta vi är 

stressade eller oroliga. Gud tar hand om oss. Vi är friska. Jag har köpt medicin 

som vi kan ta när vi har feber, så vi inte behöver åka till sjukhuset.” ”Vem har 

lärt er att vara föräldrar?”, frågar jag. Somchay svarar: ”Jag vet inte. Vi har sett 

hur mamma och pappa gjorde med våra småsyskon, och så har vi lärt oss under 

tiden. När vi var barn fick vi hjälpa till mycket med småsyskonen.” 

 

”Beskriv era barn!”, bad jag. ”De är envisa”, svara Somchay. ”De vill gå och 

leka med sina kompisar, men vi vill att de ska vara hemma mera.” ”Metisaa är 

duktig att hjälpa till”, berättade Suphaan. ”Hon är en lugn och duktig storasyster. 

Hon tycker om att sjunga.” ”Sila tycker om att leka med bollar.” ”Vi tycker om 

att sporta i familjen”, berättade Somchay. ”Jag spelar fotboll på 

söndageftermiddagar med de andra männen i byn. Då kan jag inte tänka på 

några bekymmer.” ”Jag tycker om att spela volleyboll”, berättade Suphaan. 

”Vad gör du när du vill koppla av?”, frågade jag henne. Då sätter jag på radion 

och lyssnar på musik”, svarade hon och skrattade. 
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”Vad gör ni om barnen bråkar?” frågade jag. ”Vi hjälper dem att försöka förstå 

varandra.” ”Och vad gör barnen om mamma och pappa bråkar?”, frågade jag 

med glimten i ögat. ”Då frågar de varför vi bråkar.”, svarade Suphaan och 

skrattade. 

 

”Säger ni någon gång att ni älskar varandra?”, frågade jag. ”Två gånger i 

veckan”, svarar Suphaan. ”Inte när vi är arga.”, svarade Somchay och skrattade.  

”I andra familjer ger man blommor”, sa Suphaan, ”men inte i vår familj.” ”Men 

jag hör att ni pratar mycket med varandra”, sa jag. ”Ja, vi pratar mycket, och vi 

berättar allt för varandra.” ”Förstår ni varandra?”. ”Ja.”, svarade båda. ”Vad har 

ni för tips till andra par?” ”Hjälpa frun att tvätta och annat”, svarade Somchay. 

”När har ni roligt?”, frågade jag. ”När vi sitter på motorcykeln”, svarade 

Mesitaa som suttit och lyssnat. Och det såg jag när jag en stund tidigare mötte 

dem på motorcykeln på väg hem från fältet.  

 

Barnen vandrade hela tiden mellan hängmattan som var i vardagsrummet och till 

mamma och pappa som mest var i köket. Det blev tydligt hur även Mesitaa och 

Tångkla gjorde små turer med jämna mellanrum till mamma och pappa för att 

tanka närhet, säga något, eller fråga om något. Ibland satte de sig och hjälpte 

föräldrarna en stund med det de höll på med. Då och då bad föräldrarna om 

hjälp med något. De pratade om vad de behövde förbereda för morgondagen, 

och Tångkla fick göra i ordning sin matsäck. Mesitaa hade lov från skolan och 

skulle följa med ut på fältet för att hjälpa till att ta hand om Sila. 

 

När vi efter sista observationen gick hem från familjen sa jag till min tolk: ”Den 

här familjen pratar mycket med varandra.” ”Ja”, svarade hon, ”de förstår 

varandra.” 

 

1. Ögonkontakt: Mellan alla i familjen. Ofta. 

2. Samtal: Ett konstant samtal mellan alla. 

3. Kroppskontakt: Mellan föräldrarna och barnen mycket hela tiden, och 

mellan syskonen. Jag såg ingen kroppskontakt mellan föräldrarna. 

4. Känslomässig intoning: Både mamma och pappa tonade hela tiden in mot 

barnen. Jag upplevde också att de tonade in mot varandra.  

5. Leenden: Det var mycket leenden och skratt i familjen hela tiden. 

6. Lek: Syskonen lekte med varandra. Föräldrarna lekte inte så mycket med 

barnen, men inkluderade hela tiden barnen i det de gjord. Pappa berättade 

att han gärna berättar sagor. 

7. Medvetenhet om var de andra är: Jag upplevde att alla var medvetna om 

var de andra var. Barnen rörde sig hela tiden mellan mamma och pappa 

och varandra. De sökte hela tiden närhet.  
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8. Tid: Familjen var hela tiden tillsammans och jobbade tillsammans. Några 

var i köket, några var i vardagsrummet, men ingen var ensam någonstans. 

När pappa behövde åka iväg och handla tog han med sig åtminstone ett 

barn.  

9. Möte och farväl: Sila blev ledsen om pappa åkte utan att ta med honom, 

han ville ut och åka motorcykel. När de stora barnen gick till skolan sa de 

”hej då” till föräldrarna, som svarade. Sila blev aldrig lämnad av båda 

föräldrarna. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Vi pratar mycket. Och vi hjälper varandra.” 

 

 

Beskrivning familj 4: 

När vi kom hem till familjen berättade Anusaay att hennes man rest till sin 

hemby en vecka för att hjälpa sin lillebror som var sjuk. Under de 11 år som 

Anusaay och Chajdet varit gifta hade han bara varit i sin hemby fem gånger. 

Hans pappa dog innan han föddes och hans mamma dog innan de gifte sig, så 

han har inte haft några föräldrar att ta hand om. Anusaay och Chajdeet träffade 

varandra i Chiang Rai, där Anusaay gick i skola från åk 5 t o m gymnasiet, och 

där Chajdet jobbade. Även nu åker Chajdeet till Chiang Rai ett par månader om 

året och jobbar som vakt, så att familjen ska få lite mer pengar. Chaydeet har 

inte gått mer än sex år i skola, men Anusaay säger att han kan läsa och skriva 

thai, och är snabb att snappa upp ny kunskap.  

 

Jag frågade Anusaay vad som gjorde att hon blev kär i Chaydeet. ”Han var 

duktig och ansvarsfull”, svarade hon. ”Hur vet du nu att han älskar dig?”, 

fortsatte jag. ”Han tar hand om mig när jag är sjuk. Han ser till att jag får 

medicin, och att jag äter vitaminer.” ”Hur visar du din man att du älskar 

honom?” ”Jag tar hand om honom också när han är sjuk. Och så gör jag det 

mesta här hemma, för han jobbar hårt under dagarna. Jag gör mat åt honom. Han 

tycker om grytor, speciellt med olika grönsaker i.” Anusaay berättade att hon 

var väldigt sjuk för ett par år sen. Hon hade flera sjukdomar samtidigt, och 

doktorn var rädd att hon skulle dö. Hon sov inte alls på två veckor. ”Då var 

Chaydeet orolig”, berättade hon. ”Men det stärkte hans tro på Gud när jag blev 

frisk.” ”Efter min sjukdom bråkar vi sällan. Min mamma säger att jag och min 

man alltid tycker och säger likadant.” 

 

Anusaay berättade att barnen saknar pappa mycket när han är borta. Lamphaan 

pratar mycket om pappa och vill inte äta. När pappa är hemma berättar han 

karensagor varje kväll. Anusaay säger att barnen tycker mer om pappa än om 

henne. Och Chaydeet älskar sina barn högst på jorden. Han vill ge dem allt av 

både kärlek och möjligheter som han själv aldrig fick. Chaydeet kommer från en 

fattig familj, och hans mamma gifte om sig tre gånger för att männen dog. 

”Chaydeet slår aldrig barnen”, sa Anusaay. ”Ändå lyder de honom bättre.” ”Det 
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händer att jag slår till Yåtpho ibland, när han inte lyssnar. Men jag säger förlåt 

efteråt.” ”Yåtpho har börjat lära sej spela gitarr, och är riktigt duktig. Pappa har 

köpt en gitarr åt honom, så han ska kunna fortsätta att lära sej. Men ibland sitter 

han bara och spelar och hjälper inte till.” ”Båda barnen vill sova nära pappa. 

Fast Yåtpho har börjat sova ensam nu.” 

 

Jag frågade Anusaay om hon längtar efter Chaaydet när han är borta. ”Ja, det 

gör jag”, svarade hon. ”Och jag är orolig för honom. Orolig att han inte ska äta 

ordentligt, eller att det ska hända någon olycka när han reser. Jag tänker på 

honom hela tiden. I natt drömde jag att han skulle komma hem, så när jag kom 

hem nu från fältet så trodde jag att han skulle vara här. Men det var han ju inte.” 

”En gång när han var ute och högg bambu i skogen kom han inte hem när det 

blev mörkt. Jag blev väldigt orolig. Det regnade och åskade. Jag frågade om 

andra sett honom, och jag gick ut och ropade på honom. Efter flera timmar kom 

han. Han hade tagit skydd för regnet. Å, vad rädd jag var.” 

 

Anusaay berättade att innan drack Chaydeet ofta. Han blev inte arg, bara trött 

och somnade. Men när barnen var några år gamla, började han förstå att det 

påverkade barnen att han drack, och då slutade han.  

 

Yåtpho var ute med sina kompisar nästan hela tiden under våra besök. De var 

åtta grabbar som gick i fyran, som hängde ihop mycket. Fångade fiskar nere i 

floden, sköt fåglar, spelade fotboll. När han var inne sitter han och spelade 

gitarr. Varje kväll träffades de barn som ville och en barnledare i kyrkan och 

hade andakt, och då spelade Yåtpho gitarr. Om Lamphaan var hemma under 

mina besök var hon hela tiden nära mamma. Hängde gärna på mammas rygg när 

mamma satt på golvet. Hon ville gärna lyssna på vad vi pratade om, och kom 

med små egna kommentarer.  

 

Yåtpho har en väldigt nära relation till sina morföräldrar. När han var liten 

bodde de tillsammans och de tog mycket hand om honom. Nu sover han ofta 

över hos dom. En morgon när jag var hos familjen kom han hem efter att ha 

sovit hos mormor och morfar. Han gick in till mamma i köket, ställde sig 

bredvid henne och värmde händerna över elden och de småpratade lite. Hon bad 

honom sedan gå och hämta vatten vid byns vattenhämtningskran eftersom det 

kom så lite i deras egen kran.  

 

Anusaay berättade att hon ammade Yåtpho tills han var 3 år och Lamphaan tills 

hon var 4 år. 

 

Eftersom pappa inte var hemma under mina besök, kunde jag inte göra någon 

observation av samspelet i rummet mellan mamma och pappa. Däremot fick jag 

en bild av samspelet genom mammans berättelse. 
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1. Ögonkontakt: Inte jättemycket mellan mamma och barnen. Snarare så att 

de hade gemensamt fokus på något, t ex elden, packa väskan. 

2. Samtal: Mamman och barnen pratade hela tiden med varandra när de var 

hemma. 

3. Kroppskontakt: Lamphaan sökte mycket kroppskontakt hos mamma. 

Yåtpho var gärna nära mamma, men sökte inte kroppskontakt. 

4. Känslomässig intoning: Mamma tonade in till båda barnen. Av mammans 

berättelse förstod jag att pappan är duktig på att tona in till barnen.  

5. Leenden: Mamma och barnen log då och då mot varandra. 

6. Lek: Syskonen lekte litegrann med varandra, men var mest med sina egna 

kompisar. Mamma lekte inte med barnen, men bad dem om hjälp med 

olika saker  

7. Medvetenhet om var de andra är: Barnen rörde sig väldigt fritt i byn. De 

sprang över till mormor och morfar när de ville, och de var mycket ute 

med kompisar. Mamma visste nog inte alltid precis var de var. Barnen 

hade nog inte heller alltid koll på exakt när mamma kom hem, men visste 

att om inte mamma är hemma är alltid mormor och morfar hemma. 

8. Tid: Yåtpho var mest ute med sina kompisar, eller hos mormor och 

morfar. Lamphaan var också ute mycket med kompisar, och långa stunder 

var mamma ensam hemma. 

9. Möte och farväl: Barnen sprang hela tiden ut och in i huset. De sa ofta 

något när de gick och kom. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Vi tar hand om varandra när vi är sjuka.” 

 

 

Beskrivning familj 5: 

Både Darasot och Niwä kommer från byn. De har båda gått sex år i skola, men 

Niwä kan inte läsa och skriva thai, och bara hjälpligt läsa karen. Niwä älskar att 

vara ute i skogen och jaga. 

 

Deras dotter Wanida flyttade för ett halvår sedan till stan för att läsa högstadiet. 

Där bor hon på ett elevhem. Föräldrarna berättade att hon längtade mycket hem i 

början, hon kunde inte sova, men hon hade en kompis med sig från byn, och nu 

verkar hon trivas bra. Men föräldrarna längtar mycket efter henne. Hon kan inte 

komma hem så ofta, bara på loven. De berättade att hon vill fortsätta läsa 

gymnasiet och sedan en högskoleutbildning. Niwä var så glad för på skolan får 

Wanida lära sej att spela gitarr. Niwå spelar gitarr, och hans mamma var också 

duktig på gitarr.  

 

När jag bad mamma beskriva Wanida sa hon: ”Wanida är på bra humör om jag 

är på bra humör. Men om jag är arg, då blir hon tyst. Hon tycker om att vara 

med oss inne och hjälpa till.” Wanida var mycket hos mormor och morfar när 

hon bodde hemma, hon även sov över där rätt ofta. De tog hand om henne 
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mycket när hon var liten, speciellt när tvillingarna kom och mamma hade fullt 

upp med dem. Då bodde familjen med mormor och morfar. ”Men sen hon 

flyttade har vi kommit närmare varandra”, fortsatte Darasot. ”När hon kommer 

hem vill hon bara vara med mig.” ”Hon vill att vi ringer varenda söndag, så det 

gör vi. Men då är det mest pappa som pratar för han längtar mest efter henne.”, 

berättade Darasot och skrattade. 

 

Pojkarna går i femman. Föräldrarna beskrev dem som väldigt olika – den yngre 

mer framåt och har lättare för sej i skolan, den äldre lite försiktigare och tycker 

att skolan är svår. Men de är väldigt bra kompisar och har mycket roligt 

tillsammans. Och de älskar att vara ute. De var ute med kompisar mest hela 

tiden när jag var där. När de kom in var de gärna nära föräldrarna, mamma 

kunde hålla om dem en liten stund, eller hålla en hand medan hon pratade lite. 

Ibland när de dök upp bad mamma dem hjälpa till med något, vilket de alltid 

gjorde.  

 

Familjens eget hus blev färdigt för åtta år sedan. De skulle vilja bygga om det 

nu, för de har bara ett sovrum. Så de sparar virke och pengar. Även i detta huset 

kom och gick det folk hela tiden. Darasots bror kom för att hämta några 

rissäckar, Darasots pappa kom för att fråga om Niwä fick någon fågel när han 

jagade. Någon ropade in från vägen utifrån och frågade hur det gått med 

vitlöksplanteringen. Någon ropade att bilen kommit som skulle ta Niwä ut på 

fältet så han kunde hämta hem fler rissäckar. Ett syskonbarn, en flicka, kom in 

och lekte en stund. Efter en stund kom flickans föräldrar in och satte sig och 

pratade en stund. Pappan tog fram en tofs och satte upp håret på flickan. När det 

närmade sig TV dags kom lite fler folk in och satte sig – det här var ett av husen 

där det fanns TV. 

 

Darasot och Niwä hjälptes åt hela tiden i köket, och småpratade med varandra. 

När pojkarna var i närheten pratade de med dem. Det var mycket varma leenden 

mellan familjemedlemmarna. Jag frågade Darasot och Niwä vad barn behöver. 

”Att mamma och pappa inte bråkar”, svarade Darasot. ”Och att mamma och 

pappa har tid, de behöver kramar och närhet”, fortsatte hon.  

 

”Varför valde du din fru?”, frågade jag Niwä. ”Vi var vänner länge, och jag 

trivdes med henne.”, svarade Nivä. Darasot skrattade hjärtligt åt sin mans svar. 

”Hur vet du att din fru älskar dig?”, fortsatte jag. ”Vi hjälps åt.”, svarade Niwä. 

”Har ni roligt?” ”Ja, när vi inte bråkar.” ”När bråkar ni?”. ”När vi är trötta och 

oroliga.” Darasot flikade in: ”Men min man har mycket tålamod, han blir inte 

arg. Men ibland pratar vi inte med varandra på en stund.” 

 

Det är hela tiden mycket skratt när vi sitter och pratar. 
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1. Ögonkontakt: En hel del mellan föräldrarna och barnen. Litegrann mellan 

föräldrarna 

2. Samtal: Ett konstant samtal mellan alla. 

3. Kroppskontakt: Mellan föräldrarna och barnen en hel del. Jag såg ingen 

kroppskontakt mellan föräldrarna. 

4. Känslomässig intoning: Både mamma och pappa tonade in mot barnen. 

Jag uppfattade också att de tonade in mot varandra.  

5. Leenden: Det var mycket leenden och skratt i familjen. 

6. Lek: Pojkarna lekte med varandra. Föräldrarna lekte inte, men hade en 

närhet till barnen, både när de satt och pratade och när de bad dem hjälpa 

till med något.  

7. Medvetenhet om var de andra är: Jag upplevde att alla var medvetna om 

var de andra var. Pojkarna rörde sig mellan mamma och pappa, men var 

mest med varandra.  

8. Tid: Pojkarna var mycket ute med sina kompisar. Pappa var ute i skogen 

mycket, och hade mycket att fixa med, men var väldigt närvarande när 

han var hemma. 

9. Möte och farväl: Familjemedlemmarna kom och gick hela tiden. Sa inte 

så mycket till varandra när de gick in och ut ur huset.  

10. Hur älskar ni varandra? ”Vi hjälps åt.” 

 

  

Beskrivning familj 6 

Kiriyaa och Montri har varit gifta i två år, och bor tillsammans med Kiriyaas 

föräldrar i det hus där Kiriyaa växte upp. Där bor också två av Kiriyaas ogifta 

bröder. Både Kiriyaa och Montri är från byn. De var tillsammans ett år innan de 

gifte sej. Kiriyaa är yngst av åtta syskon, Montri har fyra syskon. Koyaa föddes 

på sjukhuset i stan. Kiriyaa ammar henne fortfarande. 

 

Vid mitt första besök, ett förmiddagsbesök, var Kåyaa först alldeles tyst när jag 

kom. Hon satt i mammas knä, och tittade förskräckt på mig och på tolken. Efter 

ungefär en kvart började hon gnälla och visa otålighet. Hon pratade med 

mamma, som svarade tillbaka, och Kiriyaa tog sedan med henne in i sovrummet 

där hon ammade Kåyaa en stund. Jag hörde hur de småpratar, och efter en stund 

kom de ut, nu var Kåyaa i bärsjal hos mamma. Kåyaas morbror kom hem med 

fågel som han jagat, och Kåyaa ville gå till köket och hjälpa honom. Sen fick jag 

vara med om en nära tre timmars lång observation av en liten tvååring som 

visste precis hur man gör det mesta här i livet. 

 

Kiriyaa släppte ner henne ur bärsjalen och de gick bort mot köksdelen. Kiriyaa 

plockade fram lite grejer åt Kåyaa som hon kunde använda för att ”laga mat”, 

och sen satte Kåyaa igång och fixade och donade. Mamma satte sig hos oss, 

men hela tiden pågick ett samtal mellan mamma och Kåyaa. Emellanåt gick 
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Kiriyaa bort till Kåyaa och hjälpte henne med något. Kåyaa jobbade för fullt. 

Flyttade mat med sked från en gryta till en annan. Mortlade. Satt på golvet 

bredvid morbror, men pratade hela tiden med mamma. ”Mamma, var är saltet?” 

Mamma förklarade och Kåyaa gick och hämtade. Emellanåt reste sej Kåyaa och 

torkade sej i pannan. När hon spillde gick hon och hämtade kvasten och sopade 

upp, eller lite vatten och torkade med en trasa. Sen återgick hon till 

”matlagningen”.  

 

Morbror pratade också med Kåyaa. När Kåyaa gick ut till tvättavdelningen av 

huset för att hämta vatten gick hon väldigt nära kanten som varken har vägg 

eller staket. Både morbror och Kiriyaa ropade åt henne att inte gå så nära, och 

morbror gick och hämtade henne tillbaka till köket. Kåyaa satte sig och lagade 

mat igen. Sen ställde hon sig på pallen vid elden en stund och tittade på när 

morbror lagade till fåglarna.  

 

Efter en stund kom hon på att hon ju faktiskt inte borstat tänderna, och gick i 

väg och gjorde det, utan att mamma sa något. Mamma småpratade med henne, 

och gick sen och hämtade ett par torra byxor eftersom hon kissat på sig. När 

Kåyaa borstat färdigt tänderna hade hon fullt med tandkräm runt munnen. 

Kiriyaa skrattade och pratade med henne och tvättade av henne lite. Hon tog på 

henne de torra byxorna. Sen gick Kåyaa in i sovrummet och kom ut med fullt 

med puder på händerna. Mamma sa åt henne att gå till spegeln så hon kunde 

pudra sig i ansiktet. Kåyaa ställde sig framför spegeln och pudrade sig så fint, 

och gick sen och hämtade en mugg som hon tog med till mamma för att få 

morgonvitaminerna. Sen gick hon iväg till köket för att laga mat igen. Nu 

frågade hon mamma efter fler kryddor, och mamma hjälpte henne att ta ner 

korgen med kryddor. Efter en stund satte hon igång och diskade. 

 

När disken var klar tyckte Kåyaa att det var dags att titta på TV en stund. 

Familjen hade en alldeles ny TV som de köpt sen elektriciteten kom till byn. 

Hon småpratade med mamma hela tiden, medan hon satte i rätt sladd, satte på 

huvudströmbrytaren och tryckte på rätt knapp. Hon hämtade en kudde och la sig 

framför TVn. Det var ett program om elefanter. Hon tittade en stund, men sen 

spratt det i kroppen igen och hon gick och hämtade ett par bollar som hon lekte 

med själv en stund. Hon fortsatte att springa runt en stund och ville stänga av 

TVn, men nu ville mamma titta.  

 

Morbror gick ut för att fortsätta sin fågeljakt, och nu ville Kåyaa också gå ut. 

Hon sa till mamma att hon ville gå ut och plocka blommor. Mamma bar henne 

ner för trapporna. Vi satte oss i trappan, Kåyaa spang iväg. Hon började med att 

springa till toalettbyggnaden, där hon drog ner byxorna och kissade på toan. 

Mamma satt kvar hos oss men tittade hela tiden på Kåyaa och småpratade med 

henne. Efter en liten stund gick hon bort och hjälpte Kåyaa att få på sig byxorna 
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igen. Sen lovade Kåyaa runt i trädgården. Hon hittade en svamp som hon gav till 

mamma. Hon tömde skon som blivit full med sand.  Hon gick runt bland 

buskarna, och Kiriyaa ropade ”Var är du?”. ”Jag är här!”, svarade Kåyaa. ”Kom 

tillbaka”, ropade Kiriyaa. Inget svar. Efter en stund kom hon med lite chilli som 

hon plockat från en buske. Sen lite kardemumma. Det fanns många skatter i 

trädgården! Allt hon hittade kom hon och gav till mamma. Efter en stund komm 

Kåyaa och ville att mamma följde med på hennes upptäcktsfärd. Kiriyaa reste 

sig upp och följde med. Hon tittade tillsammans med henne och pratade med 

henne. Efter en liten stund släppte Kåyaa mamma och satte igång med veden. 

Hon la ut ved i solen så att den skulle torka. Det var lite bökigt för hon behövde 

klättra för att nå veden. Mamma satt stilla och tittade på henne, och pratade med 

henne. Efter en stund sa Kiriyaa åt henne att lägga tillbaka veden igen, och det 

gjorde Kåyaa, snyggt och prydligt. Sen tog hon fram en presenning och la ut på 

marken, och la ut veden på den i stället. Men sen tycker Kåyaa att det var dags 

att vattna och gick och hämtade en vattenkanna.  

 

Kåyaa ville byta skor, den ena var borta, men Kiriyaa hittade den under 

trapptrallen. Den hade blivit smutsig, så Kåyaa gick och hämtade en trasa och 

torkade av den. Sen kom pappa! Det var ingen hälsningsceremoni, ingen kram, 

knappt ett ord. Men direkt sökte Kåyaa upp honom och de gick och tittade på 

kycklingarna. Kåyaa drog med pappa bort till motorcykeln och sa att hon vill ut 

och åka. Men pappa lyfte upp henne och tog en promenad med henne i stället. 

Efter en liten stund kom Kåyaa knatande tillbaka alldeles själv och sa att de 

glömde parasollet. Hon tog med parasollet bort till pappa som stod och väntade, 

och sen gick de vidare, de skulle titta på en buffel som inte mådde bra. Efter en 

stund kom de tillbaka, men nu var Kåyaa trött. Mamma satte henne i knät och 

ammade henne, och snart sov hon. Hon hade jobbat mycket den här 

förmiddagen. 

 

Jag frågade Kiriyaa: ”Vad behöver barn?” Kiriyaa svarar: ”De behöver sin 

mamma, att mamma har tid och tar sig tid. När de är ledsna behöver de bäras.” 

”Vem har lärt dig det?”, frågade jag. ”Ingen”, svarade Kiriyaa och skrattade. 

”Det har jag lärt mig sen jag blev mamma.” ”Ibland tycker jag det är tråkigt att 

vara hemma”, fortsatte hon. ”Men jag vill inte lämna bort henne när hon är så 

liten. Om hon gråter, vem tröstar henne då? Och jag har hört av andra föräldrar 

att förskolläraren kan bli arg och slå barnen.” 

 

”Varför valde du din man?”, frågade jag Kiriyaa. ”Jag såg att han var bra och 

tog ansvar”, svarade hon. ”Hur vet du att din man älskar dig?. ”Han hjälper mig 

mycket med Kåyaa på kvällarna när hon gråter, går runt och bär henne. ” ”Vem 

går Kåyaa till när hon är ledsen?”, frågade jag Kiriyaa. ”Till mamma eller 

pappa”, svarade hon. ”Fast bara mamma om hon inte mår bra.” ”Inte mormor?”, 

frågade jag. ”Nej, inte mormor.”  
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1. Ögonkontakt: En hel del mellan Kåyaa och mamma. Ingen just mellan 

mamma och pappa. 

2. Samtal: Ett konstant samtal mellan Kåyaa och mamma. Kåyaa pratade 

mycket med pappa också, och med morbror. Mamma och pappa pratade 

en del med varandra, och med de andra familjemedlemmarna.  

3. Kroppskontakt: Kåyaa kom hela tiden tillbaka till mamma för att få 

kroppskontakt. Speciellt när hon var trött, då vill hon bli buren och 

ammad. Pappa bar Kåyaa när de gick ut på utflykt. Jag såg ingen 

kroppskontakt mellan föräldrarna. 

4. Känslomässig intoning: Mamma hade en mycket god förmåga att tona in 

till Kåyaa. Hon lät Kåyaa hållas i sina aktiviteter, samtidigt som hon var 

väldigt närvarande. Pappa tonade också in bra till Kåyaa. Föräldrarna var 

också intonande mot varandra. 

5. Leenden: Mamma log och skrattade mycket mot Kåyaa. 

6. Lek: Kåyaa hade fullt upp med att sysselsätta sig själv. Mamma backade 

upp hennes aktivitet. Pappa tog med henne på promenad för att visa henne 

världen. 

7. Medvetenhet om var de andra är: Mamma och Kåyaa visste precis var de 

hade varandra hela tiden. 

8. Tid: Mamma och Kåyaa var tillsammans hela tiden. Pappa jobbade ute på 

fältet på dagarna, men var gärna med Kåyaa när han kom hem.  

9. Möte och farväl: Mamma lämnade inte Kåyaa. Det sas just inget när 

Kåyaa och pappa möttes eller skiljdes, men det märktes att båda blev 

väldigt glada av att se varandra. Föräldrarna sa inte heller just något när 

de möttes eller skiljdes. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Min man hjälper mig mycket.” 

 

 

Beskrivning familj 7: 

Siidjan och In är mormor och morfar till Kåyaa. De har varit gifta i 44 år, och 

har åtta barn. Alla barnen är födda hemma i byn. På den tiden fanns en kvinna 

som hjälpte till med förlossningarna – ”hon hade kunskapen i händerna”, 

förklarade de för mig. ”Men hon dog för en vecka sedan.” 

 

Jag träffade In och Siidjan bara vid ett tillfälle, förutom att de fanns lite i 

bakgrunden vid ett av tillfällena när jag besökte Kåyaa och hennes föräldrar. 

”Har ni alltid älskat varandra?”, frågade jag. ”Alltid älskat och alltid bråkat”, 

svarade In och skrattade hjärtligt. Siidjan skrattade med. ”Hur vet ni att ni älskar 

varandra?” ”Vi får påminna varandra ibland”, svarade In och Siidjan nickade. In 

fortsätter: ”Vi jobbar tillsammans varenda dag, det gör vi fortfarande.” 

 

1. Ögonkontakt: Litegrann när de skojade med varandra. 
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2. Samtal: Ett samtal pågick, men det fanns också en närhet i tystnaden. 

3. Kroppskontakt: Ingenting. 

4. Känslomässig intoning: Stor känslomässig intoning gentemot varandra.  

5. Leenden: Mycket leenden och skratt. Speciellt när de svarade på mina 

frågor. 

6. Lek: De lekte lite med Kåyaa, men Kåyaa vände sig mest till sina 

föräldrar. 

7. Medvetenhet om var de andra är: De visste var de andra i hushållet är. 

8. Tid: De arbetade fortfarande tillsammans på fältet. 

9. Möte och farväl: Jag såg dem inte lämna varandra. 

10. Hur älskar ni varandra? ”Vi jobbar tillsammans varje dag.” 

 

 

Sammanfattning av observationerna 

 

Sammanfattning av iakttagelser utifrån mitt fokus 

 

Ögonkontakt 

Det förekom inte mycket ögonkontakt mellan vuxna, eller mellan vuxna och 

äldre barn. De små barnen fick en hel del ögonkontakt. Äldre barn som pratade 

med vuxna fick ögonkontakt, om inte föräldern höll på med något annat. Men de 

flesta samtal skedde under sysslor, och synfokuset låg på det man höll på med 

snarare än på varandra. 

 

Samtal 

I alla familjerna pågick ett ständigt samtal mellan familjemedlemmarna, ett 

småprat om ditt och datt, om vad som hänt under dagen, om vad man håller på 

med just i ögonblicket, och om vad som kommer att hända. Småpratet skedde 

ofta utan ögonkontakt, men när barn sa något så tittade de vuxna på barnet. Mitt 

intryck är att samtalen inte handlade så mycket om känslor. 

 

Kroppskontakt 

De små barnen, upp till tre år, fick mycket fysisk närhet. De bars mycket, och de 

kom ofta och tankade närhet hos föräldrarna när föräldrarna satt på golvet och 

jobbade med något.  

 

De lite äldre barnen fick fysisk närhet när de badades, när flickorna flätades, när 

de satt nära föräldrarna och hjälpte till med något. De kom ofta till föräldrarna 

och bara var nära en stund, innan de sprang iväg på nya äventyr. De fick också 

närhet när familjen åkte iväg någonstans på motorcykeln. Alla barn sov med 

sina föräldrar upp till ca 10-årsåldern. 
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Föräldrarna visade just inte någon kroppskontakt gentemot varandra under mina 

besök. 

 

Känslomässig intoning 

Alla föräldrarna hade en stor förmåga till intoning. Mammorna allra mest, men 

även de flesta papporna.  

 

Leenden 

Det förekom mycket leenden. Barnen såg hela tiden många glada ansikten 

omkring sig, och den som pratade med barnen såg ofta väldigt glad ut. I flera av 

familjerna var det mycket skratt under samtalen.  

 

Lek 

De små barnen väckte leklust hos föräldrarna. Ju äldre barnen var desto mer 

handlade samvaron om att arbeta tillsammans. Papporna tog också gärna med 

barnen på utflykter i byn. 

 

Medvetenhet om var de andra är 

Det verkade som att alla familjemedlemmar hade en medvetenhet om var de 

andra befann sig i huset. När en familjemedlem lämnade huset var det inte givet 

att de andra visste vart han eller hon tog vägen – alla gick in och ut ur husen 

hela tiden. Men det verkade finnas en stor trygghet att den som inte är i huset är 

i byn någonstans, och den vetskapen räckte, även när det gällde barnen. De är 

hos sina kompisar eller vid floden eller hos mormor och morfar, och det är okey. 

 

Tid 

Alla i familjen vistades mycket hemma. Och eftersom hemma i princip bara är 

ett rum, var alla mycket tillsammans. 

 

Möte och farväl 

Det förekom väldigt lite ritualer kring att mötas och skiljas. Inga kramar eller 

pussar. Knappast ett hej då. Barnen mellan 3 och 6 år som gick i lekis lämnades 

och hämtades utan några ceremonier, de skuttade in när de kom och skuttade ut 

när mamma, pappa eller någon annan kom och hämtade dem. Barnen som gick 

till skolan tog sin ryggsäck, sprang iväg, och ropade i farten ”Nu går jag!”. 

 

De barn som var yngre än 3 år var med sina föräldrar eller mor- och farföräldrar 

hela dagarna, och lämnas inte någon annanstans. Nawa, 1 ½ år blev ledsen när 

mamma åkte iväg till fältet och han var kvar hos farmor, men lugnade sig snart. 
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Sammanfattning av övriga iakttagelser 

 

Föräldern som trygg bas 

Alla barn som jag observerade, oavsett ålder, återkom regelbundet till föräldern 

för att bara vara en stund eller för att berätta något, innan de sprang iväg igen, ut 

för att vara med kompisar, eller till någon aktivitet de höll på med inne. 

Eftersom husen i byn ligger nära varandra, och det finns inga stängda dörrar 

eller fönster – var det lätt att springa in till mamma och använda henne som 

trygg bas, titta vad hon gjorde eller röra lite vid henne, och sen springa ut igen. 

 

Anknytningen mellan man och kvinna  

I vår kultur är vi vana vid att anknytningen mellan man och kvinna tar sig 

uttryck till stor del i fysisk närhet, ögonkontakt, och också ett ömsesidigt samtal. 

I karenfamiljerna uttryckte sig anknytningen framförallt i en visshet om att ”vi 

tar hand om varandra och hjälper varandra”. Fysisk närhet fanns såtillvida att 

föräldrarna när de var hemma i princip hela tiden befann sig i samma rum. Men 

de rörde aldrig vid varandra. Ett par satt nära varandra under samtalet. 

Ögonkontakt mellan föräldrarna förekom nästan inte alls, endast flyktigt vid ett 

par tillfällen när de fnissade tillsammans åt någon tokig fråga. Däremot förekom 

mellan alla paren ett oavbrutet samtal. De småpratade nästan hela tiden, om 

maten de höll på att laga, om barnens matsäck, om vad som behövde handlas, 

om hur det var på fältet, om grannarna. Det var ett lågmält samtal, men en tät 

väv av osynliga trådar vävdes mellan makarna genom deras kontinuerliga 

ordväxling.  

 

När jag var ute och gick utanför byn såg jag överallt par som jobbade 

tillsammans, eller som satt nära varandra på motorcykeln på väg till eller från 

fälten. Ett gift par spenderar ofta många timmar per dag tillsammans.  

 

Frågorna om relationen mellan man och kvinna upplevdes ofta som konstiga. 

Svaret jag fick gång på gång på frågan ”Hur visar man att man älskar varandra?” 

var först ett ögonblick av stora förundrade ögon och lite fniss, och sedan ”Vi tar 

hand om varandra. Vi hjälper varandra.” Svaret kom med självklarhet. Och det 

stämde med det jag såg. Mamma och pappa jobbar tillsammans. På fältet. 

Hemma. Ofta har kvinnan huvudansvaret för mat, städning och tvätt, men 

mannen finns oftast i närheten och bidrar med lite diverse handräckning, leker 

med barnen, åker och handlar något som fattas.  

 

Ett par av familjerna, de som har haft möjlighet att gå i skola, tillade till svaret 

på min fråga: ”Att förstå varandra.”  
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De par som haft möjlighet att studera, och därför under en period levt utanför 

byn, visade mer fysisk närhet till varandra. De satt t ex så pass nära varandra att  

de rörde vid varandra.  

 

Anknytningen mellan flera generationer 

Flera av barnen hade en stark anknytning till mormor och morfar eller farmor 

och farfar. Ofta bor den nya familjen med mormor och morfar när föräldrarna är 

nygifta, medan de samlar virke och pengar för att bygga sitt eget hus. Alla 

familjerna i undersökningen bodde eller har bott tillsammans med mor- eller 

farföräldrarna. Det ger barnen möjlighet att utveckla anknytningsrelationer även 

till mormor och morfar. I två av familjerna berättade föräldrarna att barnen 

gärna går över till mormor och morfar och sover. Det bidrar till att anknytningen 

lever kvar och förstärks under åren. 

 

Anknytningens påverkan av tid och rum 

Ett faktum som blir tydligt för mig under observationerna är att det finns mycket 

i den fysiska miljön i ett karenhem som underlättar för barn och föräldrar att 

knyta an till varandra: 

- I karenhus finns två stora ytor där familjen rör sig: det stora rummet med 

eldstaden i ett hörn, och utrymmet under huset – ”vardagsrummet”. 

Speciellt från den senare ytan är det lätt för barnet att ge sig ut på 

upptäcktsfärder runt huset – och lätt att återkomma till tryggheten hos 

föräldrarna. 

- I ”vardagsrummet” och ibland även i ”köket” finns en hängmatta. 

Hängmattan är husets centrum och mötesplats. Den har till stor del samma 

funktion som våra soffor, men det finns ingen TV framför. I hängmattan 

kan en vuxen enkelt lägga sig för att söva ett barn, eller lägga barnet att 

vila eller sova själv, medan den vuxne drar i en tåt för att få hängmattan 

att gunga. Barnen samlas gärna i hängmattan och leker.  
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- Alla vuxna rör sig i samma höjd som barnet. Man sitter på golvet och 

lagar mat, diskar, äter, slipar knivar, tvättar, viker tvätt. Den vuxnes famn 

är hela tiden tillgänglig. 

- Det är ingen jäkt på morgonen. Familjen går upp med solen, ibland 

tidigare, och har gott om tid på sig innan det är dags att ge sig ut på fältet, 

och för barnen att gå till skolan.  

- De saker som finns i huset ligger ofta i höjd så att barnet kan nå dem. Det 

finns alltid något att undersöka. Och det är enkelt för barnet att delta i 

hushållssysslor eftersom både vuxna och redskap finns inom räckhåll.  

- Familjen finns hela tiden i ett sammanhang. Ytterväggarna har öppningar 

utåt, men utan varken fönsterglas eller dörrar. Allt som händer och sägs 

inne i huset hörs ut, och allt som händer utanför hörs in. Folk som går 

förbi ropar något in till de som är i huset, och de svarar tillbaka. Det är 

enkelt att titta in en stund, dörren är så att säga alltid öppen – i utrymmet 

under huset finns ju inte ens några väggar. Är barnet rastlöst – eller 

mamma och pappa – är det enkelt att bara gå ut en liten sväng och hälsa 

på någon. Och det är också enkelt för barnen att springa in och ut ur huset 

i sitt utforskande. 

 

Balans anknytnings- och utforskandesystem 

I observationerna syntes tydligt hur barnen kom och sökte trygghet hos 

föräldern, för att sedan ge sig ut på nya utforskningsuppdrag. Det syntes hos 1-

åringarna såväl som hos 10-åringarna. 1-åringarna behövde längre tid på sig för 

att få den närhet de behövde, och deras utforskningsresor skedde i närheten av 

anknytningspersonen, oftast i samma rum, medan 10-åringarna bara behövde 

någon minut hos anknytningspersonen innan de gav sig ut i byn igen. Alla barn 

som varit så pass gamla att de kunde gå och springa själva, visade en tydlig vilja 

att lämna föräldern och utforska, ibland under långa stunder, för att sedan 

komma tillbaka och tanka närhet igen. 

 

Hälsan viktig.  

När föräldrarna beskrev sina barn nämnde de ofta hälsan: ”Han är frisk”. Det 

vanligaste svaret jag fick på frågan till mannen och kvinnan på hur de visar 

varandra kärlek var: ”Han tar hand om mig när jag är sjuk.” 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Anknytningsbeteenden aktiveras i situationer där barnet upplever sig otryggt. I 

min studie valde jag att inte medvetet utsätta barnen för otrygga situationer. 

Barnen verkade tycka att det var spännande att vi kom till deras hem, och den 

spänningen aktiverade anknytningsbeteendet så pass att de sökte sig mer till 

föräldern i början av våra besök. De återgick sedan till sitt utforskande av 

världen. Endast ett av de små barnen blev under observationerna lämnat av båda 

föräldrarna, för att vara hos farmor. Han blev ledsen en liten stund, men lugnade 

sig snart, och det märktes tydligt att farmor också var en anknytningsperson för 

honom.  Inga andra situationer uppstod under observationerna där barnet 

behövde söka skydd hos föräldern. Däremot blev det tydligt hur barnen, även de 

äldre, använde föräldern som en ”tank-station”, för att hämta kraft och ny 

inspiration för vidare utforskande.  

 

Alla föräldrar i studien visade förmåga till ett gott omvårdnadsbeteende, som 

enligt Broberg (2006) definieras som förmåga att ge barnet beskydd, att trösta 

barnet, att höra/se och tolka barnets signaler samt att reagera på ett förutsägbart 

sätt. Mitt syfte var inte att göra någon bedömning av vilka typer av 

anknytningsmönster som är vanliga i karenfamiljer, och jag la inte heller upp 

observationerna så att jag kan dra några säkra slutsatser vad gäller 

anknytningsmönster utifrån det jag iakttagit. De barn jag studerat verkar alla ha 

en trygg anknytning till sina föräldrar. 

 

Precis som i Hewletts och Lambs undersökning av jägar- och samlarsamhällen 

(2005), är det tydligt att barnen i karensamhället får mycket tid, uppmärksamhet 

och kroppskontakt, av båda föräldrarna men också av andra vuxna omkring 

dem. Det gör det möjligt för barnen att utveckla en trygg anknytning till flera 

personer. Alla barnen i undersökningen hade tillgång till flera 

anknytningspersoner som var lyhörda och förutsägbara, och alla barnen sov 

under samma tak – och oftast i samma rum – som sina anknytningspersoner  (ett 

par av barnen sov regelbundet hos mormor och morfar, som också var 

anknytningspersoner). 

 

Alla barnen i studien verkade ha mamman som sin primära anknytningsperson 

(något av de äldre barnen hade pappan), men i alla familjerna verkade pappan 

också vara en viktig anknytningsperson. I flera av familjerna var också mormor 

och morfar, i en familj farmor, anknytningspersoner. I karenkulturen bor en 

nygift dotter ofta i några år kvar hos föräldrarna med sin nya familj, vilket gör 

att flera av barnen vuxit upp under sina första år med mormor och morfar. Det 
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var tydligt i alla familjerna att det var pappan som tog med barnen på 

utforskande. Ett par av papporna berättade också att de gärna berättar 

karensagor för sina barn.  

 

Det fanns ett mer eller mindre tydligt partnerskap mellan föräldrarna i alla 

familjerna. Partnern är en trygg bas. Alla tillfrågade uttryckte det genom svaret: 

”Han/Hon tar hand om mig, speciellt när jag är sjuk.” Det känslomässiga 

beroendet var grundat i ett praktiskt och ekonomiskt beroende. Parförhållandet 

gav en trygghet i livet, en tillhörighet, ett sammanhang, en plats, och en 

möjlighet att få mat på bordet.  

 

Min studie i karenfamiljerna påminner till vissa delar om Mary Ainsworths 

studie på 50-talet i Uganda (1967). Jag valde också att göra tvåtimmarsstudier, 

eftersom jag upplevde att det var en lagom lång tid att vistas i familjen, men 

intensifierade fyra besök till ett par få dagar, i stället för att följa familjen under 

flera månader. Mitt fokus var anknytningsbeteendet här och nu, och min avsikt 

var inte att se hur anknytningen utvecklas över tid. Men jag kunde också 

observera en del av balansen mallen anknytnings- och utforskandesystem. Jag 

kompletterade också mina observationer med intervjuer. Precis som Ainsworth 

konstaterade angående familjerna i Uganda, kunde jag också konstatera att 

barnen i karenfamiljerna har mycket mer av kontinuerlig och fysisk kontakt med 

sina mammor och andra vuxna, än vad barn oftast har i västerländska samhällen 

(Ainsworth, 1967).  

 

Ainsworth upptäckte framförallt tre omsorgsstilar: ögonkontakt, verbal kontakt 

och kroppskontakt. I mina observationer blev det tydligt att det var framförallt 

kroppskontakten som karenföräldrarna gav sina barn. Däremot förekom ingen 

kroppskontakt mellan föräldrarna under mina observationer. Den verbala 

kontakten var omfattande, mellan alla i familjen. Ögonkontakt förekom i princip 

inte alls mellan de vuxna. De små barnen fick en del ögonkontakt, men överlag 

riktades blickarna snarare mot ett gemensamt fokus än mot varandra.  

 

Ainsworth (1967) kom fram till att det inte spelade så stor roll vilken 

omsorgsstil mamman använde, utan att det viktiga var henne känslighet och 

lyhördhet för barnets signaler. Min uppfattning utifrån mina observationer är att 

samtliga mammor – och även papporna när de var närvarande - var lyhörda 

enligt alla fyra dimensionerna. De var väldigt inkännande. De kunde erbjuda 

både fysisk och psykisk närhet, men också respektera barnets egna idéer och 

utflykter i livet. Jag upplevde att alla barnen erbjöds hur mycket närhet som 

helst, men också frihet allt utifrån ålder och mognad. De små strosade runt i 

huset, de äldre sprang runt i byn. Inget av barnen gjorde några större dumheter 

under observationerna, men om de gjorde något som var t ex farligt stoppade 

föräldern beteendet men lät sedan barnet fortsätta sitt utforskande. 
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Rothbaum (2000) menar att de hypoteser som anknytningsteorin bygger på 

betyder olika saker i olika kulturer. Jag har utifrån mina observationer i 

karenfamiljerna reflekterat över vad dessa begrepp kan betyda i karenkulturen. 

För karener innebär inkännande mer av känslomässig närhet, men det finns 

också en stor respekt för barnets försök att själv tillgodose sina behov. 

Karenmammorna har längre stunder av fysisk kontakt med sina barn, medan 

ögonkontakten spelar betydligt mindre roll. Karenföräldrarna leder barnet in i 

kontakt snarare än i självständighet. Min uppfattning av avledning är att 

karenföräldrarna försökte dra barnen till sig, men kanske inte nödvändigtvis att 

barnen skulle titta på dem. Karenkulturen är en gruppkultur, där samspel och 

beroende är oerhört viktigt. Det verkar dock finnas stort utrymme för 

utforskande och självständighet inom samspelet och beroendet.  

 

McKinsey Crittenden (2000) menar att man kan identifiera ett visst 

anknytningsmönster i en kultur som helhet. Vad betraktas som farligt – både 

historiskt och i nutid, vart vänder man sig, och vilka strategier använder man sig 

av vid fara? Karenerna är att folk som så länge man kan minnas levt utan ett 

eget land. De har vandrat söderut i Mellanasien, och försökt att hitta platser att 

leva mellan andra kungadömen. Sedan några hundra år har de funnits i Burma 

och i Thailand, där de i båda länderna lever som minoritetsfolk. I Burma har de 

under drygt 60 år levt i ett inbördeskrig. De familjer jag observerade har dock 

levt i fred i Thailand, men isolerade i byar i bergen utan direkt delaktighet i det 

övriga samhället. Bland karenerna finns en allmän föreställning av att vara 

”lillebror” som är mindre värd, samtidigt som det finns en inre styrka som lyser 

genom både hos individer och i gruppen. Det går inte att utifrån dessa 

observationer av sju familjer fastställa vilket anknytningsmönster som kan vara 

dominerande bland karener, men tanken att ett av anknytningsmönstren kan vara 

mer förekommande bland ett folk, i en kultur, är intressant.  

 

I min studie blev det dock tydligt att karenerna, både inom familjen men också i 

storfamiljen och i det vidare nätverket, lever i närhet och beroende av varandra. 

De är delaktiga i varandras liv, och man hjälper varandra på olika sätt. Den 

största faran för karenerna i Thailand i dagens läge är sjukdomar. De bor ofta 

långt från sjukvård, och har sällan ekonomiska resurser att betala för någon 

vård. Malaria och denguefeber är vanliga sjukdomar i karenbyar. Många berättar 

om hur någon insjuknat i feber och sedan dött. Allteftersom fler har tillgång till 

motorcykel och bil, och fler reser till städerna, så ökar också trafikolyckorna. 

Ofta sitter hela familjen på en motorcykel, eller halva släkten på bilflaket, och 

många skadas allvarligt eller dör vid en olycka. Hur hanterar karenerna fara? 

Det verkar finnas en stor trygghet i relationerna mellan familjemedlemmarna, 

och därmed i kulturen i helhet. Man vet att man är beroende av varandra, man 

lever fysiskt nära varandra, och man vänder sig till varandra vid fara. McKinsey 
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Crittendens frågeställning, om återkommande fara/risk för fara, ger fler tillfällen 

att uppleva trygghet stämmer sannolikt (2000). Det för föräldrarna närmare 

varandra. Flera par i undersökningen uttrycker att ”när jag är sjuk och min man 

tar hand om mig förstår jag att han älskar mig.” Vid fara blir de vuxna beroende 

av varandra.  

 

 

Metoddiskussion 

 

Genom att jag tydligt förklarade mitt syfte, uppfattade jag att familjerna ganska 

snart släppte tanken på att jag var en gäst, och lät mig sitta och observera medan 

de utförde sina sysslor och levde sitt liv. När människor observeras i en sådan 

intim miljö som ett hem, bör man beakta det faktum att familjemedlemmarna 

kanske beter sig annorlunda i observatörens närvaro. Min och tolkens närvaro 

påverkade med hög sannolikhet familjens samspel. 

 

Det var svårt för mig att avgöra hur starka banden mellan föräldrarna var. 

Kärlek mellan man och kvinna bör enligt kulturen inte visa sig i fysisk kontakt i 

närhet av andra människor. Jag vet inte hur kärleken dem emellan uttrycker sig 

när de är ensamma, och jag har inte heller ställt frågor kring detta, eftersom det 

är ett ämne som karener inte gärna pratar om. 

 

Eftersom jag inte förstår karen så pass mycket att jag kunde följa när de pratade 

med varandra, förlorade jag en del viktig information som jag annars hade 

kunnat få. Jag bad tolken att tolka en stor del av samtalen mellan 

familjemedlemmarna, men ibland var tolken själv inblandad i ett samtal med 

någon familjemedlem och uppfattade inte vad som sagts mellan andra 

familjemedlemmar. Det finns alltid en risk vid tolkning att information 

utelämnas, förändras eller missförstås. Vid ett flertal tillfällen fick jag släppa 

frågor utan att ha fått något svar. Jag märkte att frågorna om relationer för 

många var ett ämne som de inte funderat kring och inte hade ord för. Det var 

olika hur mycket material jag fick i de olika familjerna. I en del familjer hände 

inte så mycket, i andra hände mer. En del föräldrar hade svårt att svara på mina 

frågor, andra pratade gärna. Mina tolkningar av det jag observerade är 

påverkade av mina egna erfarenheter och kunskaper. Hela tiden gjorde jag val 

som påverkade vad jag fokuserade min observation på. En annan person hade 

med största sannolikhet uppfattat andra dimensioner och nyanser. 

 

 

Slutsatser 

 

Det blev tydligt i studien att kultur, fysiska förutsättningar som hur man bor, 

samt socio-ekonomiska faktorer som hur man får sin försörjning påverkar 
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anknytningsbeteenden. Familjerna i studien är alla självförsörjande småbönder, 

vilket gör det möjligt för barnen att vara med sina föräldrar. Familjerna lever 

nära tidigare generationer, och barnen har ofta flera anknytningspersoner. Alla 

föräldrarna i studien visade ett gott omvårdnadsbeteende, med stor förmåga att 

tona in till barnets känslor och behov. Alla barnen använde föräldrarna som en 

trygg bas. Alla barnen hade flera anknytningspersoner.  

 

Det som framförallt blev tydligt under observationerna var: 

- Mammorna verkade stå högst i anknytningshierarkin, tätt följda av 

papporna och ibland även av mor- och farföräldrar.  

- Barnen använde långt upp i åldern föräldrarna som en tydlig trygg bas. 

- Barnen hade stora möjligheter till närhet, både till föräldrarna och till 

andra vuxna. 

- Barnen gavs stor frihet att utforska världen. 

- Papporna tog gärna med barnen för att utforska världen.  

- Kroppskontakt var det viktigaste anknytningsbeteendet mellan barn och 

vuxna. Samtal var viktigt både mellan barn och vuxna och mellan vuxna 

och vuxna. Ögonkontakt användes inte mycket för att knyta an.  

- Föräldrarna hade en tydlig medvetenhet om att barn behöver mycket tid 

och närhet till sina föräldrar. 

- Det förekom mycket leenden och skratt. 

- Det förekom inte just någon fysisk kontakt eller ögonkontakt mellan 

föräldrarna. 

- Både vuxna och barn hade snarare ett gemensamt synfokus på en syssla 

än att man tittade på varandra. 

- Föräldrarna uttryckte sin kärlek till varandra framförallt genom att visa att 

de tar hand om varandra, speciellt vid fara såsom sjukdom. 

- Det försiggick ett konstant lågmält samtal mellan alla familjemedlemmar, 

framförallt om dagens förehavanden. 

- Den fysiska miljön, såsom att alla sitter och arbetar utifrån golvet, samt 

att husen är öppna, har betydelse för möjligheterna att utveckla en trygg 

anknytning. 

- Det fanns en trygghet i relationerna mellan familjemedlemmarna, och 

mellan medlemmar i byn. Vetskapen att man är beroende av varandra i 

familjen, samt det faktum att man lever fysiskt nära varandra även mellan 

familjerna, gör att man vänder sej till varandra för att få hjälp.  

- Erfarenheten av att vända sej till varandra vid fara, såsom vi sjukdom, 

bidrar till att en trygg anknytning byggs mellan makar, men också mellan 

familjer i byn. 

 

De iakttagelser som gjordes i studien ger oss en bild av hur 

anknytningsbeteenden i familjer med till största delen trygg anknytning mellan 
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barn och föräldrar ser ut. Iakttagelserna ger oss värdefull information om hur vi 

kan främja trygg anknytning, som t ex: 

- Mycket fysisk närhet till barnen – samsovning, bära barnen, finnas 

tillgänglig för fysisk närhet när barnet behöver.  

- Möjlighet för barnen att knyta an till flera vuxna som de lever nära. 

- Möjlighet för barnen att utforska världen samtidigt som de hela tiden har 

en trygg bas att återkomma till. 

- Stimulera det pågående samtalet och leenden i familjerelationer. 

- Uppmuntra vuxna att till större del befinna sig i samma höjd som barnen. 

- Forma våra hem på ett sådant sätt att barn och vuxna i större utsträckning 

befinner sig nära varandra, men samtidigt med möjlighet för barnen att 

utforska.  

- Hjälpa par att se att ett beroende av varandra vid fara stärker 

anknytningen.  

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

 

Under observationerna och i jämförelse med tidigare forskning, genererades 

uppslag till fortsatt forskning: 

 

Behöver barn närhet till sina primära anknytningspersoner under en längre 

tid än vi oftast ger i Sverige? 

I Sverige börjar barnen ofta på dagis när de är mellan 1 och 1 ½ år, vilket gör att 

de inte har tillgång till sina primära anknytningspersoner på samma sätt. På 

vilket sätt skulle det påverka barnen och relationen mellan barn och föräldrar om 

de hade mer tillgång till sina anknytningspersoner längre upp i åldrarna? 

 

Hur påverkar fysisk närhet, såsom att bli buren och samsovning, 

anknytningen? 

I karenfamiljerna sover barnen med föräldrarna ofta tills de är i 10-års åldern, 

och de blir burna mycket under första året, och även sedan om de inte orkar gå. 

Föräldrarna finns alltid tillgängliga för fysisk närhet, även på motorcykeln. I 

Sverige sover barnen ofta i egen säng, ibland i eget rum, från första början. Vi 

kör dem i vagnar eller bär dem i bilstolar. Skulle relationen mellan barn och 

föräldrar förändras om vi hade mer fysisk närhet till våra barn? Det finns 

forskning från andra kulturer som visar att fysisk närhet ofta gynnar trygg 

anknytning (Liedloff, 1989), men det skulle vara intressant att se mer forskning 

kring detta i svenska familjer. 

 

Kan vi utforma våra bostäder på ett annat sätt för att främja anknytning? 

I karenfamiljen finns alla i golvhöjd. Det är alltid lätt att krypa upp i en vuxens 

famn, eller hänga på mammas rygg medan hon lagar maten. Hela familjen vistas 
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i princip i ett rum, det rum där eldstaden finns. Dörrarna in i huset är alltid 

öppna, och det är lätt att röra sej både i huset och mellan husen. Även i Sverige 

är köket en viktig samlingsplats. Men det är svårt för ett barn att vara nära 

mamma när hon lagar maten. Många dörrar i våra hus, och framförallt IN till 

våra hus, är stängda. Klimatet är dessutom sådant att det ofta är svårt att ge sig 

ut på upptäcktsfärd. Finns det något vi skulle kunna göra i och runt våra hem för 

att göra dem mer både anknytningsvänliga och utforskandevänliga? 

 

När beroende av varandra inte längre finns i ett parförhållande vars 

anknytning är byggt på beroende, vad händer då? 

Att visa tillhörighet och kärlek genom att hjälpa varandra och vara beroende av 

varandra är vanligt i många kulturer, och var tidigare vanligare även i vår egen 

kultur. En intressant fråga att fundera på är: Hur påverkar det relationen mellan 

en man och kvinna när deras tillhörighet bygger på att hjälpa varandra och att ta 

hand om varandra, och de kommer som flyktingar till Sverige, och inte längre 

har möjligheten att hjälpa varandra och ta hand om varandra, dels pga att de 

båda känner sig vilsna i den nya kulturen, dels pga att de under dagarna har 

olika sysselsättningar. 

 

Hur påverkas familjer från ursprungskulturer, där närheten mellan 

familjemedlemmarna varit stor, när de eventuellt flyttar till ett västerländskt 

samhälle? 

Hur påverkas relationerna i familjen överhuvudtaget när familjemedlemmarna 

efter flytt till ett västerländskt samhälle befinner sig på olika ställen under större 

delen av dagen? När det sociala nätverket med flera generationer i närheten inte 

längre finns? När barns stora fysiska närhet till sina föräldrar lätt tolkas som 

klängighet av det västerländska samhället? 

 

Dessa är några områden som skulle vara intressanta att studera vidare. Vi vet att 

möjligheter för föräldrar att erbjuda sina barn en trygg anknytning till stor del 

beror på vilken typ av anknytning föräldern själv fått uppleva (Broberg, 2006). 

Därför är det oerhört viktigt att vi formar våra samhällen, strukturer och lagar så 

att föräldrar får största möjliga stöd och möjlighet att vara nära sina barn, och att 

föräldrar får både den frihet och det stöd de behöver för att ge sina barn en 

möjlighet till trygg anknytning.  
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