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Sammanfattning

Syftet med denna kandidatuppsats är att utveckla en sociologisk förståelse av
anknytning mellan vuxna samt att bidra teoretiskt till relationell sociologi och
emotionssociologi. Studiens frågeställningar fokuserar på hur människor värde-
rar och reagerar på anknytningsrelaterade interaktioner.

Arbetet är dels teoretiskt, där anknytningsteori korsbefruktas med sociolo-
gisk roll- och handlingsteori, och dels empiriskt, där personer intervjuas om
sina nära relationer. Empirin tolkas hermeneutiskt, vilket leder till att teoretis-
ka antaganden ifrågasätts och att teorin revideras och kompletteras. Resultatet
relateras slutligen till annan relevant teoribildning.

En slutsats är att människor bedömer om omsorg kommer att ges på önskat
sätt genom att utvärdera varandras förståelse för och vilja att spela sina roller
som omsorgsgivare respektive omsorgstagare. Olika människor fokuserar då på
olika aspekter, vilket ger dem olika anknytningsstilar och olika sätt att bygga
positiva självbilder. Arbetet visar också hur anknytningsrelaterade impulser ef-
ter funktionell adaption kan motivera människor till att bland annat inleda och
upprätthålla relationer.

Nyckelord
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Förord

Detta uppsatsarbete har varit en spännande resa där jag har lärt mig mycket om
människor och deras nära relationer. Det har också varit en rolig resa där jag
har blivit utmanad och fått anstränga mig för att förstå hur olika teorier och
det människor berättar för mig hänger samman. Det har gett mersmak och jag
hoppas kunna fortsätta mitt lärande framöver.

Flera personer har på olika sätt stöttat mig i mitt lärande. Först och främst
vill jag tacka min handledare Emma Engdahl som har gett värdefulla kommen-
tarer på mina texter. Jag vill också tacka kursansvarig Ulrik Lögdlund för den
handlingsfrihet som jag har fått i samband med uppsatsarbetet. Sist, men inte
minst, vill jag tacka mina intervjupersoner som generöst har bidragit till arbetets
empiriska material. Utan er hade uppsatsarbetet inte varit möjligt.
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1 INLEDNING

Relationer. Våra liv är fulla av dem. Vi föds in i dem, växer upp i dem och skapar
våra egna. Några varar länge. Andra är mer tillfälliga. Några människor kommer
vi nära, andra är viktiga för oss på andra sätt och ytterligare några önskar vi att
vi aldrig hade lärt känna. Kanske finns våra nära och kära i familjen, i släkten
och bland vännerna. Vi har klasskompisar, kollegor och affärsbekanta. Vi tränar,
sjunger i kör och driver föreningar. Vi leker, skrattar och har kul. Eller gråter,
bråkar och gör varandra illa. Vi arbetar och skapar eller river upp och börjar om.
Ibland stöttar och hjälper vi varandra och ibland bjuder vi motstånd och säger
ifrån. Vi blir en del av varandras liv. Relationer binder oss samman.

Denna uppsats handlar om att knyta an till någon, att komma känslomässigt
nära och låta den personen bli speciell på ett alldeles särskilt sätt. Uppsatsen
handlar om det som händer när en annan person blir en fast punkt i tillvaron.
Personen blir någon att prata med, någon som lyssnar, någon som bryr sig när
vi behöver det, men också någon som det gör ont att mista. Inte alla våra re-
lationer är anknytningsrelationer och ingen relation är enbart en anknytnings-
relation, men det är något som de flesta av oss känner igen sig i. Anknytning är
en viktig del av några av våra viktigaste relationer. Som barn knyter vi an till
våra föräldrar och andra vuxna som vi umgås med. I vuxen ålder är det kanske
våra närmsta vänner och våra kärlekar som blir fasta punkter i tillvaron. Kanske
bara för några år. Ibland för hela livet. Inte sällan knyter de också an till oss och
vi finns där för varandra. Ömsesidig anknytning mellan vuxna handlar denna
uppsats om.

Vad har då detta med sociologi att göra? Är inte anknytningsteori något som
forskare i psykologi sysslar med? Jo, anknytningsteori är en psykologisk teori-
bildning, men jag tror att sociologin har något viktigt att tillföra. I uppsatsen
undersöker jag till exempel vad som händer om vi tänker på anknytning som
något där de inblandade spelar olika roller. Vet vi i så fall vilka roller vi har
och vilka roller de andra spelar? Hur kommer vi överens om det, om vi nu gör
det, och varför blir det som det blir? Sådana sociologiska frågeställningar tillför
något nytt till anknytningsteorin och svaren kan leda till nya insikter, insikter
som den psykologiska teorin inte kan erbjuda.

Jag tror också att sociologin har något att lära av anknytningsteorin. Till
exempel är anknytning en typ av social samordning. Som barn anpassar vi oss
efter de personer som vi knyter an till genom att utveckla anknytningsmönster.
I vuxen ålder förändrar vi antagligen inte dessa mönster, men vi anpassar oss
ändå efter de anknytningsmönster som våra nära och kära har. Att studera en
sådan samordning är att studera hur människors sociala handlingar och menta-
la strukturer är relaterade till varandra. Därmed hamnar vi mitt i den så kallade
aktör-strukturdebatten till vilken flera sociologiska teoretiker har bidragit, se till
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exempel Giddens struktureringsteori (Giddens, 1984), Bourdieus dialektik mel-
lan fält och habitus (Eisenberg, 2007) och Habermas systemkolonialisering av
livsvärlden (Habermas, 1987). Till skillnad från dessa viktiga bidrag gör den
anknytningsteoretiska ingången det möjligt att även empiriskt studera förhål-
landet mellan aktör och struktur. Vi kan till exempel undersöka hur människor
agerar utifrån sina egna och andras anknytningsrelaterade föreställningar.

Den anknytningsrelaterade ingången gör det också möjligt att bidra till den
relationella sociologi som närmar sig aktör-strukturdebatten genom att sätta
våra relationer i centrum1. Till denna skola räknas bland andra Tilly (1998,
2002) som menar att en relationell ansats inte leder till sådana svårigheter som
Giddens, Bourdieus och Habermas brottades med under 1980-talet. Hit hör även
Emirbayer (1997) som argumenterar för att ett relationellt perspektiv kan bely-
sa samhällelig dynamik på ett sätt som inte strukturella ansatser klarar av och
White (1992) som brottas med frågan om vad som egentligen binder människor
samman.

En studie av anknytning är dessutom en studie av emotioner. Vi söker stöd
för att vi känner att vi behöver det och vi ger omsorg för att vi känner att vi
vill det. Därmed kommer vi in på frågor som rör människan som känslomässig
varelse och min förhoppning är att uppsatsen kan bidra till den emotionella
sociologins utveckling2.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsarbetet är att utveckla en sociologisk förståelse av ömsesidig
anknytning mellan vuxna samt att bidra teoretiskt till den relationella sociologin
och till emotionssociologin. Den empiriska delen av arbetet är utforskande och
söker efter det som skiljer olika människors erfarenheter åt. Frågeställningarna
handlar om anknytnings- och omsorgsrelaterade situationer och interaktioner:

• Vad värderas vid förnimmelsen av ett stimulus?

• Vilken funktion har den känslomässiga impuls som värderingen väcker?

• Hur väljs en handling utifrån den känslomässiga impuls som väcks?

1.2 Avgränsningar

I uppsatsen fokuseras anknytning mellan vuxna. Jag studerar inte föräldraskap
eller barns anknytning. Inte heller relaterar jag anknytning till kön, klass, etni-
citet eller sexuell läggning.

1För en översikt över den så kallade New York-skolan, se Mische (2011).
2För en introduktion till emotionssociologi, se till exempel Dahlgren och Starrin (2004).
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1.3 Disposition

Uppsatsarbetet består av tre delar. Den första delen är ett teoretiskt arbete där
anknytningsteorin korsbefruktas med sociologisk teoribildning. Det resulterar i
en rollteori och i en handlingsteori för anknytning och omsorg. Detta teoretiska
arbete redovisas i kapitel 2. Utifrån detta arbete har uppsatsens frågeställningar
formulerats. Frågeställningarna presenteras i avsnitt 1.1 tillsammans med upp-
satsarbetets övergripande syfte.

Den andra delen av uppsatsarbetet är en empirisk studie där sju personer
intervjuas om sina nära relationer. Syftet med denna del är att besvara uppsat-
sens frågeställningar. Eftersom frågeställningarna är teoretiskt valda fokuserar
intervjuerna på teoretiskt valda områden, men de har samtidigt en utforskande
karaktär inom dessa områden. Den empiriska studiens metod presenteras i ka-
pitel 3 och insamlade data redovisas och analyseras med hermeneutisk metod i
kapitel 4, där också uppsatsens frågeställningar besvaras.

Förutom att besvara frågeställningarna ger analysen även teoretiska insikter.
Det leder till att den teori som formulerades i uppsatsarbetets första del delvis
revideras i dess tredje och sista del. Denna reviderade teori presenteras och dis-
kuteras i relation till annan teoribildning i kapitel 5.

2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING

I detta kapitel presenteras först anknytningsteorin och tidigare forskning på an-
knytning. Därefter utvecklas en rollteori och en handlingsteori med ambitionen
att föra samman anknytningsteorin med sociologisk teoribildning. Det leder till
nya perspektiv på anknytning, perspektiv som senare utforskas i arbetets empi-
riska del.

2.1 Anknytningsteori

Enligt Bowlby (1969, 1973, 1980) är anknytning ett varaktigt känslomässigt
band som kännetecknas av att den som är anknuten söker trygghet, tröst och
beskydd hos sin anknytningsperson och av att ofrivillig separation från anknyt-
ningspersonen väcker obehag.

Anknytningsstilar

Ainsworth, Blehar, Waters och Wall (1978) identifierar tre vanliga scenarior i
interaktionen mellan ett barn och dess anknytningsperson, scenarior som åter-
finns även vid anknytning mellan vuxna (Hazan & Shaver, 1987). Dessa tre
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1) blir oroad → söker omsorg → får omsorg → blir lugnad
2) blir oroad → söker omsorg → blir avvisad � försöker igen
3) blir oroad → söker omsorg → blir avvisad → ger upp
4) blir oroad → försöker inte

Figur 1: Fyra vanliga scenarior vid anknytning.

finns beskrivna i figur 1 tillsammans med ett fjärde scenario som har identifi-
erats av Bartholomew och Horowitz (1991). I det första fallet blir den oroade
omhändertagen och lugnad, i det andra får den oroade försöka några gånger in-
nan den får stöd, i det tredje fallet ger den oroade upp när den blir avvisad och
i det fjärde fallet söker inte den oroade beskydd.

Bowlby (1969, 1973, 1980) förstod anknytning som ett evolutionsbiologiskt
fenomen. Han menade att barn och vuxna som söker skydd vid fara har större
chans att överleva och föra sina gener vidare. Dessutom tänkte Bowlby på an-
knytning som en typ av känsloreglering, en idé som har vidareutvecklats av
bland andra Ainsworth (1991), Cassidy (1994) och Mikulincer, Shaver och Pe-
reg (2003). Att söka stöd hos en anknytningsperson ses då som ett sätt att han-
tera stress och oro. Om stödet uteblir kan någon sekundär strategi bli aktuell,
som att mer tydligt uppmärksamma anknytningspersonen på den egna oron el-
ler att distansera sig från anknytningspersonen för att undvika den frustration
som ytterligare avvisanden väcker. Dessa båda sekundära strategier återfinns i
det andra respektive tredje scenariot i figur 1.

Barn anpassar sig i hög grad efter hur anknytningspersonen brukar reagera
och med tiden blir ett scenario vanligare än andra (Ainsworth et al., 1978). Även
vid anknytning mellan vuxna har ett specifikt scenario visat sig bli vanligare och
man tänker sig att vuxna ofta söker sig till anknytningspersoner med vilka det
är möjligt att bete sig så som de är vana att göra (Hazan & Shaver, 1987). De
fyra scenariorna i figur 1 relateras därför till fyra anknytningsstilar: Personer
som är vana att få stöd och beskydd sägs vara trygga anknytare, de som är vana
att behöva anstränga sig sägs vara ängsliga, de som är vana att bli avvisade
sägs vara undvikande och de som inte försöker sägs vara avvisande (ibid., min
översättning av termerna).

Arbetsmodeller

För att anknytningsmönster ska kunna uppstå menade Bowlby att det krävs en
mental arbetsmodell som gör det möjligt att förutsäga såväl den andres bemö-
tande som det egna agerandet (Bretherton & Munholland, 2008). Enligt Barth-
olomew och Horowitz (1991) består sådana arbetsmodeller därför av föreställ-
ningar både om självet och om den andre, se tabell 1. Med en positiv självbild
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Tabell 1: Anknytningsstilar och arbetsmodellens två dimensioner.

Självbild
Positiv Negativ

Bild av
den andre

Positiv Trygg Ängslig
Negativ Avvisande Undvikande

uppfattar man sig själv som någon som är värd kärlek och omtanke och med en
positiv bild av den andre ses den som en tillgänglig och pålitlig omsorgsgivare.
Därmed kan trygga anknytare beskrivas som personer med en positiv bild av
både sig själv och den andre, ängsliga som de som har en positiv bild av den
andre och en negativ bild av sig själv, undvikande som de som har en negativ
bild av både sig själv och den andre, och avvisande som de som har en positiv
bild av sig själv och en negativ bild av den andre.

När Bartholomew och Horowitz (1991) undersökte olika aspekter av själv-
bilden respektive bilden av den andre fann de dels en korrelation mellan själv-
bilden och självkänsla och dels en korrelation mellan bilden av den andre och
sällskaplighet. Park, Crocker och Mickelson (2004) har dock föreslagit att en
anknytningsstil bättre förstås som ett visst sätt att skapa en självbild på. De me-
nar att människor med en viss anknytningsstil gör på ett visst sätt oavsett vad de
har för självkänsla och hur sällskapliga de är. Med hjälp av självskattningsfor-
mulär fann de att såväl trygga som ängsliga och undvikande anknytare skapar en
självbild utifrån sina nära relationer, men på olika sätt. Trygga anknytare utgår
från hur de oftast bemöts och de påverkas inte så mycket av enskilda avvikel-
ser. Ängsliga och undvikande anknytare utgår mer från enskilda reaktioner och
deras självbilder kan därför förändras fortare. De verkar också använda sig av
annan information. Till exempel tenderar ängsliga anknytare att använda sig av
sitt utseende och undvikande anknytare av sina akademiska prestationer. Deras
självbilder beror därför i högre grad på hur de ser ut respektive presterar. Hur
avvisande anknytare bygger sin ofta ganska positiva självbild är dock lite av en
gåta. De baserar den varken på sina nära relationer, på sitt utseende eller på sina
prestationer. Park et al. frågar sig om den är en föreställning som upprätthålls
genom att den aldrig prövas mot något annat?

Arbetsmodeller är således synnerligen komplexa fenomen. Mycket tyder
dessutom på att människor har flera olika arbetsmodeller och att förväntningar
och bilder varierar, dels utifrån vilken person som anknytningen riktas mot och
dels om anknytningen är till en vän, en kärlekspartner eller en förälder (Main,
1999). Människor verkar också ha en bild av hur de förstår sig själva i förhål-
lande till andra människor i allmänhet (ibid.).
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Omsorg

Om anknytning handlar om att söka trygghet, tröst och beskydd så handlar om-
sorg om att ge trygghet, tröst och beskydd. Omsorg har inte studerats i sam-
ma omfattning som anknytning, men det verkar som att de arbetsmodeller som
används vid anknytning också används vid omsorg (Kunce & Shaver, 1994).
Trygga anknytare tenderar att vara lyhörda och villiga att erbjuda stöd och be-
skydd, ängsliga anknytare ger också omsorg, men stödet kan bli överdrivet och
erbjudas även när det inte efterfrågas, undvikande anknytare tenderar även de
att ge mycket stöd, men ofta på ett ganska distanserat sätt, och avvisande an-
knytare är ofta mindre lyhörda och mindre benägna att finnas till hands. Vid
ömsesidig anknytning mellan vuxna tenderar dessutom lyhördheten för den an-
dres anknytningsrelaterade behov att minska om anknytningspartnern har någon
typ av otrygg anknytning (Millings & Walsh, 2009).

Man tänker sig alltså att vuxnas arbetsmodeller inte behöver vara kompatib-
la med varandra (Hazan & Shaver, 1987) och att vuxna anpassar sina omsorgs-
beteenden både efter sina egna arbetsmodeller och efter hur anknytningspart-
nern agerar (Millings & Walsh, 2009).

Anknytningsteori och psykoanalys

När Bowlby presenterade sina idéer i slutet av 1950-talet (Bowlby, 1958, 1960)
väckte de starka reaktioner, framför allt bland psykoanalytiker (Freud, 1960;
Schur, 1960; Spitz, 1960). Bowlby var fascinerad av psykoanalysen, ville bi-
dra till dess utveckling och menade att psykoanalysen behövde föras åter till en
vetenskaplig huvudfåra där den kunde prövas och utvärderas på samma sätt
som andra vetenskapliga teorier. Bowlby efterfrågade också en psykoanalys
som var förenlig med närliggande forskningsområden, som evolutionsbiologi
och kognitiv psykologi. Allt detta emottogs som ett angrepp på psykoanalysen
och som ett missförstånd av vad psykoanalys handlar om. Kritik riktades ock-
så mot att Bowlby betonade omgivningens betydelse för barnets känslomässiga
utveckling. De psykoanalytiska kritikerna menade att Bowlby därmed felaktigt
bortsåg från intrapsykiska processer som drifter, omedvetna fantasier och inre
motivations- och konfliktlösningssystem.

Med tiden har relationen mellan anknytningsteorin och den psykoanalytiska
teorin förändrats och det finns idag en stor ömsesidig acceptens från anhängare
av respektive sida. Viktiga skillnader kvarstår, framför allt när det gäller synen
på vad som driver och motiverar människor, men samtidigt har de två traditio-
nerna närmat sig varandra. Till exempel har psykoanalysen låtit sig inspireras av
empiriska metoder som utvecklats av anknytningsteoretiker (Fonagy & Target,
2003) och anknytningsteorin används idag kliniskt (Broberg, 2008).
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2.2 Arbetsmodeller och sociologiska rollteorier

Enligt anknytningsteorin har människor flera olika arbetsmodeller. De är struk-
tureringar av människors erfarenheter som gör det möjligt för dem att förstå
och förutse sociala handlingar. De olika arbetsmodellerna skiljer sig åt både
när det gäller de förväntningar som riktas mot den andre och när det gäller de
som riktas mot en själv, och de kan både komplettera och motsäga varandra.
Omsorgsforskningen visar dessutom att människor kan skilja på vad de själva
önskar eller anser rimligt och vad de tror kommer att hända, vilket tyder på att
arbetsmodeller har båda normativa och preskriptiva komponenter.

Arbetsmodeller kan vidare handla om två specifika personer eller om hur till
exempel vänner eller kärlekspartners förhåller sig till varandra i allmänhet. Vi
behöver därmed förstå en arbetsmodell som en samling antaganden om förhål-
landet mellan två abstrakta objekt, se figur 2. Här är jag öppen för att människor
kan ha arbetsmodeller även för andra kombinationer av abstrakta objekt än de
som anknytningsteorin vanligtvis studerar och som ett exempel finns Kvinna–
Man med i figuren. Alla dessa abstrakta objekt är mentala representationer av
den sociala verkligheten.

Jag Jag Barn Vän Partner Kvinna
| | | | | | · · ·

Person 1 Person 2 Förälder Vän Partner Man

Figur 2: Olika arbetsmodeller för olika par av abstrakta objekt.

Abstrakta objekt och sociala positioner

Tanken att människor bildar mentala representationer i form av abstrakta objekt
är central inom psykoanalysen och dess objektrelationsteori (Klein, 1932; Fair-
bairn, 1952; Winnicott, 1958), något som Bowlby kände till och influerades av.
En liknande idé finns hos Mead (1976) som såg jaget som förmågan att se sig
själv som ett abstrakt objekt, en förmåga som människor utvecklar genom att ha
sociala relationer och genom att interagera med andra. Enligt Mead är det när
vi tar den generaliserade andres perspektiv och föreställer oss hur människor i
allmänhet förstår och utvärderar oss som vi får förmågan att se oss själva som
objekt. Mead tänkte sig vidare att sådana förståelser och utvärderingar kan va-
riera mellan olika sociala grupper (Mead, 1976) och det går att argumentera för
att det finns flera olika generaliserade andre, en för varje grupp (da Silva, 2011).
Därmed kan människor betrakta sig själva på flera olika sätt, vilket påminner
om den komplexa och fragmenterade bild som framträder i anknytningsteorin.
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Finns det då något samförstånd mellan människor om vilka abstrakta objekt
som är relevanta representationer av den sociala verkligheten och om hur dessa
objekt i så fall ska förstås? Enligt Mead (1976) är en ganska stor grad av konsen-
sus nödvändig och han argumenterar för att människor behöver ta till sig delade
föreställningar för att kunna kommunicera med varandra på ett begripligt sätt.
I själva verket placerar inte Mead de abstrakta objekten inuti människor, utan i
kommunikationen och samspelet mellan dem. För Mead är inte frågan huruvida
människor lyckas komma överens om tolkningar och förståelser, utan i vilken
grad de tar till sig de delade föreställningar som finns.

Den strukturella rollteorin (Linton, 1936; Parsons, 1951; Merton, 1957; Da-
hrendorf, 1971) går ännu ett steg längre och utgår än tydligare från att konsen-
sus råder. Istället för abstrakta objekt som mentala representationer talar man
om samhällets sociala positioner. Teorin handlar alltså inte om hur människor
strukturerar sina erfarenheter utan om hur samhället i sig är strukturerat. Detta
antagande om konsensus har dock inte kunnat bekräftas empiriskt och en av te-
orins stora utmaningar är att hantera det (Coulson, 1972). Problemet är allvarligt
eftersom den strukturella rollteorin verkar kollapsa om antagandet inte gäller
(ibid.). Delar av anknytningsteorin antyder dock att en möjlig lösning är att flyt-
ta den strukturella rollteorins sociala positioner från samhället runtomkring oss
till våra mentala arbetsmodeller. En sådan modifiering av den strukturella roll-
teorin utesluter inte att det kan finnas konsensus, men släpper samtidigt kravet
på det. Jag kommer här att skissa på en sådan modifiering genom att diskutera
roller och status ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv.

En modifierad strukturell rollteori

För att modifiera den strukturella rollteorin börjar vi med att flytta de socia-
la positionerna från samhället till människors mentala arbetsmodeller. Därmed
släpper vi kravet på konsensus och begreppet blir i praktiken synonymt med
anknytningsteorins abstrakta objekt. Därefter noterar vi att arbetsmodeller kan
innehålla både normativa och preskriptiva beteendeförväntningar som förknip-
pas med olika sociala positioner. Detta är helt analogt med hur den strukturella
rollteorin definierar en social roll. En arbetsmodell antar således en viss rollför-
delning. Roller kan vara detaljerade och specifika. Jag kan till exempel förvänta
mig att jag ber om ett lyssnande öra när jag behöver det och att den andre då
tar sig tid att lyssna. De kan också vara relaterade till olika omständigheter. Till
exempel kan jag förvänta mig att den andre tar sig mer tid att lyssna på mig
när den inte är så stressad eller upptagen med annat. Förväntningarna kan också
vara av mer allmän karaktär. Kanske tänker jag på mig själv som någon som
vanligtvis söker omsorg när jag behöver det och den andre som någon som an-
stränger sig för att finnas till hands vid behov? Genom att på detta vis placera
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de sociala rollerna i människors arbetsmodeller blir begreppet meningsfullt utan
att vi antar någon konsensus mellan människor. Vi behöver inte ens anta att en
persons olika arbetsmodeller stämmer överens med varandra.

Förutom beteendeförväntningar verkar arbetsmodeller också innehålla vär-
deringar av självet och av den andre, det som Bartholomew och Horowitz (1991)
kallar för självbild respektive bild av den andre. I ett strukturellt perspektiv kan
vi förstå det som att varje social position associeras med en viss social status.
En anknytningsstil kan då ses som ett antagande om en viss social rangordning,
se tabell 2. Vid trygg anknytning förväntas båda positionerna ha hög status, vid
ängslig anknytning förväntas den andres position ha en högre status än den eg-
na, vid undvikande anknytning förväntas båda positionerna ha låg status och
vid avvisande anknytning förväntas den egna positionen ha en högre status än
den andres. Inte heller här behöver vi anta någon konsensus. En vuxens anknyt-
ningsstil behöver inte vara kompatibel med en anknytningspartners och de båda
kan ha olika föreställningar om hur den sociala rangordningen mellan dem ser
ut. De kan också ha olika föreställningar om vad som krävs för att en social
position ska ha en hög status.

Med en viktigt modifiering av den strukturella rollteorin verkar den alltså
bli förenlig med delar av anknytningsteorin. Alla delar av anknytningsteorin
är dock inte lika strukturella till sin karaktär. När ängsliga anknytare månar
om sitt yttre eller när undvikande anknytare anstränger sig för att vara duktiga
(Park et al., 2004) är det uppenbart att de inte tar en viss social rangordning för
given. En social status uppfattas då inte som något man har, utan som något som
kräver en återkommande och aktiv insats. Därmed närmar vi oss en annan typ
av rollteori, nämligen Goffmans dramaturgi (Goffman, 1959).

Tabell 2: Arbetsmodellens två dimensioner ur ett strukturellt perspektiv.

Förväntad egen status
Hög Låg

Förväntad
andres status

Hög Trygg Ängslig
Låg Avvisande Undvikande

Dramaturgisk rollteori

Goffman (1959) intresserade sig för hur människor presenterar sig själva i in-
teraktionen med andra. Att liksom ängsliga anknytare måna om sitt yttre eller
att liksom undvikande anknytare anstränga sig för att prestera är för Goffman
olika typer av uppträdanden som syftar till att visa vilken social status man har.
Det som Bowlby (1969) kallar för sekundära strategier, som att framställa sig
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själv som hjälplös och i behov av stöd eller som en självständig person som man
inte behöver oroa sig över, kallar Goffman för manér. Sådana lägger vi oss till
med för att visa vilka roller vi spelar och vad andra kan förvänta sig av våra be-
teenden. Enligt Goffman använder människor sig av uppträdanden, manér och
liknande tekniker för att försöka upprätthålla ett stabilt jag.

Det finns dock inte någon garanti för att ett framträdande lyckas, även om
Goffman menar att de flesta framträdanden går bra. Att vi så ofta uppnår kon-
sensus kring vad vi kan förvänta oss av varandra och vilken social rangordning
som gäller beror enligt Goffman till stor del på att vi hjälps åt. Att inte acceptera
andras framföranden är nämligen att misslyckas med sin egen presentation och
därför samarbetar vi för att tillsammans rädda föreställningen (Goffman, 1959).

Omsorgsforskningen tyder dock på att människors fokus på att rädda före-
ställningen varierar. Ängsliga, undvikande och avvisande anknytare är i allmän-
het mindre lyhörda som omsorgsgivare (Millings & Walsh, 2009) och det är inte
ovanligt att de mer eller mindre avsiktligt avvisar anknytnings- och omsorgs-
beteenden. Ett sådant avvisande kan visserligen vara en del av en föreställning,
men när resultatet blir att den anknutna förändrar sina omsorgsbeteenden tyder
det på att föreställningen upplevs som misslyckad och att den anknutna gör ett
nytt försök med en annan föreställning istället.

Social responsivitet och fångarnas dilemma

För att analysera avvisanden använder Asplund (1987a, 1987b) begreppen soci-
al responsivitet och asocial responslöshet. Enligt Asplund är människor i grund
och botten socialt responsiva. Han menar att vi är benägna att ge varandra verbal
och ickeverbal respons på ett sätt som karaktäriseras av rollövertaganden, där vi
genom att ta varandras perspektiv kan såväl föregripa som fullborda varandras
beteenden. Vi tenderar att vara sällskapliga, för att uttrycka det med psykologisk
terminologi.

Att vara socialt responsiv är dock inte något tvång (Asplund, 1987a, 1987b).
Om vi anstränger oss kan vi istället vara asocialt responslösa. Att inte ge social
respons kan handla om att stänga ute det vi inte är intresserade av för tillfäl-
let, som när vi fokusera vår sociala responsivitet på en eller några få personer.
Samtidigt noterar Asplund att asocial responslöshet också kan vara ett sätt att
beröva någon något som den vill ha. Den sociala responsiviteten är således en
maktbas. Att avvisa ett anknytnings- eller omsorgsbeteende kan liksom andra
typer av asocial responslöshet vara en maktutövning och en demonstration av
den egna sociala statusen, med syftet att tvinga fram reträtt eller följsamhet.

Det finns dock ett dilemma med att inte ge social respons, nämligen att den
som är asocialt responslös förlorar en möjlighet att få social respons (Asplund,
1987a, 1987b). Omsorgsforskningen tyder på att det också kan gälla på längre
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sikt och att den som inte ger omsorg på ett lyhört sätt riskerar att inte heller få
det (Millings & Walsh, 2009). Å andra sidan finns det också en risk med att
vara en lyhörd omsorgsgivare i meningen att det inte finns någon garanti för
att insatsen återgäldas. Denna aspekt av ömsesidig anknytning mellan vuxna
kan således förstås som vad som inom spelteori brukar kallas för ett fångarnas
dilemma (Elster, 1986; Sen, 1986; Parfit, 1986), se tabell 3. Eftersom utfallet
för egen del beror på den andres insats är varje val av handling behäftad med en
risk.

Tabell 3: Ett fångarnas dilemma vid ömsesidig anknytning.

Person A ger omsorg
Ja Nej

Person B
ger omsorg

Ja Båda får A får
Nej B får Ingen får

2.3 En handlingsteori för anknytning och omsorg

Enligt anknytningsteorin kan arbetsmodeller alltså användas för att göra för-
utsägelser om den andres bemötande och det egna agerandet. Omvänt är det
utifrån den andres bemötande och det egna agerandet som arbetsmodeller ska-
pas, utvärderas och revideras. Det gäller inte bara beteendeförväntningar utan
också självbilden och bilden av den andre. Om de egna försöken att få omsorg
ofta avfärdas kan tolkningen bli att man inte är värd att få omsorg och om man
ofta avfärdar den andre, genom att direkt ge upp när man blir avvisad eller ge-
nom att inte söka omsorg när man blir oroad, kan tolkningen bli att den andre
inte är värdefull som omsorgsgivare.

Med inspiration från Mead3 formulerar jag i detta avsnitt en handlingsteori
för anknytning och omsorg som försöker förklara hur handlingar och arbetsmo-
deller är relaterade till varandra. En schematisk översikt över denna handlings-
teori finns i figur 3. Teorin har en generell karaktär och kan säkerligen användas
för att förstå många olika typer av handlingar. Jag fokuserar dock på anknyt-
ning och omsorg och då är två typer av handling av särskilt intresse: Att söka
omsorg och att ge omsorg. Dessa handlingarna kan antingen utföras eller låta
bli att utföras.

3Inspirationen kommer från The Philosophy of the Act (Mead, 1938). I detta arbete utvecklar
Mead idéen att samhället utgörs av konkret interaktion mellan människor snarare än av fantasi
och föreställningsförmåga, vilket är Meads läsning av Cooley (1902). Förutom denna allmänna
handlingsteori har Mead också utvecklat en social handlingsteori (Mead, 1976) med fokus på
kommunikation genom gester. Även denna handlingsteori verkar vara värd att knyta samman
med anknytningsteorin, ett arbete som lämnas till framtida undersökningar.
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sensation
↗

stimulus −→ värdering −→ impuls −→ beslut −→ handling
↘

lärande

Figur 3: En handlingsteori för anknytning och omsorg.

Från stimulus till respons

Varje handling föregås av ett stimulus. Det kan vara ett yttre stimulus, som när
något farligt händer eller när någon annan söker, ger eller låter bli att ge om-
sorg. Även egna handlingar, som när man själv söker, ger eller låter bli att ge
omsorg är möjliga stimuli. Dessutom kan inre stimuli, som tankar eller minnen,
leda till handling. Behaviorister som Watson (1913) och Skinner (1938) mena-
de att människors respons var bestämda av stimulus och tidigare erfarenheter.
Någon sådan determinism finns dock inte i denna handlingsteori. Istället kan
ett och samma stimulus leda till olika handlingar vid olika tillfällen eller i olika
sammanhang. Även frånvaro av respons är möjlig.

Ett stimulus kan utlösa en känslomässig impuls som motiverar till hand-
ling. Det kan till exempel vara en impuls att söka, ge eller inte ge omsorg. Den
känslomässiga impulsen är central i Meads handlingsteori (1938) och liksom
Mead ser jag impulsen som ”ett tillfälle eller en möjlighet att handla, inte som
ett tvång eller ett påbud” (Mead, 1982, s. 28). Med inspiration från den kognitivt
inriktade emotionspsykologin (Scherer & Peper, 2001; Smith & Kirby, 2001;
Smith & Lazarus, 1990) föreslår jag dessutom att varje känslomässig impuls
föregås av en omedveten kognitiv värdering av stimulus. Den gör att människor
med olika arbetsmodeller kan reagera med olika impulser på ett och samma
stimulus i ett och samma sammanhang. Till exempel kan en ängslig anknytare
reagera kraftigt på ett avvisande som en undvikande anknytare knappt note-
rar. Denna kognitiva värdering är inte bara omedveten, utan sker också mycket
snabbt (Smith & Kirby, 2000).

När stimulus består av en social handling är det inte bara stimulus i sig som
värderas, utan även den person som handlingen riktas mot. Det verkar som att
man omedvetet placerar sig själv i den agerandes position och föreställer sig
hur den upplever och värderar den som handlingen riktas mot. Med sin teori om
spegeljaget argumenterade Cooley (1902) för att vi lever våra liv i andra männi-
skors sinnen för att förstå hur de upplever och värderar oss. Anknytningsteorin
antyder att vi också spenderar tid i vår egen position, där vi genom att tolka
våra egna handlingar försöker förstå hur vi själva upplever och värderar andra
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människor. Värderingen jämförs sedan med den bild som finns i aktuella arbets-
modeller. Beroende på om de stämmer överens eller inte leder det inte bara till
olika känslomässiga impulser, utan också till olika typer av lärande, i meningen
att arbetsmodeller reproduceras eller modifieras.

Den känslomässiga reaktion som väcks av en viss kognitiv värdering kan
också leda till en kroppslig reaktion och sensation. Till exempel kan andning
eller puls förändras, muskler kan spännas eller slappna av och hormoner kan
frigöras i blodet. Känslan känns därmed i kroppen. Dessutom kan ansiktsuttryck
och kroppshållning förändras.

I Meads handlingsmodell (1938) följs impulsen av en perception där stimu-
lus aktivt utforskas. Detta utforskande är selektivt, där aktuella arbetsmodeller
används för att rikta fokus mot det som förstås som relevanta egenskaper hos
stimulus. Perceptionen följs sedan av en manipulering där olika handlingsalter-
nativ utforskas, antingen genom en interaktion med omvärlden eller genom en
inre, mental prövning där olika alternativ utvärderas och jämförs (ibid.). Percep-
tion och manipulering utgör tillsammans en process som leder fram till ett beslut
om handling. Detta beslut fattas alltså inte enbart utifrån den känslomässiga im-
pulsen utan även utifrån aktuella omständigheter och relevanta arbetsmodeller.
Dessutom kan olika intentioner vägas mot varandra. Är det till exempel viktiga-
re att inte söka hjälp för att kunna känna sig självständig än det är att få hjälp för
att kunna känna sig värdefull? Handlingar kan alltså antingen vara i linje med
den känslomässiga impulsen eller gå emot den.

I beslutsprocessen kan också en hel del lärande äga rum. Detta lärande på-
verkar dock inte arbetsmodellerna direkt. Lärandet handlar mer om att utveckla
strategier för att hantera och förhålla sig till olika typer av impulser under olika
omständigheter.

Känslomässig adaption och olika typer av handlingar

Centralt i denna handlingsteori är den dialektiska relationen mellan handlingar
och arbetsmodeller. Arbetsmodeller används när handlingar värderas och väljs,
samtidigt som de reproduceras och revideras utifrån hur handlingar värderas och
väljs. En vägvisare i detta återkopplade system är den känslomässiga impuls
som motiverar till en viss handling, en vägvisare som även den verkar kunna
förändras genom lärande.

Bowlby (1969) menade att barn föds med impulsen att söka skydd vid upp-
levd fara. Impulsens funktion är då att skydda barnet och öka dess chans till
överlevnad. Om barnet ofta blir avvisat kan det må dåligt av det och om det
lyckas hitta någon alternativ strategi som det mår bättre av kan den gamla im-
pulsen med tiden helt eller delvis ersättas av en ny. Den nya impulsens funktion
är då att reglera barnets känslor på ett mer effektivt sätt. Funktionen har i så
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fall förflyttats från överlevnad till ett hanterande eller undvikande av negativa
känslor. Om den nya strategin fungerar kan resultatet dessutom bli en mer posi-
tiv självbild och impulsens funktion kan antagligen förskjutas ytterligare, från
känsloreglering till Goffmansk självpresentation eller Asplundsk maktutövning
med syftet att skapa eller bevara en viss social rangordning. Antagligen är även
andra förskjutningar möjliga. Systemets adaptiva karaktär tyder på att det kan
utvecklas i många olika riktningar.

För att funktionell adaption ska vara möjlig måste handlingsteorin tillåta
handlingar som går emot känslomässiga impulser, vilket den också gör. Fak-
tum är att många olika typer av handlingar är möjliga. Till exempel passar
Webers affektuella, traditionella, målrationella och värderationella handlingar
(Habermas, 1984) in i modellen. Av dessa fyra är det bara de affektuella hand-
lingarna som inte kan gå emot känslomässiga impulser. Att handla affektuellt
är tvärtom att agera på sina känslor, i synnerhet starka sådana. De övriga tre
kan dock innebära att känslor sätts åt sidan, även om så inte alltid är fallet. I
anknytningssammanhang blir detta tydligt eftersom såväl oreflekterade vanor
(traditionella handlingar) som genomtänkta handlingar som väljs av en över-
tygelse (värderationella handlingar) eller av en vilja att uppnå ett särskilt mål
(målrationella handlingar) kan drivas av en stark känslomässig impuls. Precis
som Weber (1983) själv betonade måste hans fyra handlingsformer förstås som
idealtyper. Verkliga handlingar kan ha inslag av flera olika idealtypiska former.

En handling kan också syfta till att uppnå samförstånd kring social status
och sociala roller på det sätt som Goffman (1959) tänkte sig att människor strä-
var efter. Mer allmänt kan den vara kommunikativ med målet att uppnå ömsesi-
dig förståelse (Habermas, 1984). Även dessa handlingar tillåts av handlingsteo-
rin.

Att förklara handlingar

Notera avslutningsvis att handlingsteorin använder sig av tre olika typer av för-
klaringar. Handlingar är för det första kausalt utlösta av stimuli. För det andra
kan de vara motiverade av känslomässiga impulser som är mer eller mindre
funktionella. Dessutom är de, för det tredje, mer eller mindre intentionella, be-
roende på hur medvetet och genomtänkt valet av handling är.

3 METOD

I detta kapitel redogörs för uppsatsarbetets vetenskapliga grunder och metodo-
logiska utgångspunkter. Vidare beskrivs hur data har samlats in och analyserats.
Slutligen diskuteras den empiriska studiens kvalitet och de etiska överväganden
som har gjorts.
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3.1 Vetenskapliga grunder

I detta arbete gör jag tre vetenskapliga grundantaganden4. För det första ansluter
jag mig till en ontologisk realism och antar att det finns en verklighet som exi-
sterar oberoende av betraktaren. Det innebär till exempel att jag ser människors
handlingar som verkliga fenomen oavsett om de observeras eller ej.

För det andra ansluter jag mig till en epistemologisk relativism och menar
att även om det går att skaffa sig kunskap om den objektiva verkligheten så är
den kunskapen dels socialt betingad och dels föränderlig. Jag ser alltså en klyfta
mellan den objektiva verkligheten och människors förståelse av den, en klyfta
som inte kan överbryggas på något enkelt sätt. Mina vetenskapliga ambitioner
är trots det att försöka krympa denna klyfta.

För det tredje antar jag en skeptisk hållning gentemot vetenskapliga teorier
och menar att de inte nödvändigtvis ska förstås som direkta avbildningar av den
objektiva verkligheten. Här skiljer jag på sådant som är direkt observerbart, som
människors handlingar, och sådant som inte är det, som människors mentala ar-
betsmodeller. I det första fallet menar jag att en teori kan erbjuda en sann eller
åtminstone sanningslik beskrivning av den objektiva verkligheten. Till exempel
kan det vara korrekt att beskriva en handling som ett omsorgsbeteende om det
uppfattas så av alla inblandade. I det andra fallet är jag mer försiktig. Att in-
kludera arbetsmodeller i en teori kan öka teorins förklarande förmåga, vilket i
så fall motiverar användningen av begreppet, men jag drar för den skull inga
slutsatser om att begreppet är en sanningslik eller korrekt beskrivning av den
objektiva verkligheten. Jag antar inte heller att det är den enda beskrivning som
har god förklaringsförmåga.

I praktiken positionerar jag mig därmed nära den typ av vetenskaplig anti-
realism som har utvecklats av van Fraassen (1980).

3.2 Metodologiska utgångspunkter

En konsekvens av arbetets vetenskapliga grundantaganden är att teoriutveckling
blir något centralt. Det är genom teoriutveckling som jag ser en möjlighet att
krympa klyftan mellan den objektiva verkligheten och vår kunskap om den.
Uppsatsarbetets empiriska del föregås därför av ett teoretiskt arbete som styr
den empiriska studiens inriktning. Dessutom används teorin vid analysen av
det empiriska materialet. Slutligen följs den empiriska studien av en diskussion
kring teorins förklaringsförmåga och dess behov av vidareutveckling.

I det inledande teoretiska arbetet används i huvudsak två tekniker, nämligen
4För en introduktion till de vetenskapsteoretiska begrepp som används i detta avsnitt, se

till exempel Wallén (1996). En mer uttömmande redogörelse av vetenskaplig realism och olika
typer av antirealism finns i Rosenberg (2012).
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abduktion och retroduktion5. Abduktion är att placera kända fenomen i en ny
teoretisk kontext, vilket jag gör när jag använder sociologisk roll- respektive
handlingsteori för att beskriva anknytning. Abduktion är en vanligt förekom-
mande teknik inom sociologi och två kända exempel är Marx rekontextualise-
ring av människans historia i en materialistisk historieuppfattning (Marx, 1981)
och Durkheims rekontextualisering av självmordsstatistik i ett sociala fakta pa-
radigm (Durkheim, 1983). Syftet med abduktion är att undersöka om ett nytt
teoretiskt perspektiv tillför någon ny förståelse.

Retroduktion handlar om att fråga sig vad som behövs för att något ska va-
ra möjligt. Två kända studier där retroduktion har använts är Baumans analys
av vad som gjorde förintelsen möjlig (Bauman, 1994) och Collins funderingar
kring vad som krävs för att en ritual ska vara en ritual (Collins, 1975). I detta
arbete försöker jag bland annat svara på frågan vad som behövs för att två per-
soner ska kunna reagera känslomässigt olika på ett och samma stimulus under
liknande omständigheter. Mitt svar är att det sker en omedveten kognitiv vär-
dering av stimulus innan den känslomässiga reaktionen väcks. Det svaret ska
förstås som en arbetshypotes som är värd att bevara så länge den ger teorin för-
klaringskraft och så länge den inte kan avfärdas som en felaktig beskrivning av
den objektiva verkligheten.

Den empiriska studien består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den
kvantitativa delen undersöker vissa empiriska mönster. Syftet är inte att pröva
någon hypotes utan att identifiera lämpliga intervjupersoner för studiens kvali-
tativa del. I den kvalitativa delen samlas data in med förhoppningen om att både
kunna ifrågasätta teoretiska antaganden och komplettera teorin med nya insik-
ter. Intervjuerna fokuserar således på teoretiskt valda områden samtidigt som de
har en utforskande karaktär inom dessa områden.

I den avslutande teoretiska diskussionen finns slutligen en ambition att in-
tegrera teorier med varandra. Jag relaterar uppsatsarbetets teoretiska bidrag till
andra sociologiska teoribildningar med förhoppningen om att kunna tillföra nå-
got nytt.

3.3 Empirisk metod

För att besvara mina empiriska frågeställningar har intervjuer genomförts med
en person i taget. Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 50 minuter. De
kan till stor del ses som ett utforskande av intervjupersonernas subjektiva verk-
ligheter och till sin karaktär påminner de därför om vad Gustavsson (2004) rätt
och slätt kallar för samtal. Fokus var på intervjupersonernas erfarenheter av
anknytningsinteraktioner och jag intresserade mig för de känslomässiga reak-

5För en utförlig presentation av de två tankeoperationerna abduktion och retroduktion, se
Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003).
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tioner som sådana interaktioner väcker och hur intervjupersonerna förhåller sig
till dem, resonerar kring dem och agerar på dem.

Samtalen pendlade mellan å ena sidan konkreta händelser och å andra sidan
de sammanhang som händelserna utspelas i, samt deras bakomliggande histo-
ria. De kunde också handla om mer generella mönster i intervjupersonernas sätt
att tänka, reagera och agera. Även det blev ett sätt att förklara konkreta händel-
ser. Jag ställde dessutom följdfrågor när jag upplevde något som oklart eller när
jag ville pröva min förståelse. Vid några enstaka tillfällen föreslog jag till och
med en möjliga tolkning av det som en intervjuperson berättade och efterfrå-
gade personens syn på det. En av intervjupersonerna besvarade dessutom några
följdfrågor via epost.

I praktiken påbörjade således den hermeneutiska analys som beskrivs nedan
redan under intervjuerna. Som ett förtydligande av Gustavssons begrepp vill
jag därför beskriva mina intervjuer som tolkande samtal och även om jag hade
huvudansvaret för dessa tolkningar så är de ändå ett resultat av samspelet mellan
mig och mina intervjupersoner. I den meningen har vi hjälpts åt att producera
den empiriska kunskap som presenteras i denna rapport.

En intervjuguide med frågor kring anknytningsrelaterade avvisanden använ-
des, se bilaga C. Att avvisa är att bjuda motstånd på ett sätt som jag tänker kan
väcka en del känslomässiga reaktioner, liksom eftertanke och reflektion. Min
förhoppning var därför att valet av ämne skulle göra att intervjupersonerna ha-
de mycket att säga.

I praktiken var dock samtalen mer fria än vad guiden antyder. Samtliga in-
tervjuer handlade åtminstone delvis om avvisanden, men vi närmade oss ämnet
på olika sätt. Med någon pratade jag om att säga nej, med någon annan om att
säga ifrån, med en tredje om att inte få det man behöver och så vidare. Jag var
dock alltid noga med att sammanhanget var att någon sökte stöd, trygghet eller
uppmuntran. Dessutom kom flera av samtalen in på andra anknytningsrelaterade
frågor än avvisanden. Samtalen följde således inte nödvändigtvis den struktur
och ordning som guiden antyder. Istället fick intervjupersonernas egna initiativ
i hög grad styra intervjuernas utveckling.

Intervjupersonerna gav mig tillstånd att spela in intervjuerna med filmkame-
ra under förutsättning att ingen annan gavs tillgång till det inspelade materialet.
För att inte riskera en oavsiktlig spridning raderades därför filmupptagningarna
efter att uppsatsarbetet hade slutförts. Syftet med att filma intervjuerna var att
dokumentera även gester, kroppshållning och ansiktsuttryck, med förhoppning-
en om att bättre kunna fånga nyanserna i samspelet mellan mig och intervju-
personen samt intervjupersonens känslomässiga reaktioner och sinnestillstånd.

Intervjupersoner rekryterades bland studenter som läser fristående kurser
vid Linköpings universitet. Min studie är utforskande till sin karaktär och jag
sökte därför efter personer med lite olika erfarenheter av nära relationer. Jag såg
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inga problem med att hitta det bland studenter och eftersom jag själv är student
är studenter en bekväm urvalsgrupp för mig. Två lärare på två olika kurser kon-
taktades och de erbjöd mig att besöka en föreläsning för vardera studentgrupp.
Vid dessa tillfällen informerade jag om studien och delade ut en enkät där det
också fanns möjlighet att anmäla intresse av att delta i en intervju, se bilaga B.

Många olika tester används för att undersöka anknytning hos vuxna. Ett av
dem är Experiences in Close Relationships (ECR) (Brennan, Clark & Shaver,
1998). Testet är ett självskattningsformulär där deltagare får ange på en sjugra-
dig Likert-skala hur väl de instämmer i 36 olika påståenden. Jag använde en
förkortad variant (Wei, Russell, Mallinckrodt & Vogel, 2007) som trots sina en-
dast tolv påståenden har visat sig ha samma validitet som ECR (ibid.). ECR har
översatts till svenska av Broberg och Granqvist (2003) och jag använde deras
översättning av de tolv påståenden som ingår i den förkortade varianten. Fråga
1, 4, 6, 7, 8 och 10 i den förkortade varianten mäter ängslighet och fråga 2, 3, 5,
9, 11 och 12 mäter undvikandegrad. På fråga 7, 9, 11 och 12 är skalan avtagande
från 7 till 1. Övriga frågor har en stigande skala från 1 till 7. Resultatet av testet
är två medelvärden, ett för ängslighet och ett för undvikandegrad. Personer med
låga värden på båda variablerna kan anses vara trygga anknytare, personer med
hög grad av ängslighet och låg undvikandegrad kan förstås som ängsliga, perso-
ner med höga värden på båda variablerna kan ses som undvikande och de med
hög undvikandegrad och låg ängslighet kan slutligen anses vara avvisande.

Samtliga tillfrågade studenter valde att fylla i enkäten och totalt 72 svar
samlades in. Av dessa 72 personer var 13 intresserade av att delta i en intervju.
Enkäten visade på god spridning av erfarenheter bland de 13 intresserade och
samtliga kontaktades för en intervju. Sex personer hade av olika anledning inte
möjlighet att delta någon gång under den vecka då intervjuerna genomfördes,
men övriga sju intervjuades. Enkätsvaren hanterades på ett sådant sätt att jag
vid intervjuerna inte visste hur intervjupersonerna hade besvarat enkäten.

3.4 Hermeneutisk analys

Varje inspelning transkriberades först i sin helhet med ambitionen att avspegla
det talade språket så troget som möjligt. Namn ersattes då med pseudonymer
och information som skulle kunna röja intervjupersonernas identitet togs bort.
Sådan information ersattes med anteckningar om vilken typ av information som
hade avlägsnats.

Vid transkriberingen fördes också anteckningar om intervjupersonens an-
siktsuttryck, gester och användning av kroppsspråk. Efter varje transkribering
gjordes dessutom några enstaka anteckningar om det som jag spontant upplev-
de att intervjun kretsade kring, samt en mycket kort, preliminär analys av detta.
Till exempel skrev jag ”att undvika att något litet blir något stort”, ”att använda
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sms, chatt och fb för att hålla kontakt” och ”att samarbeta för att rädda föreställ-
ningen” efter att ha transkriberat intervjun med Helle.

När alla sju intervjuer hade transkriberats valde jag för varje intervju ut en
händelse, ett skeende eller ett fenomen som jag upplevde som centralt i respek-
tive samtal och som jag bedömde skulle kunna tillföra något till analysen som
de andra intervjuerna inte skulle kunna bidra med. Därefter bearbetades texter-
na och de valda delarna analyserades med hermeneutisk metod, en intervju i
taget.

Enligt Ödman (2004) är det vid en hermeneutisk analys lämpligt att presen-
tera talspråket inte ordagrant, utan ”som det upplevs i tal, för att göra intervju-
personen rättvisa” (s. 83, originalets kursivering). Eftersom målet är att förstå
personen bör texten bearbetas och presenteras så att den ger en sådana förståelse
som vi skulle ha fått om vi hade pratat med personen och kunnat använda vår
varseblivning för att sålla bort upprepningar, tankepauser, oavslutade mening-
ar och utfyllnadsord. Samtidigt är det viktigt att inte utesluta felsägningar och
tveksamheter som är väsentliga i sammanhanget. I uppsatsens resultatkapitel
har jag försökt att presentera de utvalda delarna av respektive intervju på ett
sådant sätt.

Den hermeneutiska analysprocessen brukar beskrivas som en cirkel eller
en spiral (Ödman, 2004) där den som utför analysarbetet pendlar mellan att
försöka förstå å ena sidan någon viss del av materialet genom att relatera till
materialet i sin helhet och å andra sidan materialet i sin helheten genom att
låta det belysas av materialets olika delar. Till exempel tolkade jag intervjun
med Helle med anteckningen ”att samarbeta för att rädda föreställningen” efter
att ha transkriberat alla dess delar. I en hermeneutisk analys kan jag dock inte
stanna där. Jag måste åter titta på de olika delarna av intervjun, nu med en
ny förförståelse av vad samtalet handlar om. Det kan leda till att jag förstår
delarna på ett nytt sätt och i förlängningen att jag bestämmer mig för att revidera
min tolkning av vad samtalet i sin helhet handlar om. Först när jag känner att
min tolkning av delarna stöds av min tolkning av helheten och vice versa kan
jag känna mig nöjd. Detta koherenskriterium är enligt Ödman (2004) det mest
fundamentala och övergripande kriteriet för en tolknings giltighet.

Koherenskriteriet är viktigt både vid en inomtextlig tolkning, där materi-
alets olika delar relateras till varandra i en hermeneutisk process, och vid en
kontextuell tolkning, där materialet relateras till ”beprövad kunskap och kända
omständigheter” (Ödman, 2004, s. 88). Här kommer också min teoretiska för-
förståelse in och med hjälp av abduktion och retroduktion relaterar jag empiri
och teori till varandra. Det kan leda till att jag reviderar mina teorier eller om-
tolkar mitt empiriska material. Först när jag känner att teorierna förklarar mina
tolkningar av intervjuerna på ett tillfredsställande sätt kan jag känna mig nöjd.

I resultatkapitlet presenterar jag mina tolkningar av intervjuerna. Jag redo-
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gör inte för delstegen i den hermeneutiska processen, men min förhoppning är
att de bearbetade texterna utgör en så riklig dokumentation att den intressera-
de läsaren själv kan kontrollera att koherenskriteriet är uppfyllt. Jag förklarar
och motiverar också mina tolkningar så att det ska vara möjligt att granska min
argumentation.

En riklig presentation av det empiriska materialet och den argumentation
som ligger bakom en hermeneutisk tolkning är enligt Ödman (2004) ett måste.
Om inte läsaren ges möjlighet att själv kontrollera slutresultatet finns anledning
att vara misstänksam. Hermeneutik utan en noggrant genomförd kontroll riske-
rar nämligen att bli vild i meningen att den kan bli spekulativ och ideologiserad
(ibid.).

3.5 Kvalitet

Syftet med koherens och rika beskrivningar är att säkerställa studiens kvalitet.
Enligt Guba och Lincoln (1994) kan en empirisk studie anses vara av hög kva-
litet om dess tillförlitlighet är god, vilket kräver en hög trovärdighet, en god
överförbarhet, en stor pålitlighet och att det finns möjlighet att styrka och kon-
firmera studien.

Hög trovärdighet uppnås framför allt genom att den empiriska studien utförs
enligt konstens alla regler. Därför har till exempel en strävan efter inomtextlig
och kontextuell koherens varit viktig i den hermeneutiska processen. I synnerhet
har det varit viktigt för mig att kontrollera mina tolkningar mot min teoretiska
förståelse och vice versa.

God överförbarhet handlar om att analysen av ett fenomen ska vara giltig
varje gång fenomet uppträder i en liknande kontext. Därmed blir det viktigt att
rikligt beskriva fenomenet och dess kontext. Jag har därför ansträngt mig för att
ge fylliga beskrivningar av hur mina intervjupersoner tänker, känner och agerar
och de omständigheter de då befinner sig i.

En stor pålitlighet uppnås genom att hela forskningsprocessen – från pro-
blemformulering och metodval till analys och slutsatser – redovisas på ett sådant
sätt att det tillåter en detaljerad granskning av arbetets alla steg. I denna rapport
har jag ansträngt mig för att bidra med en sådan fullständig dokumentation.

För att det ska vara möjligt att styrka och konfirmera studien redovisar jag
också mina argument och motiverar mina ställningstaganden. Min förhoppning
är att det ska vara uppenbart att jag har agerat i god tro, utan att medvetet låta
personliga värderingar eller åsikter påverka studiens utförande och de slutsatser
som dragits.
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3.6 Etik

I anknytningsforskningen finns en tendens att se människor utan trygg anknyt-
ning som en svag grupp, något som till exempel de värdeladdade begreppen
trygg och otrygg vittnar om. Den historiska förklaringen är att Bowlby (1958,
1960) studerade barn som isolerades från sina föräldrar under längre sjukhusvis-
telser. Dessa barn mådde dåligt av isoleringen och utvecklade också en otrygg
anknytning. Det är dock ungefär 40% av den vuxna befolkningen som har en
otrygg anknytningsstil (Mickelson, Kessler & Shaver, 1997) och de flesta mår
inte dåligt och har inte heller erfarenhet av trauma i barndomen. Dessutom finns
det många trygga anknytare som mår dåligt av olika anledningar. Det går allt-
så att ifrågasätta bilden av otrygga anknytare som en svag grupp. Tvärtom tror
jag att det är viktigt att inte utgå ifrån att otrygga anknytare mår dåligt eller att
deras sätt att knyta an på är ett problem för dem eftersom ett sådant bemötande
riskerar att vara stigmatiserande.

Samtidigt finns det en möjlighet att intervjuer som handlar om nära relatio-
ner kan väcka starka känslor på ett sätt som är jobbigt. Jag förberedde mig därför
inför intervjuerna genom att undersöka vilket stöd som Linköpings universitets
studenthälsa kan erbjuda. Det gav mig möjlighet att tipsa om stödinsatser om
någon intervjuperson skulle visa sig vilja ha det. I några av intervjuerna väcktes
också starka känslor i samband med att vi pratade om smärtsamma minnen. I
ett av fallen valde intervjupersonen att avbryta intervjun av den anledningen.
Vid de intervjuer där starka känslor väcktes pratade vi om det som hade hänt
efter att kameran hade stängts av. Den person som valde att avbryta kontakta-
des dessutom via epost några dagar efter intervjun. I samtliga fall försäkrade
intervjupersonerna mig om att intervjun hade känts okej och att de mådde bra.
Därmed informerade jag inte heller om det stöd som studenthälsan erbjuder.

Förutom de etiska överväganden som är relaterade till olika anknytnings-
stilar och ämnets potentiellt känsliga karaktär har jag försäkrat mig om att Ve-
tenskapsrådets fyra forskningsetiska krav på humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning (2002) har uppfyllts.

För det första har informationskravet uppfyllts genom att alla uppgiftsläm-
nare har informerats om uppsatsarbetets syfte, hur deras bidrag kommer att an-
vändas, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst har rätt att
avbryta sin medverkan. Denna information gavs både innan enkätstudien och
innan intervjuerna påbörjades.

För det andra har samtyckeskravet uppfyllts genom att uppgiftslämnares
samtycke har inhämtats i samband med att enkäten besvarades och innan in-
tervjuerna påbörjades. På enkäten fanns en ruta att kryssa i vid samtycke och
före varje intervju frågade jag om intervjupersonen tyckte att villkoren för del-
tagande kändes okej. Den intervju som avbröts avrundades efter att jag frågade
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om personen ville avbryta. Jag har inte försökt påverka någon att delta mot sin
vilja. Så vitt jag vet har det inte heller funnits några beroendeförhållanden mel-
lan mig och mina uppgiftslämnare som har kunnat påverka deras deltagande.

För det tredje har konfidentialitetskravet uppfyllts genom att ingen annan än
jag har haft tillgång till det insamlade materialet. Det material som spelades in
vid intervjuerna anonymiserades vid transkriberingen och både filminspelningar
och enkätsvar raderades efter att uppsatsarbetet hade slutförts.

För det fjärde har nyttjandekravet uppfyllts genom att insamlad information
enbart använts i forskningssyfte och inte till något kommersiellt eller annat icke-
vetenskapligt bruk.

4 RESULTAT

I detta kapitel redogörs först resultatet av enkäten. Därefter presenteras de sju
intervjupersonernas berättelser tillsammans med en analys av respektive text.
Tre teoretiska klargöranden visade sig vara nödvändiga för att uppnå koherens
i den hermeneutiska processen. Dessa klargöranden diskuteras innan den em-
piriska studiens frågeställningar besvaras och analysarbetets teoretiska insikter
sammanfattas sist i kapitlet.

4.1 Enkäten

Efter att enkäten hade sammanställts beräknades medianerna av variablerna
ängslighet och undvikandegrad. Resultatet blev 3,00 respektive 1,83. Dessa två
medianer sorterar de 72 enkätsvaren i fyra grupper, se tabell 4. Av de 22 perso-
ner med mest trygg anknytningsstil anmälde 6 intresse av att delta i en intervju,
av de 14 personer med mest ängslig anknytning anmälde 2 intresse av att delta,
av de 22 personer med mest undvikande anknytning anmälde 3 sitt intresse och
av de 14 personer med mest avvisande anknytning var 2 intresserade.

Tabell 4: Antal svar på enkäten fördelade efter tendens i anknytningsstil. Inom
parantes anges antal personer som anmälde intresse av att delta i en intervju.

Ängslighet
Lägre Högre

Undvikandegrad
Lägre 22(6) 14(2)
Högre 14(2) 22(3)
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4.2 Andy

Andy och jag pratar om att vara orolig inför tentor.

Ja, ett riktigt konkret exempel var precis innan sommarlovet. Då hade jag tenta
igen. Tentan var på eftermiddagen och då har man en hel dag på sig att få den här
ont-i-magen-känslan. Då fick jag verkligen så: Nej, det är ingen idé att jag går
dit för, nej, det känns inte som att jag kommer att klara det.

Då ringde jag först till min sambo. Han blev irriterad. Det var en timme kvar tills
jag skulle skriva tentan och varför skulle jag hoppa ur nu? Gå dit bara! Då vet
han att jag har gått en hel dag och haft den där klumpen i magen. Då börjar man
tänka för mycket och sen struntar man hellre i det. Och jag var verkligen inne på
det.

Nej, men då var väl inte det tillräckligt just då. Så då ringde jag hem också. Då
blev mamma arg på mig. Att jag ens tänkte i dom banorna när det var så nära
inpå.

När jag frågar hur det kändes att mamman blev arg är svaret att det var bra.

Jag tror att det var det som behövdes. Att jag skulle skärpa till mig. Jag vet inte,
man lyssnar alltid mer på någon annan. Så är det för mig i alla fall. Så hon sa åt
mig att jag skulle skärpa mig och sluta larva mig. Gå dit och gör det!

Då gjorde jag det och jag fick VG på den. Då tänkte jag så här: Tänk om jag inte
hade ringt till dom och dom inte hade sagt så där? Då hade jag ju inte gått dit
och då hade det gått en hel sommar innan jag skulle få göra omtenta i augusti.
Då hade jag inte fått VG, med största sannolikhet. Så det var ju bra att jag ringde
dom. För jag vet ju själv att om jag ringer dom så kommer dom att säga till mig
att jag ska gå dit. Så jag tror att det är därför jag ringer. Jag skulle aldrig ringa
dom om dom skulle säga: Nej, skit i det!

Förstår du hur jag menar? Eller är det konstigt? Invecklat?

Jag försäkrar Andy om att jag förstår, men föreslår att människor kan reagera
på olika sätt. Andys mamma och sambo hade ju till exempel kunnat bekräfta att
det här verkar vara jobbigt för Andy, utan att för den skull ge råd.

Ja, fast jag vet ju hur dom fungerar. Det är det. Jag känner dom och dom känner
mig. Och dom vet att det är det enda som funkar då. För dom vet att jag kan. Då
vet dom att dom bara behöver säga: Ja, men skärp dig! Gå dit bara! Och det är
det jag behöver.

I denna episod tolkar jag klumpen i magen som ett stimulus. Det är dock inte
detta stimulus som får Andy att söka stöd. Den impulsen kommer senare. Istäl-
let är den omedelbara impulsen att inte skriva tentan, en tanke som säkert är
lockande eftersom det inte går att misslyckas om man inte försöker. Funktio-
nen hos denna impuls verkar således vara att reglera Andys känslor. Genom att
undvika situationer där det är möjligt att misslyckas undviks också de negativa
känslor som ett misslyckande väcker.
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Sker det då någon kognitiv värdering mellan stimulus och impuls? Ja, jag
tror det. Det verkar dock inte vara klumpen i magen som värderas. Istället vär-
derar Andy sig själv. Min gissning är att klumpen i magen förstås som ett tecken
på att Andy har missförstått vad som krävs för att klara tentan, vilket leder till
att Andy tvivlar på sin förmåga att spela rollen som duktig student. Om Andy
hade känt sig trygg med att studierna hade resulterat i relevanta kunskaper hade
en klump i magen antagligen väckt en helt annan impuls. Kanske hade Andy
förstått oron som en vilja att komma igång och en frustration över att behöva
vänta en hel dag innan det är dags att skriva?

Nu tolkas dock oron som en varning. Tanken på att inte skriva är då lockan-
de, samtidigt som Andy ser ett avhopp som en kortsiktig lösning som kan få
negativa konsekvenser på lång sikt. Andy inser därför att impulsen är dysfunk-
tionell, vilket väcker ännu mer oro. Det aktiverar Andys anknytningssystem
och en ny impuls, nämligen att söka stöd hos sambon och mamman. Att det
inte räcker med enbart den enes stöd tolkar jag som en ängslig tendens i Andys
anknytningsmönster.

Vilken värdering görs denna gång mellan stimulus och impuls? Jo, Andy
verkar tolka sin växande oro som ett tecken på bristande förmåga. Att hoppa
över tentor är ju inte heller något som en duktig student gör. Än en gång an-
vänder sig alltså Andy av ett stimulus för att dra en slutsats om sin förmåga
att spela en roll. Samtidigt förstås sambon och mamman som värdefulla om-
sorgsgivare och Andy som någon som är värd omsorg. Det har dock inte med
stimulus att göra, utan tas för givet. Det förklarar antagligen varför impulsen är
att söka hjälp.

Andy pratar då först med sambon, som reagerar med ilska. Sambons reak-
tion gör att Andy omvärderar sin förmåga, även om impulsen att inte skriva
fortfarande är stark. Det krävs ytterligare ett samtal och ytterligare en persons
starka känslomässiga reaktion för att Andy ska omvärdera sig själv så mycket
att impulsen blir möjlig att stå emot. Min tolkning är alltså inte att klumpen i
magen försvinner, utan att Andy uppvärderar sin egen förmåga och att det leder
till att impulsen avtar i styrka. Då först blir den möjlig att stå emot och Andy
kan skriva sin tenta. Funktionen hos den anknytningsrelaterade impulsen verkar
alltså vara att stärka Andys tilltro till sin förmåga att spela rollen som duktig
student. På köpet får Andy inte bara omsorg utan kan också uppnå sina mål.

Under intervjun tolkade jag först sambons och mammans reaktioner som
avvisanden. Att säga åt Andy att skärpa sig uppfattade jag inte som lyhört. Nu
tänker jag att det är precis tvärtom. Sambons och mammans ilska ska antagli-
gen förstås som manér som visar att de vet precis vad som förväntas av dem och
vilka roller de har att spela. Deras reaktioner kan fortfarande tolkas som avvi-
sanden, men de måste samtidigt förstås som en del av en lyckad föreställning
och som ett sätt att ge omsorg.
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Överlag verkar Andy uppleva sina känslomässiga impulser som starka och
svåra att stå emot. Intressant nog leder det ändå inte till någon determinism.
När Andy utvärderar möjliga konsekvenser av sitt handlande ger olika tidsper-
spektiv olika utfall. På kort sikt skulle det säkert vara en lättnad att inte skriva
tentan, men på lång sikt har ett sådant undvikande beteende inte löst någonting.
Genom att fokusera på det senare kan Andy aktivera sitt anknytningssystem,
med vetskapen om att det kan leda till önskat resultat.

4.3 Chris

Med Chris pratar jag om Internets sociala sidor.

Jag spelar väldigt mycket dataspel, så jag vänder mig mestadels till kompisar som
jag får därifrån. Just nu i alla fall. Så då blir det genom mikrofon eller skrivande.
Åtminstone om saker som jag vill ha bekvämlighet för att prata om, privata saker
eller vad jag ska säga. Vi är ju ganska många, men det är några få man pratar
med. Det blir några som man känner sig mest trygg med. Dom man har spelat
med länge. Många kommer och går, men några har jag känt i några år i alla fall.

Vi kommer in på vad Chris pratar med sina spelkompisar om.

Det kan vara allt möjligt. Bara att prata. Intressen. Åsikter. Vad man gör i livet.
Det är ganska blandat. Det finns inte direkt nån träffpunkt. Man pratar om allt
möjligt. Sedan har man ju personer som man förknippar med vissa kategorier
på något sätt. Då vet man att om man pratar med dom så kan man skratta. Man
känner sig bekväm och då vänder man sig till dom personerna istället.

Jag har en kompis som jag brukar skämta med. Vi gillar att skämta om sex väldigt
mycket. Vi pratar om sex och samlevnad. Hon hade en kille förut som hon pratade
om. Hon var väldigt öppen om såna saker och tyckte att det var kul att flirta
med andra personer. Hennes kille var ju okej med det. Hon skapade någon slags
trygghet genom att prata så öppet om såna saker som man kanske inte pratar med
vem som helst om.

Och sen när hon väl kläckt ur sig lite olyckssaker så att man bara: Hur gick det
där till? Ibland kan det vara saker som man tycker är ganska extrema, men man
brukar inte ifrågasätta det för det låter så överdrivet. Det är ändå så här roliga
saker som hon berättar. Men man har ju alltid nån, inte osäkerhet, men man
vågar inte tro på allt. Man tar det med en nypa salt, det mesta. Så det kan vara
saker som hon har sagt till mig som jag inte direkt tror på. Hon säger att hon är
sann, men man bara skrattar för att det låter så roligt.

Senare under intervjun kommer vi in på anonymiteten på nätet.

Jag skulle nog påstå att det är datakompisarna som jag vänder mig till först. Och
frågar om hur man ska göra. Och hur skulle du ställa dig till den här situationen?
Är det relevant att berätta för min mamma så gör jag det förstås, fast ibland kan
det vara saker som man inte direkt pratar med mamma om. Då pratar jag istället
med mina datakompisar, eftersom det är, ja, mer anonymt på något sätt.
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Ja, det är ju det. Många personer på nätet pratar om saker som dom inte kan prata
med sina närstående om. Dom pratar istället på nätet med personer som inte har
någon part i det hela. Det har jag märkt av väldigt mycket.

Vi berör anonymiteten på nätet också i slutet av intervjun.

Man försöker ju alltid förhålla sig neutral, så att man inte tar någons parti. Att
man ser det, inte objektivt, men man ska liksom se på vad det egentligen är som
har hänt. Det kan ju vinklas. Det kan vara allt ifrån politik till religon och kul-
turkrockar. Det finns jättemånga saker som kan kollidera med personers världs-
bild och syn på hur samhället bör se ut. Det kan bli ganska mycket konflikter och
diskussioner om det.

Jag tror att det är ett hårdare klimat på nätet, på grund av anonymiteten. Man
behöver inte direkt stå för sina åsikter på samma sätt som i verkliga livet. Det är
liksom nåt skilt på nätet, att man kan uttrycka sig lite hur som helst.

Vi pratar också om att säga nej.

Jag brukar alltid vara öppen med personer som söker sig till mig. Det händer inte
så ofta att jag säger nej. Det är mest om jag har bråttom eller ska nånstans. Då
säger jag ju nej. Då säger jag att jag måste dra och göra det här. Att jag inte har
tid att prata. Jag tror att dom förstår faktiskt. Om det är något, om det blir något
missförstånd, så får man prata med dom. Och förklara situationen.

Min tolkning är att nätet är viktigt för Chris. Här har Chris några av sina närmsta
vänner, med möjlighet att både få och ge stöd. Att interaktionen sker över nätet
betyder inte att Chris är mindre varsam. Tvärtom verkar Chris vara lyhörd på
andras behov och det är en självklarhet för Chris att ge omsorg om det behövs.
Chris tar således den egna rollen som omsorgsgivare för given.

Samtidigt pekar Chris på att förutsättningarna för nära relationer är an-
norlunda på nätet. Anonymiteten gör visserligen att människor öppnar sig på
ett sätt som de kanske inte vågar annars, men det finns också de som överdri-
ver eller fabulerar. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och Chris vågar
inte tro på allt som sägs. Anonymiteten kan dessutom leda till att mer extrema
åsikter uttrycks, vilket i sin tur kan leda till motsättningar. Här manar Chris till
försiktighet, vilket jag tolkar som en undvikande tendens i Chris anknytnings-
mönster.

Den bild som Chris ger av nätet är alltså dubbel. Å ena sidan är det en plats
som faktiskt ger Chris trygghet. Å andra sidan känner Chris att nätet kräver
ständig försiktighet och vaksamhet. En av svårigheterna är att veta vem som
är intresserad av att spela en roll som omsorgsgivare och därmed kan fungera
som en värdefull omsorgsgivare. Här använder Chris öppenhet och humor som
kriterier. Min gissning är att Chris ser sådana framträdanden som ett tecken på
intresse och bedömer att sådana personer vill bidra till en lyckad föreställning.
Omsorgsgivare som inte klarar Chris granskning väljs bort. Dessutom undviks
samtalsämnen som kan äventyra omsorgsgivares vilja att spela sin roll.
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Funktionen hos Chris anknytningsrelaterade impulser verkar alltså vara att
undvika föreställningar där andra visar sig vara ovilliga att spela rollen som
omsorgsgivare. Dessa impulser verkar dessutom vara funktionella i meningen
att Chris får omsorg.

4.4 Helle

Helle och jag pratar om att hålla kontakten med sina nära och kära.

Först och främst vänder jag mig till familjen. Mamma, pappa och syster, bror.
Eller så ringer jag till mormor och morfar. Annars till någon bra kompis. Kanske
min närmsta kompis. Vi gick i samma klass i högstadiet och på gymnasiet. Sen
skulle jag kunna vända mig till nån här på universitetet, men då blir det lite mer,
ja, dom vet ju inte vem jag var innan. Det kan också vara bra många gånger.

Vi snackar ändå så pass mycket tycker jag. Mina närmsta försöker jag prata med
någon gång i veckan. Därför blir det aldrig dom här riktigt stora grejerna som
man kan höra från kompisar som inte hunnit prata med någon på ett halvår. Dom
tycker jag aldrig att vi har. Skulle det vara nånting så skickar man iväg ett sms
eller så.

Jag tror att om man pratar och har en relativt tät kontakt så blir det aldrig dom
här stora grejerna. Om det inte händer något plötsligt, så klart. Annars hänger
dom med på vad mitt liv handlar om. Om jag har mycket i skolan så vet dom det.
Då blir dom inte irriterade om jag inte skulle svara någon dag. Ibland stänger jag
av telefonen när jag jag pluggar. Ibland passar det liksom inte. Jag tycker inte att
man ska vara tillgänglig dygnet runt.

Jag frågar hur det känns om någon annan inte är intresserade av att lyssna.

Händer det ofta blir det säkert tråkigt, men sker det en gång hade jag nog inte lagt
märke till det. Sker det varje gång jag ringer skulle jag reagera mer på det och
ta upp det. Då är det något annat som är konstigt. Då är det inte en viss situation
som är konstig utan hela vår relation. Då hade jag tagit upp det med personen
direkt, istället för att gå och fundera på det för länge. För jag tror aldrig att det är
bra att fundera för länge på något. Det är bäst att ta upp det på en gång.

Vårt samtal kommer in på hur man hinner med att hålla kontakten med alla.

Man behöver ju inte prata i telefon. Nu kan man prata via Facebook, sms eller så.
Så alla samtal behöver inte ske så här ansikte mot ansikte. För då blir det svårt
att hinna. Men man har ju tid att svara på ett sms om det skulle vara nånting. Och
jag kan ringa upp och prata med en person i en kvart om det inte är något större,
på väg till skolan eller när som helst.

Det behöver inte bli en stor grej. Man behöver inte ses hela tiden eller prata i
telefon i en timme. För då kan det bli svårt att hinna. Samma sak om man är i
en grupp. Vi har gruppchatter på Facebook. Där kanske man inte diskuterar dom
djupa grejerna, men är man ett gäng som umgås tajt och alla är nära varandra så
kanske ändå alla ska höra. Då kan man lika gärna prata därigenom.
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Men visst, ibland man vill se och höra reaktionen. Det får man inte på ett sms-
svar. Man kanske vill kunna bolla fram och tillbaka. Eller om det har hänt nånting
så kanske man inte skriver det på sms. Då skulle det antagligen kunna bli ännu
mer dramatiskt än vad det egentligen är, eller väldigt opersonligt. Många gånger
tycker jag att det räcker att ringa då. Men det är klart, ibland vill man ha fysisk
kontakt också.

Hur mycket funderar Helle på detta med att finnas till hands?

Jag reflekterar nog inte så mycket över det. Jag vet att jag har folk runt omkring
mig. Jag har ju familjen så pass nära och jag tänker att dom kommer aldrig att
försvinna vad som än händer. Då skulle det ju verkligen vara något knasigt. Så
jag reflekterar nog aldrig, för jag vet att de alltid finns där.

Jag har aldrig varit någon som bråkar med folk eller blivit av med vänner. Det
kan man ju höra folk som bråkar med familj och kompisar. Som byter kompisar
varannan vecka. Men något sådant har jag aldrig varit med om. Så därför reflek-
terar jag nog inte så mycket. Men sedan har det nog aldrig hänt mig något sådant
där jätte-jätte-dramatiskt heller. Det kanske är därför. Jag vet inte.

Mitt intryck är att Helle upplever sig själv som en person som är värd andra
människors stöd och sina nära och kära som värdefulla omsorgsgivare. Likaså
förstår Helle sig själv som en värdefull omsorgsgivare och sina nära och kära
som personer som är värda omsorg. Helle verkar också känna sig trygg med
att familjen finns kvar och att familjens medlemmar kommer att fortsätta att
ge varandra omsorg, oavsett vad som händer. I den meningen är det stöd som
ges villkorslöst. Familjens medlemmar behöver inte vara på något särskilt sätt
eller göra något särskilt för att få omsorg. Allt detta tolkar jag som trygga drag
i Helles anknytningsmönster.

Helle betonar vikten av att ha regelbunden kontakt med familj och nära vän-
ner. Min spontana tolkning var att den interaktionen är en självpresentation, men
det tror jag inte längre. Det verkar nämligen finnas en hög grad av konsensus
kring hur den sociala rangordningen ser ut och vilken rollfördelning som gäller.
Dessutom finns en tilltro till att det kommer fortsätta att vara som det är. Därmed
finns inget att försvara och det är inte rimligt att tolka den regelbundna kontak-
ten som uppträdanden eller manér. Samtidigt tror jag att det är en presentation
som pågår. Det är dock inte självet, utan sammanhanget som presenteras.

Att regelbundet presentera kontexten handlar antagligen om att påverka hur
andra förstår stimulus. Om Helle berättar att studierna tar mycket tid kommer
en avstängd mobiltelefon att tolkas som just det, och inte som att Helle inte vill
prata eller något annat som kan väcka starka känslomässiga reaktioner. Om den
avstängda mobiltelefonen ändå skulle misstolkas, så är inte det hela världen.
Först om missförstånd blev vanliga skulle Helle se det som ett problem. Min
gissning är att Helle skulle tolka återkommande missförstånd eller oväntade av-
visanden som ett tecken på bristande kommunikation. Helles impuls är i så fall
att handla kommunikativt och i synnerhet att presentera kontexten, en impuls
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vars funktion verkar vara att skapa stabilitet i relationer. På köpet får Helle inte
bara den omsorg som Helle vill ha utan även en lång rad av lyckade föreställ-
ningar där rollfördelningar och rangordningar bekräftar Helles positiva bild av
sig själv och sina nära och kära.

4.5 Kim

Kim berättar hur det är att skilja sig efter att ha varit gift i över 20 år.

Det var ett gemensamt beslut, men det var ändå jag som tog det. Vi har sagt att
vi ska försöka göra det så bra som möjligt för barnens skull. Att vi ska ha nära
kontakt, att vi ska prata med varandra, men sen blir det alltid svårt när det väl
gäller. Ja, var vi inte sams innan skilsmässan så är vi inte det nu.

Jag försöker verkligen ha en bra relation, men han har valt en annan strategi. Han
går vidare utan mig. Jag vill att vi ska ha en nära relation och det tror jag blir
jobbigt för honom. Där är vi lite olika. Det tog kanske en och en halv månad
innan han gick in i min lägenhet. Han har stått i hallen och sagt att vi har det fint,
utan att ens gå in i barnens rum. Där fick jag säga till. Då märker man att han vill
hålla distans.

Jag vill att det ska bli bra för alla i familjen ändå, något som vi pratade om från
början. Jag vill att vi ska träffas. För barnens skull, så att dom kan se att vi kan
umgås. Dom har varit lite oroliga. Dom har vänner som har skilt sig och min son
har pratat mycket om det. Han vill inte att vi ska vara osams. Det vill inte jag
heller.

Jag frågar hur det var innan skilsmässan. Fick Kim stöd då?

Till viss del, ska jag säga. Det är en av anledningar till att vi har skilt oss. Jag
har inte fått den respons som jag har velat ha. Men jag har ändå alltid försökt.
Jag har varit väldigt öppen och pratat om vad jag känner, men har aldrig fått
något gensvar. Många gånger har det varit som att prata med en vägg. Då blir det
jobbigt till slut.

Han jobbar borta. Han jobbar i fyra veckor och är hemma i fyra veckor. När han
är borta blir det via telefon eller mail. Då tar man ofta upp måstena eller dom där
jobbiga sakerna. Om det har hänt något med huset eller om det är något särskilt
med barnen. Då har han fokuserat på den första bästa lösningen och sedan har
det inte funnits tid för känslor.

Kim fortsätter att berätta om tiden innan skilsmässan.

Ja, det har hänt mycket i mitt privatliv de senaste åren som har gjort att jag har
behövt mer stöd än vad han har kunnat ge, både känslomässigt och hemma med
barn och hus. Dels så trivdes jag inte på det jobb som jag hade. Jag gick in i
väggen. Jag hade mycket krav på mig, både från jobbet och i hemmet. Dessutom
pendlar jag. Livspusslet. Ja, men då var han oftast inte hemma. Han kommer
om två veckor och det är vattenskada här. Sånt som händer. Tvättmaskinen går
sönder. Saker man får ta. Det här vardagliga schemat. Att få ihop allt med hämt-
ningen och så. Jag har alltid fått sköta det själv. Föräldramöten. Allt. Så det var
kanske inte så konstigt att jag gick in i väggen till slut.
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Hade Kim behövt stöd med det praktiska?

Ja, fast egentligen kanske jag behövde det känslomässiga stödet. Någon som
peppade mig. Var det något så sa han: Ja, vad duktig du är. Du fixar det här.
Då kändes det som att han lämpade över det på mig. Att han räknade med att
jag skulle klara det. Det gjorde jag, men jag gick ju också in i väggen. När jag
gjorde det fick jag inte det stöd jag behövde. Han fortsatte att tro att jag var lika
stark, fast jag kanske hade behövt något mer. Det var jobbigt bara att plocka
ur diskmaskinen. Eller att komma upp ur sängen. Men det var bara att ta sig i
kragen.

Då hade jag behövt någon att prata med som frågade hur jag mådde. Det fanns
inte överhuvudtaget. Han valde istället, när han var hemma, att gå ut i garaget
och göra det han tyckte var intressant. För att det var för jobbigt att se mig, tror
jag.

Jag har försökt att prata jättemycket med honom och säga att jag vill gärna att du
är närvarande när du är hemma. Men för honom blir det jobbigt, det här känslo-
mässiga. Nu i efterhand har han sagt att han inte orkar med alla de krav som jag
ställer. Han tycker att jag ställer för höga krav på honom och jag tycker inte att
jag gör det. Har man barn och är i ett förhållande så har man vissa krav på sig,
precis som jag har det.

Mot slutet av samtalet pratar vi om att säga ifrån.

Ja, Gud ja. Det har jag. Fast jag har ju inte fått något. I och med den ekonomiska
situation jag har när jag går i skolan så trodde han nog inte att jag skulle ta
det här steget. Han vart lite paff när jag sa att jag hade skrivit kontrakt på en
lägenhet. Han trodde nog inte, in i det sista, trots att vi pratade väldigt öppet om
att separera. Det känns som att jag har gjort rätt val. Det kanske var jobbigare för
honom.

Hur har maken reagerat andra gånger Kim har sagt ifrån?

De gånger jag har sagt ifrån och som vi har haft en lite större konflikt – någon
gång har han bett om ursäkt för att han verkligen gjort något fel – men sedan har
jag alltid förlåtit och gått vidare.

Jag känner att jag har fått backa många gånger, för hans syn och hans känslor. Ja,
det här valet att arbeta borta till exempel. Det har varit jättetufft i perioder och
jag vill inte. Jag har verkligen gråtit innan han ska åka och sagt att du får ändra
på det. Nej, men det är det bästa för mig. Då har han sett till sina behov först. Då
har jag fått stå tillbaka, känner jag, och gått med på det. Jag har velat att familjen
ska fungera ändå.

Innan vi avrundar kommer Kim in på deras skilda ambitioner i livet.

Efter hans utbildning flyttade vi hem till staden igen. Vi letade hus och skulle
skaffa barn. Då hade han en anställning och jag jobbade halvtid. Det rullade på
liksom, det här ekorrhjulet. Så familjen har nog alltid varit viktigast för mig.
Jag har alltid velat ha många barn och en stor familj. Jag är uppvuxen med det.
Medan han har haft ambitioner i yrket.
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En möjlig analys av Kims äktenskap är att se interaktionen med maken som
ett fångarnas dilemma där Kim samarbetar, men inte maken. Makens asociala
responslöshet kan då förstås som ett maktutövande som tvingar Kim till reträtt
och underkastelse. Kim verkar också vara medveten om sin maktlöshet. Bristen
på respons är en av anledningarna till att de skiljer sig.

Frågan är dock om paret upplever interaktionen som en maktkamp? Maken
verkar ha blivit förvånad när Kim flyttade ifrån honom, så att avvisa Kim verkar
inte ha varit ett kalkylerat risktagande. Den kravfyllda upplevelsen tyder snara-
re på en vilsenhet inför rollen som omsorgsgivare. Inte heller är Kim asocialt
responslös tillbaka. Istället bjuds maken in i Kims och barnens liv även efter se-
parationen. Jag ser inte heller några tecken på att Kim försöker skaffa sig andra
maktbaser eller ändra maktbalansen i relationen på något annat sätt. Skilsmäs-
san kommer säkert att göra Kim mindre beroende av sin make, vilket i så fall
minskar makens makt, men det verkar inte vara poängen för Kim.

Kims kamp handlar snarare om familjen. Det är för att familjen ska fungera
även om maken inte är närvarande som Kim kämpar och det är för barnens skull
som maken bjuds in även efter skilsmässan. Jag blir under analysarbetet nyfiken
på Kims relation till sina föräldrar och syskon och skickar några följdfrågor via
epost. De svar jag får stärker den bild jag redan har av en stor familj där Kim är
lite av en spindel i nätet som bidrar till att hålla samman familjen.

Det verkar således vara självklart för Kim att Kims nära och kära ska få
omsorg, men att Kim tar sin roll som omsorgsgivare för given betyder inte att
Kim utgår från att den omsorg som ges är värdefull. Istället använder sig Kim
av andras uppträdanden för att bedöma om de egna ansträngningarna är till-
räckliga. Jag tror att sådana bedömningar är viktiga för Kim och att Kim delvis
bygger sin självbild på att lyckas som omsorgsgivare. När andra visar att de
mår bra är Kim tillfreds med sig själv och när andra bråkar och är osams blir
det jobbigt för Kim.

Som kompensation för makens bristande intresse av att samarbeta lade Kim
länge ner extra stor möda på sin roll som omsorgsgivare. Därmed kunde barnen
få den omsorg de ville ha och om de visade det blev det möjligt för Kim att bi-
behålla en positiv självbild. När Kim gick in i väggen och inte längre orkade ge
lika mycket hotades således inte bara barnens välmående utan i förlängningen
också Kims självbild. Därmed ökade Kims behov av att istället stärka sin själv-
bild genom att bli bemött som någon som är värd omsorg. Kim formulerar det
som att behovet av känslomässigt stöd ökade. Även här bedömer Kim alltså sig
själv utifrån hur andra människor agerar.

Jag tror därför att skilsmässan ska förstås som ett försök att värna självbil-
den. Den är ett försök att iscensätta en alternativ föreställning som kan lyckas
bättre i meningen att alla inblandade får den omsorg som de vill ha. Jag tror allt-
så inte att Kim har ändrat sin bild av makens förmåga att ge omsorg, utan utgår

31



istället ifrån att det är omständigheterna som avgör om maken vill ge omsorg
eller ej. Det förstår jag som en undvikande tendens i Kims anknytningsmönster.

Kims försöker således iscensätta lyckade föreställningar där tillgången på
omsorg tryggas för alla inblandade, vilket verkar vara den funktion som Kims
anknytningsimpulser har. I relation till maken kan impulserna tyckas vara dys-
funktionella, men samtidigt har Kim andra relationer där strategin fungerar. Då
får Kim sin självbild stärkt på köpet.

4.6 Misha

Misha berättar om ett samtal med en vän.

Vi pratade om hur vi reagerar när man uppfattas behöva stöd genom en kram och
så är det inte det man vill. Jag är väldigt fysisk och kramig, men när det är något
svårt så vill jag vara själv, fysiskt.

Man förväntas vilja ha en kram. Det är svårt att säga: Jag vill inte ha några
kramar. Man säger inte nej till någons fysiska omtanke och närhet. Nu menar jag
när någonting är väldigt svårt. Om man är ledsen. Jag är inte alltid så här: Nej,
kom inte nära! Det beror på vad det är. Om man får ett tråkigt besked eller så.

För flera år sedan var min systers son med om en olycka. Då fick jag beskedet att
olyckan hade skett. I en så allvarlig situation stänger jag av från det fysiska.

Jag frågar om Misha i så fall söker stöd på något annat sätt istället?

Ja, efter ett tag gör jag ju det. Det måste få ta ett tag. Nu pratar jag om första ...
timmen? Det är svårt att sätta en tid, men då vill jag vara själv. Och det är väldigt
jobbigt för dom runt omkring. Man vill ju trösta någon som är ledsen. Då kan det
vara att min sambo vill ge mig en kram eller finnas nära till hands. Och då vill
jag inte det.

Hur tycker Misha att sambons försök att vara nära känns?

Nä, men jag blir förbannad. Låt mig va! Det är väl ett sätt att hantera en svår
situation. Vi pratade om det efteråt. Jag kommer väl ihåg det, för vi hade inte varit
med om en sådan stark situation innan. Han upplevde det som väldigt jobbigt att
inte kunna stödja på det sätt som han trodde att jag ville ha stöd på, det vill säga
en kram. Han ville trösta. Det är ett sätt att visa stöd.

Jag sätter det i relation till om ett barn ramlar och gråter, att man automatiskt
tar upp och kramar om. Det är något inlärt. Jag tycker själv att det är lättare att
stödja eller trösta ett barn som är öppet för en kram. Men det är klart att det kan
vara olika med barn, precis som det är med vuxna. Jag ser det själv. Jag har två
barn som reagerar olika i sådana situationer. Ett är som mig och ett är inte som
mig.

Jag frågar om Misha vill ha en kram senare, när det har gått lite tid?
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Det beror på om jag har kommit över det. I situationer som inte är så stora så
kan jag tycka att det är bra. Jag är en sådan person som bara: Ah! Och sedan är
det bra. Men har det inte gått över, så absolut, då känns det bra med stöd. Om
behovet finns kvar.

Ibland, om någon vill vara snäll, så vill man inte säga att man inte behöver stöd.
Istället tar man emot det för den andres skull. Det var det som min vän och jag
pratade om. Man pratar ju ofta om att man förväntas ge stöd, men man förväntas
också ta emot stödet på ett visst sätt. Det är svårt att säga att en kram inte ger mig
det stöd jag vill ha eller behöver. Det låter så hårt. Det är lättare att säga till de
närmsta: Kan du inte bara sitta här? Jag behöver inte att du håller om mig. Det
fattar ju dom.

Men säg med en arbetskamrat, att man kommer till jobbet och folk ska kramas.
Och jag är inte besvärad av att en arbetskamrat kramar om mig av omtanke. Det
gör varken till eller från, även om jag tycker att det är en väldigt vänlig gest.
Eller, det kan ju till och med vara någon som jag tycker illa om, som vill vara
snäll. Då skulle jag aldrig säga: Tack, men du behöver inte krama mig.

Det är som med små barn. Det är många som: Gå och krama ”hej då” nu! Det
skulle jag aldrig säga till mina barn. Det får komma när barnen känner att dom
vill det. Eller till och med: Jo, men en kram måste du ge nu! Det är därför jag
tänker att det är inövat. Man ska ge människor en kram när dom är ledsna.

I Mishas berättelse tolkar jag beskedet om systersonens olycka som ett stimulus
som väcker en impuls att dra sig undan, åtminstone från fysisk närhet. Betyder
det att Misha ser sig själv som en person som inte är värd andra människors stöd
eller att sambon uppfattas som en person som inte är värdefull som omsorgs-
givare? Nej, jag tror inte det. Under andra omständigheter uppskattar ju Misha
både sambons och andra människors omsorg. Det verkar snarare som att Mishas
impuls att dra sig undan inte föregås av någon värdering, åtminstone inte av sig
själv eller av någon anknytningsperson. Om något värderas så är det händelsen
i sig och min gissning är att olyckan omedvetet förstås som ett tecken på fara.

Impulsens funktion är i så fall att förbättra Mishas chanser till överlevnad,
en tolkning som stärks av det faktum att Misha reagerar med ilska på sambons
omsorg. För Misha blir sambons försök att ge en kram något som begränsar
Mishas möjligheter att lägga benen på ryggen om det skulle behövas. Därför
mobiliserar Misha sina krafter, blir arg och bryter sig fri. Däri ligger antagligen
ingen värdering av sambon eller av sig själv. Misha reagerar på kramen som om
den vore ett fysiskt hinder snarare än en social handling. Att Misha inte söker
eller till och med undviker omsorg vid fara tolkar jag som en avvisande tendens.

Den här typen av känslomässiga impulser kan säkert vara funktionella för
den som lever i krig eller någon annan farlig miljö, men i dagens Sverige fram-
står Mishas reaktion på systersonens olycka som överflödig. Misha skulle ha
goda möjligheter att överleva även utan sådana impulser. Å andra sidan verkar
de inte ställa till med några större problem för Misha, även om det har blivit
tydligt för Misha att de inte är vad andra brukar förvänta sig. Att dra sig undan
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när en kollega vill ge en kram vore att sabotera ett gemensamt framträdande,
något som Misha konsekvent undviker. Misha tar således emot en kram även
om behovet inte finns. Den blir då ett manér som visar för kollegorna att Misha
vet vilka förväntningar som finns på arbetsplatsen.

Samtidigt visar Mishas berättelse att sociala rollfördelningar inte är huggna
i sten. För sina nära och kära berättar Misha om sina känslomässiga reaktioner,
vilket gör det möjligt för Mishas närstående att anpassa sina omsorgshandlingar
till vad Misha önskar. Kommunikativa handlingar som samtal och gemensamma
reflektioner leder således till att Mishas nära och kära kompletterar de norma-
tiva komponenterna av sina arbetsmodeller med preskriptiva. Därmed blir även
andra framträdanden och rollfördelningar möjliga.

4.7 Tove

Tove och jag pratar om en skämtsam jargong som Tove har med sin sambo.

Om jag vill ha en kram av min sambo så tjatar jag tills jag får det. Det är aldrig
så att han inte ger mig det, men han kan skoja och säga nej tre gånger. Fjärde
gången får jag en kram.

Jag kanske känner att jag behöver närhet eller att jag hellre är nära någon än
att sitta själv. I alla fall med honom. Det är egentligen inget som jag tänker på.
Behöver jag en kram så får jag en kram.

Jag frågar hur sambon gör när han säger nej.

Det kan vara: Kom hit nu så ska vi sitta under samma filt! Nej, jag ska sitta här
borta! Då är det oftast att han håller på med någonting. Det är ju aldrig seriöst.
Jag vet att jag får min vilja igenom.

Tycker sambon att Tove är besvärlig då?

Det tycker han säkert, men vi gör det ju till något kul. Det är inte allvarligt. Han
kanske suckar: Jag ska bara göra det här. Vänta ett tag. Samtidigt sitter han där
med världens leende och vi skrattar tillsammans.

När han säger nej så blir jag ännu mer på. Jag backar inte direkt. Ofta blir det inte
så många vändor. För han är ändå väldigt kramig. Jag behöver inte be om det så
ofta.

Tove berättar att samma jargong finns när de ska prata om sin relation.

Om det är någonting jag ska prata med honom om, om vår relation eller så, så
brukar jag skoja: Ikväll, bara så att du vet, så ska vi ha ett litet samtal. För att
förbereda honom på att vi ska prata. Då blir det också ett skämt. Då vet han:
Suck, vad är det nu då?

Annars kanske han inte har tid eller vill prata. Det kan bli en tråkig situation
istället. Men om jag förbereder honom så vet han att vi ska prata om någonting.
Då tycker jag att han lyssnar bättre och tar till sig om det är någonting.
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Det är också någonting som blir skämtsamt, just för att han inte är så pratglad
om djupa saker. Han är liksom lugn och allt är så bra. Det är sällan han säger att
det är så jobbigt. Om det är någonting så får jag försöka dra det ur honom. Jag
märker att om jag ställer rätt frågor så öppnar han upp sig. Det är aldrig så att
han vill. Han sitter inte i timmar och diskuterar som jag kan göra. Det är vad jag
tycker är intressant. Han tycker inte det.

Jag tolkar parets skämtsamma jargong som ett manér som de använder för att
visa för varandra att de är överens om vilken rollfördelning som gäller. Båda två
vet uppenbarligen att när Tove vill ha en kram eller behöver prata om någonting
så kommer det att bli så. För Toves del verkar den övertygelsen vara baserad på
en tilltro till sin förmåga att spela rollen som omsorgssökare.

Utebliven omsorg tar Tove som ett tecken på att det är dags att utöka sina
ansträngningar, vilket jag ser som ett ängsligt drag. Att sambon förstår vad som
förväntas av honom i rollen som omsorgsgivare är alltså inte självklart för To-
ve. Därför iscensätts en skämtsam föreställning där sambon ges möjlighet att
bekräfta att omsorg kommer att ges. Med denna försäkran kan Tove ge sig till
tåls ett tag om det behövs. Samtidigt får sambon möjlighet att slutföra det han
håller på med och att förbereda sig på att ge den omsorg som Tove vill ha. Re-
sultatet blir en lyckad föreställning där Tove och sambon tillsammans undviker
att Toves ihärdighet leder till något tråkigt.

Notera att det också är viktigt för Tove att ge omsorg. Även i rollen som
omsorgsgivare har Tove tilltro till sin förmåga, samtidigt som Tove är osäker
på om sambon vet vad som förväntas av honom i rollen som omsorgstagare.
Om sambon inte övertygar i sitt framträdande reagerar Tove på samma sätt som
när sambon inte ger omsorg, nämligen genom att öka sina egna ansträngningar.
Resultatet blir återigen att paret enas om en rollfördelning och att framträdandet
lyckas, även om sambons deltagande i detta fall är lite motsträvigt.

Både när Tove söker och ger omsorg verkar funktionen hos Toves impulser
vara att tillsammans med sambon iscensätta lyckade föreställningar där sambon
ges möjlighet att bekräfta att han vet vilken roll han förväntas spela. På köpet
får Tove den omsorg som Tove vill ha och dessutom en positiv självbild när
skickligheten i rollerna som omsorgssökare och omsorgsgivare bekräftas.

4.8 Vanja

Vanja och jag pratar om känslomässiga behov.

Jag känner inte så ofta att jag inte har någonstans att ta vägen med det jag känner.
Att jag måste ha respons och inte har någonstans att få det ifrån. Jag har nog
ändrat mitt känslomässiga beteende ganska mycket. Det var säkert väldigt vanligt
förekommande förr, när jag levde i en destruktiv relation. En relation där man vill
ha bekräftelse hela tiden, väntar på att det ska ske och så sker det aldrig. Nu är
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mitt liv tvärtom. Jag har ingen panik. Jag får allt och kräver det inte längre. Jag
vet att jag har allt. Jag känner mig trygg.

Jag tog lärdom av den relationen och bestämde mig för att så vill jag inte ha det.
Därför har jag blivit väldigt tydlig med vad jag känner och behöver. Jag skäms
inte över det. Det skapar bättre rutiner för att hantera känslor och behov.

Jag frågar hur personen i Vanjas förflutna reagerade när Vanja uttryckte behov.

Jag tror att det kändes som krav och att känslor var jobbigt att prata om. Krav
på att finnas till hands, att hjälpa och att behöva engagera sig i någon annan. Det
blev jobbigt för honom, skulle jag tro.

Han var inte hemma. Han hade en massa problem. Han var spelmissbrukare och
hade väldigt mycket egna saker att ta hand om. Så han var inte hemma så mycket
till slut. Eller vände på dygnet och sov när jag var vaken och tvärtom. Till slut
hade vi inte så mycket liv tillsammans.

Väldigt länge försökte jag ändra på det. Jag kämpade för att förbättra vårt liv. Att
få honom att förstå hur jag kände. Att säga att så här kan vi inte ha det. Vi borde
göra något åt det. Jag försökte hjälpa honom på olika sätt, men han var inte så
himla mottaglig för det.

Det hade säkert kunnat pågå än idag, men vi fick barn och då tyckte jag att henne
kan jag inte offra. Då kastade jag ut honom. För egen del pågick det väldigt länge.
Det här jobbet med att försöka förbättra, men det blev aldrig bättre. Med tanke
på att vi hade varit tillsammans i åtta år så hade jag haft ganska god tid på mig
att börja se mönster som jag ignorerade.

Så här hade vi det förstås inte i början. Då var man nykär och då har man härliga
känslor som inte är så jobbiga att prata om. Mot slutet var det istället ganska
mycket toppar och dalar. Vi hade en sådan dynamik. Ett passionerat förhållande.
Det kunde man ursäkta det med. Jag kunde hitta ursäkter. Det är inte lika lätt att
ursäkta när det är ett barn med i bilden.

Jag var inte direkt orolig för henne, men jag märkte att jag hade två barn att ta
ansvar för. När man hade ett riktigt barn blev det tydligare att man tar ansvar för
och hjälper en annan person. Då kände jag att det inte var hållbart.

Lite senare kommer vi in på hur beslutet att bryta upp fattades.

Det var som en ny kärleksbubbla när barnet föddes. Då tänkte man inte så mycket
mer än att hon finns och då kan man leva på det ett tag, men när det blev vardag
så insåg jag att jag hade förväntningar på hur ett familjeliv ska vara. Jag tänkte
att det här var hans chans att inse att så här kan man inte leva. När det inte hände
så var det en väckarklocka.

Det kändes så klart sorgligt, men det var inget svårt beslut att fatta. Det kändes
inte jobbigt att skicka ut honom på gatan. Det kändes inte heller jobbigt att bli
själv. Nu fick jag andas och slippa ta ansvar för den här personen som borde ta
ansvar för sig själv.

Beslutet hade säkert legat och grott. På ett sätt var det nog ett beslut som jag
hade tagit jättelångt innan, men inte agerat på. Så beslutet blev mer en impuls på
grund av att han inte betalade några räkningar. Han tyckte att det kunde kvitta.

36



Då sa jag att det kvittar inte, du kan dra. Så det blev extremt snabbt. Då var det
jätteskönt.

Blev Vanja arg?

Den situationen gjorde mig så klart arg, men det var bara ett av alla bråk. Han
sa att om det inte passade mig att han struntade i räkningarna så kunde vi lika
gärna skita i det. Så han gav mig en chans. Det var ett återkommande hot. Att han
kunde göra slut närsomhelst. Men så gjorde jag det. Han reagerade med ångest.
Eller ånger. Alltså, han hade ångest också, men han var ångerfull länge. Ja, flera
år.

Mot slutet av intervjun pratar vi också om Vanjas nuvarande sambo. Händer det
att Vanja säger nej i den relationen?

Det tror jag inte händer. Det finns ingen makt eller känslomässig obalans i vår
relation. Tid är en bristvara, så det skulle hänga på det i så fall, men vi har våra –
vi har inget fast schema för känslomässigt prat – men vi har bra rutiner i våra liv.
Vi pratar för det mesta på kvällarna. Vi vet att vi väntar till dess. Det har blivit
någon slags rutin. Det handlar inte så mycket om logistik utan ganska mycket om
känslor. Det kan vara kopplat till barnen, men också vad vi har för erfarenheter.
Jag tycker att vi verkligen kan prata om det.

Min tolkning av Vanjas berättelse är att sammanhanget spelar stor roll för hur
Vanja reagerar känslomässigt på stimuli. I sin nuvarande samborelation får Van-
ja inte panik och kräver inte heller omedelbar respons på det sätt som var vanligt
i den destruktiva relation som Vanja tidigare levde i. Därmed finns inget behov
av omedelbart stöd när något oroar. Vanja kan vänta tills tillfälle ges, med viss-
heten om att sådana tillfällen kommer. Detta förstår jag som att de ängsliga
tendenser som Vanja uppvisade i den destruktiva relationen inte längre finns i
nuvarande samborelation. Notera också att Vanja har gått från att försöka för-
klara omsorgsgivarrollen för någon som inte verkade förstå till att berätta om
sin vardag för någon som ger omsorg.

Vanja har uppenbart funderat mycket på dynamiken i den destruktiva rela-
tionen och konstaterar att den innehöll både makt och känslomässig obalans.
Jag gissar att det är ett sätt att i efterhand göra erfarenheterna begripliga. Rela-
tionen kan visserligen förstås som ett fångarnas dilemma där Vanja samarbetade
mer än vad sambon gjorde, men jag hittar inget som tyder på att paret förstod
relationen som en maktkamp. Den passionerade dynamik som Vanja beskriver
upplevde Vanja antagligen mer som att kastas mellan hopp och förtvivlan när
sambon växlade mellan att ge omsorg och att vara avvisande. Kanske kastades
även sambon mellan hopp och förtvivlan när det gällde sin förmåga i rollen som
omsorgsgivare? Att ge omsorg verkar ha uppfattats som svårt och kravfyllt och
separationen kan ha blivit en smärtsam påminnelse om en upplevelse av att inte
räcka till.
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Vanjas reflektioner kring den destruktiva relationen verkar ha lett till läran-
de. Det handlar inte om förändrade arbetsmodeller, utan om nya strategier som
Vanja använder sig av för att bidra till att skapa trygghet i relationen med sam-
bon. Till exempel uttrycker Vanja sina känslor och behov tydligt och utan att
skämmas för det. Vanja förespråkar också rutiner som underlättar regelbunden
kommunikation kring erfarenheter och upplevelser. Dessa strategier tror jag från
början var manér och uppträdanden. De visade dels att Vanja vill ha en samar-
betande roll och dels att Vanja vill bli bemött som en värdefull person.

Idag, när omsorg rutinmässigt ges och fås i överflöd, behöver varken roll-
fördelningar eller rangordningar försvaras och Vanja kan ta dem för givna. Det
som var manér och uppträdanden har därmed övergått till en presentation av
vad som hänt under dagen och andra aspekter av kontexten. Det gör det lättare
för Vanja och sambon att förstå varandra och eventuella ängsliga impulser blir
svaga och lätta att stå emot. Att impulserna är svagare när det inte finns något
behov av att förtydliga rollfördelningen tyder på att impulsernas funktion är att
trygga tillgången på omsorg.

4.9 Tre teoretiska klargöranden

Under den hermeneutiska tolkningsprocessen har jag insett att tre teoretiska
klargöranden krävs för att koherenskriteriet ska kunna uppfyllas. I detta avsnitt
presenteras dessa tre klargöranden.

För det första går det att ha hög status på två olika sätt. Det går dels att vara
värd omsorg och dels att vara värdefull som omsorgsgivare. De gäller både en
själv och den andre. Till exempel byggde Kim länge en positiv självbild nästan
enbart utifrån rollen som omsorgsgivare, men efter att ha gått in i väggen ökade
behovet av att också känna sig som någon som är värd att få omsorg.

För det andra krävs minst två saker för att en föreställning ska upplevas
som lyckad, nämligen tron på att en gemensam förståelse för föreställningens
olika rollerna har uppnåtts och vissheten om att alla inblandade vill spela sina
roller. Förståelsen för vad en roll innebär och viljan att spela en roll kommer
jag framöver att benämna som rollförståelse respektive rollvilja. Flera av mi-
na intervjupersoner skiljer dem åt. Till exempel tycks Tove vara övertygad om
att sambon vill spela sin roll som omsorgsgivare, men är inte lika säker på att
sambon förstår när och hur Tove vill ha omsorg. På motsvarande sätt tvekar inte
Andy på sin vilja att spela rollen som duktig student, men väl på sin förståelse
för vad som krävs för att klara tentamen. Rollförståelse visas typiskt med hjälp
av manér, vilket kan göra det möjligt att enas om en rollfördelning.

Rollvilja är istället kopplad till statusen som omsorgsgivare. Till exempel
verkar Chris utgå från att andra förstår vad det innebär att ge omsorg, men inte
nödvändigtvis att de vill ge den. För Chris är rollvilja således det som krävs
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för att någon ska vara värdefull som omsorgsgivare. På motsvarande sätt verkar
Kim ta sin förståelse för rollen som omsorgsgivare för given, men inte att den
omsorg som ges är tillräcklig. Om andra visar att de inte får så mycket omsorg
som de vill ha förstår Kim det som att den egna rollviljan inte har varit tillräck-
lig och ökar sina ansträngningar. Både Chris och Kim har således en tendens
att tolka handlingar som något som visar hur stort behovet av omsorg är, hur
mycket omsorg som kommer att ges och om given omsorg är tillräcklig. Sådana
handlingar förstås således som uppträdanden som kan göra det möjligt att enas
om en social rangordning.

Det för mig över till det tredje och sista klargörandet, nämligen att många
handlingar kan förstås på två olika sätt. Ett skämt som Chris förstår som ett
uppträdande som demonstrerar viljan att ge omsorg kan för Tove vara ett manér
som visar på förståelsen för rollen som omsorgsgivare. På motsvarande sätt kan
Andy förstå andra människors ilska som ett manér som förtydligar en rollför-
delning när Kim troligtvis upplever det som ett uppträdande som visar vilken
social rangordning som gäller.

4.10 Svar på frågeställningar

I detta avsnitt besvaras den empiriska studiens frågeställningarna. En samman-
fattning av de empiriska resultaten återfinns i tabell 5.

Den första frågeställningen handlar om kognitiva värderingar. Resultaten
verkar bekräfta att känslomässiga impulser föregås av värderingar, men olika
intervjupersoner värderar olika saker. Helle, vars anknytning jag uppfattar som
trygg, fokuserar på transparensen i sina nära relationer, vilken värderas utifrån
eventuell känslomässig dramatik. Avgörande är om upprörda känslor är ett åter-
kommande mönster i relationen och inte bara enstaka händelser. Detsamma gäl-
ler för Vanja i relationer där Vanja uppvisar trygga tendenser. Rollfördelningar
och rangordningar verkar inte utvärderas vid varje enskilt stimulus.

Bland de som uppvisar ängsliga drag finns en tendens att ta rangordningen
för given, men inte rollfördelningen. Därmed behöver egna eller andras roller
utvärderas. Andy fokuserar på sig själv och använder inre stimuli och andras
manér för att värdera sin rollförståelse. Tove fokuserar istället på andra männi-
skors rollförståelse, vilka värderas utifrån de manér som de uppvisar. Detsamma
gäller för Vanja i relationer där Vanja uppvisar ängsliga tendenser.

Chris och Kim, som jag tycker uppvisar undvikande drag, använder sig av
andra människors uppträdanden när de gör sina värderingar. De verkar ta roll-
fördelningen för given och utvärderar istället den sociala rangordningen. Här
fokuserar Chris på andra människors rollvilja. Är de värdefulla aktörer i me-
ningen att de är intresserade av att ge omsorg och av att bidra till en lyckad
föreställning? Kim fokuserar istället på sin egen rollvilja. Uppfattas Kim som
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Tabell 5: Sammanfattning av empiriska resultat.

Vad värderas? Impulsens funktion Vad väljs?
Andy Egen rollförståelse

utifrån inre stimuli
och andras manér

Stärka tron på egen
rollförståelse

Att agera på den im-
puls som gör att de
egna målen kan nås

Chris Andras rollvilja
utifrån deras upp-
trädanden

Undvika att bli
avvisad

Föreställningar utan
avvisanden

Helle Transparens utifrån
eventuell dramatik

Undvika dramatik Att presentera
kontexten

Kim Egen rollvilja utifrån
andras uppträdanden

Undvika brist på
omsorg

Föreställningar där
alla får omsorg

Misha Icke-sociala aspekter
av situationen

Överlevnad Flyktberedskap,
medveten om
förväntningar

Tove Andras rollförståelse
utifrån deras manér

Förtydliga roller Att uppmuntra
andra

Vanja,
ängslig

Andras rollförståelse
utifrån deras manér

Förtydliga roller Att uppmuntra
andra

Vanja,
trygg

Transparens utifrån
eventuell dramatik

Undvika dramatik Att presentera
kontexten

en värdefull omsorgsgivare eller behöver Kim anstränga sig mer?
Misha värderar slutligen varken sig själv eller andra personer utan fokuse-

rar på icke-sociala aspekter av situationen, vilket jag uppfattar som ett avvisande
tillvägagångssätt. En sådan icke-social upplevelse av världen skulle också kun-
na förklara den förvirring och de känslor av krav inför rollen som omsorgsgivare
som Kims make och Vanjas före detta sambo verkar uppleva.

Den andra frågeställningen rör den känslomässiga impulsen. I nästan alla
fall verkar funktionen vara att bidra till lyckade föreställningar. Chris och Kim
försöker undvika att omsorg uteblir, Tove och Vanja fokuserar på att förtydliga
vilka roller som gäller och Helle strävar efter att undvika känslomässig drama-
tik. För Andys del är impulsens funktion att stärka tron på den egna rollförstå-
elsen, men det går hand i hand med att förtydliga vilka roller som gäller. För
Mishas del har impulsen inte en social funktion, men samtidigt är Misha väl
medveten om de sociala förväntningar som finns. Misha verkar vara den enda
som kan tänka sig att helt gå emot en anknytningsrelaterad impuls om det be-
hövs för att rädda en föreställning. Misha skulle ta emot en tröstande kollegas
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kram även när behovet inte finns.
Den tredje frågeställningen handlar om hur handlingar väljs. Här visar mi-

na intervjupersoner på både social och känslomässig kompetens. Inte någon av
dem agerar oreflekterat på sina känslomässiga impulser. Istället är de noga med
att agera på sina impulser på ett sätt som kan accepteras av övriga aktörer. Ett
återkommande tema är att använda sig av kommunikativa handlingar. Intentio-
nen kan vara att möjliggöra föreställningar där det går bra att agera på sina
impulser, som när Tove skämtar med sin sambo om sina behov eller när Misha
förklarar för sin sambo att det kan bli fel med en kram. Även de framträdanden
som Andys sambo och mamma bidrar med är troligtvis ett resultat av kommu-
nikativa handlingar. Andy formulerar det som att de känner varandra och både
mamman och sambon vet uppenbarligen vad som förväntas av dem.

Syftet med kommunikativa handlingar kan också vara att skapa föreställ-
ningar där de känslomässiga impulserna inte är lika starka. Det blir då lättare att
härbärgera sina känslor tills det är möjligt att agera på dem på ett sätt som bidrar
till en lyckad föreställning. Även här är den skämtsamma jargong som Tove har
med sin sambo ett bra exempel, men också de överenskommelser som Misha
och Vanja har med sina respektive sambos. Helles ambition med regelbundna
presentationer av kontexten är ännu högre. Helles intention är att helt undvika
att ängsliga impulser väcks. Även Kim och Chris handlar förstås kommunika-
tivt, men eftersom deras känslomässiga impulser i mångt och mycket handlar
om att undvika sociala krockar verkar de inte behöva balansera sina känslor mot
vad som är socialt accepterat på samma sätt.

4.11 Teoretiska insikter

Ett syfte med den empiriska studien var att göra det möjligt att ifrågasätta teore-
tiska antaganden och att kunna komplettera teorier vid behov. Här följer därför
en sammanställning av de teoretiska reflektioner och insikter som den herme-
neutiska analysprocessen har resulterat i.

Med de tre klargöranden som presenteras i avsnitt 4.9 tycker jag att de struk-
turella och rollteoretiska perspektiven har varit lätta att applicera. Jag upplever
begreppen som relevanta och som något som bidrar till förståelse. Även hand-
lingsteorin upplever jag som enkel att använda. Jag har inte haft några svårig-
heter att urskilja stimulus, värdering, impuls och beslut i intervjupersonernas
berättelser. Därmed har jag blivit stärkt i min tro på att det sker en värdering
mellan stimulus och impuls. Jag har också fått en klarare bild av hur denna
värdering går till, se figur 4.

Det verkar som att stimulus först kombineras med annan information om
situationen så att stimulus kan tolkas utifrån ett sammanhang. Till exempel re-
laterar Andy sin klump i magen till eftermiddagens tentamen och tolkar den
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kontext arbetsmodell sensation
↓ ↓ ↗

stimulus −→ tolkning −→ värdering −→ impuls
↘

lärande

Figur 4: Tolkning och värdering mellan stimulus och impuls.

som oro. Den tolkning som görs ligger till grund för en värderande slutsats om
sig själv, om den andre eller om någon annan aspekt av situationen. Vad som
värderas verkar bero på de arbetsmodeller som används. I Andys fall är arbets-
modellen att Andys förståelse för sin roll varierar och oron tas som ett tecken på
att förståelsen för tillfället är bristfällig. Här nedvärderar Andy sig själv, vilket
väcker en känslomässig impuls som motiverar till handling.

Det empiriska materialet stödjer också antagandet om anknytningssystemets
adaptiva karaktär. Den känslomässiga impulsen verkar dock inte byta funktion
vid adaption. Det verkar snarare som att anpassade impulser fyller ytterligare
funktioner vid sidan av de gamla. Till exempel är Andys impuls att söka stöd när
tron på sin rollförståelse sviktar. Impulsens funktion är såldes att stärka Andys
tro på sig själv, men det uppnås genom en lyckad föreställning där rollfördel-
ningen förtydligas och där Andy får både omsorg och skydd mot fara på köpet.
Därmed går det att se minst fyra olika funktioner hos en och samma impuls. Det
verkar dessutom som att en femte funktion håller på att utvecklas, nämligen att
hjälpa Andy att uppnå sina personliga mål. Det blir i så fall ytterligare ett tillägg
i en hierarki av funktioner, se figur 5.

Uppnå mål
↑

Stärka självbilden
↑

Förtydliga rollfördelningen
↑

Få omsorg
↑

Överleva

Figur 5: Hierarki av funktioner hos Andys anknytningsimpulser.

Slutligen har en hypotes växt fram under arbetets gång. Jag tror att en an-
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knytningsstil kan förstås som ett sätt att uppleva världen på. Enligt denna hypo-
tes kan strukturell rollteori, där rollfördelningar och rangordningar inte föränd-
ras så fort, förklara hur trygga anknytare förstår sin sociala omgivning. Trygga
anknytare utgår från att den sociala världen är stabil och att en hög grad av
konsensus råder. Rollfördelningar och rangordningar utvärderas inte regelbun-
det och när de väl utvärderas används ett längre tidsperspektiv. Det finns ingen
poäng med uppträdanden eller manér och trygga anknytare fokuserar istället på
att presentera kontexten.

För att förstå hur ängsliga och undvikande anknytare upplever den socia-
la världen verkar både ett strukturellt och ett dramaturgiskt perspektiv behövas.
Min gissning är att ängsliga anknytare upplever att rangordningar är stabila men
att roller ofta förändras. Därmed är rollfördelningar, men inte rangordningar, i
behov av regelbunden utvärdering. Då finns också en poäng med att lägga sig
till med manér. För undvikande anknytare tror jag att det är tvärtom. Rollfördel-
ningar förstås som stabila och rangordningar som föränderliga. Därmed behöver
rangordningar utvärderas. De kan också påverkas med hjälp av uppträdanden.

En avvisande anknytare kopplar slutligen inte samman anknytnings- och
omsorgsinteraktioner med rollfördelningar eller rangordningar i sin upplevelse
av världen. Vilka konsekvenser det får beror säkert på personens förmågor i öv-
rigt. En person som liksom Misha har en god förståelse för det sociala samspelet
kan säkert hänga med i vad som händer ändå. Antagligen kan personen också
intuitivt förstå att anknytningshandlingar har betydelse för människors själv-
bilder. Med en sådan god förståelse av den sociala världen blir en social roll
något som lärs genom observation, vilket kan jämföras med hur andra ankny-
tare utvecklar beteenden genom känslomässig adaption. När roller lärs genom
observation av andras agerande blir den sociala världen tillfullo det dramatur-
giska perspektivets teaterscen där roller är sociala manuskript som går att lära
sig utantill. Goffman (1959) skulle antagligen kalla dessa anknytare för cyniska
aktörer eftersom de har distans till sina roller och också förstår dem som roller.

Den avvisande anknytare som liksom Kims make ser regelbundenheter i
anknytnings- och omsorgsinteraktioner men saknar intuitiv förståelse för att de
kopplas samman med självbilder upplever säkerligen roller och statusar som lite
artificiella. Här undrar jag om utbytesteori (Blau, 1974; Homans, 1958, 1961)
kan förklara hur den sociala världen upplevs? Om sociala interaktioner förstås
som sociala utbyten kanske omsorg kan uppfattas som likvärdigt med exempel-
vis ekonomisk trygghet?

För den avvisande anknytare som liksom Vanjas före detta sambo har svårt
att urskilja anknytningsrelaterade mönster i den sociala världen kan nära relatio-
ner antagligen framstå som ganska kaotiska. När den sociala världen är svår att
förutsäga blir varje framträdande riskabelt och ett någorlunda tryggt liv kan bara
levas ett ögonblick i taget. Långsiktiga gemensamma mål och sociala åtaganden
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blir till krav som är omöjliga att leva upp till.
Hypotesen att en anknytningsstil är ett sätt att uppleva världen på är också

en hypotes om hur människor bygger positiva bilder av sig själva och av andra.
Bartholomew och Horowitz (1991) föreslår att en positiv självbild är att uppleva
sig själv som någon som är värd omsorg och att en positiv bild av den andre
är att förstå den som en värdefull omsorgsgivare. Min hypotes är att sådana
föreställningar är sekundära. Istället föreslår jag att en positiv självbild och en
positiv bild av den andre först och främst är att tro att man själv respektive
den andre har en god rollförståelse eller en väl anpassad rollvilja. Det verkar
nämligen som att mina intervjupersoner upplever att det är vad som krävs för
att omsorg ska ges på rätt sätt och i lagom mängd.

Eftersom trygga anknytare upplever både rollfördelningar och rangordning-
ar som stabila uppfattar de troligtvis även rollförståelser och rollviljor som i
stort sett oföränderliga, vilket gör det möjligt för dem att upprätthålla relativt
stabila bilder av sig själv och andra. Ängsliga anknytare, som upplever att roll-
fördelningar varierar, är mer osäkra på att alla har en god rollförståelse. Det kan
leda till att rollförståelse-delen av självbilden och bilden av den andre varierar.
Undvikande anknytare, som upplever att behoven av omsorg och intresset av
att ge omsorg förändras, är istället osäkra på att alla har anpassat sin rollvil-
ja på ett bra sätt. Därmed kan rollvilje-delen av självbilden och bilden av den
andre variera. Gemensamt för avvisande anknytare är antagligen att självbilden
och bilden av den andre inte direkt kopplas samman med anknytnings- och om-
sorgsrelaterade interaktioner. Om det leder till stabila bilder eller ej beror på hur
bilderna skapas istället.

5 DISKUSSION

I detta kapitel presenteras först en reviderad roll- och handlingsteori för anknyt-
ning och omsorg. I denna revision har den empiriska studiens teoretiska insikter
integrerats med det arbete som presenterades i kapitel 2. Därefter diskuteras den
reviderade teorin i förhållande till annan teoribildning. Jag diskuterar också and-
ra teoribildningar och ger förslag på hur de kan vidareutvecklas. Det följs av en
reflektion kring uppsatsarbetets metod. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-
ning av arbetets viktigaste slutsatser samt förslag på fortsatt forskning.

5.1 En reviderad teori

Människor använder sig av mentala arbetsmodeller för att förstå och förutse
egna och andras sociala handlingar. En arbetsmodell associerar sociala positio-
ner med normativa och preskriptiva beteendeförväntningar, vilka tillsammans
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utgör sociala roller. En arbetsmodell antar således en viss rollfördelning. En
arbetsmodell antar också en viss social rangordning genom att associera varje
sociala position med en social status. I anknytningssammanhang går det att ha
hög status både genom att vara värd omsorg och genom att vara värdefull som
omsorgsgivare.

Genom framträdanden kan människor föreslå, bekräfta eller avvisa rollför-
delningar och rangordningar för varandra. Att associera en handling med en
rollfördelning är att förstå den som ett manér. Att associera den med en rang-
ordning är att tolka den som ett uppträdande. Den som känner att framträdanden
leder till att konsensus kring rollfördelningar och rangordningar uppnås upple-
ver att den bevittnar en lyckad föreställning.

Känslan av konsensus behöver inte vara delad, vilket människor kan vara
medvetna om. Inte sällan utvärderar de sin egen och andras förmåga och vilja
att bidra till lyckade föreställningar. Den som bedöms ha god förståelse för de
förväntningar som riktas mot den egna positionen upplevs ha god rollförståelse
och den som bedöms vara villig att leva upp till dessa förväntningar upplevs
ha god rollvilja. Utifrån sådana bedömningar formas mer eller mindre positiva
bilder av självet och av den andre.

Hur handlingar tolkas och utvärderas beror på anknytningsstil, se tabell 6.
Trygga anknytare upplever både rollfördelningar och rangordningar som sta-
bila, utgår från att både rollförståelser och rollviljor förändras långsamt och
förstår handlingar i första hand som presentationer av kontexter. Ängsliga an-
knytare upplever rangordningar men inte rollfördelningar som stabila, utgår från
att rollviljor men inte rollförståelser förändras långsamt och förstår handlingar
i första hand som manér. Undvikande anknytare upplever rollfördelningar men
inte rangordningar som stabila, utgår från att rollförståelser men inte rollvil-
jor förändras långsamt och förstår handlingar i första hand som uppträdanden.
Avvisande anknytare kopplar slutligen inte samman handlingar med rollfördel-
ningar eller rangordningar i sin upplevelse av den social världen. Det kan leda
till att både rollfördelningar och rangordningar uppfattas som föränderliga. De
kan dessutom upplevas som mer eller mindre svårförståeliga.

Relationen mellan handlingar och arbetsmodeller är dialektisk. Arbetsmo-
deller används när handlingar värderas och väljs, samtidigt som de reproduceras

Tabell 6: Upplevelse av den sociala världen utifrån anknytningsstil.

Rollfördelningar
Stabila Varierar

Rangordningar
Stabila Trygg Ängslig
Varierar Undvikande Avvisande
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kontext arbets-
modell

sensation

↓ ↓ ↗
stimulus → tolkning → värdering → impuls → beslut → handling

↘
lärande

Figur 6: Från stimulus till handling.

och revideras utifrån hur handlingar värderas och väljs, se figur 6. Varje hand-
ling föregås av ett stimulus. Stimulus kombineras först med annan information
om situationen, vilket möjliggör en tolkning av stimulus utifrån ett samman-
hang. Tolkningen ligger sedan till grund för en värdering av självet, av den
andre eller av någon annan aspekt av situationen. Vad som värderas beror på
anknytningsstil. Resultatet av värderingen är dels en känslomässig impuls som
motiverar till handling och dels en kroppslig sensation. Den känslomässiga re-
aktionen leder också till ett lärande, i meningen att arbetsmodeller reproduceras
eller modifieras.

Impulsen följs av ett beslut där en viss handling väljs. Beslutet fattas inte
enbart utifrån den känslomässiga impulsen utan också utifrån en selektiv per-
ception av omvärlden och utifrån en utvärdering av olika handlingsalternativ.
Av särskild vikt är handlingars upplevda möjlighet att bli accepterade av andra.
Valet av handling kan således vara i linje med den känslomässiga impulsen el-
ler gå emot den. En handling kan också vara mer eller mindre intentionellt vald,
beroende på hur medvetet och genomtänkt valet är.

Den dialektiska relationen mellan handlingar och arbetsmodeller möjliggör
en funktionell adaption av anknytningssystemets känslomässiga impulser. Det
kan leda till att de väcks inte bara vid upplevd fara utan även av andra stimuli.
Resultatet kan bli att impulserna fyller en hierarki av funktioner som stödjer ex-
empelvis känsloreglering, strävan efter gemensamma definitioner av situationer,
stabilitet i relationer och upprätthållandet av en positiv självbild.

5.2 Arbetsmodellens två dimensioner

Bartholomew och Horowitz (1991) föreslår att både ängsliga och undvikande
anknytare har negativa självbilder i meningen att de inte ser sig själva som värda
omsorg. Mina resultat kan inte bekräfta det. Min tolkning är tvärtom att både
ängsliga och undvikande anknytare utgår från att de är värda omsorg. Varför
skulle de annars söka den? Mina intervjupersoner attribuerar snarare utebliven
omsorg till sina omsorgsgivare än till sig själva. Ängsliga anknytare misstänker
en bristande rollförståelse och undvikande anknytare fruktar att rollvilja saknas.
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Hur kommer det sig då att Bartholomew och Horowitz (1991) finner en
signifikant korrelation mellan anknytningsstil och självkänsla? Är mina resultat
individuella variationer som avviker från en allmän trend? Nej, jag tror inte det.
Att ängsliga och undvikande anknytare söker omsorg verkar gälla mer allmänt
och det tyder på att de också i allmänhet utgår från att de är värda omsorg.
För att förklara Bartholomew och Horowitzs signifikanta korrelation behöver vi
istället titta närmare på hur självkänsla mäts.

Självkänsla mäter Bartholomew och Horowitz (1991) med ett självskatt-
ningsformulär utvecklat av Rosenberg (1965). Testet består av tio påståenden
som deltagare får ange hur väl de instämmer i. Det första lyder: ”On the whole,
I am satisfied with myself”. I anknytningssammanhang tänker jag att det finns
minst tre olika sätt att inte vara nöjd med sig själv. Man kan känna att man inte
är värd omsorg, man kan tvivla på sin rollförståelse och man kan uppleva att den
egna rollviljan är otillräcklig. Därmed är det möjligt att både ängsliga och und-
vikande anknytare svarar att de inte till fullo instämmer i påståendet, även om
de inte tvivlar på att de är värda omsorg. Detsamma gäller övriga nio påståen-
den och min slutsats är att mätinstrumentet är för grovt för att kunna säga något
om den typ av självbild som Bartholomew och Horowitz (1991) intresserar sig
för.

Därmed verkar instrumentet också vara för grovt för att kunna förutspå hur
människor med en viss grad av uppmätt självkänsla agerar. Till exempel kan
en ängslig anknytares manér skilja sig radikalt från en undvikande anknytares
uppträdanden, även om de besvarar testet på precis samma sätt. Självkänslo-
forskningen har kritiserats för brist på framgång (Baumeister, Campbell, Krue-
ger & Vohs, 2003) och insikten att det går att vara missnöjd med sig själv på mer
än ett sätt bidrar med en möjlig förklaring till forskningens tillkortakommanden.
Scheff och Fearon (2004) menar till och med att den självkänsloforskning som
använder sig av självskattningsformulär har kommit till vägs ände. Rosenbergs
formulär (Rosenberg, 1965) vittnar onekligen om en ganska enkel förståelse av
vad självkänsla är.

Vid första anblick kan ECR (Brennan et al., 1998) tyckas mäta ängslighet
och undvikandegrad på ett lika trubbigt sätt som Rosenbergs självskattningsfor-
mulär (Rosenberg, 1965) mäter självkänsla. De påståenden i ECR som mäter
ängslighet handlar om rädsla för att bli avvisad (Brennan et al., 1998), en rädsla
som ängsliga och undvikande delar. Svaren på sådana påståenden kommer där-
för inte att skilja de som fruktar att omsorgsgivare har en bristande rollförståelse
från de som tvivlar på omsorgsgivares rollvilja. På motsvarande sätt kan inte de
påståenden som mäter undvikandegrad skilja de som är rädda för att andra ska
brista i sin rollvilja från de som fruktar att andras förväntningar ska vara för
höga. ECRs påståenden om undvikandegrad handlar bara mer allmänt om att se
risker med intimitet (ibid.). De två variablerna ängslighet och undvikandegrad
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kombineras dock och därigenom uppnås en precision som gör det möjligt att
urskilja trygga, ängsliga, undvikande och avvisande tendenser i anknytnings-
mönster.

Detsamma gäller begreppen rollförståelse och rollvilja. Var för sig är de
trubbiga. Både ängsliga och avvisande kan oroa sig över andras rollförståelse
och både undvikande och avvisande kan se andras rollvilja som ett problem. För
att urskilja anknytningsstilar behöver även dessa begrepp kombineras. I tabell
7 jämförs ECRs sätt att urskilja anknytningsstilar (Brennan et al., 1998) med
mitt rollteoretiska förslag. Notera att tabellen kan användas för att översätta
mellan de två begreppsapparaterna. Hög ängslighet är en stor vaksamhet på
antingen rollförståelse eller rollvilja hos den andre, men inte på båda två. Hög
undvikandegrad är en stor vaksamhet på den andres rollvilja. Åt andra hållet
gäller att stor vaksamhet på den andres rollförståelse är att ha antingen hög
ängslighet eller hög undvikandegrad, men inte båda två, och att stor vaksamhet
på den andres rollvilja är att ha hög undvikandegrad.

Min slutsats är således att den rollteoretiska förståelse av anknytningsstilar
som presenteras i detta uppsatsarbete är koherent med den beskrivning som
Brennan et al. (1998) bidrar med. Samtidigt finns det en viktig gradskillnad
mellan att vara rädd för något och att vara vaksam på något, en skillnad som
förflyttar gränserna mellan stilarna. Skillnaden ligger framför allt i hur trygg
man är med sin egen och andras förmåga till anpassning när något förändras.
Det går till exempel att uppleva att rollfördelningar snabbt kan förändras och
samtidigt lita på att alla inblandade då kan anpassa sin rollförståelse efter det.
En sådan upplevelse leder antagligen till vaksamhet men inte nödvändigtvis till
rädsla.

Här tror jag att det rollteoretiska perspektivets gränsdragningar ger teorin
större möjlighet att förklara hur människor förstår handlingar och väljer att age-
ra. Till exempel tror jag att alla som upplever rollfördelningar som varierande
lägger sig till med manér, oavsett om de är rädda för att bli avvisade eller ej. Där-

Tabell 7: Anknytningsstil enligt ECR (Brennan et al., 1998) och enligt rollteori.

ECR Rollteori
Ängslighet
(Rädd att

bli avvisad)

Undvikandegrad
(Rädsla för
intimitet)

Vaksamhet
på den andres
rollförståelse

Vaksamhet
på den andres

rollvilja
Trygg Låg Låg Liten Liten
Ängslig Hög Låg Stor Liten
Undvikande Hög Hög Liten Stor
Avvisande Låg Hög Stor Stor
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med anar jag att begreppen rollförståelse och rollvilja har större förklaringskraft
än vad begreppen ängslighet och undvikandegrad har.

De rollteoretiska begreppen verkar också vara mer konstruktiva. Millings
och Walsh (2009) visar bland annat att undvikande mäns lyhördhet som om-
sorgsgivare korrelerar negativt med deras anknytningspartners ängslighet. Mil-
lings och Walsh tolkar detta som att männen förstår ängsliga beteenden som
ett försök att öka intimiteten i relationen, vilket uppfattas som riskabelt. Att ge
omsorg mer sällan är då ett sätt att undvika en sådan ökad intimitet. En bibe-
hållen eller till och med minskad intimitet riskerar dock att trigga de ängsligas
rädsla för avvisanden och enligt detta sätt att förstå relationsdynamiken verkar
det därför vara svårt att hitta en kompromiss som båda parter är helt nöjda med.

Från ett rollteoretiskt perspektiv kan vi istället förstå den negativa korrelatio-
nen som ett tecken på att parterna tenderar att missförstå varandra. Jag föreslår
att ängsliga beteenden är manér som efterfrågar en bekräftelse på att omsorg
kommer att ges på det sätt som önskas. Undvikande anknytare tenderar dock
att tolka ängsliga beteenden som uppträdanden som markerar att deras rollvilja
inte är tillräcklig och att de behöver anstränga sig mer för att fylla de behov som
finns. Det väcker känslor av otillräcklighet och får relationen att kännas krav-
fylld. Enligt denna teori är det alltså inte intimiteten i sig som de undvikande
undviker, utan situationer som väcker känslor som är jobbiga att leva med. Inte
heller handlar då ängslighet om en överdrivet stor längtan efter intimitet, utan
om en önskan om tydlighet.

Det rollteoretiska perspektivet öppnar därmed möjligheter till förändring i
relationsdynamiken på sätt som båda parter kan uppleva som något positivt. Mi-
na intervjupersoner har flera förslag, som att skaffa sig rutiner för regelbunden
kommunikation, att använda sig av en skämtsam jargong för att göra kommu-
nikationen roligare eller att vara flera personer som tillsammans hjälps åt att
stötta den som behöver det. Alla dessa strategier handlar om att förtydliga vil-
ken rollfördelning som gäller och det är när det rollteoretiska perspektivet visar
på sådana möjligheter som jag uppfattar det som konstruktivt.

5.3 Sociokognitiv lärande och känslomässig betingning

Om en fungerande kommunikation leder till lyckade föreställningar där alla
inblandade känner sig nöjda ökar säkerligen människors tro på sin egen och
andras förmåga till anpassning vid förändrade omständigheter. Återigen vill jag
lyfta fram den trygghet som skiljer den som bara är vaksam från den som också
är rädd, en viktig distinktion som saknas i anknytningsteorin. Att ha tilltro till
sin anpassningsförmåga när rollfördelningar eller rangordningar förändras är
antagligen ett specialfall av det som Bandura kallar för self-efficacy (Bandura,
1969, 2004). Enligt Bandura är self-efficacy att tro på den egna förmågan att

49



uppnå önskade resultat.
Self-efficacy är ett viktigt begrepp i Banduras sociokognitiva teori (Bandura,

1969, 2004). Teorin handlar om hur människor lär sig genom att observera egna
och andras handlingar, vilket antagligen är det huvudsakliga sätt på vilket män-
niskor tolkar roller eller statusar om rollfördelningar eller rangordningar upp-
levs som föränderliga. Kanske har anknytningsteorin en del att lära av Banduras
teoribildning? I anknytningssammanhang verkar dock även tilltro till andras för-
mågor behövas för att rädsla ska ersättas av trygghet. Jag föreslår därför att
begreppet self-efficacy kompletteras med ett other-efficacy.

Inlärning genom observation är dock inte det enda anknytningsrelaterade
lärande som mina intervjupersoner vittnar om. Den känslomässiga adaption
som leder till att anknytningsimpulser får nya funktioner sker antagligen genom
en kombination av klassisk betingning (Pavlov, 1928), stimulusgeneralisering
(Watson & Rayner, 1920) och operant betingning (Skinner, 1938). Om en upp-
levelse av fara, som utlöser en medfödd impuls att söka omsorg, konsekvent
kombineras med en känsla av rädsla räcker det efter ett tag att känna rädsla för
att impulsen ska vara att söka omsorg. Genom generalisering kan även andra
typer av oro, som osäkerhet på rollfördelningar eller rangordningar, väcka sam-
ma impuls. Impulsen kan också förstärkas eller släckas ut, beroende på vad den
vanligtvis får för konsekvenser. Den kan till och med ersättas av andra impulser,
som att distansera sig från en anknytningsperson vid fara, om sådana handlingar
förstärks på ett konsekvent sätt. Om vi släpper behaviorismens anspråk på att
kunna förutsäga beteenden och istället nöjer oss med att fokusera på hur känslo-
mässiga impulser utvecklas och förändras passar detta uppsatsarbete således väl
in i den klassiska behaviorismen.

Känslomässig adaption genom betingning och inlärning genom observation
kompletterar således varandra. Vad vi lär oss genom betingning och vad vi lär
oss genom observation beror på vilka aspekter av den sociala världen som vi
uppfattar som stabila. För att betingning ska vara möjlig krävs att våra hand-
lingar får ungefär samma konsekvenser från gång till gång. Om konsekvenserna
varierar kan det ändå vara möjligt att urskilja mönster, som att andras handlan-
de beror på deras förståelse eller vilja. Därmed är lärande genom observation
fortfarande möjlig. Beroende på våra erfarenheter av den sociala världen lär vi
oss således om rollfördelningar och rangordningar på olika sätt, vilket ger oss
våra olika anknytningsstilar.

5.4 Anknytning och samhällelig förändring

I en tid då arbetslivets ökade krav på flexibilitet i allt högre grad läggs på indi-
viden (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006) och då fö-
reställningen om personlig utveckling som något odelat positivt verkar ha nått
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hegemonisk status finns anledning att tro att våra nära relationer förändras i allt
snabbare takt. Våra relationer blir också mer varierade när heterosexuell kärn-
familj utmanas av andra familjeformer, som ensamstående med barn, ombildade
familjer och samkönade familjer (Ahrne, Roman & Franzén, 2008). Därmed blir
inlärning genom observation antagligen allt viktigare och min gissning är att så-
väl ängsliga som undvikande och avvisande anknytningstendenser premieras i
dagens västerländska samhälle.

Den som kan hantera all denna flexibilitet med bibehållen tilltro till sin egen
och andras rollförståelse och rollvilja kan mycket väl landa i Giddens rena rela-
tion, en relation som människor söker sig till enbart på grund av vad den kan ge
dem (Giddens, 1995). Giddens förutspår att kärlek som avtraditionaliseras och
frigörs från sådant som juridik, religion, kön och ekonomi till slut blir enbart ett
utbyte, ett utbyte som byggs på förhandling. Därmed ser Giddens hur våra nära
relationer tenderar att bli en del av en strategisk livsplanering där självet är ett
reflexivt projekt. I uppsatsmaterialet kan den förståelse som Kims make vittnar
om vara ett exempel på detta sätt att förstå nära relationer.

Den som upplever den stora flexibiliteten som svår att hantera och som inte
vågar lita på sin egen och andras rollförståelse och rollvilja kan istället lan-
da i Baumans flytande relation (Bauman, 2003). I Baumans dystopi finns inga
livsprojekt eller självets reflexiva bana. Alla försök till långsiktig planering är
dömda att misslyckas och livet kan bara levas ett ögonblick i taget. Partnern är
därmed i praktiken en vara som på sin höjd kan ge en tillfällig tillfredsställel-
se och relationer är något som människor lämnar lika lätt som de inleder. Jag
undrar om Vanjas före detta sambo uppfattar nära relationer på detta sätt?

5.5 Aktörer, strukturer och processer

Det verkar alltså som att ett rollteoretiskt perspektiv på anknytning har något
att säga, inte bara om samspelet mellan enskilda individer, utan också om tren-
der i samhället i stort. Uppsatsens teoribildning är också menad som ett inlägg
i den aktör-strukturdebatt som handlar om hur sociala strukturer och aktörers
handlingar är relaterade till varandra.

Enligt Archer (1995) finns det två traditionella sätt att relatera aktör och
struktur till varandra, se figur 7a och 7b. I weberska handlingsparadigm för-
klaras sociala strukturer med hjälp av aktörers handlingar och i durkheimska
sociala faktaparadigm förklaras aktörers handlingar utifrån sociala strukturer.
Båda dessa ansatser är enligt Archer fusioner. De smälter samman aktörer och
strukturer på ett sätt som gör dem till två aspekter av ett och samma objekt.
Archer menar att detsamma gäller flera av de försök som har gjorts att inte-
grera weberska handlingsparadigm med durkheimska sociala faktaparadigm, se
figur 7c. Hit hör till exempel Giddens struktureringsteori (Giddens, 1984) och
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struktur
↑

aktör

(a) Voluntarism

struktur
↓

aktör

(b) Reifikation

struktur
↑ ↓

aktör

(c) Central fusion

Figur 7: Olika typer av fusion mellan aktör och struktur.

Bourdieus dialektik mellan habitus och fält (Eisenberg, 2007). Archers eget bi-
drag till debatten (Archer, 1995) skiljer dock på aktörer och strukturer och för
att analysera relationen dem emellan argumenterar hon för vikten av att införa
ett tidsperspektiv, se figur 8. Enligt Archer är sociala strukturer en kontext som
finns innan en handling utförs och som underlättar eller försvårar handlingar.
De handlingar som bygger upp en social interaktion utgör sedan en miljö som
finns innan sociala strukturer reproduceras eller modifieras. Dessa utgör i sin
tur en kontext för nästa sociala interaktion och så vidare.

Jag tror att Archer (1995) är något viktigt på spåren. Det jag saknar i aktör-
strukturdebatten är nämligen processerna. I detta uppsatsarbete har jag med in-
spiration från Mead (1938) formulerat en handlingsteori som relaterar struktu-
rer och handlingar till varandra utifrån ett tidsperspektiv (jämför Lundin, 2004).
Genom att dessutom placera de sociala strukturerna i människors arbetsmodel-
ler landar jag i en beskrivning av en process. Det ser jag som en vidareutveck-
ling av Archers bidrag (1995).

Även förespråkare för den relationella sociologin lyfter ofta fram vikten av
att studera processer (Elias, 1978; Emirbayer, 1997; White, 1992). Tyvärr glöm-
mer de då ofta bort strukturerna istället (Ahrne, 2014). För att förstå samhället
i allmänhet och våra nära relationer i synnerhet behövs antagligen en ontologi
med såväl strukturer som processer och aktörer. Jag tolkar uppsatsens resultat
som att alla tre är viktiga och att ingen av dem kan reduceras till de andra.
Därmed ser jag ingen poäng med en relationell ontologi, vilket till exempel
Tilly (1998) förespråkar. Uppsatsens resultat tyder nämligen på att det är möj-
ligt att förklara relationer utifrån strukturer, processer och aktörer. Det verkar
till och med vara möjligt att förklara sådana variationer i relationers former som
Giddens (1995) och Bauman (2003) beskriver.

· · · −→ social −→ social −→ social −→ · · ·
struktur interaktion struktur

Figur 8: Pendelrörelse mellan struktur och aktör.
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5.6 Makt, status och emotioner

Avslutningsvis relaterar jag nu uppsatsens resultat till två emotionssociologiska
teorier. Kemper och Collins (1990) argumenterar båda för att makt och status
är två grundläggande dimensioner i samspelet mellan människor. Utifrån det
antagandet bygger de varsin emotionssociologisk teori.

Kemper (1978, 2011) har ett strukturellt perspektiv där makt och status är
objektiva egenskaper hos människors sociala positioner. Enligt Kemper påver-
kar sociala handlingar dessa objektiva egenskaper, vilket i sin tur väcker känslo-
mässiga reaktioner hos den som agerar och hos den som handlingen är riktad
mot. Teorin förutsäger till och med vilka känslor som väcks utifrån hur den egna
eller den andres makt eller status förändras. I en empirisk studie (Kemper, 1991)
testar han sin teori genom att först träna assistenter i att urskilja förändringar i
makt och status och sedan låta dem analysera ett stort antal autentiska berättel-
ser om mer eller mindre känslosamma händelser. I runt 70% av fallen lyckas
assistenterna förutsäga de känslor som väcks genom att använda Kempers teori.

Kemper (1978, 2011) har kritiserats för att betrakta makt och status som ob-
jektiva egenskaper (Hochschild, 1982). Den kritiken uppfattar jag som relevant,
men i linje med uppsatsens teoretiska arbete ser jag samtidigt att problemet går
att lösa. Om det strukturella perspektivet anläggs på människors mentala arbets-
modeller istället för samhället runt omkring oss är det inte längre nödvändigt
att anta den grad av konsensus som krävs när makt och status ses som objektiva
egenskaper.

Vidare har Kemper (1978, 2011) kritiserats för en överdrivet statisk syn på
känslor som inte tar hänsyn till att de kan formas och omformas av erfarenheter
(Hunsaker, 1982). Jag uppfattar även denna kritik som relevant och mina resul-
tat bekräftar att känslomässig adaption kan leda till att känslomässiga impul-
ser väcks av nya stimuli och då tolkas annorlunda. Därmed är Kempers studie
(1991) uppseendeväckande. Hur är det möjligt att förutsäga andra människors
känslor med en sådan precision som Kempers assistenter gjorde? En möjlig för-
klaring är att adaptionen inte orsakar så stora individuella variationer. En annan
är att människor inte visar vad de känner utan vad de tror att de borde känna. I
så fall beskriver Kempers teori inte vad människor känner utan sådana kulturel-
la känsloregler som Hochshild (1983) har studerat. Detta verkar vara en öppen
fråga.

Ytterligare ett frågetecken kring Kempers empiriska studie (1991) gäller
sambandet mellan å ena sidan förändringar i makt eller status och å andra si-
dan känslomässiga reaktioner. Enligt Kemper är det förändringar som väcker
känslor, men studien visar på sin höjd på en korrelation, inte på ett kausalt sam-
band. Kemper noterar själv att hans assistenter tvärtemot sina instruktioner kan
ha använt någon annan metod än Kempers teori för att förutsäga hur människor
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reagerar och sedan dragit slutsatser om förändringar i makt och status utifrån
det. Om det är så människor i allmänhet gör när de försöker förutsäga känslor
kan det tyda på att det kausala sambandet är det omvända. Då är det människors
känslomässiga reaktioner som får dem att omvärdera makt- eller statusfördel-
ningar i sina relationer. Ytterligare en möjlighet är att handlingar leder både till
att känslor väcks och till att makt eller status omvärderas, utan att dessa två är
direkt relaterade till varandra.

Mina resultat ger ett visst stöd åt den typ av kausalt samband som Kemper
(1978, 2011) argumenterar för. Det verkar som att både undvikande och avvi-
sande anknytare är vaksamma på förändringar i den egna eller den andres status
och att de också reagerar känslomässigt på det. Till exempel är Kim vaksam på
sin status som omsorgsgivare och reagerar på förändring genom att anpassa sin
rollvilja. Jag har dock inte kunnat bekräfta att makt fyller en liknande funktion.
Inget tyder på att mina intervjupersoner är vaksamma på förändringar i maktba-
lansen och att de reagerar känslomässigt på sådana. Balansen verkar istället tas
för given. Det gäller även Kims make och Vanjas före detta sambo. Så vitt jag
kan bedöma är de inte medvetna om att avvisanden kan förändra maktbalansen
i relationer. De verkar inte ens förstå dem som maktutövanden.

Även Collins (1975, 2004) argumenterar för att makt och status är avgöran-
de för människors känslomässiga reaktioner. Collins har ett dramaturgiskt per-
spektiv och intresserar sig för vardagslivets ritualer. Det kan vara allt från hur
människor samtalar till hur supportrar hejar på sitt lag. Till skillnad från Kemper
tänker sig Collins att makt och status inte bara förklarar kortvariga känslomäs-
siga reaktioner utan också sinnesstämningar som varar över tid. För att beskriva
det introducerar Collins begreppet emotionell energi. Den som får emotionell
energi vid en ritual känner sig upprymd, tillitsfull och motiverad att agera och
den som förlorar emotionell energi känner sig nedstämd, osäker och tömd på
handlingskraft. Om en ritual ger eller tar energi beror på vilken maktbalans el-
ler rangordning som ritualen bekräftar. I allmänhet ger ritualer energi om de
bekräftar att den egna makten är stor eller att den egna statusen är hög och tar
energi om de bekräftar en liten makt eller en låg status. Den emotionella energi
som är kopplad till makt är dessutom av ett annat slag än den som är kopplad
till status och ritualer kan därför både ge och ta energi på en och samma gång.

Min tolkning är att begreppen emotionell energi och självbild ligger nära
varandra. Collins teori (1975, 2004) förtydligar i så fall att en positiv självbild
inte bara är en kognitiv föreställning utan också ett emotionellt tillstånd. Den
som lyckas stärka sin självbild blir känslomässigt belönad för det, vilket antag-
ligen förstärker den känslomässiga impuls som motiverade de handlingar som
ledde till framgång. Mina resultat kan dock inte bekräfta att det är fördelaktiga
maktbalanser eller rangordningar som belönas med emotionell energi. När Kim
bygger en positiv självbild utifrån sin roll som omsorgsgivare tror jag att den
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egna statusen är sekundär. Det som framför allt stärker Kims självbild är upple-
velsen av att kunna anpassa sin rollvilja efter behov. På motsvarande sätt verkar
inte Tove bygga sin positiva självbild på makten i att kunna få sin vilja igenom,
utan på upplevelsen av att vara en skicklig omsorgstagare. Mer allmänt verkar
emotionell energi vara ett resultat av att den egna rollförståelsen eller rollviljan
upplevs som god.

5.7 Metoddiskussion

I detta uppsatsarbete har jag valt bort de klassiska samhällsvetenskapliga pa-
radigmen6. Istället har jag positionerat mig som antirealist och kombinerat ett
teoretiskt arbete med en empirisk intervjustudie genom hermeneutisk metod.
Det har gjort det möjligt för mig att närma mig anknytning från tre håll. Jag har
för det första tagit hänsyn till de biologiska ramar som gör anknytning möjlig
och sätter gränser för hur människor knyter an. Hit hör till exempel vår medföd-
da reflex att söka skydd vid upplevd fara och vår förmåga till inlärning genom
betingning. Jag har för det andra studerat subjektiva fenomen, som hur männi-
skor värderar sig själva och motiveras till handling. För det tredje har jag dis-
kuterat intersubjektiva processer, som när människor enas om rollfördelningar
och rangordningar. Mitt allmänna intryck är att detta har varit ett fruktsamt ar-
betssätt som har lett till en fördjupad förståelse. Några detaljer förtjänar dock
ytterligare kommentarer.

För det första vill jag återigen betona att den teori som detta uppsatsarbete
har lett fram till är en arbetshypotes. Den verkar kunna förklara mina intervju-
personers berättelser och den tycks stå sig bra i relation till annan relevant psy-
kologisk och sociologisk teoribildning. Det är dock ingen anledning till att inte
vara skeptisk. Teorier behöver enligt min mening alltid fortsätta att utmanas och
dess delar behöver bekräftas, vidareutvecklas eller förkastas.

För det andra vill jag påminna om att jag genomförde endast sju intervjuer.
Var och en av dessa bidrog med något som de övriga inte bidrog med. Därför
finns anledning att tro att ytterligare intervjuer hade lett till ytterligare insik-
ter, vilket är ännu ett argument för att uppsatsens resultat behöver fortsätta att
utmanas. I synnerhet tror jag att fler intervjuer med trygga och avvisande an-
knytare vore fruktsamt eftersom dessa var underrepresenterade i det empiriska
materialet.

Slutligen noterar jag att ännu ett sätt att arbeta med kvalitet är att genomfö-
ra respondentvalideringar där intervjupersoner erbjuds möjlighet att protestera
mot missförstånd och orimliga tolkningar. Det finns dessutom en etisk poäng
med att intervjupersoner får möjlighet att diskutera tolkningar med den som har

6För en underhållande introduktion till positivism, interpretativism och konstruktionism, se
Lather (2006).
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gjort dem (Ödman, 2004). Det kan det göra lättare att hantera att en annan per-
son tolkar något som kan upplevas privat och som intervjupersonen kan ha en
annan förståelse av. I efterhand har jag insett att det hade varit ett mer respekt-
fullt bemötande av de personer som generöst bidragit till arbetet.

5.8 Slutsatser

Uppsatsens syfte var tredelat. För det första ville jag bidra med en sociologisk
förståelse av anknytning. Här är mitt viktigaste bidrag att människor tenderar
att utvärdera sin egen och varandras rollförståelse och rollvilja för att försöka
avgöra om omsorg kommer att ges på det sätt som önskas. Det som skiljer olika
anknytningsstilar åt är vilken aspekt man då är vaksam på, se figur 7.

För det andra ville jag bidra teoretiskt till den relationella sociologin. Här
är mitt viktigaste bidrag att funktionell adaption kan leda till att anknytnings-
relaterade impulser motiverar människor till att bland annat vårda relationer.
Uppsatsen är också ett inlägg i aktör-strukturdebatten, där jag argumenterar för
att inte bara aktörer och strukturer, utan även processer behöver studeras för att
det ska vara möjligt att förklara människors relationer.

För det tredje ville jag bidra teoretiskt till emotionssociologin. Här har jag
ifrågasatt om maktdimensionen verkligen är avgörande för människors känslo-
mässiga reaktioner. Mina resultat tyder snarare på att det är rollfördelningar och
rangordningar som människor är vaksamma och reagerar på. Dessutom verkar
den som lyckas anpassa sin rollförståelse eller rollvilja på ett bra sätt få en stärkt
självbild och därmed emotionell energi som räcker en lång tid framöver.

5.9 Förslag på fortsatt forskning

Flera av uppsatsarbetets resultat och hypoteser behöver verifieras. Relevansen
och förklaringskraften i begreppen rollförståelse och rollvilja behöver bekräf-
tas. Antagandet att en anknytningsstil är ett särskilt sätt att uppleva den sociala
världen på behöver kontrolleras. Möjligen kan en sådan kontroll kombineras
med utvecklingen av ett alternativt test av anknytningsstil. Relationen mellan å
ena sidan en trygghet med den egna rollförståelsen eller rollviljan och å andra
sidan en positiv självbild behöver styrkas. Det vore troligen fruktsamt att också
förtydliga hur begreppen självbild, self-efficacy och emotionell energi förhåller
sig till varandra.

Dessutom kan uppsatsarbetet behöva kompletteras på några områden. Fram-
för allt behöver flera trygga och avvisande anknytares förståelse av den sociala
världen studeras. Maktdimensionens betydelse för människors känslomässiga
reaktioner behöver klargöras. Om det finns människor som är vaksamma på
maktbalanser behöver makt få en mer framträdande roll i uppsatsens teoribild-
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ning. Det vore också intressant att korsbefrukta uppsatsarbetets handlingsteori
med den moderna kognitionspsykologins konnektionistiska modeller.

Slutligen kan resultaten tipsa om hur andra teorier kan vidareutvecklas. Till
exempel kan begreppet självkänsla problematiseras. Främst hoppas jag dock på
en emotionssociologi som fokuserar på motivation och känslomässig adaption.
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BILAGOR

A Information vid rekrytering

Hej!

Jag heter Henrik Brandén och skriver just nu kandidatuppsats i sociologi om
nära relationer. Jag har en enkät som jag skulle vilja be er att fylla i. Det är
förstås helt frivilligt, men jag skulle bli väldigt glad om ni vill hjälpa mig med
det. Det är bara 12 frågor, så det går fort.

Längst ner på sidan ber jag om samtycke. Glöm inte att kryssa i den rutan
om ni tillåter att jag använder de uppgifter som ni lämnar. Jag kommer bara
att använda uppgifterna i mitt uppsatsarbete, inte på något annat sätt. Dessutom
kommer jag bara att presentera statistik i uppsatsen, så det kommer inte att gå
att urskilja hur enskilda personer har besvarat enkäten.

Det finns också en ruta som man kan kryssa i om man kan tänka sig att delta
i en cirka 45 minuter lång intervju om sina nära relationer. I så fall skriver man
också en epostadress, ett telefonnummer eller någon annan kontaktinformation.
De som väljer att göra det är ju då inte helt anonyma, men det är bara jag som
kommer att ha tillgång till materialet och ingen annan kommer att få veta hur
ni har fyllt i formuläret. Så i uppsatsen - i rapporten - kommer ni att vara helt
anonyma.

Jag ska också säga att om man lämnar sin kontaktinformation så är det ba-
ra en intresseanmälan. Om man ångrar sig går det att dra sig ur när som helst.
Dessutom kommer jag antagligen inte att hinna intervjua alla som är intressera-
de, så det är inte säkert att man blir kontaktad av mig bara för att man anmäler
sitt intresse.

Några frågor eller funderingar?
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B Enkät vid rekrytering

Följande påståenden handlar om hur du upplever din relation till den person
som du upplever står dig närmast. Det kan till exempel vara en vän, ett syskon,
en sambo eller en förälder. Ange med ett kryss på den sjugradiga skalan hur väl
du instämmer i påståendena.

instämmer
inte alls

instämmer
helt

Jag är orolig för att .... inte ska bry sig om mig
i samma utsträckning som jag bryr mig om ....

© © © © © © ©

Jag vill gärna komma .... nära men drar mig
ändå ofta tillbaka.

© © © © © © ©

Jag blir orolig/nervös när .... kommer mig allt-
för nära.

© © © © © © ©

Min önskan att vara känslomässigt mycket nä-
ra .... skrämmer ibland bort ....

© © © © © © ©

Jag försöker att undvika att komma alltför nära
....

© © © © © © ©

Jag behöver ofta få veta att jag är omtyckt av
....

© © © © © © ©

Jag oroar mig inte särskilt ofta för att bli över-
given.

© © © © © © ©

Jag tycker inte att .... vill komma mig så nära
som jag skulle vilja.

© © © © © © ©

Jag diskuterar oftast mina bekymmer och an-
gelägenheter med ....

© © © © © © ©

Jag blir frustrerad om .... inte finns där för mig
när jag behöver det.

© © © © © © ©

Det hjälper att vända sig till .... när jag behöver
det.

© © © © © © ©

Jag vänder mig till .... i många sammanhang,
till exempel för att få trygghet och uppmuntran.

© © © © © © ©

� Jag tillåter att de lämnade uppgifterna används i Henriks uppsats.
� Jag kan tänka mig att delta i en intervju om mina nära relationer. Jag nås på:
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C Intervjuguide

Inledning

• Syftet. Jag jobbar alltså med min kandidatuppsats i sociologi. Det arbetet
och denna intervju handlar om erfarenheter från nära relationer. Jag är
särskilt intresserad av vilka känslor som väcks när man umgås och hur
man tolkar dem. Jag vill försöka förstå vad som händer i samspelet mellan
människor.

• Forskningsetiken.

– Jag hoppas att du känner att din medverkan är frivillig. Du har rätt
att hoppa av studien när som helst, även under intervjun eller efter
att vi är klara, och du behöver i så fall inte motivera varför.

– Du deltar anonymt. Jag kommer att avidentifiera materialet och jag
använder pseudonymer om jag citerar dig i min rapport.

– Materialet kommer inte att användas för några kommersiella eller
andra icke vetenskapliga syften.

– Låter det okej?

• Inspelningen. Jag skulle vilja filma intervjun om det känns okej för dig?
Ofta nöjer man sig med att spela in samtalet, men jag tycker att en film-
inspelning är ett bättre stöd för minnet. Det hjälper mig att komma ihåg
stämningar och nyanser som lätt faller bort om man nöjer sig med en
ljudupptagning. Är det okej?

Del 1. Orienterande frågor kring nära relationer.

• I den enkät som du fyllde i så frågade jag bland annat om man vänder
sig till en närstående för att få stöd, trygghet eller uppmuntran. Brukar du
göra det? Vem eller vilka vänder du dig till i så fall?

• Hur länge har du känt dessa personer?

• Hur ofta träffar du dessa personer?

Del 2. Frågor om att bli avvisad.

• Jag är nyfiken på sådana gånger då man vänder sig till någon för att få
stöd, men inte får det. Har du några sådana exempel? Gärna något som
hände ganska nyligen? Har du fler exempel?
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Upprepa för varje exempel. Max 20 min.

• När du vände dig till X...

– Varför sökte du dig till X? Hade det hänt något?

– Att söka sig till X, var det din spontana reaktion? Om inte, vad var?

– Varför just X och ingen annan?

– Hur visade du att du ville ha stöd? Vad gjorde du?

– Hur reagerade X?

– Hur kändes det?

– Hur hade du hoppats att X skulle reagera?

– Varför tror du att X reagerade så?

– Vad gjorde du istället?

– Hur kändes det att göra så istället?

Del 3. Frågor om att avvisa.

• Nu vill jag att vi vänder på det. Har du några exempel på att du inte har
gett någon annan det stöd, den trygghet eller den uppmuntran som de har
sökt hos dig? Något som hände nyligen? Har du fler exempel?

Upprepa för varje exempel. Max 30 min.

• Hur sökte X stöd från dig? Vad gjorde X?

• När X gjorde så här...

– Hur kändes det?

– Vad tror du att X försökte uppnå?

– Hur kändes det att X vände sig till just dig och ingen annan?

– Brukar X göra så här? Varför/varför inte, tror du?

– Är du viktig för X? På vilket sätt är du viktig för X?

• Vad gjorde du?

• När du bestämde dig för vad du skulle göra...

– Var det en spontan reaktion? Om inte, vad var din spontana reaktion?

– Varför gjorde du som du gjorde?

– Var det något du ville uppnå eller undvika?
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– Vilka för- och nackdelar finns med att göra så?

– Hur viktigt är det för dig att göra så här?

• När du gjorde så här...

– Hur kändes det?

– Hur reagerade X?

– Var X reaktion som förväntad?

– Hur tyckte du att det kändes att X reagerade så?

– Hur viktig är Xs reaktion för dig? Varför då, tror du?

– Brukar du göra så här? Varför/varför inte?

Avslutning.

• Då har vi pratat en del om att inte få det man vill ha. Brukar du fundera
på sådant här? Hur tänker du då? Pratar du med andra om det?

• Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar?

• Tack!
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