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Sammanfattning 
Denna studie har genomförts utifrån iakttagelsen att det i forskningssammanhang 
inom samhällsvetenskaperna hänvisas till begreppet eller fenomenet socialitet utan 
att det egentligen redogörs för vad som åsyftas. För att ge ökad förståelse av 
socialitet har syftet för denna studie varit att belysa hur socialitet som begrepp eller 
fenomen beskrivs inom mikrosociologisk teoribildning och empirisk forskning. 
Studien är en forskningsöversikt där empirin genomgått deskriptivt kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Översikten presenterar beskrivningar av socialitet möjliga att kategoriseras under 
fyra olika teman varav ett av dessa är personlighetens socialitet och där socialiteten 
beskrivs som en emergent spiralformad dialektisk process genomsyrad av elementär 
och avancerad responsivitet. Studien visar även på att socialiteten kan vara 
genomkorsad av skillnad utifrån vitt skilda önskemål om form, miljö och mängd. Här 
diskuteras hur socialiteten idag ter sig utsatt för ökade spänningar där alla anses söka 
gemenskap för välbefinnande och där individen ställs som ansvarig för sina 
personliga framgångar, ledande till ett socialitetens dilemma. 
 
 
 

 

Nyckelord: socialitet, perspektivtagande, responsivitet, personlighet, ensamhet, 
social kompetens, sociala relationer, skam, hänsynsfull ouppmärksamhet     
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1. INLEDNING 

Kommande arbete ska utforska vad begreppet socialitet kan tänkas handla om 

utifrån iakttagelsen att många studier inom samhällsvetenskaperna idag angriper 

problem som i sina analyser hänvisar till teorier om detta mellanmänskliga 

fenomen, men utan att i egentlig mening förtydliga socialitetens innebörd. Inte 

heller teoretiker är vid en snabb översikt särskilt tydliga när de formulerat sina 

teorier om detta begrepp/fenomen. Vissa sociologiska teorier säger att det handlar 

om människan som ”social varelse” och vårt sätt, vårt modus eller vår stil att vara 

sociala på (Østerberg intervjuad i Wide 2009, Andersson 1972), men vad menas 

egentligen med detta? 

Vid en första bekantskap med begreppet socialitet och hur det används inom 

empirisk eller ren tillämpad samhällsvetenskaplig forskning på olika områden ter 

sig den mer psykologiskt individfokuserade tolkningen ha fått ett företräde 

framför den mer sociologiska intersubjektivistiska tolkningen (von Wright 2001; 

Persson 2003). Söker man en allmän generell betydelse av begreppet/fenomenet 

socialitet kan det sammanfattas som ”Förmåga till att umgås med andra”, ”Att 

fungera i ett samhälle” eller ”Förmåga till socialt umgänge” (Synonymer.se 2016; 

NE.se 2016). Synonymer till socialitet ges som ”sällskaplighet” eller ”sällskaplig 

samvaro” eller helt enkelt bara ”umgänge” (ibid.). Det verkar handla om 

människans förmåga till och önskan om att vara social tillsammans med andra, 

samt att detta påverkar ens framgång som medborgare i ett samhälle. Det handlar 

alltså om människan som social varelse och den svenska sociologen Lars-Erik 

Berg påpekar att den västerländska kulturen sedan länge präglas av en stark 

individualisering och en paradox häri är att vi genom ett starkt socialt tryck känner 

pressen att framstå som unika och självständiga personligheter. Att vårt sökande 

efter vår individualitet är just ett uttryck för vår socialitet, är vad man vill studera 

inom det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism (Berg 2003). 

Inom detta perspektiv vill man också försöka att teoretiskt överbrygga dualismen 

i att dela upp verkligheten i kontrahenter som individ – samhälle, subjekt – objekt, 

form – innehåll, jag – du och inte minst inre kontra yttre realitet (Berg 2003). 

George Simmel, en av förgrundsgestalterna inom den symboliska 

interaktionismen, menade att samhället inte har någon egen existens utan det 

skapas i vardagliga handlingar i en ständigt pågående process han kallade 
sociation (ibid.). 

En av förgrundsgestalterna inom den sociologiska socialpsykologin och kanske 

framförallt den symboliska interaktionismen är George Herbert Mead (Berg 

2003). Moira von Wright (2001), professor i pedagogik, har studerat Mead och 

skriver i en inledande text om temat för en utgåva av Utbildning & Demokrati, att 

man exempelvis inom det utbildningspolitiska området står inför stora utmaningar 

vad gäller att möta varandra med respekt och intressera sig för andras olikheter. 

Vi arbetar för jämlikhet och jämställdhet, vilka anses som grundläggande 



 

2 
 

värderingar i vårt svenska utbildningssystem (von Wright 2001). Wright 

fortsätter: ”Tanken att alla människor är individuella och olika sammanblandas 

dessvärre ofta med den vilseledande slutsatsen att varje människa därigenom 

ytterst skulle vara hänvisad till en egen ensamhet, sin egen slutna värld (ibid.). 

Von Wright (2001) menar att den samhällsvetenskapliga och pedagogiska 

forskningen varit låst vid en föreställning om individen som enskild och sluten, 

vilken då också varit utgångspunkten för dess forskning på alltifrån barns 

utveckling till kommunikationsformer i klassrummet och andra sociala miljöer. 

Von Wright (2001) ställer frågan om det verkligen är ”[…] självklart att individen 

bäst kan förstås genom att begreppsliggöras i sin enskildhet?” (ibid., s. 3). 

Socialiteten vilken, som tidigare nämnts, kan ses som förmåga till att umgås med 

andra, blir här således utsatt för ett studium på individnivå, något von Wright 

(2001) alltså ifrågasätter. Hon gör också gällande att det parallellt med tesen om 

den slutna människan växt fram ett antagonistiskt mer pragmatiskt 

förhållningssätt med önskan om att överbrygga de enligt dem falska dikotomier 

som uppstår när den enskilda slutna människan tas som given referens (ibid.). Det 

pragmatiska förhållningssättet grundas i att kunskap är föränderlig, vetenskapliga 

metoder möjliga att omarbeta, mångfald en förutsättning för vår existens och att 

ingenting – inte ens vår självuppfattning – är förutsägbar (ibid.). Temat för 

utgåvan som refereras till här är George Herbert Mead och intersubjektivitetens 

utmaningar, och som pragmatisk filosof tillika socialpsykolog kan läsning av hans 

teorier om att individualiteten grundas i samspel med andra genom vår förmåga 

till perspektivtagande, vara av värde för en ökad förståelse av social samvaro, 

mänsklig utveckling och lärande (ibid.).  

Idag används också ofta, i exempelvis jobbannonser, ett närliggande begrepp till 

socialitet nämligen social kompetens som generellt uppfattas som ”förmåga att 

umgås och kommunicera med människor i ens närhet” (NE.se 2016). Anders 

Persson, sociolog vid Lunds universitet, har iakttagit ett ökat intresse för social 

kompetens och hur man inom skola och arbetsliv försöker tackla problem med 

tysta barn respektive socialt osäkra arbetssökande, genom att ge utbildning i hur 

man kan öka sin sociala kompetens (Persson 2003). Persson (2003) har i sina 

studier funnit att brist på social kompetens kan leda till ensamhet och/eller 

utanförskap. Vad är det vi saknar när vi behöver mer social kompetens (ibid.)? 

Förutom att definiera begreppet har Persson också velat studera hur samhällets 

sociala klimat, ekonomins problem, otrygghet på arbetsmarknaden samt den 

ökade individualiseringen verkar ge ett ökat tryck på relationen mellan individen, 

de andra och samhället (ibid.). Persson (2003) menar att existensen för oss som 

sociala varelser har försvårats och den individuella sociala förmågan, eller med 

andra ord den individuella socialiteten (om vi nyttjar betydelserna ovan), är satt 

under stark prövning. 

Som jag uppfattar det beskriver von Wright (2001) och Persson (2003) ett 

önskemål om ökad spridning av hur vår socialitet kan förstås ur ett sociologiskt 
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perspektiv och de försöker båda bidra till denna ökade förståelse genom att – som 

i von Wrights (2001) fall – lyfta fram det intersubjektivistiska Meadska 

perspektivet, eller – vilket både von Wright (ibid.) och Persson (2003) gör – peka 

på hur människor känner sin socialitet ifrågasatt när de behöver gå en kurs för att 

lära sig vara sociala, vilket ju ofta anses ligga i människans natur. Båda dessa 

sociologer har ökat förståelsen av socialiteten genom analys av teori samt studiet 

av den sociala förmågan, men jag ser också behovet av att ytterligare belysa hur 

socialitet kan förstås och har därför valt att skriva en uppsats om hur socialitet 

framställs och beskrivs inom sociologisk teoribildning och empirisk forskning.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
För att öka förståelsen av socialitet är syftet för denna uppsats att belysa och 

analysera hur detta begrepp/fenomen framställs inom sociologisk teoribildning 

och forskning. 

Frågeställningen som följer av mitt syfte lyder: 

 Hur beskrivs socialitet inom sociologisk teoribildning och empirisk 

forskning? 

 

1.2 Teoretisk avgränsning – ett sociologiskt paradigm om socialitet 
I denna uppsats ska ges en teoretisk genomgång/översikt över hur socialitet som 

begrepp och fenomen beskrivs inom sociologisk teoribildning och empirisk 

forskning, med ett mikrosociologiskt perspektiv som avgränsning. Även om 

storheter som ÈmiIe Durkheim byggde sin funktionalistiska sociologi på tanken 

om att vi människor är sociala varelser, är det inte hos honom och andra 

strukturalister som de grundläggande tankarna om socialitet finns uttalade 

(Boglind 2003). Dylika studier fokuserade på samhället som helhet, och de 

ingående delarna, menade man, rymmer inte dess förklaring (ibid.) Sociologen 

Anthony Giddens, som gärna vill överbrygga mikro- och makroperspektiv, har 

formulerat teorier om den reflexiva människan med en ökad känsla av ontologisk 

otrygghet som ger en förståelse för det ökade trycket på individen i vår snabbt 

föränderliga värld med oändliga valmöjligheter och ökande brist på tillit. Han 

redovisar dock inte socialitetens ursprung eller uttryck vad jag kan utröna. 

Giddens resonerar dock bara kort om att ömsesidigheten mellan exempelvis 

barnet och omsorgspersonen, som bygger upp en grundläggande tillit i stort, 

består av en omedveten socialitet, vilken föregår både ”jaget” och ”miget” 

(Giddens 1997). Mycket längre går inte Giddens tolkning av fenomenet, utan 

fokus ligger här istället på skapandet av en struktureringsteori (ibid.).  

Som nämndes är det således mikrosociologiska teorier och studier – undantaget 

Tönnies teori om socialitet som ”vilja till relation” som begrepp och del av en 
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strukturell samhällsteori – som här kommit att ligga till grund för ett tänkt 

paradigm om socialitet. [Paradigm här i betydelsen större övergripande teoretisk 

och metodologisk referensram.]  

Då socialpsykologiska teorier inom sociologin kommer att tas upp i denna uppsats 

kan här som förtydligande vägledning även nämnas att inom psykologin handlar 

oftast socialpsykologisk forskning om att studera kognition och perception etc. 

med avseende på det sociala på en intraindividuell nivå, medan det inom 

sociologin studeras hur mening konstrueras i den sociala verkligheten på ett 

interpersonellt och kulturellt plan (Eysenck 2000).  

Tilläggas kan här också att när begreppet dialektik används i denna uppsats är det 

i betydelsen ”dialog” eller ”ord mellan två”, det vill säga samtal (Berg 2015). 
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2. METOD  

Under denna rubrik ämnar jag redogöra för denna studies vetenskapliga grunder 

och metodologiska utgångspunkter samt genomförandet av urval och analys. I 

kapitlet diskuteras vidare kvalitetskriterier och etiska ställningstaganden, för att 

slutligen gå över till en redogörelse av studiens upplägg. Redan här kan det också 

vara till hjälp och stöd i läsandet att ha Bilaga 1 till hands, där en tabell presenteras 

över den litteratur som behandlats i resultatdel 1 respektive resultatdel 2. 

 

2.1 Vetenskapsteoretiska- och metodologiska utgångspunkter 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningstraditionen gör både teoretiker och 

praktiker skillnad på kvantitativ forskning och kvalitativ forskning (Bryman 

2011). Det som styr vilken form av forskning man vill ägna sig åt beror oftast på 

hur man ställer sig till frågor rörande kunskapsteori (epistemologi), synen på den 

sociala verkligheten som socialt konstruerad och föränderlig eller som objektiva 

strukturer oberoende av dess aktörer (ontologi) samt synen på förhållandet mellan 

teori och praktik (forskning) – det vill säga om teorin får styra forskningen (ett 

deduktivt arbetssätt) eller om teorin istället är resultatet (induktivt arbetssätt 

(ibid.).  

Är det för forskaren viktigt att följa naturvetenskapens synsätt på vad kunskap är 

handlar det om en positivistisk kunskapssyn och forskning handlar om att 

formulerar hypoteser utifrån en teori man har om att något förhåller sig på ett visst 

sätt, och sedan prövar dessa hypoteser. Hypoteserna befästs eller falsifieras och 

teorin omformuleras beroende på resultatet av prövningen (Bryman 2011). Detta 

blir ett deduktivt arbetssätt i denna forskningsprocess där hypoteser härleds ur 

teorin och sen prövas, men i slutänden blir det dock också fråga om induktion om 

teorin behöver omformuleras (ibid.). Till denna form av forskning och 

positivistiska syn på kunskap hör också att man anser att vetenskapen ska eller 

bör vara värderingsfri och objektiv, samt att kunskap bygger på att företeelser och 

fenomen är möjliga att uppfatta och bekräfta med hjälp av våra sinnen 

(fenomenalism) (ibid.). 

Bygger synen på kunskap istället på uppfattningen att mänskligt beteende i den 

sociala verkligheten ska förstås utifrån den subjektiva innebörden hon själv 

tillsammans med andra givit den, handlar det istället om en interpretativistisk syn 

på epistemologi (Bryman 2011). Ur en interpretativistisk kunskapsuppfattning 

följer att det som studeras varken önskas eller kan förklaras (ibid.). Det handlar 

istället om att söka förståelse av mänskliga sociala handlingar och tolka dessa i 

den kontext de utspelar sig, och dessutom med insikten att dessa tolkningar är 

färgade av forskarens förförståelse samt redan tolkade och meningsbärande av de 

aktörer som utför den studerade handlingen, alternativt har skrivit den primära 

texten som analyseras, när det gäller studiet av texter (ibid.).  
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Interpretativismen är påverkad och influerad av flera tanketraditioner som var 

kritiska till positivismen (Bryman 2011). Bland dessa var hermeneutiken och 

fenomenologin ytterligheterna när det gäller synen på forskarens betydelse som 

uttolkare av andras subjektiva meningsskapande (ibid.). Inom fenomenologin 

anser man att forskare ska sätta sin förförståelse inom parentes och försöka tolka 

sociala handlingar ur människors egna perspektiv med deras egna begrepp, medan 

hermeneutiken står för tanken om att forskaren ska använda sig av sin 

förförståelse vid tolkning och analys (Bryman 2011). Det gemensamma för 

interpretativister är den tolkande inställningen till studieobjektet vilket ofta består 

av människors egna utsagor och begrepp som ska analyseras med hjälp av 

lämpliga teorier, alternativt ligga till grund för nya. Ett induktivt arbetssätt följs 

således här, där man utifrån insamlad empiri drar mer generella och teoretiska 

slutsatser (Wallén 1996). Med en induktiv strategi, vad gäller kopplingen mellan 

teori och empiri, utgår man från observationer i verkligheten och försöker sedan 

sammanfatta regelbundenheter till teorier (Wallén 1996). I sin extremaste form 

”grounded theory” startar forskningsprocessen helt förutsättningslöst och 

explorativt, och slutar i teoriformulering (Bryman 2011).  

Då jag sällar mig till det senare kunskapsparadigmet interpretativismen har detta 

inneburit att jag i denna studie försökt medvetandegöra min egen förförståelse, 

sätta den åt sidan, och beskriva författarnas synpunkter och idéer om vad socialitet 

handlar om så nära deras egen tolkning och förståelse som möjligt. Jag har, med 

filosofen Gadamers uttryck, försökt förhålla mig till materialet så öppen och 

odogmatisk som möjligt och arbetet med resultatdelen präglades således av ett 

induktivt arbetssätt där jag visserligen läste olika författares teorier om socialitet 

eller aspekter av det, men i ett explorativt sökande efter deras egna tolkningar i 

fenomenologisk anda (Gadamer citerad i Ödman 2004; Bryman 2011). Är dock 

medveten om att vissa texter i sig redan genomgått tolkning där författaren inte 

själv skrivit ner orden, och där har jag således varit utlämnad till att förlita mig på 

en namnkunnig uttolkare. Källkritiskt kan här alltså medges en viss tvivelaktighet.  

Ovan nämnda induktiva arbetssätt skilde sig dock från tillvägagångssättet 

redovisat i diskussionskapitlet där jag djupare analyserade teoretikernas tankar 

om detta fenomen, och även ställde deras teorier mot varandra, vilket då istället 

handlade om ett mer deduktivt analytiskt arbetssätt. Under denna process arbetade 

jag mer i hermeneutisk anda och använde mig av den förförståelse jag nu hade 

både från arbetet med resultatdel 1, men även från resultatdel 2, som givit nya 

insikter och på så vis kunde berika analysen. 

Enligt Ödman (2004) sysslar man inom Hermeneutiken med språk och texter och 

hur de måste förstås i sitt meningssammanhang. Dessa meningssammanhang ska 

tolkas och det är denna tolkning som motsvarar kunskapsformen i motsats till 

statistisk prövning (ibid.). Likaså är det här argumentationen som bär upp styrkan 

i tolkningen och blir principiellt viktig för tolkningens giltighet och studiens 

validitet (ibid.). Det är således i arbetet med den uttalat tolkande analysen, i 
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belysningen av min nya förförståelse från resultatet, som jag i diskussionskapitlet 

genom argumentationskonsten kommer fram till mina slutsatser. 

Förutom synen på kunskap är också uppfattningen om hur vi ser på verkligheten 

och de sociala entiteterna viktig att förhålla sig till som forskare (Bryman 2011). 

Uppfattas de sociala entiteterna som objektiva enheter i en yttre observerbar 

verklighet handlar det om en ontologisk objektivism, där man studerar hur 

organisationer och kulturer formar och påverkar dess medlemmar (ibid.). Inom 

objektivismen vill man besvara hur normer och värderingar inskränker och 

begränsar människor (ibid.). 

I kontrast till objektivismen står konstruktionismen som ifrågasätter exempelvis 

organisationer som givna enheter i en yttre verklighet oberoende av sina 

medlemmar, och istället ser dem som sociala konstruktioner, vars mening skapas 

av de sociala aktörer som ingår, och som dessutom kontinuerligt revideras och 

omdanas (Bryman 2011). Konstruktionismen bygger på tanken att verkligheten 

byggs upp tillsammans av sociala aktörer, och genom social interaktion skapar de 

sociala företeelser och kulturer och ger dem mening (ibid.). Tillsammans skapar 

vi exempelvis en social konstruktion som ”manlighet”, men med tiden och även 

beroende på kontexten kommer betydelsen av detta begrepp att förändras (ibid.). 

Likaså är vetenskaplig kunskap mänskliga produkter och inte ”naturliga” eller 

oberoende av forskaren eller den observerade (Wallén 1996).  

Sociologerna Berger & Luckman konstaterar, i sina reflektioner över teorier om 

identiteten, att ”Identiteten är ett fenomen som växer fram ur det dialektiska 

förhållandet mellan individ och samhälle” (Berger & Luckman 1998, s. 202). De 

menar vidare att identitetstyper däremot är sociala relativt stabila konstruktioner 

i den sociala verkligheten (ibid.). Detta ska förstås som att en amerikan lätt kan 

skilja sin identitet från en fransmans då han besöker Frankrike och känner sig 

annorlunda även i de vardagliga situationerna (ibid.). Berger & Luckman (1998) 

menar vidare att inom vetenskapen är det tolkningsramarna och sociokulturella 

kontexter som måste tas i beaktande vid studiet av identiteten, och således i vilken 

verklighet identiteten eller snarare olika identitetstyper formats. 

Berger & Luckman (1998) gör här skillnad på fenomenet identitet som det 

objektifierade, socialt härledda totala jaget [min kursivering] och teorier om 

denna identitets olika typer som kontextbundna relativt stabila sociala 

konstruktioner i den objektiva sociala verkligheten. Berger & Luckmans teori om 

vad identitet är och idéer kring hur dess olika typer ska studeras, kan sägas vara 

den typ av teori jag sökt i denna studie där objektet istället för identitet är 

socialitet. Jag har varit, så långt möjligt, förutsättningslös i min förförståelse av 

vad socialitet kan tänkas vara i form av exempelvis något jag i förhållande till 

samhället, eller om det finns socialitetstyper. Det som skiljer min forskning från 

Berger & Luckmans är dock synen på min roll som forskare, då jag anser att jag 

är involverad och medskapare i konstruktionen av den värld jag åskådar och 
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tolkar. Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) ser Berger & Luckman på 

konstruktionsprocesser och dess utfall ur ett ”objektivt” forskningsperspektiv. Jag 

delar således inte riktigt Berger & Luckmans syn på en möjlig objektiv forskarroll.  

Avsikten med att studera och sätta ord på ett fenomen som socialitet är att – då 

det inom en kontext eller ett språk finns delad kunskap eller mening som gör 

kunskapen generaliserbar – underlätta för dess agenter att förstå sig själva, 

samexistera med andra samt ges möjlighet att fortsätta att än mer medvetet 

omkonstruera den sociala verkligheten. Med denna ståndpunkt ansluter jag mig 

till de tankar Bryman tillskriver Becker (1982) och Strauss m.fl. (1973) när han 

skriver att… 

[…] den konstruktionistiska ståndpunkten inte får drivas för långt, utan att 

man måste inse att kulturen rymmer en verklighet som ”är bestående och 

föregår den delaktighet som vissa människor kan ha i den” och som dessutom 

formar deras perspektiv. […] Den fungerar som en referensram, men den 

omformas eller omvandlas också kontinuerligt. (Bryman 2011) 

Utifrån de epistemologiska och ontologiska ställningstaganden som forskaren gör 

blir det också oftast givet vilken forskningsstrategi som kommer att prägla 

upplägget av en studie (Bryman 2011). Något förenklat kan man säga att har man 

anammat det naturvetenskapliga förhållningssättet till kunskap och gärna vill 

använda empiri för att pröva en hypotes väljs oftast en kvantitativ metod som 

också bygger på att man uppfattar sociala fakta som objektiva och mätbara samt 

att det existerar en objektiv yttre verklighet som går att studera på det sättet. Ser 

man istället en värld som konstrueras och tolkas av varje individ på sitt sätt och 

som endast söker förstå någon företeelse eller ett fenomen i en viss kontext, faller 

det metodologiska valet på en kvalitativ metod, med ett induktivt förfarande 

(ibid.). Bryman (2011) vill ändå klargöra att det även går att genomföra kvalitativa 

studier som kan användas för att få veta huruvida orsakerna till ett fenomen är av 

en viss karaktär enligt en viss teori, och som alltså utan kvantifiering ändå påvisar 

om teorin stämmer eller inte. Det vill säga ett deduktivt arbetssätt men ändå en 

kvalitativ ansats med avseende på epistemologiska och ontologiska 

ställningstaganden (ibid.). Som redan nämnts har jag använt mig av både ett 

induktivt och ett deduktivt arbetssätt i denna studie. 

Då jag har en interpretativistisk uppfattning om vad kunskap är, och en 

konstruktionistisk syn på verkligheten och dess meningsskapande aktörer, 

ämnade jag genomföra en undersökning med kvalitativ ansats (Forsberg & 

Wengström 2013; Walker & Avant 2005) och ett induktivt tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa metoden är nödvändig för att tolka innebörder och symboler (Wallén 

1996). Det är en forskningsstrategi ”[…] där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling och analys av data” (Bryman 2011, s. 342). Inom 

kvalitativ forskning är ofta utgångspunkten av interpretativistisk art där social 

verklighet ska förstås genom tolkning utifrån deltagarnas perspektiv och i dess 

kontext, och synen på sociala företeelser ses som konstruktioner av mänsklig 
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interaktion (ibid.). Slutligen är även synen på förhållandet mellan teori och empiri 

ofta av induktiv karaktär varför kvalitativ forskning oftast handlar om att man 

formulerar teorier på grundval av praktiska forskningsresultat (Bryman 2011). 

För denna studie har min egen uppfattning om den sociala verkligheten som 

socialt konstruerad säkerligen också haft betydelse för det valda 

mikrosociologiska paradigmet som teoretiskt begränsande ramverk varur en ökad 

förståelse för socialitet har sökts. Jag har med detta placerat förståelsen av 

socialitet i en mikrosociologisk kontext där aktörsperspektivet är ett signum och 

där mänsklig interaktion ska studeras (Macionis & Plummer 2002). 

Med utgångspunkt i mina vetenskapsteoretiska ställningstaganden och då jag var 

intresserad av att ytterligare belysa och lyfta fram de teorier som florerar inom ett 

tänkt sociologiskt paradigm om socialitet, föll metodvalet på att genomföra en 

forskningsöversikt för insamling, och en deskriptiv kvalitativ innehållsanalys för 

att kunna belysa vad socialitet utifrån flera olika synsätt handlar om, samt hur det 

beskrivs och tolkas i empirisk forskning.  

2.2 Forskningsöversikten 
”Forskningsöversikten”, där syftet ”[…] är att ”sammanfatta och integrera 

empirisk forskning”, har idag vuxit fram som egen deldisciplin med målsättningen 

att exempelvis generalisera, teorigenerera, påvisa kunskapsluckor eller söka 

praktiska tillämpningar (Backman 2008). Orsaken är oftast att man sett att det 

saknas överblick, ny kunskap har tillkommit, eller att det finns motsägande eller 

bristande kunskap (ibid). Det handlar alltså i regel om traditionella rapporter (läs 

kvantitativa) ämnade att söka kausalsamband eller upptäcka någon brist i en 

kunskapsmassa (ibid.). Backman tar dock också upp som enskild orsak att man 

”[…] har en ny, alternativ aspekt på en översikt” vilket gjorde att jag fastnade för 

använda denna typ av studie (ibid., s.73). Den nya aspekten är här min avsikt att 

först belysa teorifältet om socialitet, och sedan se över vad empiriska studier säger 

om detta fenomen, samt att göra det med avgränsning till det sociologiska 

paradigmet om socialitet med synsätt från mikrosociologin.  

Den forskningsöversikt jag valt att genomföra kan beskrivas som det Bryman 

(2011) kallar för en narrativ litteraturgenomgång. Denna är ett alternativ till den 

systematiska litteraturgenomgången där ackumulering av kunskap står i fokus och 

resultaten syntetiseras, kategoriseras och även ofta kvantifieras (ibid.). I en 

narrativ litteraturgenomgång är däremot syftet att ”berika den mänskliga 

diskursen” och formulera en förståelse om ett visst tema, vilket sammanfaller väl 

med mitt syfte att belysa och analysera hur socialitet beskrivs inom sociologisk 

teoribildning (ibid.). Likaså är interpretativister – som jag själv – i regel mer 

intresserade av denna metod då tolkning står i fokus och synen på förhållandet 

mellan teori och empiri är i huvudsak av ett induktivt slag (ibid.).  
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Det induktiva arbetssättet som sedan nyttjats i denna studie kan liknas vid vad 

Patton (2002) kallar utarbetandet av ”indigenous concepts” då författarnas egna 

termer och begrepp fick tala fritt och utifrån återkommande utsagor om eller 

aspekter av socialitet, som exempelvis den sociala responsiviteten, låta dessa 

beteckna olika synsätt eller teman. Tillstås kan dock också att sett till hela studien 

och syftet att söka förståelse för hur socialitet som begrepp och fenomen 

konstrueras inom avgränsad sociologi, har det också varit ett arbete präglat av 

socialitet som mitt ”sensitizing concept”. Detta innebär att man som forskare 

redan har formulerat kategorier eller begrepp innan man börjar behandla sin 

empiri (Patton 2002), eller rent av innan man ger sig ut på fältet för att samla in 

empiri, vilket initialt testades av den symboliska interaktionisten Herbert Blumer 

(ibid.). För mig har det alltså inneburit att redan vid inläsning av materialet har 

huvudbegreppet socialitet varit vägledande och analysen började i stort sett redan 

där vid första bekantskapen med materialet, eller rent krasst vid urvalet av 

litteratur som i denna studie varit min empiri.  

De framkomna temana har sedan inte använts i något djupare analytiskt arbete 

exempelvis som jämförande typologier eller så, utan endast skapats för att 

underlätta läsning och förståelse. Annan eller utökad indelning hade också varit 

möjlig, där exempelvis de emotionssociologiska teorierna fått namnge ett eget 

tema, men jag är ganska övertygad om att detta inte gjort någon större skillnad för 

hur socialiteten beskrivits i denna studie, givet att jag varit tillräckligt lyhörd och 

trogen mitt material. Som tidigare nämnts är det dock, i mina ögon, oundvikligt 

att jag genom tolkning färgat den bild av socialiteten som här beskrivits och 

konstruerats.  

2.3 Analys 
Som jag nämnt tidigare var det redan under genomläsningen av empirin som de 

olika temana växte fram, vilka kan sägas vara ”indigenous concepts” med Pattons 

(2002) terminologi genom att jag samtidigt antecknade begrepp, termer och teser 

som författarna använde sig av, samt noterade vilket huvudfokus de hade i form 

av var socialiteten utspelar sig. Hur nära individen studerade man det sociala 

objektet – inom individen eller i interaktionen utom individen som fysisk person?  

Skrivandet av resultatkapitlet påbörjades sedan, där jag bland annat med hjälp av 

andra sociologers uttolkningar av teori, sökt lyfta fram vad texterna och deras 

författare haft att säga om socialitet eller aspekter av det. Strävan har här varit att 

i största möjligaste mån beskriva teorierna så nära originalet som möjligt, men 

som tidigare nämnts skedde viss analys vid indelandet efter de teman som 

utkristalliserade sig vid genomläsningen av materialet, och för de teorier som inte 

uttalat handlar om socialitet har naturligtvis även viss tolkning skett både från den 

uttolkare jag nyttjat mig av, samt naturligtvis i någon mån av mig själv.  

I diskussionskapitlet fördjupades analysarbetet och författarnas ståndpunkter 

diskuterades ingående i förhållande till varandra och till min nya förförståelse. Jag 
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försökte visa på likheter och skillnader för att på så vis öka förståelsen för hur 

socialitet kan tolkas på olika sätt utifrån olika perspektiv. Jag analyserade även 

materialet genom ett resonerande utifrån vad författarna själva har iakttagit och 

kommit fram till att någon aspekt av socialitet kan handla om och sätta det i 

förhållande till förståelsen av fenomenet som helhet. Vid resonerandet av äldre 

studier som författarna själva nyttjat som exempel, har jag låtit dem belysas 

ytterligare i skenet av presenterade slutsatser från de empiriska studierna. Här har 

då framkommit nya aspekter på fenomenet socialitet och dess här påvisade 

problematik – en problematik som åberopats i både teorier, äldre studier och de 

här behandlade empiriska studierna. Att utifrån min egen forskningsfråga 

analysera dessa empiriska studiers resultat har visats sig framgångsrikt och min 

tolkning utifrån mitt eget studieobjekt har givit nya insikter och ökat förståelse av 

socialitet.  

I diskussionkapitlet har jag således, trots den kvalitativa ansatsen och induktiva 

arbetssättet, arbetat aningen deduktivt och argumentativt prövande – eller logiskt 

analytiskt med Pattons (2002) terminologi igen – när jag på sätt och vis prövat 

hållbarheten hos teorier – som exempelvis Asplunds teori om social responsivitet 

kontra asocial responslöshet – utifrån författarnas egna resonemang kring egna 

eller andras studier. Genom resonerande har här alltså framförda utsagor likt 

hypoteser prövats mot empiriska iakttagelser. Likaså, som tidigare nämnts, 

bedrevs resonerandet i en mer hermeneutisk anda med avseende på att min nya 

förförståelse uttryckligen användes i argumentationen. 

2.4 Urvalsprocessen 
Enligt Backman (2008) skall anskaffningen av primärdata i en forskningsöversikt 

redogöras noggrant för och alla metoder för insamling av data rapporteras. 

Sökmetoderna kan sägas definiera populationen av vetenskapliga dokument 

(litteraturen) (ibid.). Sökord nyttjas och kompletteras med avgränsningar i form 

av tidsperioder, åldersgrupp och yrke etc. (ibid.). Då det nämnda dock rör 

kvantitativa studier har för denna studie – vilket Bryman (2011) förespråkar för 

narrativa litteraturgenomgångar som mer liknar min kvalitativa 

forskningsöversikt – litteraturen istället sökts på flera sätt, men ändå metodiskt 

och genom att syfte och frågeställning har fått styra urvalet.  

Litteraturen och vetenskapliga texter har sökts via sökmotorn UniSearch som 

tillhandahålls av Linköpings universitet och som möjliggör sökning på 

vetenskapliga böcker, artiklar och tidskrifter i många databaser samt universitetets 

bibliotek samtidigt. Sökorden, som Bryman (2011) menar ska formuleras utifrån 

studiens frågeställningar, utgjordes av ”socialitet”, ”social kompetens” samt 

”sociologisk studie” med avgränsningen ”sociologi”. Användandet av nyckelord 

från funna texter, vilket Bryman (2011) också förespråkar, behövdes inte och 

kunde inte nyttjas då sökningar då kom att ge träffar alltför långt ifrån fokus på 
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socialitet. Att metodiskt följa upp refererad litteratur blev ett mer framgångsrikt 

recept för att hitta vetenskapliga artiklar och empiriska studier.  

Genom avancerad sökning på sökordet ”sociality” i databasen för Sociological 

abstracts med begränsning ”sociology”, gavs sedan även både ytterligare bidrag 

till teorier kring socialitet, samt tillräckligt med träffar för att ge en bra överblick 

över forskningsläget även internationellt så att jag tryggt kunde stå fast vid mitt 

val av empiriska studier.  

De träffar som sökningarna givit har inte varit större i antal än att jag kunnat gå 

igenom dem alla och sedan gjort mitt urval utifrån min avgränsning (det 

sociologiska paradigmet) och deras troliga förmåga till att besvara mitt syfte. 

Naturligtvis hade det varit möjligt att gå längre när det gäller att följa upp 

referenser i utvald litteratur, men med tanke på studiens omfång så beslöt jag att 

hålla fast vid kriteriet att det direkt eller via sekundärkälla skulle vara uttalat att 

teorierna handlar om socialitet i det skede då jag kom i kontakt med dem. Ville 

också, så långt möjlig via denna teknik, försöka hålla min egen förförståelse av 

detta fenomen utanför studien i detta inledande skede. Härav har alltså sociologer 

som varit inspiratörer till mina valda teoretiker, som exempelvis den amerikanske 

sociologen Charles Horton Cooley (1864-1929), endast refererats till i 

förbigående.  

För klargörande kan tilläggas att kravet på ”peer review” – vilket innebär att 

texten blivit akademiskt granskad – naturligtvis också uppfyllts. 

Tillstås kan också att med hänsyn till uppsatsens omfång och akademiska nivå har 

även kurslitteratur fått bistå som referenslitteratur för beskrivning av något 

begrepp eller någon teoretiker som känts värdefullt. 

2.5 Kvalitetskriterier 
Bryman (2011) redogör för tre kriterier för samhällsvetenskaplig forskning 

reliabilitet, replikation och validitet. Reliabilitet och replikerbarhet handlar om 

tillförlitlighet, det vill säga om studien går att göra om med samma resultat eller 

om yttre betingelser inverkat på resultatet och om tillvägagångssättet varit så pass 

detaljerat att det över huvud är möjligt att göra om exakt samma undersökning. 

Validiteten rör i stället frågan om huruvida en undersökning mäter det som den 

sagts skulle mätas (ibid.).  

Även om dessa kriterier avser samhällsvetenskapen i stort är det bland kvalitativa 

forskare vanligt att man anser att innebörden i begreppen validitet och reliabilitet 

behöver ändras för att bättre passa denna typ av forskning, eller i varje fall inte 

inbegripa just mätning som metod vid bedömning (Bryman 2011). Exempelvis är 

det svårt att mäta religiositet genom att räkna kyrkobesök, då det kanske 

egentligen handlar om mätning av något helt annat socialt objekt [exempelvis 

önskan till inkludering i byns gemenskap] (Bergström & Boréus 2000). 

Validiteten blir då tveksam och som konstruktionist blir det också tveksamt då 
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man inte ser sig iaktta stabila fakta som existerar oavsett forskarens egen socialt 

präglade förförståelse (Bergström & Boréus 2000). En konstruktionistisk forskare 

ser sig själv som mer eller mindre medskapare av sitt studieobjekt, och Bergström 

& Boréus (2000) föreslår att det då istället blir viktigt att forskaren medvetandegör 

sin förförståelse och den sociala kontext studien utförs i, för att öka validiteten i 

arbetet. God reliabilitet betyder, å sin sida, att noggrannhet i undersökningens alla 

led upprätthålls och felkällor elimineras i möjligaste mån (ibid.). Häri, menar 

Bergström & Boréus (2000), att tolkningsaspekten är avgörande och exempelvis 

textläsning måste vara noggrann, följa en strategi och vara syftet troget.  

För studier som inte använder sig av mätning och räkning föreslår således istället 

Bergström & Boréus (2000) att begreppen vidgas till att innebära annorlunda sätt 

att bedöma kvaliteten. Vid litteraturstudier handlar validiteten då istället om 

huruvida vald litteratur är relevant för frågeställningen, och om frågeställningen 

utifrån valda texter går att besvara (ibid.). Reliabiliteten blir i sin tur fråga om 

noggrannhet i tillvägagångssätt och transparens under hela forskningsprocessen 

alltifrån utsökning och urval av litteratur till hur forskaren refererat till sitt 

material och givit goda exempel genom uttrycksfulla, väl valda och korrekt 

återgivna citat från detsamma (ibid.). Väl valda citat borgar naturligtvis också för 

en viss trovärdighet, ett kriterium som också underbygger validitet i kvalitativa 

studier (Bryman 2011). 

Mer explicit har detta inneburit att för att uppnå god validitet, vad gäller att mäta 

det som skulle mätas, har jag redan vid valet av texter varit noga med att teorier 

eller tankar som belysts ska ha formulerats direkt som teorier om mitt studieobjekt 

socialitet, eller av vad någon annan inom sociologin väl förankrad uttolkare sagt 

behandla detta fenomen eller aspekter av det. Likaså har den tidigare nämnda 

argumentationen och resonerandet som förts, avsetts ge god validitet. Enligt 

Ödman (2004) ger en god argumentationskonst den giltighet som eftersträvas: 

Meningssammanhang kan inte analyseras statiskt, men de kan tolkas. 

Tolkningen är den motsvarande kunskapsformen. Den motsvarande 

prövningsmetoden är därför också språklig. Det är genom analys i språkets 

form och argumentation vi kommer fram till våra tolkningar. Vi visar hur vi 

har tänkt och ger därmed läsaren möjlighet att ta ställning till våra tolkningars 

värde. (Ödman 2004, s. 84) 

Även transparensen i arbetet vad gäller förförståelsen och den kontextuella 

inramningen, både för egen del men även för de behandlade författarna, har varit 

av vikt för mig vilket jag hävdar medfört god validitet. Jag har försökt vara 

förutsättningslös i arbetet med resultatdel 1, men varit öppen med min 

konstruktionistiska syn på verkligheten och min förförståelse av studieobjektet 

som är denna allmänna förståelse angiven i uppslagsverk och liknande. Likaså har 

jag varit öppen med ambitionen att ge en ökad förståelse av socialiteten för att 

underlätta en mer medveten dialog aktörer emellan. 
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För en god reliabilitet har jag också redogjort för hela forskningsprocessen från 

urval till konklusion, redogjort för min empiri i tabellform – se bilaga 1 och 2 – 

förklarat hur jag analyserat mitt material samt givit bra exempel från mitt material 

i form av passande och korrekt återgivna citat.  

I fallet med litteraturstudier eller forskningsöversikter blir dessa frågor kring 

validitet och reliabilitet än mer problematiska, då forskaren ofta studerar 

sekundärkällor, och är utlämnad till att förlita sig på att studierna som utgör 

empirin är gjorda enligt ovan nämnda kriterier och därför håller god kvalitet 

(Bergström & Boréus 2000). Likafullt handlar det sedan vid tolkning av texter om 

att vara källkritisk och införstådd med att risken alltid finns att författarna velat 

skönmåla eller på annat sätt vinkla sina resultat (ibid.). Jag har av dessa skäl, bland 

annat, endast använt mig av akademiskt godkända texter, så kallade ”peer 

reviewed”. Lägsta akademiska nivå på texter har även varit på avhandlingsnivå. 

Generaliserbarheten eller överförbarheten av resultaten från en kvalitativ studie 

handlar om huruvida resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer 

(Bryman 2011). Detta kan vara problematiskt då det här ofta handlar om det 

kontextuellt unika och meningen eller betydelsen av den aspekt av den sociala 

verkligheten som studeras just då (ibid.). Bryman (2011) tar upp en lösning på 

detta i form av ”thick description” där fylliga och täta beskrivningar av detaljer 

och även kontext kan ge andra människor möjligheten att bedöma om 

överförbarhet är möjlig eller inte. För denna studie handlar det om just detta att, 

förutom att vara korrekt och noggrant utförd i både metod och argumentering, 

föra så bra resonemang och ge så detaljerad information om utgångspunkter och 

kontext att det blir möjligt för läsaren att avgöra om den är applicerbar i andra 

kontexter. Lite annorlunda blir det dock i och med att jag gjort en litteraturstudie 

på teorier som många gånger ligger på en abstraktionsnivå över den konkreta 

upplevelsens. Det jag varit noga med är dock att återge, för varje analyserad teori, 

vilken kontext de kommer ifrån samt vilken aspekt av socialiteten de säger något 

om. Dessa teorier är dock min empiri och författarnas utsagor behandlas som min 

primära data. När det gäller de empiriska studierna har detta varit än viktigare, 

men också mer problematiskt då det dels handlar om redan tolkat material, men 

även andra forskares kompetens att göra studier av god kvalitet.  

Enligt Gustavsson (2004) handlar teorigenerering om generalisering och då jag 

belyst redan existerande teorier har jag ändå varit tydlig med att förutom att de är 

genererade i en viss tid och kontext, även uteslutande är produkter från den 

västerländska världen, vilket framförallt har betydelse för generaliserbarheten i 

resultatdel 2, där empirin enbart är hämtad från en upplyst och uppkopplad del av 

världen. Tanken från flera av författarna i resultatdel 1 är nog att deras teorier ska 

vara mer eller mindre allmängiltiga teorier om människans socialitet eller den 

aspekt av den som de själva intresserat sig för – något de dock inte alltid varit så 

tydliga med i det material jag behandlat (förutom Asplund), men som ligger mer 

eller mindre implicit i deras påståenden om människans natur som social varelse. 
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Vissa av författarna, som exempelvis Goffman, har dock fått kritik för att hans 

studier var situationsbundna och exempelvis inte implicerade det större 

sammanhangets betydelse för skeenden (Scheff 2006). En noggrann beskrivning 

av situationen, men även av den större samhällskontexten gör ändå, som jag 

tidigare var inne på, att överförbarheten ökar och blir upp till läsaren att avgöra, 

vilket också varit min strävan i denna text. 

2.6 Etiska aspekter 
Förutom ovan nämnda problematik med kvalitetskriterierna, tillkommer även ett 

dilemma vad gäller etiska spörsmål. Enligt Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer är forskning viktig för både individernas och samhällets utveckling 

(Esaiasson 2005). Forskningskravet avser att säkerställa att forskning inriktas på 

väsentliga frågor och genomförs med god kvalitet. Kunskaper ska utvecklas och 

fördjupas och metoder förbättras (ibid.). Detta får dock på intet sätt göras på 

bekostnad av individers integritet eller deltagarfrihet, även kallat 

individskyddskravet (ibid.). Dessa krav på forskning respektive individskydd 

måste ofta ställas motvarandra och en avvägning göras om det finns känsliga 

inslag som ändå kan vara av värde för i ett större perspektiv (Esaiasson 2005).  

Som nyttjande av sekundärkällor är man dock utlämnad till att förlita sig på 

forskarnas omdömen och transparens vad gäller hur de genomfört sina studier och 

hur de resonerat kring de etiska ställningstaganden de gjort. Exempelvis för 

Person (2003) en diskussion kring privat kontra offentligt på internet och landar i 

ett beslut om att anonymisera alla citat trots att texterna hämtats från hemsidor 

utan krav på medlemskap. Hemsidorna har också fått pseudonymnamn, 

Eremitaget respektive Förmedlingen, för att göra spårningen än svårare – helt 

omöjlig enligt Persson själv.  

Jag har i detta arbete, som tidigare nämnts, endast nyttjat ”peer reviewed”-

material samt försäkrat mig om att de sociologer som citerats varit 

välrenommerade och namnkunniga. Naturligtvis är detta ändå ingen garanti för 

att individskyddkravet inklusive, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och andra etiska överväganden tagits 

i begrundande, men ändå så långt min förmåga når inom denna studies utförande.  

2.7 Studiens upplägg 
Denna forskningsöversikt följer Backmans (2008) upplägg för dylika studier 

genom att, den för gängse traditionell forskningsrapport vanligt förekommande 

rubrik Teoretisk referensram, här valts bort. Under den rubriken skulle annars en 

dylik litteraturgenomgång för översyn av existerande kunskapsbildning på valt 

problemområde redovisats, något som i denna studie utgör grunddata, eller 

empiri, som genomgått betydligt djupare bearbetning. 

Efter detta metodkapitel följer så presentationen av resultatet i två skilda delar, 

nämligen Resultatdel 1 respektive Resultatdel 2, där resultatdel 1 redogör 
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tematiskt för de teorier om socialitet som jag funnit i materialet, och resultatdel 2 

redovisar resultatet från de båda empiriska studierna under egna rubriker. 

Det mer djupgående analysarbetet presenteras sedan i diskussionskapitlet – vilket 

även innehåller en kritisk reflektion –, och uppsatsen avslutas med rubriken 

konklusion. 

Backman (2008) rekommenderar också att vid avsteg från gängse design istället 

leda läsaren genom rapporten genom att löpande redovisa vad som komma skall. 

Jag har valt detta tillvägagångssätt varför det under varje ny kapitelrubrik - och 

ibland även underrubrik – kort sammanfattas vad kapitlet kommer att innehålla. 

Tilläggas kan här också att när begrepp eller fenomen återges från behandlade 

texter har kursiveringar och citattecken använts på samma sätt som författarna 

använt dessa. Egna förklarande kommentarer – ej kopplat till själva innehållet, 

samt exempelvis förtydligande av ett specifikt ord som förekommer i olika 

betydelser – har jag lagt till inom hakparenteser. 
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3. RESULTAT DEL 1 

Dispositionen för denna studies resultatdel 1 följer formen av en tematisk 

genomgång där empirin består av teoretiserande texter ur ett tänkt 

mikrosociologiskt paradigm om socialitet. Teorierna presenteras under de 

rubricerade temana Socialitet som process, Relationell socialitet, Social 

responsivitet och Personlighetens socialitet.  

 

3.1 Socialitet som process 
Under denna rubrik kommer socialitet belysas ur ett socialpsykologiskt och 

interaktionistiskt perspektiv där synen på detta fenomen är grundad i teorin om 

människan som social varelse och hennes förmåga till perspektivtagande. 

Mead 

Mead som vi känner som den symboliska interaktionismens fader blev felaktigt 

betraktad som behaviorist i samma anda som Watson och Skinner, där beteende 

är betingat likt kattens irrande i försökslådan som slutligen finner fjädern som 

frisläpper den (von Wright 2001). Det vill säga ett icke reflekterande beteende 

som med erfarenhet visserligen gör att katten fortare tar sig ut ur labyrinten, men 

som ändå inte visar på en kognitiv lösning (von Wright 2001; Mead 1976, s.244). 

Att kalla sig behaviorist, var enligt Berg (2003), ett ställningstagande Mead 

gjorde, för att särskilja sig mot den ”[…] samtida ’mentalistiska’ och spekulativa 

introspektiva psykologin” (ibid., s.153). Mead önskade grunda en psykologi i en 

observerbar verklighet byggd av mänskligt handlande, men utan att ”[…] bortse 

från hennes högre själsliga processer […]” (ibid., s.153). I medvetandet jaget och 

samhället som gavs ut postumt och som består av Meads anteckningar från 

föreläsningar i socialpsykologi vid Chicagos universitet från år 1900 och framåt, 

står att läsa: 

Socialpsykologin studerar individens aktivitet eller beteende på dess plats 

inom den sociala processen; en individs beteende kan endast förstås i termer 

av hela den grupps beteende i vilken han är medlem, eftersom hans 

individuella handlingar är sammankopplade med större sociala handlingar, 

vilka går bortom honom själv och vilka inbegriper de övriga medlemmarna av 

denna grupp. (Mead 1976, s.30) 

George Herbert Mead utvecklade en teori om att Jaget i dialektik med 

omgivningen i en ständigt pågående process utvecklar en identitet. Jaget kan sägas 

utgöras av ett ”I” och ett ”me” - där även ”I” skiljer sig från den egentliga 

fysiologiska organismen – som i ständig dialektik med varandra och med 

omgivningen skapar mening. ). ”Jaget är inte så mycket en substans som en 

process i vilken konversationen med gester blivit internaliserad inom en organisk 

varelse” (Mead 1976, s.135). ”me” är den normativa objektsformen och Berg 

förklarar detta som att ”I” kan jämställas vid ett subjektsjag och ”me” kan 
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jämställas vid ett objektsjag, vilket ger att jag som subjekt kan varsebli mig själv 

som objekt (Berg 2003).  

”I” både framkallar ”me” och reagerar för det. Tagna tillsammans utgör de en 

personlighet som den framträder i social erfarenhet. Jaget är väsentligen en 

social process som försiggår med dessa två åtskiljbara faser. Om det inte hade 

dessa två faser skulle det inte finnas något medvetet ansvar, och det skulle 

inte finnas något nytt i erfarenheten. (Mead 1976, s. 135) 

Mead menar att vi ständigt söker åhörare för våra tankar och vi tänker för att 

handla (Mead 1976). ”Tänkandet blir en förberedelse för social handling. Själva 

tankeprocessen är naturligtvis helt enkelt en inre konversation som pågår, men det 

är en konversation med gester som i sin avslutning innebär ett uttryck för åhörare 

av det som man tänker” (ibid., s. 113). Mead menar vidare att vi gör skillnad på 

vad vi tänkt och vad vi sedan verkligen säger, och kontrollerar och anpassar våra 

uttalade tankar med hänsyn till vem vi talar med. ”Vi delar upp oss i alla slags 

olika jag med hänsyn till våra bekantskaper” (ibid., s.113). Vi diskuterar politik 

med vissa och religion med andra, samtidigt som vi noga avväger vad vi säger 

med avseende på vilka tänkbara responser vi kan få (ibid.). ”Det är den sociala 

processen själv som är ansvarig för jagets uppkomst; det finns inte som ett jag, 

skilt från den typen av erfarenhet” (ibid., s.113).  

Grundtanken som Mead för fram är att innebörden av att som människa vara 

social betyder att hon har förmågan ”[…] att samtidigt befinna sig i flera olika 

perspektiv” (Andersson 1972, s. 58). Det är först genom att överta och inta andra 

människors synvinkel, det vill säga deras perspektiv, i ett rollövertagande som vi 

kan förstå oss själva (Østerberg 1991). Vid födelsen existerar alltså inte jaget utan 

detta utvecklas i samvaron med signifikanta andra som Mead kallar de närmaste 

relationerna vi har, i kontrast till de generaliserade andra som vi lär känna i lek, 

spel eller samhället i övrigt. I leken lär sig barnen att ta perspektivet av sina 

lekkamrater och lär sig rollövertagande, men när det blir lite större kan de även ta 

perspektivet av många andra, varför de även behärskar delta i olika spel där regler 

är viktiga och ens egen plats och roll i spelet måste förstås (Macionis & Plummer 

2002). För fullt utvecklande av jaget måste även samhällsnormer och ens roll som 

samhällsmedborgare internaliseras vilket Mead, som sagt, givit uttrycket att ta 

perspektivet av den generaliserade andra (Macionis & Plummer 2002). 

Enligt tidigare nämnda von Wright (2001) är Meads viktigaste bidrag till 

samhällsvetenskapen begreppet perspektivtagande (attityd- eller rollövertagande) 

samt att språk som handling även innefattar gester och känslor. Von Wright citerar 

John Dewey (1932), nära arbetskamrat och vän med Mead:  

 

All who have intellectual association with Mr. Mead, or indirectly, also know 

how central was his conception of the ‘complete act’ – the source of whatever 

is sound in behavioristic psychology and active philosophy of our day. In the 
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integrated act there is found the union of doing, of thought, and of emotion 

which traditional psychologies and philosophies have sundered and set 

against one another”. (von Wright 2001, s.5) 

Utifrån den generella uppfattningen om socialitet som gavs i inledningen – att det 

handlar om människans sällskaplighet eller förmåga och önskan om att vara social 

tillsammans med andra, och Bergs (2003) iakttagelse att socialitet handlar om 

önskan och förmågan att visa sin individualitet i mötet med andra – skulle detta, 

med Meads tankar om perspektivtagande, kunna innebära att människan är social 

och föds in i en socialitet som process. Mead menar också att individens aktivitet 

eller beteende bör studeras på dess plats i den sociala processen, och vi ”[…] når 

den sociala processen från insidan lika väl som från utsidan” men det är genom 

studiet av handlingar i den pågående processen vi söker vetenskaplig kunskap 

inom socialpsykologin (Mead 1976, s.30). Den inre fasen av processen utgörande 

erfarenheter är lika viktig som den yttre noterbara aktiviteten, och handlingen ses 

härav ha både en intern och en extern sida/aspekt, och dessutom är individuella 

handlingar alltid sammankopplade med övriga gruppmedlemmars sociala 

handlingar (ibid.). Mead fortsätter med att inom socialpsykologin går alltid 

helheten (samhället) före beståndsdelen (individen)… 

 […] och beståndsdelen förklaras med utgångspunkt i helheten, […]. Den 

sociala handlingen förklaras inte genom att man bygger upp den med hjälp av 

stimulus eller respons; den måste tas som en dynamisk helhet – som något 

pågående – i vilken ingen del kan betraktas eller förstås isolerad – en komplex 

organisk process, underförstådd i varje stimulus och respons som ingår i den. 

(Mead 1976, s.30)  

För utvecklandet av en sund personlighet krävs ett dialektiskt samspel mellan ”I”, 

”me”, den signifikanta andra samt den generaliserade andre (Mead 1976). ”I” är 

den asociala personliga aspekten av jaget, medan ”me” är den sociala aspekten 

vari de andra är avspeglade, och ”Tagna tillsammans utgör de en personlighet 

som den framträder i en social erfarenhet” (ibid., s.135). Mead fortsätter sedan att 

redogöra för ytterligheter och menar att den konventionella personen vars idéer är 

exakt de samma som hans grannes, knappast är mer än sitt ”me” (ibid.). En 

utpräglad personlighet är istället någon som har en attityd skild från mängden, hos 

vem ”I” är den viktigaste aspekten.  Personligheten kan även brytas upp till att 

utgöras av flera personligheter enligt Mead (1976), med då flera par av ”I” och 

”me” inom sig. En individ utan socialt reflexivt beteende skulle dock agera som 

ett djur utan möjlighet att objektifiera sig själv (ibid.). Om en person ”[…] svarar 

på en social situation omedelbart utan reflektion, skulle det inte finnas någon 

personlighet i den förut nämnda betydelsen mer än det finns personlighet i 

hundens eller hästens natur” (ibid., s. 138). Denna ståndpunkt har dock Mead 

kritiserats för och är idag något som bland andra Emma Engdahl (2001), i sitt 

bidrag i tidigare nämnda utgåva av Utbildning & Demokrati, försöker ge en möjlig 

förklaring till och en vidareutvecklad teori kring, i form av ett rollövertagande 

eller respons som kan vara såväl icke-reflexivt som reflexivt. Som bevis för 
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existensen av ett oreflexivt eller icke-reflexivt övertagande beskriver Engdahl hur 

en våldtagen flicka förtränger sina känslor och tappar den emotionella kontakten 

mellan kropp och psyke (Emma Engdahl 2001). Likaså överför vi emotionella 

attityder när vi reagerar inför barnet som smakar på sin avföring, vilket 

internaliserar denna respons/attityd till avföring (ibid.). Mead beskriver själv 

känslorna som intersubjektiv kroppslighet, men har så starkt fokus på … 

… den reflexiva dimensionen av övertagandet av den andras roll att han inte 

erkänner den oreflexiva dimensionen av det. Därför tappar hans teoribygge 

bort den sociala kroppen eller känslorna på vägen, även om dessa åtminstone 

i förlängningen har att göra med det reflexiva. Han kommer på så sätt inte att 

till fullo utveckla idén om den sociala akten som något som inkluderar både 

kropp och medvetande, känsla och tanke. (Engdal 2001, s.47-48) 

Går vi tillbaka till Mead så skriver han fortsättningsvis att likt konstnären behöver 

en publik för att skapelserna ska bli betraktade som konst och utövaren själv födas 

som konstnär, behöver personligheten födas i socialiteten, genom ett pågående 

reflekterande mellan ”I” och ”me” (vilket innefattar de Andra). Mead varnar dock 

för vad som händer när interagerande individer är så olika varandra att de inte har 

någon gemensam grund, ”[…] då kan det inte finnas något helt jag på någon sida” 

(Mead 1976, s.222).  

Mead formulerar även en teori om hur etiska ideal respektive problem uppstår 

både i individen, men även i samhället (Mead 1976). Mead menar att mänskligt 

handlande utifrån om det sker genom socialt, opersonligt agerande eller asocialt 

personligt agerande har en främjande eller splittrande effekt på individens 

framgång respektive samhällets välmåga (ibid.). En utpräglad personlighet med 

betonad ”I”-aspekt beter sig högdraget och anser sig förmer än andra, medan en 

”me”-personlighet agerar socialt välgörande (ibid.). På samhällsnivå fungerar 

detta genom att… 

Den ”sociala” aspekten av det mänskliga samhället – som helt enkelt är den 

sociala aspekten av alla individuella medlemmars jag tagna kollektivt – med 

dess åtföljande känslor hos alla individerna av samarbete och socialt 

ömsesidigt beroende, är grunden till utvecklingen och existensen av etiska 

ideal i detta samhälle; medan den ”asociala” aspekten av det mänskliga 

samhället – som helt enkelt är den asociala aspekten av alla individuella 

medlemmars jag tagna kollektivt – med dess åtföljande känslor hos alla 

individerna av individualitet, egen överlägsenhet gentemot andra individuella 

jag och socialt oberoende, är ansvarig för uppkomsten av etiska problem i 

detta samhälle. (Mead 1976, s.224) 

Även om detta citat kanske är ”ett barn av sin tid” så ökar förståelsen av vad Mead 

menar med begreppsparet ”I” och ”me”, och här handlar alltså ”asocialitet” om 

etiska attityder där en högdragen självisk person agerar asocialt eller omoraliskt, 

medan en ”me”-personlighet i huvudsak agerar socialt och moraliskt, etiskt 

korrekt (Mead 1976). Denna asociala aspekt är dock fundamentalt social ur ett 

icke-etiskt perspektiv, och så även socialt härledd (ibid.).  
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Sten Andersson 

Den svenske sociologen Sten Andersson har gjort ett försök att definiera socialitet 

i sin uppsats Några anteckningar om begreppet socialitet (Andersson 1972). 

Andersson utgår från tanken att socialitet är en livsprocess hos en grupp och 

inleder med att citera Mead: 

’I wish, however to restrict the social acto to the class of acts which involve the co-

operation of more than one individual, and whose object defined by the act, in the 

sense of Bedson, is a social object. I mean by a social object one that answers to all 

the parts of the complex act, though these parts are found in the conduct of different 

individuals. The objective of the acts is then found in the life-process of the group, not 

in those separate individuals alone’. (Andersson 1972, s. 58) 

Andersson (1972) fortsätter sedan att redogöra för vad han anser att vara social 

innebär, och hänvisar till Meads grundtanke att ”[…] innebörden av att vara social 

är att samtidigt befinna sig i flera olika perspektiv. Denna tanke finns också i det 

inledande citatet – dvs. det att vara ett socialt objekt är att samtidigt existera för 

eller genom olika perspektiv, individer eller individers handlingar” (ibid., s. 58). 

Det sociala objektet ska här inte förstås som en individ utan summan av 

handlingar och perspektiv som dessutom blir mer än dessa delar ihop (ibid.). Ett 

socialt objekt definieras av handlingar och objektet är alltså ingen ”egen” existens 

utan har sin existens i dessa handlingar, varför det är handlingarna i sig som är 

sociala (ibid.). Det är således minst två individers handlingar tillsammans som 

utgör det sociala objektet. Andersson förklarar sedan att inom denna sociala 

handling (objekt) existerar minst två individuell-sociala handlingar vilka 

tillsammans konstituerar det sociala objektet (ibid.). Andersson (1972) 

exemplifierar detta med att kärlek är ett socialt objekt bestående av vår kärlek, 

men så fort en av individerna kallar [tal är också handlingar här – min kommentar] 

den för min så upphör den att vara ett socialt objekt och blir då istället två olika 

rent individuella handlingar. Det viktiga att förstå här är alltså att det sociala 

objektet (socialiteten) är något mer än delarna som samverkar, och består alltså 

inte av genuina delar i sig (Andersson 1972).  

Det är också handlingen som konstituerar det sociala objektet, så vår kärlek visar 

sig i hur vi tillsammans agerar ut densamma (Andersson 1972). Det unika ligger 

i sättet/stilen som vår kärlek materialiseras (ibid). Andersson pekar sedan på att 

det finns normer för hur kärlek ska konstitueras och väljer vi att frångå denna 

norm har vi begått stilbrott (ibid.). Andersson exemplifierar och säger att ”’Men 

detta är väl ändå inte kärlek; titta så han gör med henne’ är ett uttryck för någons 

åsikt om att den stilart de älskande använder inte materialiserar det sociala 

objektet de agerande själva säger att den gör” (ibid.). Ännu tydligare blir det i 

Anderssons exempel för hur vi känner när någon annan tar över ens plats i ett 

förhållande och vi är fruktansvärt oroliga att stilen för denna nya kärlek ska vara 

identisk med den som vi hade ihop med vår ”före detta”: ”Gjorde du så även med 

henne”, fick du ta honom även där” (ibid.). Det är således stilen som gör vår kärlek 
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unik, och även ger individerna som ingår i det sociala objektet en känsla av att 

vara unika individer (Andersson 1972). Skulle någon ta över en före detta partners 

roll och skapa en exakt replika över det första parets kärlek skulle den ”lämnade” 

bli anonym och tappa sin identitet (ibid.). 

Ur Anderssons perspektiv är alltid en social handling hänvisad mot någon annan 

som i sin tur hänvisar tillbaka (Andersson 1972) Den rent individuella handlingen 

saknar hänvisning och är därmed inte social och ingår inte i någon socialitet 

(ibid.). Detta krav på hänvisning kallar Andersson för det sociala objektets 

hänvisningsrelation.  

Dag Østerberg 

Att socialiteten begynner utanför individen är den norske sociologen Dag 

Østerberg införstådd med (Wide 2009). Men han talar också om en naken 

underliggande socialitet som har vaga diffusa former och som uppenbarar sig vid 

desintegration av det sociala vilket på ett olyckligt sätt kan leda till ensamhet 

(ibid.). Den bottnar trots detta inte i den individuella aktören, men inte heller i 

gruppen, utan är flyktig, ickesjälvständig och styrs av sin egen logik (ibid.). 

Østerberg menar också att socialitet har olika former – ska här förstås som 

normgivande ramar – och kan tänkas förändras i formen som i en dialektisk kamp 

mellan två kombatörer (ibid.). Familjen kan här ses som en social form som kan 

desintegrera, och Østerberg verkar vara av åsikten att formerna för socialitet i 

familjen, samhället eller organisationen genomgår förändring i en ständig 

omformande process, och konflikt häri leder till andra former och/men för 

individen oftast till olycka i en blottad naken formlös socialitet (ibid.). Det 

Østerberg tillför är att socialiteten alltid har en historia och att den alltid finns där 

även när vi vänder ryggen till (ibid.). 

Människan kräver en viss grad av integration för att överleva som mänskligt 

artväsen, och ”Socialitet är således ett väsensdrag hos människan som sådan, dvs 

varje människa måste ingå som en del av en samhällelig helhet för att inte förlora 

sin mänsklighet” (Østerberg 1991, s.27-28). Desintegration är i sig en fara för 

både den enskilde och helheten (ibid.) ”Det icke-sociala och a-sociala är ett hot” 

(ibid.). 

3.2 Relationell socialitet 
I föregående avsnitt belystes socialitet som en ständigt pågående process vari vi 

genom förmågan till perspektivtagande blir mänskliga varelser. I följande avsnitt 

presenteras perspektiv på socialitet som bygger på grundantagandet att det mest 

betydelsefulla i livet för människor är upprätthållandet av sociala band. Viljan att 

vara social leder oss till att ingå relationer som är livsviktiga för oss och vårt 

välbefinnande. Socialitet är ”vilja till relation” menar Jessica Mjöberg i sin 

tolkning av sociologen Ferdinand Tönnies.  
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Tönnies och Mjöberg 

Trots att den tyske sociologen Ferdinand Tönnies begreppspar Gemeinschaft och 

Gesellschaft oftast används i förklaringsmodeller för att påvisa moderniseringens 

inverkan på samhällsstrukturer (det vill säga som makro-teori eller strukturalistisk 

teori), har jag likt den svenska sociologen Jessica Mjöberg (2011) i sin avhandling 

från Uppsala universitet, tänkt lyfta fram hans tankar om socialitet som ”vilja till 

relation”. Detta då hans begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft belyser hur våra 

relationer till varandra ändrats från att vara präglade av gemenskap med 

människor som kände varandra i den lilla byn där det gemensamma, traditioner 

och upplevelser delades av alla, till att istället bestå av individualistiska, business-

lika och ofta självvalda kontakter av ett mer sporadiskt slag (Macionis & Plummer 

2002; Tönnies 2001). Tönnies var inte bara strukturalist i sin strävan att förklara 

de förändringar som industrialismen och individualiseringen medförde, utan hans 

teori bottnar i en syn på människan som social varelse och i detta avseende 

utkrävande kommunikation med sin närmiljö och omvärld (Mjöberg 2011). 

Tönnies formulerar olika relationsformer som bestående av olika ”viljor” till 

relation beroende på samhällsstrukturen de formas av. I ett samhälle präglat av 

nära och självklara relationer benämner Tönnies dessa viljor till väsenviljor. I ett 

samhälle präglat av rationalitet, marknad och individualisering kallar han dessa 

viljor till relation valviljor (Mjöberg 2011). I den engelska översättningen heter 

begreppen som styr formen av socialitet natural will och rational will (Tönnies 

2001).  

The concept of human will, the correct interpretation of which is essential to 

the subject of this treatise, implies a twofold meaning. Since all mental action 

involves thinking, I distinguish between the will which includes the thinking 

and the thinking which encompasses the will. Each represents an inherent 

whole which unites in itself a multiplicity of feelings, instincts, and desires. 

This unity should in the first case be understood as a real or natural one; in 

the second case as a conceptual or artificial one. The will of the human being 

in the first form I call natural will (Wesenwille); in the second form rational 

will (Kürwille). (Tönnies (2002 [1957]) s. 103., citerad i Mjöberg 2011, 

s.146) 

Väsenviljan skapar organiska, naturliga och varaktiga relationer, medan valviljan 

istället ger upphov till mekaniska, artificiella och kortvariga relationer som ur ett 

sociologiskt perspektiv inte har samma möjlighet till identitetsskapande (Mjöberg 

2011). 

Mjöberg konkluderar i sin studie om intimitet, att dessa viljor till relation kan 

förstås som olika vara-modus [begrepp lånat av Sartre och tidigare nyttjat av 

bland andra Østerberg] eller socialitet, det vill säga olika sätt att vara social 

(Mjöberg 2011). Mjöberg utvecklar även en egen modell för förståelsen av 

intimitet som socialitet, och beskriver intimitetens väsen, eller relationella 

kvalitet, som bestående av Gränslöshet (mor-spädbarn – där jaget inte kan 

urskiljas från resten av helheten), Fullständig riktadhet (kärlek – det finns bara vi 
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är riktade mot varandra), Närhet (vänskap – mental kommunikation) och Nuflöde 

(älskande – vill dröja kvar i nuet) (ibid.). Nämnda fyra intima drag, menar 

Mjöberg (2011), rör olika aspekter av en relation: ”Upplevelsen av sig själv, 

förhållningssättet till den andre, en rumslig och en mental aspekt av 

förhållningssättet till den andre och en tidsaspekt (ibid., s. 85). Mjöberg (2011) 

summerar detta som att dessa aspekter kan betraktas som delar av en och samma 

kvalitet nämligen ”närvaro i upplevelsen av situationen, relationen och självet”, 

det vill säga upplevelsen av sig själv i relation (ibid., s. 85). ”Självupplevelsen är 

omöjlig att separera från relationen och situationen” (ibid., s. 85). Mjöberg (2011) 

fortsätter sedan med att gradera den mänskliga socialiteten med ytterligheterna 

intimitet och likgiltighet, det vill säga olika vara-modus där man upplever sig själv 

som mer samspelt eller i andra änden av spektrumet som mer särskild. Mjöberg 

(2011) hänvisar här även till Østerberg (Wide 2009) och pekar på att den 

grundläggande socialiteten kan förstås som formlös, diffus och potentiell och kan 

anta vilken intensitetsgrad som helst. Asplunds (1987) teori om den 

grundläggande socialiteten lyfts också fram här som stöd för modellen, och 

intimitet är då en fullt riktad responsivitet (social responsivitet) i ett responsorium 

- vilket är den responsiva socialitetens ena pol -, likgiltighet är asocial 

responslöshet – vilket är den andra polen (Mjöberg 2011).  

Mjöberg konkluderar i sin forskningsöversikt på begreppet intimitet, att hon 

förstår intimitet som socialitet och en innerlig vilja till relation, och hon framhåller 

också att samhället idag präglas av innerliga, känslomässiga val till relation, och 

att individen själv görs ansvarig för sitt liv (Mjöberg 2011). 

Hammershoj 

Den danske sociologen Lars Geer Hammershoj har utifrån Simmels begrepp om 

sällskaplighet och den danske idéhistorikern och filosofen Lars Henrik Schmidts 

koncept om “self-building” – som inbegriper att personlighet och socialitet 

“byggs” i samma process, och att det i det sen-moderna samhället sker på 

individens villkor - gjort en studie på technorave-dansande som “sociality” 

[socialitet i översättning]. Hammershoj har kommit fram till att dagens socialitet 

ofta handlar om “sociability” vilket i översättning mer handlar om förmåga till att 

socialisera i vissa sammanhang i visst sällskap (Hammershoj 2001). Hammershoj 

förklarar vidare att denna socialisering ofta sker genom “tuning in union with 

others” (”umgås för att känna delaktighet och tillhörighet” [min översättning]) 

snarare än att välja sällskap utifrån intressen. Man söker i sen-moderniteten en ren 

okonstlad socialitet i gemenskap där stämningen är viktigare än innehållet (ibid.).  

Tesen er således, at man ikke længere som i den klassiske dannelse danner sig 

ved at optages i det større almene, men at vor tids individualiserede individer 

er henvist til at selvdanne sig ved at gøre erfaringer af og i det ”større gemene”, 

dvs. minimalt artikulerede ”rene” og stemningsmæssige socialitetsformer. 

Disse former for socialitet synes at være de eneste gyldige eller mest passende 

i senmoderniteten, hvor det almene har tabt gyldighed og autoritet, for disse 
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socialitetsformer er de eneste, der har værdi i sig selv. (Hammershoj 2001, s. 

35) 

Goffman 

Precis som jag tidigare nämnde i Tönnies fall har strukturalister, men även 

funktionalister som Durkheim (förvisso även han strukturalist i grunden) givit 

insikter om individen som till viss del är värda att ta i beaktning här, vilket även 

Goffman gjorde när han tog inspiration från Durkheims teorier om hur religion 

och moral hänger ihop med relationsskapande, identitetsskapande och individens 

plats i the interaction order (Wide 2011). Individer kan bara uppstå i ett samhälle, 

det vill säga människor är sociala varelser, men det är endast genom att interagera 

på ett korrekt sätt som vi förmår att skapa oss en korrekt bild av oss själva och 

inte bli behandlade som - och även se oss själva som - särlingar (ibid.). 

Goffman kan till viss del även sägas vara lärjunge till Mead i sin teori om roll-

övertagande när han beskriver sitt Jag: 

Jaget som en framställd rollgestalt är alltså inte ett organiskt ting som är 

lokaliserat till ett speciellt ställe och vars fundamentala öde är att föda, mogna 

och dö, utan det är en dramatisk effekt som uppstår på en scen som visas upp, 

och allt hänger på om det kommer att anses trovärdigt eller väcka misstro. 

När vi analyserar jaget avlägsnar vi oss alltså från dess innehavare, från den 

person som kommer att vinna eller förlora mest på det, för han och hans kropp 

är bara en hängare som en i själva verket kollektiv produkt kommer att fästas 

upp på för en tid. Och medlen för att producera och bevara ett jag finns inte 

inuti hängaren. (Goffman 2009, s. 218)  

Goffman gör alltså – likt Mead skillnad på ”I” och ”me” – en särdefinition av 

jaget som rollgestalt och jaget som agerande individ. Goffman förklarar jaget och 

dess attribut som agerande individ av psykobiologisk natur och uppstår ”[…] i 

intim växelverkan med de tillfälligheter som präglar ett iscensatt framträdande” 

(Goffman 2009, s. 219).  

Inspirerad av sociolog Cooley – samtida med George Simmel - anses en av de 

främsta analyserna Goffman berikat vår förståelse av den sociala världen med, 

vara den om att den centrala drivkraften i mellanmänskligt beteende är den att vi 

aktivt agerar för att undvika en förväntad eventuell förlägenhet (som form av 

skam) (Dahlgren & Starrin 2004). Thomas Scheff menar att Mead föreslog en 

tanke om att  

… the self is a social phenomenon as much as a biological one. His 

fundamental insight into consciousness was that it arose out of role taking, of 

seeing things from the point of view of the other(s), as well as from ones own 

point of view. This idea is central to the social psychology of both Mead and 

Goffman. (Scheff 2006, s.54).  

Scheff (2006) fortsätter med att hänvisa till Cooley och menar att han, till skillnad 

från Mead, även tog större hänsyn till hur ”self-sentiments”, som framförallt skam 

och stolthet, inverkade på den ”intersubjective connectedness” [ kan översättas 
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med ”intersubjektiva sammankopplingen eller interaktionen”] (Scheff 2006). 

Scheff belyser också hur Goffman sedan studerade just hur förlägenhet påverkar 

oss i vårt roll-tagande (”Role-taking”)och i våra försök att undvika känslor av 

skam, framförallt i vardagliga situationer (ibid.). Känslan av skam för att ens 

agerande som ”spelat” kan komma att avslöjas är också problematiskt i många 

fall och om det är ett ”fortgående agerande inför andra som han själv inte tror på 

kan han komma att uppleva ett slags främlingskap inför sig själv och en speciell 

form av försiktighet inför andra” (Goffman 2009).  

Sverre Wide exemplifierar ett annat av Goffmans uttryck face-work genom 

följande scen i sin text med titeln: Erving Goffman: Yta, djup och socialitet (Wide 

2011, s. 150-151): 

A, B, C och D sitter i ett sammanträde. A råkar nicka till och rätar upp sig 

med ett ryck. Han ser att de andra tittar på honom under tystnad.  

A: Öh … det har varit en lång dag. Min lilla pojk därhemma är förkyld och 

jag fick knappt sova en blund i natt. 

B: Mm. Mina ungar hade mässlingen för två veckor sen. Vilken pärs! 

A: Ja, så är det med barn. Men de är ju härliga också. 

C: När dom är friska ja. 

A: Och när dom själva vill förstås … 

Några småskrattar 

 

Detta är ett exempel på vad Goffman kallar ansiktsräddning. På ett rituellt 

plan utspelar sig något i stil med detta: 

 

B, C och D (med blickar): Vad gör du? Skäms du inte Att han bara har mage 

… Bryr han sig inte? Nu får du allt förklara dig! 

A: Oj.OJ,OJ,OJ. FÖRLÅT MIG! Jag inser att jag har brutit mot det sociala 

umgängets grundläggande regler. Genom att slumra till har jag visat 

ringaktning gentemot er, och jag har dessutom gjort det omöjligt för er att 

bemöta mig som den ansvarskännande person jag egentligen är. Jag har 

försatt oss i en svår sits. Genom att nu tydligt be om förlåtelse öppnar jag i 

varje fall en möjlig väg ut ur denna pinsamma situation. FÖRLÅT MIG, 

SNÄLLA NI! 

B: Ok, hör ni. Jag tycker att i kan förlåta honom.  

A: TACK! Ni ser ju att ni kan lita på mig. För säkerhets skull ber jag er igen: 

snälla, förlåt mig! 

C: Det är ok. 

A: TACK, TACK! 
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Alla: Jaha, då var detta lilla debacle över. Ordningen är återställd, alla kom 

ur med ansiktet i behåll och vi kan därför återgå till vårt arbete. Men 

hädanefter håller vi oss till ordningen! (Fritt efter Goffman, 1970: 22-25) 

Scheff (2006) tilldelar Goffman extra tyngd för hans insikt om att roll-

övertagande i interaktionen med andra inbegriper två typer av ”management” 

nämligen ”impression management” och ”emotion management” 

(”intryckshantering” (intrycksstyrning dock vanligare översättning) respektive 

”känslohantering”), där intrycksstyrning alltså handlar om att vi människor, 

nästan till vilket pris som helst, försöker undvika att känna förlägenhet (Dahlgren 

& Starrins 2004). Skamkänslor uppstår när vi tror oss sakna respekt hos andra, 

vilket också gör detta intrycksarbete viktigt att behärska som verktyg för vår 

emotionshantering (ibid.). 

Goffman har i viss mån också uttalat sig om vad asocialt beteende kan tänkas 

vara, exempelvis i sin studie av tillvaron på mentalsjukhus, där han kom fram till 

hur viktigt det är att visa vördnad för människor vi möter och ta hänsyn till den 

sociala inramningen vi befinner oss i (Wide 2011). På slutna anstalter regleras 

beteenden och socialiteten kan därav ses som asocial, och den lite skrämmande 

konklusionen Goffman gör är att de förändringar i beteende som intagna 

inledningsvis gör ofta misstolkas som bekräftelse på att dessa patienter hamnat 

rätt. Uppvisande av överreagerat aggressivt motstånd, samarbetsovilja eller 

tystnad är nu tecken på anslutning; patienten som ämnar visa ovilja till anslutning, 

visar istället tecken på anslutning enligt anstaltspersonalen och fortsatt förvar 

krävs således (Goffman 2014). Det sociala beteendet att reagera med motvilja, 

eller tystnad, ses som onormalt (asocialt) då normen för socialiteten på 

institutionen då inte följs. [Min tolkning] De intagna finner sedan andra sätt att 

upprätthålla en distans, skapa kontroll och ge uttryck för den egna personligheten 

genom sekundär anpassning, där de kan hänge sig åt samlandet av småskräp i 

fickorna till personalens förtret, skaffade sig hobbyer som kräver anpassning från 

personalen eller bara vägra delta i bridgespel trots stor känd skicklighet i 

spelet(ibid.). 

Scheff 

Scheffs egen teori om skam är relationell och handlar om hur våra sociala band 

innefattar trygga, tillitsfulla och stolta aktörer, och där mental och emotionell 

samstämmighet råder (Dahlgren & Starrin 2004). När vi möts på gatan ska man 

möta varandra med blicken men inte stirra, då detta är tecken på att man kan ha 

gått från att känna skam (då man undviker ögonkontakt) till att bete sig skamlöst 

(ibid.). Scheff varnar för att vi idag inte tar emotionerna på allvar och pekar på att 

osäkra sociala band, där känslor inte ofta innefattas i distanserade, kortvariga och 

föränderliga relationer, riskerar få många individer att känna sig otrygga och 

skamfyllda i brist på tillhörighet (ibid.). Trygga, säkra sociala band är kraften som 

håller samman samhällen, och konflikter i dessa trygga relationer är utvecklande 

och skapar positiv förändring (Dahlgren & Starrin 2004). I dagens samhälle är 
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dessa trygga sociala band - präglade av inbyggd stolthet -, hotade och istället 

upplever många skam och det har idag gått så långt att man inte bara skäms över 

att man skäms utan även kan känna skam över att känna stolthet (Dahlgren & 

Starrin 2004).  

Enligt Scheff har samhället idag internaliserat myten om individualism, 

förnekandet av emotioners betydelse (skam och stolthet) samt myten om att det 

är lätt att förstå sig på människan (Scheff 2014).  

Finally, the idea of the shame system points to the need for a change in whole 

societies. Shame is harmless in itself, indeed, it is a necessary part of morality. 

But the idea of recursion of shame and other emotions that unacknowledged 

lead to withdrawal or aggression suggests the need for fundamental social 

change: we must learn how to acknowledge, rather than hide emotions. To 

even begin this kind of change would require that large social institutions, 

particularly schools and churches, would need to teach that emotions are 

normal and necessary: they need not be hidden. (Scheff 2014, s.265)  

  

3.3 Social responsivitet – socialitet och responsivitet i symbios 
Efter att ha presenterat teorier som fokuserar på sociala bands och skamkänslors 

roll för hur socialiteten kan se ut och upplevas, vänds nu fokus mot att utforska 

de riktigt elementära formerna för socialitet. Dessa ligger i gränslandet mellan det 

rent individuella och det sociala.  Asplund (1987a) är öppen med föresatserna i 

sin bok Det sociala livets elementära former och inleder densamma med att 

distinktera skillnaden mellan ”synsätt” och ”teori”. Asplund (1987a) menar att ett 

synsätt alltid föregår en teori och är ett vidare och svagare begrepp än teori, och 

han säger sig sedan ha utvecklat både ett socialpsykologiskt synsätt och en 

socialpsykologisk teori. Hans nyckelbegrepp social responsivitet är del av hans 

synsätt på livets elementära delar. Sedan finns det ”[…] en väldig överbyggnad 

på den sociala responsiviteten, varom jag ingenting har att säga” (ibid., s. 12). 

Den sociala responsiviteten är synonym med responsiv socialitet och Asplund 

(1987a) menar att det betyder vad det ser ut att betyda. Socialitet betyder 

”samhällelighet”/”sällskaplighet” och responsivitet är bildat av ”respons” som 

betyder ”svar”/”gensvar”, menar Asplund vidare. I ett samspel mellan två 

individer innebär detta att den ena ger gensvar på vad den andre gör. Gensvaret 

möts sedan av ett nytt gensvar och så vidare, och detta växelspel benämner 

Asplund (1987a) social responsivitet. Asplund pekar även på att gensvar också 

kan föregå en annans handling genom vad Mead kallar rollövertagande (ibid., 

s.12).  

Existerande socialpsykologiska synsätt och teorier förutsätter den sociala 

responsivitetens (liktydigt med responsiva socialitetens) existens, menar Asplund, 

men utan att fördjupa sig i vad denna egentligen handlar om (Asplund 1987a). 

Asplund ifrågasätter detta och menar att det är nödvändigt att fokusera på denna 
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elementära form av socialitet för att om möjligt kunna redogöra för något 

mänskligt beteende (Asplund 1987a). 

Asplund (1987a) vill förstå människan som en varelse som lever upp i närvaro av 

andra, och han menar att i ensamhet eller isolerad blir hon mål- och livlös. Den 

sociala responsiviteten står i motsatsförhållande till asocial responslöshet och 

Asplund menar att det sociala livets elementära former ska förstås som ett 

dialektiskt växelspel mellan dessa poler (ibid.). Asplund medger här att han inte 

kommit att vidareutveckla den asociala responslösheten utan beskriver endast 

”denna sida av saken” som det normstyrda, inlärda och kontrollerade beteendet, 

medan den sociala responsiviteten infinner sig av sig självt (ibid., s.12). Han 

beskriver det som att den sociala responsiviteten med tiden klingar av, ibland 

mycket snabbt, och den ersätts då av asocial responslöshet som exempelvis om vi 

mitt under en dialog helt plötsligt riktar vår uppmärksamhet åt ett annat håll eller 

mot någon annan(ibid.). Vi är på så vis både socialt responsiva och asocialt 

responsiva på samma gång i detta hänseende (ibid.).  

När det gäller språket menar Asplund (1987a) att detta förutsätter social 

responsivitet för sin uppkomst. Den sociala responsiviteten kan till och med ses 

som ett primitivt språk sett ur ett socialpsykologiskt synsätt.  

Social responsivitet 

För att belysa den sociala responsiviteten i sin linda ger Asplund exemplet med 

drakflygning som en ”elementär form för socialt liv” (Asplund 1987a, s. 37). 

Föraren agerar i en lek med draken och aktiviteten är inte egocentrisk, fastän en 

enmansaktivitet (ibid.). Draken rycker i linan och pockar på respons, och så länge 

lusten hålls vid liv är detta en form av socialitet i dess elementäraste form om än 

inte fullt social (ibid.). Responsiviteten skall dock inte förstås som reflexmässig 

utan ”Förbindelsen mellan stimulus och respons (”fråga” och ”svar”) är alltid i 

någon grad mångtydig och oviss” (ibid., s.33). Den sociala responsiviteten 

utspelar sig alltid i människans verksamheter och yttre förhållanden (ibid.). Det 

är, med Marx uttryck, i hennes ”praxis” denna responsivitet kan iakttagas, och det 

mänskliga väsendet placeras således utanför henne själv (ibid.). Tillika är Asplund 

av den uppfattningen att känslor är responser som har sin upprinnelse i 

socialiteten, det vill säga utanför individen (ibid.).  

Asplund radar upp många experiment som gjorts genom tiderna och bland annat 

tar han upp ett av Norman Tripletts (1898) berömda experiment där han ville 

undersöka hur blotta närvaron av andra underlättar utförandet av olika uppgifter 

(Asplund 1987a). Triplett lät 40 barn i åldrarna 8-17 år lära sig veva på någon 

form av spinnrulle och de skulle veva så fort de kunde. Barnen fick utföra detta 

vevande dels själva, och dels i sällskap av andra deltagare. Det visade sig att 20 

stycken vevade snabbare i sällskap, 10 vevade långsammare och 10 varken 

snabbare eller långsammare. Triplett tolkar detta som att de 10 som vevade 

långsammare helt enkelt blev överstimulerade och kunde inte fokusera på att göra 
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rätt, och Asplund ser detta som att en fjärdedel av barnen helt enkelt svarade med 

en högre grad av social responsivitet (Asplund 1987a). 

Att bli totalt isolerad kan samtidigt leda till symptom liknande hjärtsjukdom, 

förgiftning och en upplösning av både verkligheten och subjektet (Asplund 

1987a). Identiteten och förståndet luckras upp. Delirium följer och till slut död 

(ibid.). Förutom Triplett, som tidigare nämnts, har även senare försök gjorts 

utifrån dikotomierna ”ensam” respektive ”tillsammans med andra” (ibid.). 

Människor har isolerats både fysiskt och mentalt från all möjlighet till interaktion, 

och bland annat har studier på total deprivation gjorts på schizofrena patienter, 

men även på friska sjuksköterskor (ibid.) Asplund (1987a) redovisar här resultat 

från studier gjorda av Harris (1959), Zuckerman m.fl. (1962) samt Zubek m.fl. 

(1961). Resultaten visar att schizofrena lättare klarar av isoleringen och att ca 30 

procent av de friska försökspersonerna upplevde isoleringen som 

tillfredsställande. 

Responsorium 

För att vidga förståelsen av vad social responsivitet innebär, liknar Asplund de 

sammanhang där dylik socialitet utspelar sig för responsorium – ett begrepp lånat 

från musikens värld och som är ett slags växelvis stämsång. (Asplund 1987a). Det 

som råder här är en form av socialitet där ” Växelspelet mellan stimuli och 

responser är informellt, det följer inga uppgjorda regler. […] Ett responsorium har 

vidare en omedelbar karaktär. Responserna är inte fördröjda utan kommer direkt, 

och responserna uteblir inte: på en bjuden stimuli kommer det alltid ett svar” (ibid, 

s. 52). I ett responsorium är en stimuli plus respons den minsta betydelsebärande 

enheten. En enhet som i nästa ögonblick omvandlas då responsen är oviss och … 

”Mot ett stimuli svarar alltid ett helt spektrum av responser” (ibid., s.17). Exempel 

på responsorier är ett telefonsamtal mellan två personer som känner varandra väl, 

vilket medför att man kan tala friare och vågar utmana och vara ironisk etc. (ibid.). 

I ett formellt samtal med en myndighet eller dylikt handlar det däremot om 

disciplinerad socialitet i ett responsorium snarare än om ren socialitet (ibid.). Det 

är här viktigt, menar Asplund, att påpeka att det inom experimentell 

socialpsykologi gjorts otaliga studier där man säger sig studera beteenden på 

gruppnivå, men där man då sammanfört människor som satts tillsammans i en 

grupp på urval av vissa kriterier som ålder, socioekonomisk tillhörighet etc., och 

gruppeffekterna man sett är då inte gruppeffekter som kräver differentiering, det 

är istället fråga om mera elementära effekter, om än mellan främlingar (ibid.). 

Främlingar har som bekant också en benägenhet att agera spontant (ibid.). 

Asplund vill här också förklara hur han ser på lek kontra spel där han menar på 

att i leken råder spontanitet och ”I leken stavar man fel och sjunger falskt.”[…] 

”Responderar jag på en kotte som på en gris, så är kotten en gris.” […] ”i leken är 

det responserna som bestämmer över världen, inte världen som bestämmer över 

responserna” (Asplund 1987a, s. 67). I spelet däremot är det på förhand uppgjorda 

regler som gäller (ibid.). 
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Asocial responslöshet 

Som tidigare nämnts betraktar Asplund den sociala responsivitetens motpol som 

asocial responslöshet, och beskriver denna som inlärd och normstyrd (Asplund 

1987a). Asplund medger att denna aspekt av socialiteten lämnas relativt 

outvecklad i hans framställning i här refererad bok, men beskriver det ändå som 

att det sociala livets elementära former är uppbyggt av en dialektik mellan social 

responsivitet och asocial responslöshet (ibid.). Vissa former av den asociala 

responslösheten är formella, sammansatta och avancerade sociala beteenden, 

vilka måste läras in i samspel med andra och samhället, men vi måste alltså ändå 

räkna med den på en elementär nivå (ibid.). Vänder vi ryggen till eller tittar bort 

visar vi asocial responsivitet, men Asplund lämnar tyvärr därhän en vidare 

diskussion kring hur ett dylikt beteende uppstår mer än att säga att det reflekterar 

ett ointresse eller en medveten gest mot någon som man vill bestraffa på grund av 

en oförrätt (Asplund 1987b). Att beröva någon deras möjlighet att agera socialt 

responsivt är nämligen enligt Asplund väldigt effektivt som straff, vilket 

naturligtvis stämmer väl överens med Foucaults tolkning (Asplund 1987a).  

Asplund (1987b) redogör vidare för några väl valda Attributionsprocesser i ett 

försök att förtydliga hur vi upplever responsivitet hos andra (Asplund 1987b). 

Glad – sur är först ut, som tillsammans med varm – räcker för att exemplifiera 

hur vi till vardags operationaliserar social responsivitet – asocial responslöshet 

(ibid.). Hur vi uppfattar människor och beskriver dem för andra är alltså avhängigt 

vilket intryck de gjort på oss. Om jämförelse görs med motsatsparet hövlig – 

burdus så fungerar detta exempel inte lika bra då en burdus person fortfarande är 

responsiv och relativt lätt att bemöta i form av avsky eller ilska (ibid). Vi använder 

oss av karaktäriserande egenskaper som varm – kall för att beskriva människor då 

de visar på hur deras socialitet ser ut, det vill säga deras sociala kontra asociala 

kvaliteter. Att använda egenskaper som burdus, intelligent eller beslutsam 

fungerar inte alls lika bra när man ska beskriva andras beteenden och egenskaper 

(ibid.). Hör vi någon beskrivas som kall fyller vi omedvetet gärna i med ett antal 

negativa egenskaper (ibid.). 

En annan aspekt av detta, menar Asplund (1987b), är hur det kan ske 

förskjutningar i beteendeprofiler till exempel om någon är berusad och agerar mer 

socialt responsivt än vanligt (ibid.) Asplund menar också att kriser i livet samt 

exempelvis kulturchock, pubertet och giftermål kan ge en långvarig inverkan på 

ett tidigare injusterat förhållande mellan social responsivitet och asocial 

responslöshet (ibid.). 

Asplund summerar sin ståndpunkt angående en asocialt responslös person som… 

… svårflirtad, trög (i motsats till ivrig) och stel, vuxen, förnuftig, 

misstänksam och självmedveten. Likaså är hon ”bunden och förpliktigad av 

sina tidigare responser och uteblivna responser, aldrig helhjärtat med i den 

pågående sociala processen utan alltid till hälften utanför densamma, 

skeptisk, sin egen husse. Den avancerade socialiteten är inte som den 
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elementära ny i varje ögonblick utan snarare gammal i varje ögonblick. Ett 

ordnat samhällsliv är möjligt endast på basis av en gammal, upprepad, redan 

använd socialitet (Asplund 1987a, s. 218).  

 

Konkret och abstrakt socialitet 

Asplund (1987a) vill i sin framställning vara tydlig med att det socialpsykologiska 

studieobjektet ligger i den responsiva socialitetens fält, men att det även är i denna 

socialitet vi utvecklar vår identitet. Vi utvecklar genom vår responsivitet en 

individualitetsform som består av inskränkningar i vår sociala responsivitet. 

Vad är en ”individ”? Eller vad är en ”individualitetsform”? Svar: en given 

individualitetsform utgörs av de specifika hänseenden i vilka människan är social och 

asocial samt responsiv och responslös. (Asplund 1987a, s. 32) 

Naturmänniskan blir med andra ord anpassad till det normativa spelet och när hon 

agerar efter givna restriktioner säger Asplund att detta kan tolkas som en ”roll”, 

vilket i andra änden av ett tänkt kontinuum skulle handla om ”karaktär” där hon 

istället själv väljer sitt agerande (Asplund 1987a).  

Det socialpsykologer studerar, menar Asplund (1987a), är konkret eller abstrakt 

socialitet vilket kan ses som en förhållandevis ny dikotomi genom modernitetens 

framväxt.  Den rena socialiteten är det som föregår det politiska, och i det 

förindustriella samhället var människan inte en abstrakt samhällsvarelse vilket 

hon blir endast genom sin roll i den differentierade eran, där hon blir utbytbar och 

saknar karaktärtagande – något som även ger ökad risk för symptom som 

utbrändhet då agenter inom exempelvis sjukvården ser varandra som abstrakta 

samhällsvarelser istället för empatiska vårdare och patienter (ibid.).  

Abstrakta samhällsvarelser kan varken älska eller älskas, varken hata eller hatas. Man 

kan inte leva sig in i dem, hysa medkänsla med dem, etc. Endast människor av kött 

och blod kan älska och bli älskade, hata eller bli hatade. Om Sven Svensson älskas av 

sin hustru, så är det den konkreta personen Sven Svensson som hon älskar, inte den 

abstrakta samhällsvarelse som han också är. (Asplund 1987a, s. 172) 

Asplund visar här på hur den asociala responslösheten som blir resultatet av 

monotona aktiviteter som inträffar i den konkreta socialiteten kan rådas bot på 

med variation, medan asocial responslöshet i den abstrakta socialiteten är i stort 

sätt omöjlig att råda bot på, och Asplund har själv ingen lösning på detta allvarliga 

dilemma (Asplund 1987a).  

Belöning 

I sin framställning av den responsiva socialiteten tar Asplund även upp det, inom 

beteendevetenskaperna, vedertagna begreppet belöning (Asplund 1987a). 

Handlingar, beteenden och aktiviteter förutsätter belöningar, och ett 

beteendevetenskapligt problem är på så vis löst när man kan identifiera den 

belöning som utlöst ett visst beteende (ibid.). Asplund (1987a) menar att 

Grupptillhörighet exempelvis kan ses som en dold belöningskälla. Han säger 
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vidare att den sociala responsiviteten inte är ett belönat beteende, utan den är 

elementär och förutsätter ingen belöning (Asplund 1987a). ”Det elementära 

sociala beteendet är elementärt i just denna bemärkelse: det förutsätter ingen 

belöning och det är således meningslöst att fråga sig vad som utlöser det” (ibid., 

a.209). Den är istället ”sin egen belöning” då den är elementär, och vi behöver 

inte fråga oss varför vi agerar socialt responsivt – det är motivlöst (ibid.).  

Begynnande handling 

Asplund (1987b) skulle gärna vilja vara tydlig med vad eller var han menar att 

den begynnande handlingen är eller äger rum, men nöjer sig med [om jag förstått 

honom rätt] att låta den likställas vid den första förnimbara gesten, det vill säga 

den fysiskt artikulerade gesten som hörs eller syns. När det gäller intentioner så 

handlar det inte om responsivitet förrän de blir uttalade och möjliga att tolka 

(ibid.). Detta i kontrast till de än så länge implicita attityder eller intentioner som 

Asplund menar att Mead såg som begynnande faser av ännu ej fullbordade 

handlingar (ibid.; Mead 1976). Det i inledningen hänvisade exemplet med ett 

tänkt stimuli i form av rollövertagande, ger fortfarande en respons på en tänkt 

fysisk gest [min kommentar]. 

3.4 Personlighetens socialitet 
I antologin Moderna Samhällsteorier från 2003, skriver Lars-Erik Berg under 

rubriken Den sociala människan: Om den Symboliska interaktionismen att 

västerländsk kultur sedan länge präglas av stark individualisering på flera sätt. 

Han fortsätter ”Vi känner t.ex. ett starkt tryck att uppleva oss som unika 

självständiga individer och ger vika för detta tryck. Genom att se oss som 

fristående individer visar vi alltså vår sociala natur” (ibid., s.151). Berg menar att 

individualisten är konform med gruppens önskningar, och pekar vidare på en 

tendens här att dela upp verkligheten i dualistiska förhållanden som inre kontra 

yttre realitet, individ kontra samhälle, subjekt vs objekt, form vs innehåll och Jag 

kontra Du (Berg 2003). Berg förklarar sedan att inom den sociologiska traditionen 

har många försök gjorts att överskrida detta dualistiska tänkande. Det är 

framförallt inom Den symboliska interaktionismen kärnan handlar om att påvisa 

hur den personliga individualiteten paradoxalt nog uttrycks genom hennes 

socialitet (ibid.). 

Berg (2001) skriver: 

The concepts of ”I” and ”me”, called by Mead ”the two phases of personality” 

have been subjective to different interpretations. My definition starts with the 

temporal dimension. The ”I” and the ”me” are seen as two corresponding 

functions arising in the human subject when taking the Other’s attitude 

towards Self. Thus those both are social in origin. A frame of reference 

emerges where the ”I” is the subjective, active and present aspect, end the 

”me” is the objective, passive aspect in paste tense. (Berg 2001, s.67) 
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Berg vill med nämnda artikel göra gällande att många stora tänkare och 

sociologer, bland annat Giddens, har misstolkat Mead och hävdar att han ser 

självet [=jaget i framställningen om Mead tidigare i denna text] som bestående av 

en inre dialog mellan ett Jag och ett Mig [= ”I” respektive ”me” hos Mead], men 

att denna inte överbryggas till den samhälleliga diskursen och där Jag skulle vara 

en icke-socialiserad del av identiteten (Berg 2001). Berg hävdar att så inte är 

fallet, utan både Jag och Mig härrör ur social symbolisk interaktion med andra 

individer, och i ett dialektiskt samspel utvecklar de en personlighet (ibid.). Berg 

fortsätter sedan med att förklara ”Att Jag också har en energi, drivkraft eller en 

”riktning” som också påverkas av icke-sociala (eller för-sociala) krafter där både 

biokemi och andra faktorer har en given plats utgör inget hinder för att Jag som 

aktör agerar inom det socialiserade självet, som en del av detta” (ibid., s.70).  

Berg skriver i sin nyutgivna Personlighetens socialitet, att socialitets-begreppet, 

som myntades inom socialpsykologin för hundra år sedan, bör återupprättas  som 

just socialpsykologiskt, och genom teoretiserande av en av den Symboliska 

interaktionismens upphovsmän G. H. Meads begreppspar ”I” och ”me” utvecklar 

Berg teorin om socialitetens processer och hur de i symbios med neurobiologiska 

motsvarigheter blir ett bättre verktyg för att förstå personlighetsutveckling (Berg 

2015). Jonas Stier, professor i socialpsykologi vid Mäldardalens högskola, skriver 

på omslaget till Berg (2015), att neurologisk forskning idag visar på ”att 

socialiteten djupgående påverkar hjärnans utveckling” och att ”Meads 

antaganden, där socialiteten betraktas som grundläggande för mänsklig psykisk 

utveckling” väl stämmer överens med sådana fynd”. Stier fortsätter: 

Utifrån den meadska teoriramen om språk, lek, rollövertagande, Jaget och 

Miget och personlighetsutveckling beskrivs den mänskliga personlighetens 

och socialitetens inbördes dynamik. En av bokens förtjänster är att den visar 

hur klassisk socialpsykologi med fördel kan användas för att begripliggöra 

det som händer även i dag!” (Berg 2015, baksida omslag) 

 

Personlighet och socialteori 

Berg inleder redogörelsen för sin teori med att proklamera att ”en personlighet får 

ingen varelse utan att utöva sin socialitet” (Berg 2015, s. 35). Ett kontroversiellt 

ställningstagande, men ett nödvändigt enligt Berg, och han menar att trots att 

begreppen personlighet och socialitet utvecklats sida vid sida, och trots att vi 

uppfattar personlighet som något individuellt och socialitet som något utanför det 

personliga, så eftersträvar han att föra samman dessa till en teori om den 

personliga socialiteten (ibid.). Berg vågar sig på att bearbeta nämnda begrepp 

enbart ur ett sociologiskt perspektiv och menar även på att han förutsätter att 

socialiteten är överordnad personligheten i rang (ibid.). Berg hänvisar åter till 

Mead och säger att: 

Människans socialitet är så fundamental att hon inte alls kan förstås om man 

inte utgår från hennes socialitet i första hand. Hon föds som människa fram 
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ur sin egen, elementära, biologiskt nedärvda socialitet. Socialiteten föregår 

henne själv som mänsklig person; hon och hennes personlighet skapas gradvis 

ur denna grundegenskap: att vara social. (Berg 2015, s. 35-36) 

Berg gör även gällande att socialpsykologin som egen disciplin skulle kunna agera 

som brygga till andra samhällsvetenskaper, istället för att bli urvattnad på sina 

begrepp som en under-/subdisciplin till sociologin eller psykologin (Berg 2015). 

Vilket ofta sker, menar Berg, på grund av den ökade graden av tillämpad 

forskning (ibid.).  

Berg förklara att hans tolkning av socialitet ligger nära Asplunds - där det betyder 

”basal spontan tillvändhet” till sociala stimuli vilken kommer före ett medvetet 

behov av ”sällskap” (tydligt hos spädbarn) – och att det är ett ”fenomen med egen 

kraft” att förklara, inte enbart ett begrepp att nyttja som beskrivande del inom 

biologi, psykologi eller socialpsykologi (Berg 2015). 

Socialitetens vikt som överordnat begrepp bygger Berg exempelvis på iakttagelser 

som att ursprunget till kriterierna för en narcissistisk störning kan förklaras som 

biologiska eller sociologiska genom att en människa kan visa sig lättstött och 

brusa upp hastigt vid kritik, men anledningen kan vara en ”snabb biokemi” 

eller/och en social erfarenhet (Berg 2015). Narcissism kräver en lång socialisering 

för att etablera sig som ett personlighetsdrag, och förståelsen och förklaringen 

kräver kunskap om både biokemi och sociologi (ibid.). Att ”brusa upp vid kritik” 

kan alltså bero på att Narcissisten odlat upp en ”snabb och häftig biokemi” eller 

att personen med naturligt häftig biokemi erfarit en besvärlig 

socialiseringsprocess (ibid.). Berg menar därför att dagens neurologi ger starkt 

stöd för socialpsykologin i Meadsk tappning, där det påstås att ”människan måste 

förstås inom sin sociala situation snarare än omvänt” (ibid.). 

Berg beskriver gängse uppfattningar om personlighet som kriterium för att förutse 

handlande, beteende i mottagarens tolkning (stimulusdefinition) samt som vanor 

och mönster av social betydelse som är beständiga över tid (Berg 2015). Ett fjärde 

studium av personligheten handlar om att se på hur individer anpassar sig till sin 

omgivning (ibid.). Det handlar här alltså om att definiera personlighet genom att 

utgå från en kartläggning av individen, inte att tolka hennes interaktion med sin 

omgivning (ibid.). Inom stimulusdefinitionen finns dock, menar Berg, en antydan 

om att se socialiteten som en del av en förklaringsgrund till en personlighetstyp 

då man där intresserar sig för frågor som: ” Vilket intryck gör man, vilket vill man 

göra? Vad uppfattar ”andra” av vad man gör? Ser de det på samma sätt som man 

själv?” (ibid., s. 40). Det handlar här alltså om mellanmänskliga förehavanden 

snarare än inommänskliga (ibid.).  

Berg fortsätter sedan med att fördjupa förståelsen av personlighetsbegreppet 

genom att belysa hur man inom psykologin oftast beskriver personligheten som 

grundad i biologin, men för att ge uttryck för den krävs ett socialt sammanhang 

där den kan ventileras och argumenteras för, och på så sätt även utvecklas vidare 
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till viss del (Berg 2015). Detta är en biologisk och individualistisk tolkning som 

inte Berg delar, utan han menar istället att, likt Meads syn på personlighet och 

dess utveckling, så är socialiteten en ”egen kraft” varur ”personligheten skapas 

och utkristalliseras, givet att de biologiska förutsättningarna finns på plats” (ibid., 

s. 42). Det handlar alltså om att framställa en teori om vad socialiteten tillför 

utöver biologins förutsättningar (ibid.). Berg exemplifierar med att beskriva hur 

en person i en diskussion med en grupp argumenterar för sin sak utan att först ge 

vika för andras åsikter, men som i slutänden ändå gör vissa korrigeringar av sin 

egen ståndpunkt (ibid). Detta visar på en stark personlighet som ändå genom 

reflektion i ”socialitetens verkningar” kan ändra åsikt och utveckla sin 

personlighet (ibid.). Personligheter studeras inom Psykologin som fasta strukturer 

hemmahörande inom olika kategorier, och som delvis utvecklas och danas i 

interaktion med andra, men Berg håller mer med framställningen som ”[…] 

hävdar att varje individ utvecklar en inre dialog som är unik för denna individ just 

genom att relatera till individens sociala nätverk” (ibid., s. 42). 

Berg vill alltså använda sig av synen på personlighet som definierad av en individs 

inre dialog som ses som unik för just denna individ och som inte kan frånses 

personens sociala närverk (Berg 2015). Detta synsätt skiljer sig från 

personlighetsforskning som går ut på att bestämma personlighetstyper utifrån en 

grupp karaktärsdrag som exempelvis narcissistiska eller auktoritära (ibid.). Bergs 

definition liknar Piagets och går helt i linje med Meads, nämligen att ”se hur 

personligheten föds och växer till inom relationer till andra, och hur den därför 

ges en prägel i relation till andra” (ibid., s. 42). Mead kallar Jaget och Miget för 

de ”två faserna i personligheten”, det vill säga samtalet inom och mellan personer 

är grundläggande för personlighetsbegreppet, och följer gör att personligheten 

inte kan vara konstant, då Jaget, trots/på grund av sitt sociala ursprung, är 

oförutsägbart (ibid.). [Minns även individualitetens paradox.] 

Personligheten hör detta perspektiv strängt ihop med identiteten, vilken i sin tur 

bygger på att en person kan se sig själv ”som sammanhängande, som en Gestalt. 

Och personligheten är den aktör som får Gestalten att röra sig, att delta i det 

sociala livet” (Berg 2015, s. 43). Identiteten odlas fram med stor energi i harmoni 

och enlighet med personligheten, och extra mycket av denna konsolideras i leken 

där fokus ligger på ”mångtydighet, lust, reflektion, kreativitet, koncentration och 

pendling mellan nära och distans (ibid.). Berg varnar här för att barn idag mycket 

tidigt uppfattar åtskillnaden mellan roll och identitet men samtidigt är införstådda 

med att de målmedvetet ska bygga upp sin identitet genom att tillfälligt införliva 

någon av de enorma mängder roller och gestalter som de dagligen konfronteras 

med i denna omedelbara och globala värld (ibid.).  

Den dialektiska spiralen och medvetandet 

I vårt individualistiska samhälle betonas det individuella vid inre yttringar som 

känslor, tankar och intryck (Berg 2015). Berg menar dock att vi lika gärna kan 

börja utifrån och se uttrycken i sig som ursprungliga och iakttaga vilka verkningar 
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de har på alla närvarande (Berg 2015). Det vill säga uttrycken ger intryck på alla, 

även den som gav uttryck, och de ger i sin tur uttryck och så vidare i en oändlig 

dialektisk spiralrörelse utan egentlig början eller slut (ibid.) [Ty även om man inte 

själv avser ge uttryck så kan man uppfattas som om man gör det – min 

kommentar]. Berg menar att det är i dylika processer som medvetandet har sin 

dynamiska orsak och inte i nervsystemet (ibid.). Nervsystemet behövs visserligen 

”för att processa informationen, men medvetandet blir ett resultat av att den ena 

individens responser möter den andra individens under vissa specifika 

omständigheter” och detta, menar Mead, visar på att det just handlar om ett con-

scioussness (med-vetande), det vill säga: ”att vara medveten är att veta med någon 

annan” (ibid., s. 51). Berg ställer upp följande formel och anser Rollövertagande 

vara den bästa utgångspunkten då den i sig själv är dubbelriktad och inledningsvis 

omedveten (ibid.). 

Rollövertagande -> mening -> medvetande -> jagmedvetande -> 

själv(medvetande) -> identitet -> personlighet  (Berg 2015, s. 129) 

Kroppen 

Vad gäller kroppen och emotioner är Berg, likt Mead, av den uppfattningen att 

emotioner ingår i de gester som är meningsbärande och som belyses i den basala 

tesen om ”[…] rollövertagandet: gester med liknande inverkan på individer samt 

den andres svar som konstituerande för den mening ett objekt får. Detta är ju i sig 

också ett påtagligt fysiskt fenomen, om man ser till grunddefinitionen av det” 

(Berg 2015, s.159).  

Berg går sedan över till att resonera kring Asplunds begreppspar social 

responsivitet och asocial responslöshet, och menar på att när ett spädbarn 

responderar på en förälders smekningar eller kittlande vid blöjbyte handlar det om 

elementär social responsivitet, det vill säga en fullkomligt social aktivitet där 

kroppen är social och där barnet får uppleva sin kropp som särskild från övriga 

världen, och sig själv som en kännande varelse (Berg 2015). När barnet sedan blir 

äldre kan det välja genom reflexivt övervägande om det vill vara delaktigt i en 

social aktivitet eller helt enkelt neka svara på tilltal och gå in på sitt rum, vilket då 

skulle innebära en avancerad social responsivitet till följ av ett noga övervägande 

(ibid.). När det istället gäller skalan av att agera asocialt responslöst på en 

elementär eller avancerad nivå handlar det om att i det första fallet helt enkelt inte 

nås av stimuli på grund av ouppmärksamhet eller hörselskada, och i det andra att 

välja avståndstagande och ignorera stimuli i avseende att exempelvis ”tiga ihjäl” 

en motståndare (ibid.). Det blir dock, menar Berg, svårt att avgöra när det handlar 

om asocial responslöshet respektive negativ social responsivitet (ibid.) [Min 

kursivering]. [Tilläggas kan här att mig veterligt står inte detta uttryck att finna 

hos Asplund, inte heller avancerad social responsivitet. Asplund närmar sig 

snarare denna aspekt som karaktärsdrag hos en individ – i kontrast till rollspel där 

restriktionerna för agerandet är givna. Den avancerade socialiteten ligger, som jag 

tolkar det, i Asplunds teori utanför den elementära sfären.]  



 

38 
 

Uttryckt genom Meads begreppspar Jag och Mig skulle den socialt responsiva 

människan låta kommunikationen flöda fritt mellan Jag och Mig och Du i en cykel 

som denna: 

Jag -> Du -> Mig -> Jag -> Du (Berg 2015, s. 168) 

 

Berg menar att ovanstående är ett socialt urtillstånd, och att processen startas med 

en stimuli utifrån och att personligheten endast existerar inom ramen för denna 

kommunikation (Berg 2015). Skulle denna kommunikation skäras av och vi 

förvägras vara responsiva leder det till personlighetsförstörande situationer 

(ibid.). Berg exemplifierar detta med fängelsestraffets isolering och beskriver det 

som ”personlighetsmässig och psykisk avrättning”, och menar vidare att i 

avsaknad av en stark religiös tro eller dylikt blir det för en människa svårt att 

överleva isolering en längre tid (ibid., s.168). Han ger här exemplet med 

eremiternas livsföring under tidig kristendom (ibid.).  

När det gäller kroppsliga fenomen är Berg även inne på att skammen behöver 

belysas extra (ibid.). Reflektion är skamkänslans väsen, och känslor dess 

kryddning samtidigt som den kräver ett inövat kommunikationsmönster mellan 

Jag – Mig och Jag - Du (ibid.).  

En handling, ett mönster av handlingar, en identitet, en personlighet läggs fram på den 

sociala scenen. Den blir utsatt för Alters bedömning och befinns inte duga. Detta 

reflekteras mot Ego som tar emot den och odlar fram skamkänslan som respons. Denna 

process är genomsyrad av både elementär och avancerad responsivitet, den lever helt 

och hållet av denna responsivitet, varför den inte gärna kan vara instinktivt nedärvd i 

våra gener. Skamkänslan är vidare genomsyrad från början till slut av en omfattande 

reflektionsverksamhet”. (Berg 2015, s. 169) 

Berg menar vidare att skammen, liksom övriga ”avancerade” känslobegrepp som 

kärlek och hat (till skillnad från ren attraktion eller aggression), inte förstås genom 

människans biologi förutom vissa förutsättningar för den, utan det är ”[…] i 

kombinationen av vår elementära och avancerade sociala responsivitetet […]” 

som ”[…] känslorna kan frodas på grund av den reflekterande drivhusprocessen 

mellan Jaget och Miget” (Berg 2015, s.169).  

Personlighetens dialektik 

Likt Mead menar Berg (2015) att tänkande inte är en individuell process utan mer 

av ett inre samtal mellan Jaget och Miget – i Miget finns Duet och den 

Generaliserade Andre och deras attityder – och för att förtydliga ursprunget så 

menar Berg att de föder varandra just då de sätts i relation till varandra (ibid.). Det 

är genom denna pågående process som personligheten växer fram i ett dialektiskt 

förfarande, genom en fyrfaldig ömsesidigt beroende kommunikation (ibid.). 

Innan social kontakt finns endast en icke-identitet, så det är med andra ord först i 

mötet med Miget som Jaget föds genom Duet, och samtidigt börjar en identitet 

skapas och en personlighet danas i dialektiken mellan icke-identiteten och 
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identiteten (Berg 2015). ”Den verkliga individualiteten ligger inte i Jaget i motsats 

till Miget. Den ligger i den ständiga konversationen mellan dessa två, det vill säga 

Självet, föreningen mellan Jag och Mig, som är en pågående emergent [=enkla 

beteenden utvecklas till komplicerade strukturer] process, och som fungerar som 

pilen som lämnar bågsträngen, riktad av skytten Duet (ibid., s. 186).  
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4. RESULTAT DEL 2 

Under denna rubrik följer nu en presentation av de två empiriska studier som 

valts ut i syfte att ge en bättre förståelse av hur forskare idag beskriver socialitet 

som begrepp och fenomen. 

 

4.1 Social kompetens 
Samhällsproblem som mobbning, arbetslöshet och våld kan relateras till en brist 

på social kompetens vilket gör den högst sociologiskt intressant, menar Persson i 

sin bok Social kompetens: När individen, de andra och samhället möts från 2003. 

Persson (2003) ursäktar sitt val av studieobjekt, som han menar praktiskt taget 

inte existerar inom Samhällsvetenskaperna på grund av dess klang som modeord 

i sig eller eventuellt på grund av elitism etc., men hävdar dess ypperliga funktion 

som objekt för studiet av socialt samspel och relationer mellan individ och grupp 

(ibid.) Persson säger i sin definition av detta begrepp att vad som upplevs som 

socialt kompetent varierar med samhällsutvecklingen, och att ”Vad vi anser vara 

stor eller liten social kompetens beror på hur vi förväntar oss och hur vi vant oss 

att relationerna mellan individen, de andra och samhället ska regleras.”(ibid., s. 

183).  

 När jag möter storprataren eller den konflikträdde som alltid vill vara överens 

och efter en stund vill säga ”håll truten” eller bara på pin kiv säga emot, är det 

ofta min sociala kompetens som hindrar mig att vara mig själv. Jag blir istället 

lite av den andre och utan att han eller hon vet om det hjälper jag till att dölja 

den sociala inkompetensen [min kursivering]. (Persson 2003, s. 183) 

Citatet ovan visar på hur Persson vill förklara social kompetens som något annat 

än förmågan att höras och synas och få sin mening sagd. Hans analys visar också 

att det idag införlivade idealet att en lyckad elev, arbetskraft eller 

samhällsmedborgare är utåtriktad, har lätt för att interagera med allt och alla samt 

presterar bra i grupp, för väldigt många med en misstolkad social kompetens, är 

allt annat än lyckat i kombination med det ökade ansvaret på individen att själv 

nå självförverkligande (Persson 2003). Att vi idag inte föds in i en bygemenskap 

eller dylik tillhörighet utan måste välja någon form för gemenskap för att få 

möjlighet att utöva vår medfödda socialitet och existensen ”[…] förefaller 

försvåra för oss att vara de sociala varelser vi per definition anses vara” (ibid., 

baksida omslag). Ökat krav på oss att vara sociala på rätt sätt menas här, och en 

ovilja eller oförmåga att visa social på kompetens ifrågasatt (ibid.).  

Vad är social kompetens? 

Persson relaterar social kompetens till aktuella samhällsfrågor som otrygghet på 

arbetsmarknaden, den ökade individualiseringen, socialt klimat på arbetsplatser, 

mobbning och grupptryck och visar på att den tidigare förgivettagna relationen 

mellan individen, de andra och samhället nu återigen börjar undersökas noggrant 
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och diskuteras mer och mer (Persson 2003). Persson menar att existensen idag 

försvårar för oss att var de sociala varelser vi anses vara (ibid.). 

Perssons definition av social kompetens lyder: Individens förmåga att hantera 

relationer mellan sig själv, de andra och samhället. Som social aktör förväntas 

att individen: 

1 är medveten om, vill och kan hävda sitt personliga territorium, 

2 vill och kan utöva självkontroll så att inte andras personliga territorier 

kränks; 

3 är medveten om, vill och kan kompensera egna kränkningar av andras 

personliga territorier; 

4 vill och kan göra detta på sätt som framstår som rimliga i den aktuella 

situationen, kulturen och det aktuella samhället. 

(Persson 2003 s, 209-210) 

I den andra upplagan av sin bok redogör Persson för hur begreppet social 

kompetens en gång myntades 1935 som ett sätt att mäta graden av ”personlig 

social mognad” i form av förmåga att visa sig individuellt självständig och socialt 

ansvarstagande. Begreppet/metoden användes på en träningsskola för ”svagsinta” 

barn (Persson 2003). Ett test de utförde innehöll frågor om hurifall barnet kunde 

ta hand om sin hälsa, sköta pengar och planera framtiden, vilket skulle visa på 

förmåga till självstyrning (ibid.). Likaså fanns frågor som skulle besvaras om 

förmågan till relation i form av huruvida barnet krävde uppmärksamhet, om det 

lekte med andra och kunde spela spel etc. (ibid.). Här skulle alltså ”svagsintas” 

avvikande beteende beskrivas genom jämförelse med vad normal social 

kompetens ansågs vara (ibid.). Ordningen belystes genom avvikelse, vilket 

Goffman också gjorde en gång, menar Persson vidare (ibid.).  

Vidare konstaterar Persson, med hjälp av Goffman, att social kompetens kräver 

emotionell mognad, det vill säga att kunna avgöra när och hur det är möjligt att 

visa känslor (Persson 2003). I samspel med andra och i samhället är det oerhört 

viktigt att kunna agera taktiskt och inte verka oförskämd eller omoralisk (ibid.). 

Det varierar också med samhällsutveckling och kultur vad som anses vara social 

kompetens, det är alltså fråga om en individuell förmåga med en social bedömning 

(ibid.). Den är som ett medium mellan okända fortsätter Persson, och med hjälp 

av Goffman visar han på detta genom exemplet med den tomma stolen som vi vet 

är ledig, men som vi ändå ber om lov att få ta i besittning (ibid.). Att på samma 

gång visa självkontroll och respekt för den andres territorium säger något om 

individens personlighet, det vill säga släpper personen in folk för nära kan det 

anses som bekvämhet eller brist på heder, och är personen för snabb i sina 

bedömningar kan det uppfattas som överkänsligt medan överdriven vaksamhet 

uppfattas som misstänksamhet och elakhet (ibid.).  

Persson tar också upp ett exempel från Asplund där en man på ett tåg inte svarar 

på frågan om vad klockan är, utan det är någon annan som svarar för att ”rädda 
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ansiktet” (face-work) på den som frågar (Persson 2003). Tolkningen här är tagen 

från Goffman, och Persson menar att Goffman belyser en mellanindividuell 

ordning och att vi tillsammans tar ansvar för vad som händer i vår när-/samvaro, 

och: ”[…] individen är varken strukturens marionett eller fritt subjekt, utan en 

social varelse som på en och samma gång vill vara fri och socialt tillhörig” (ibid., 

s. 118). 

Persson har funnit att i den snävare bemärkelsen – gällande individens förmåga 

till anpassning och samspel – kan brist på social kompetens handla om brister i 

relationer mellan individ och grupp respektive individ och individ, det vill säga 

oförmåga att relatera till andra och fungera smidigt i gruppkonstellationer, vilket 

uppmärksammas både inom barnomsorg, skola och arbetsliv (Persson 2003).  

I ett vidare perspektiv på social kompetens studeras istället individens relation till 

samhället, och belysning av det modernas inverkan på dagens vardagsliv i 

storstaden ger Person (2003) genom att hänvisa till Simmel (1981) och hans teori 

om att den mångfald av ytliga möten som sker i ett modernt samhälle, kontra ett 

småstadsliv med enbart kända ansikten, leder till likgiltighet och antipati som ett 

skydd mot atomisering och ett omöjligt själstillstånd. De underliggande känslorna 

av både sympati och främlingskap, skapar den distans som krävs för att göra livet 

drägligt. Persson menar dock att Goffmans tolkning är mer trovärdig då han 

istället kopplar ett antipatiskt, likgiltigt agerande till hänsynsfull 

ouppmärksamhet, vilket då också gör det hela möjligt att koppla till social 

kompetens genom att se hur agenterna läser situationer, tolkar och agerar efter 

tolkning, erfarenhet och förväntning (ibid.) Persson (2003) håller här också med 

Lofland (1998) i dennes resonemang (likt Goffmans) om att ett dylikt likgiltigt 

beteende i ett ytligt möte eller tillfällig relation, handlar om social artighet – inte 

asocial likgiltighet.  

Persson (2003) betonar dock också att det idag finns en tendens att definiera 

offentliga platser som fientliga. Vi har kvinnotaxa hos taxi, vi uppmanas att inte 

gå ute ensamma vissa tider på dygnet och en ökad mängd individer bär vapen 

(ibid.). Persson (2003) hänvisar till ny forskning som pekar på att offentliga 

platser idag beskrivs som fientliga, och i och med detta är det viktigt att lära sig 

tillämpa undvikandestrategier så att risken för att bli utsatt för våld minskar. 

Persson i enlighet med Goffman ställer sig frågan om det finns ett ökat 

förändringstryck mot att se den hänsynsfulla ouppmärksamheten förbytts mot 

räddhågsen ouppmärksamhet (ibid.). Hur personer som möts läser situationen och 

vilka tolkningsramar de har att tillgå, är inte enbart begränsade till denna situation, 

utan erfarenheter, förväntningar och samhällsklimatet spelar stor roll här (ibid.).  

Varför just nu? 

För att utröna varför en brist på social kompetens upplevs just nu ställer Persson 

(2003) ett antal frågor som exempelvis: ”Är de tecken som idag tycks indikera 

svårigheter i den mellanmänskliga samvaron att betrakta som brister i social 
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kompetens? […] Upplever vi en kris i det sociala signalsystemet som bl.a. leder 

till problem i umgänget på offentliga platser? Och antyder i så fall denna kris nya 

former för socialt samspel” Är det rentav så att ’individuell stolthet, heder och 

värdighet’ överbetonats i samhällsutvecklingen på bekostnad av hänsyn, takt och 

ett visst mått av jämvikt? Har med andra ord den långt gångna individualiseringen 

gjort oss socialt inkompetenta” (Persson 2003, s. 45-46). Svaret på dessa frågor 

handlar om samhällsförändringar och att många människor idag inte känner igen 

sig i sitt samhälle (ibid.). Samhället idag och dess oerhört snabba förändringstryck 

ställer krav på dess invånare att snabbt hitta nya sätt för samvaro, och den sociala 

samspelsförmågan som tagits förgiven blir nu ifrågasatt på individnivå – vilket ju 

fenomenets namn social kompetens i sig indikerar (ibid.). Jämsides med ökade 

valmöjligheter och ökad frihet följer också risk för social rädsla och ångest menar 

Persson (2003). ”Rädslan för de andra och ångesten inför samhällsutvecklingen 

utsätter den sociala kompetensen för ett förändringstryck som gör oss medvetna 

om en delvis annan aspekt av social kompetens än de som tidigare benämnts 

relations- respektive gruppaspekten: nämligen individens kompetens som social 

aktör i samhället” (ibid., s. 65). Det handlar om att som individ bemästra det egna 

samhället både vad gäller anpassning och förändring (ibid.).  

Persson konkluderar med att säga att i forna samhällen där liten grad av 

individuell autonomi värderades och konformitetstrycket var starkt och 

”naturligt” krävdes social kompetens i form av anpassning till andra och till 

samhället, men idag är inte social kompetens av det slaget lika självklart (Persson 

2003). Begreppet är mer komplicerat idag och social kompetens ”handlar således 

om hur individen kan hantera den faktiska graden av autonomi i det aktuella 

samhället och hur hon kan hantera det faktiska konformitetstrycket från de andra” 

(ibid., s. 211). Och det är idag så att individen står till svars på ett annat sätt, och 

frågan är, menar Persson, ”[…] om vi passar in i vårt eget samhälle?” (ibid., 

s.218). Individualiseringen och dess främjande av frihet har gått så långt att vi 

måste välja grupptillhörighet och risken för ensamhet och isolering ökar i detta 

samhälle (ibid.).  

I det sociala tomrum som det individualiserade samhället skapar, använder 

många idag friheten att välja för att konstruera det sociala. Jag vill se social 

kompetens som både en reaktion på individualiseringen och ett uttryck för 

vad som skulle kunna kallas individualiserad eller vald tillhörighet. 

Tillhörighet är en nödvändighet eftersom individen inte överlever utanför 

samhället och sociala grupper. Den sociala kompetensen bidrar till att 

synliggöra individens band till de andra, till gruppen och till samhället. I 

händerna på maktutövare blir den också, som så mycket annat, ett 

korrektionsinstrument och ett medel att inordna individen i gruppen och i 

samhället. (Persson 2003, s. 216) 
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4.2 Ensamhet 
 

Strävan efter gemenskap uppfattas som självklar i vårt samhälle. Ensamhet 

och avskildhet framstår som avvikelser från idealtillståndet och kan därmed 

försätta människor i en position där de – inför andra och sig själva – känner 

sig tvungna att förklara varför de känner sig plågade av ensamhet eller har 

valt att leva i avskildhet. För mycket socialitet eller för lite tycks vara det val 

den moderna tillvaron ställer oss inför – ett val som också påverkar ens 

självbild. Är man en aktör som medvetet förhåller sig till socialiteten och själv 

väljer närhet och avstånd eller är man ett offer för omständigheter bortom ens 

kontroll? (Per Sjödén i Westberg 2012, baksida omslag) 

Ovanstående spörsmål ämnar Niklas Westberg besvara i sin avhandling 

Meddelanden från Enskildheten med grundantagandet ”[…] att enskildhet inte 

innebär frånvaro av samhälle och socialitet utan snarare en specifik relation till 

dem” (Westberg 2012, s.16). Likt Asplund vill Westberg studera spänningsfältet 

mellan individ och samhälle, vilket görs möjligt inom den sociala 

socialpsykologiska disciplinen, och genom fokus på individers lösgörande från 

samhället, menar Westberg (2012) att förståelse kan nås.  

I sund gemenskap ”försvinner” det sociala likt en tyst och outtalad bakgrund, men 

om ensamhet väljs ses det som dysfunktionellt och istället för att ”vila i 

socialiteten” tvingas individen förklara sig och genom intryckskontroll och ”face-

work” jämka sin situation, och relationen individ – samhälle framstår istället som 

en dikotomi i förgrunden. (Westberg 2012,s.17).  

Sociologisk diskurs  

Med avstamp i Mead önskar sedan Westberg redogöra för hur enskilda – 

begreppet han skapat för att beteckna både ensamma och avskilda - skapar 

mening, uttrycker sin interaktion med sig själva, andra och samhället samt hur 

enskilda skapas i den sociala interaktionen (Westberg 2012). Materialet till sin 

studie fick Westberg från olika typer texter skrivna av människor som uttrycker 

sig vara ensamma eller som söker enskildhet, samt forskningsmaterial på området. 

Den andra källan till empiri har varit två nätsajter för ensamma respektive 

avskilda, där de förstnämnda delar sitt öde som gemenskapssökande, medan de 

andra istället vill dela tankar kring hur det är att välja ett liv i avskildhet. Westberg 

vill undersöka hur ensamma respektive avskilda, i en offentlig process, får 

möjlighet att, ”’konstruera en identitet utanför garderoben’” och hur de 

tillsammans konstruerar ensamhet och avskildhet (ibid., s. 35).  

Gemenskapsprogrammet 

Westberg skriver i inledningen till sin sociologiska avhandling om enskildhet, att 

”Individer har i varierande grad att förhålla sig till nära och kära, till familj, 

släktingar och vänner, till kollektiv inom skolans, arbetets eller fritidssektorns 

värld och till och med abstrakta former av samhällelighet i form av t.ex. 

välfärdssamhällets institutioner och den upplevda distansandans normer och 
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ideal” (2012). Westberg (2012) fortsätter: ”Sådana relationer, med den sociala och 

mellanmänskliga tillfredsställelse och trygghet de potentiellt tillför, är en viktig 

källa till så väl individers välbefinnande som samhällens sammanhållning, men 

förhållandet mellan individ och kollektiv är också fyllt av spänningar”. Här 

exemplifierar Westberg sedan problematiken på området genom att tala om 

ungdomars problem att känna igen sig i föräldrars och skolans normer och krav, 

arbetarens negativa inställning till omorganisationer, mobbade barns och 

kollegors problematik, kvinnors omsorgsåtaganden, familjemedlemmars 

upprätthållande av ett skenbart välstånd etc. och pekar ut dessa fenomen som 

spänningar i förhållandet individ och samhälle (ibid.). Westberg citerar också 

Asplund (1985, s.52-53) och säger att han ”[…] menar på att den sociologiska 

socialpsykologin som disciplin blir möjlig först när det föreligger en 

’problematisk åtskillnad mellan individ och samhälle’ (kursiv i original)”, och 

Westberg fyller på med att förklara hur spänningarna mellan individen och 

samhället är intressanta för hans studie om vald kontra påtvingad ensamhet (ibid., 

s.15). Det är så att säga problemen med att de förväntningar individen känner på 

hur hen ska bete sig, i förhållande till det sen-moderna samhällets ökade krav på 

strävan efter gemenskap, inte alltid känns möjliga att leva upp till – det vill säga 

att de avviker från gemenskapsprogrammet -, och det är i denna diskrepans som 

spänningen uppmärksammas som ett problem och individen påtvingas 

självreflektion vad gäller sitt ”sociala vara” (ibid.). Istället för att bara vara eller 

vila i socialiteten pressas nu individen till att förklara sig inför den” (ibid., s.17). 

Ensamhet 

Westberg inleder sin studie med att presentera olika vetenskapliga perspektiv på 

ensamhet och kommer fram till att de förenas i en syn på att individers 

välbefinnande är nära förknippat ”med hans eller hennes inbäddning i socialitet 

av olika former” (Westberg 2012, s.102). Avsteg från detta ses som problematiskt 

och alltid negativt, och individer som befinner sig utanför denna ”sociala 

inbäddning” framstår som problematiska och påvisar ett misslyckande (ibid.). 

Generellt finns två dominerande offerskolor i form av en socialpatologisk och en 

individualpatologisk diskurs, där problemet ses som symptom på 

samhällsförändringar eller relationsproblem respektive kognitiva eller medicinska 

problemställningar (Westberg 2012). Dessa perspektiv på ensamhet bottnar i 

grundantagandet att gemenskap är hälsosamt och ensamhet och social isolering är 

skadligt för samhället (ibid.). Det som Westberg lyfter fram här är att en alltför 

enkelspårig och idealiserad syn på gemenskap leder till dessa patologiska 

perspektiv och diskurser på ensamhet som avvikelse och skamfyllt, vilket i sin tur 

leder till stigmatisering hos individer, och till och med en räddhågsen syn på 

ensamhet som något mystiskt (ibid.). Westberg reciterar Dagens Nyheter som 

skrivit i en artikel från 1999, att ensamhet tros vara farligt och något som driver 

våldsbenägna, seriemördare och våldtäcksmän (ibid.).  
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Avskildhet 

Som motvikt till den dominerande synen på ensamhet, fortsätter dock Westberg 

med att lyfta fram andra perspektiv på vad avsteg från den sociala normen kan 

handla om (Westberg 2012). Exempelvis kan avskildhet sökas för att komma 

undan [läs frihet från] social vantrivsel, bristfällig socialitet, kontrollerande 

omsorgskrav, lidande och lidelse, och istället söka ”autonomi, autenticitet och 

kommunion(närhet till naturen och/eller Gud [min tolkning])” (ibid.).  

Jag är egentligen född att läsa och jag tror mig i denna konst ha vunnit en 

virtuositet, som knappast någon samtida gör mig stridig. Den sätter mig i 

stånd att utan beblandning med människorna djupt lära känna dem. 

(Johansson citerad i Knutsson 2004, s. 246, i sin tur citerad i Westberg 2012, 

s. 108) 

Avskildhet och socialitet (här alltså i betydelsen samvaro) är således inte 

väsensskilda situationer då andra människor alltid finns med oss i tanken, affekter 

och i distanserad kommunikation (Westberg 2012). Det är också så att det är i 

avskildheten vi oftast reflekterar över upplevelser, som vi kanske sedan förmedlar 

i ett socialt sammanhang (ibid.). I denna diskurs om avskildhet blir istället den 

ensamme sedd som aktör som valt att stå vid sidan om den gängse gemenskapen, 

och dessa individer kan till och med uppfattas som stolta ”hjältar, rebeller eller 

genier”; det vill säga långt ifrån synen på den misslyckade, ensamme särlingen 

(ibid.).  

Det som förenar ensamhet och avskildhet är dock att de kännetecknas som 

avvikande från ett premierat ideal av gemenskap och norm för socialitet, och även 

om avskildhet ses som uttryck för självrealisering, så är det trots allt så att den 

som söker avskildhet också kan uppfattas som egoistisk, avståndstagande och 

misstänks avvika från normer om medansvar och reciprocitet (Westberg 2012). 

 Det som skiljer diskursen om avskildhet från den om ensamhet är: 

Den individ som t.ex. entydigt inkorporerar en diskurs om frihet från i sin 

tolkningsrepertoar eller läsart framstår som ganska låst vid det sociala och 

begränsad av allt det som han eller hon vantrivs med däri, medan den som 

istället, eller också, förstår avskildhet som en situation präglad av frihet att 

realisera möjligheter frammanar en frihet till en situation präglad av 

välbefinnande snarare än en flykt från vantrivsel. (Westberg 2012, s. 132) 

Vid beskrivningar av avskilda som individer eller grupper, kommer fokus på valet 

av frihet från respektive till något att avgöra om tolkningen blir att det handlar om 

misantropiska individer eller grupper, alternativt sökande av kommunion i kyrkor, 

i naturen eller på internet (Westberg 2012).  

Den självvalde eremiten 

Det fanns ett stort antal på sajten för de som valt avskildhet, som uttryckte sig likt 

detta citat: ”Jag lämnar de flesta sociala situationer med en känsla av att ha offrat 

en liten del av min personlighet. Eller, kanske spelade en roll för att vara ’socialt 
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accepterad’” (Westberg 2012, s. 207). Westberg ser också tendenser bland 

uttalandena på samma sajt, att det ofta rör sig om ett avståndstagande genom kritik 

av ett alltmer ”abstrakt misshagligt samhällssystem” istället för en avsky för 

människor, vilket gör att tolkningen mer fylls av samhälls- och kulturkritik och 

inte misantropi (ibid., s. 207). Dessa individer ger uttryck för en syn på samhället 

som fördärvat, och att ”socialiteten på olika vis är förfelad och att detta i 

förlängningen leder till att någonting förstörs och förfelas i individerna själva” 

(ibid., s. 207). Det handlar ofta om att personer inte tycker sig förmögna att göra 

sig förstådda i social interaktion; den intersubjektiva, delade förståelsen uteblir 

(ibid.). Westberg citerar E12: ”Jag kan inte kommunicera vad jag bryr mig om, så 

jag håller tyst. Jag har ingen möjlighet att kommunicera därför att jag lever för 

långt utanför normen” (ibid., s. 207).  

Sammanfattningsvis, menar Westberg (2012), att de som väljer avskildhet ger 

uttryck för att samhället glorifierar socialt liv och att det är svårt att säga nej till 

samvaro trots att det ses mer kostsamt än givande för dessa individer. Westberg 

citerar även en annonsör på sajten för avskildhet som, likt Nietsche (1881/2001), 

anser att avskildhet kräver arbete och att mänsklig interaktion på sociala medier 

”[…] ’[…] is actually quite perverse and unsettling. We all get weak at times 

(hopefully rarely) to where we want to reach out and connect with others. People 

are a destructive addiction, and we should treat interacting with them as such’” 

(Westberg 2012, s.208). Westberg tolkar detta som att avskildhet kan kräva 

reglerad responsivitet, samt krav på att kunna ”undertrycka sin allmänna 

svarsbenägenhet (Asplund 1997) och utverka civil ouppmärksamhet i 

intensifierad form (Goffman 1959/2007)” (ibid., s. 208). [Detta för att det kostar 

mindre i förlängningen är min tolkning.]  

Westberg uttrycker sedan även en viss uppgivenhet i sitt konstaterande att det för 

den som föredrar avskildhet är betydligt svårare att finna en ”utomsocial lösning”, 

än det är för den ensamme att finna en ”inomsocial lösning” (Westberg 2012). Det 

hela kompliceras även av – och här reciterar Westberg Kochs tes - att ensamhet 

är en form av enskildhet utan känsla av reell eller imaginär inkludering, medan 

avskildhet istället handlar om enskildhet med en känsla av reell eller imaginär 

inkludering (ibid.). Det som sökes av dessa Eremiter är en social arena för djup, 

autenticitet och ömsesidig förståelse utan de obehag som sociala sammanhang 

IRL (In Real Life) innebär (ibid.). 

Den gemensamma känslan 

Det som, trots olikheter i att uppleva sig som offer eller stolt eremit, förenar 

individer som upplever sig som ensamma eller avskilda, är att väldigt många av 

dem delar en utpräglat negativ människo- och samhällssyn, samt att de flest av 

dessa individer delar känslan av alienation (Westberg 2012). De beskriver på 

sajterna ett likartat förhållningssätt till socialiteten IRL, och förenas i att de 

uppfattar andra människors normer och ideal som främmande, vilket uttrycker 

just alienation där ens egna värderingar inte stämmer överens med samhällets 
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(Westberg 2012). Den socialitet som önskas är av samtliga här idealiserad som 

djup, allvarsam, insiktsfull och autentisk, något man alltså anser att 

genomsnittsmänniskan IRL saknar (ibid.). Skiljer sig gör dock de ensamma från 

de avskilda genom att de ensamma söker en identitet och personlighet utan mask, 

i det sociala rummet, medan de avskilda söker sin personlighet med sig själva utan 

mask; vem är jag utanför samhället (ibid.)? 

4.2.1 Genomkorsad socialitet 

Vad Westberg pekar på i sin studie är att huruvida en person upplever sig som 

ensam eller avskild beror i hög grad på vilken sociokulturell situation personen 

befinner sig i genom att detta påverkar vilka tolkningsresurser som står till buds i 

form av språk, begrepp och erfarenheter (Westberg 2012). Att uppleva sig som 

aktör eller offer kan alltså ha att göra med alltifrån ekonomi till utbildning samt 

erfarenheter kopplade till reella skeenden i social interaktion med andra 

människor, men är också starkt förknippat med hur en person upplever social 

interaktion per se (ibid.). Personer från båda kategorierna, det vill säga både 

ensamma och avskilda, kände att de inte kunde göra sig förstådda och att umgänge 

med andra ofta kändes meningslöst och energikrävande, men dessutom var det så 

att både ensamma och avskilda sökte kontakt, om så endast för att vädra åsikter 

eller delge någon annan svar på frågor om enskildhetens dilemman. Detta klargör 

med andra ord att även personer som väljer avskildheten, inte bara lever med den 

inre dialogen präglad av både Jaget, Miget och Duet [läs ”I”, me” och andra], 

utan även söker upp ett forum för att kunna hävda sig själva gentemot andra, få 

sin existens berättigad bland likasinnade samt genom att dela skammen och - även 

om de inte själva skulle uttrycka det som skam, utan kanske hävda motsatsen – 

lätta på sin egen skamkänsla för att må bättre (ibid.).  

Utan tvekan är det ironiskt med en websida för eremiter. Webben är en väldigt 

social sak, än mer extrovert är det att posta inlägg på sidan. De verkligt 

avskilda skulle förmodligen inte posta på denna sida, kanske läsa några av 

artiklarna, eller troligt är att de inte har någon tillgång till webben 

överhuvudtaget. (Citat från E13 i Westberg 2012, s. 211) 

Westberg menar sig se att människor som upplever sig som ensamma eller 

avskilda skulle gagnas av att få tillgång till sociologiska begrepp för att själva 

kunna förstå och förklara sin upplevda särhet som exempelvis alienation 

(Westberg 2012). Idag förklaras och förstås människor i termer ur en 

individualpsykologisk och medicinsk diskurs och möjligheten att finna uttryck för 

”socialiteten som genomkorsad av skillnad skulle också kunna mildra den tendens 

till misantropi som finns […]” (ibid., s. 303).  
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5. DISKUSSION 

I detta kapitel ämnar jag fördjupa analysen och än mer analytiskt behandla vad 

som framkommit i resultatet genom att bland annat ställa teoretikerna mot 

varandra (resultatet avser hädanefter del 1 och del 2), samt belysa vad denna studie 

bidragit med i form av ökad förståelse av socialiteten. Kapitlet avslutas med en 

kritisk reflektion under egen rubrik. 

Som stöd för fortsatt läsning hänvisar jag nu till Bilaga 2 med Sammanfattande 
tabell över resultatdel 1 respektive resultatdel 2. 

Vill också uppmärksamma läsaren på att jag i detta kapitel inte kommer att 

använda referenser lika strikt som annars är ett viktigt kvalitetskriterium. Här är 

författarna som anges utan referens representanter för sina teorier, och utsagor 

från dessa har redan tidigare i resultatkapitlen försatts med korrekt referens. Detta 

sätt att skriva texten är tänkt att underlätta läsning, och där det handlar om 

sekundärkällor eller annan litteratur som stöder min argumentation har jag 

fortfarande använt mig av tillbörligt refererande. 

 

5.1 Socialitet som process 
Andersson menar, i enlighet med många andra sociologer, att socialitet bygger på 

Meads antaganden om förmåga till perspektivtagande och den sociala människans 

natur. Andersson menar att socialiteten är något mer eller snarare något annat än 

summan av alla individuell-sociala handlingar, och det är därför vi begår stilbrott 

när vår socialitet uttrycks fel gentemot normen i den gemensamma socialiteten. 

Det som tydligt skiljer Andersson från Mead är här, i min förståelse, tanken om 

att det är skillnad på individuella handlingar och hänvisade sociala handlingar (det 

vill säga individuell-sociala handlingar), och fast Andersson säger sig influerad 

av Mead saknas här den överbryggande dialektiska tanken om socialiteten som en 

framskridande process med utgångspunkten att alla yttre och inre handlingar, 

gester, attityder och responser är sociala. Att ge uttryck för sin unika individualitet 

som svar på ett socialt tryck att agera som självständiga individer är en 

individualitetens paradox (Berg 2003), och det saknas således, i min tolkning, hos 

Andersson ett perspektiv som grundar sig i själva socialiteten ur den aspekten. 

Processtanken finns hos Andersson på gruppnivå, enligt honom själv, och 

socialiteten ska definitivt ses som emergent och mer är summan av delarna (de 

social-individuella handlingarna). Likaså inbegriper det sociala objektet flera 

perspektivtaganden, men ska alltså här endast studeras i en ”social act”, det vill 

säga i handlingar utförda i en social kontext. Likväl menar Andersson att det 

endast är terminologin som skiljer subjektet från objektet och det blir för mig lite 

oklart om Andersson menar att socialiteten endast står att finna i sina fysiska 

uttryck, och vår sociala natur endast är en förmåga som får oss att handla, eller 

om det handlar om metodologi och att vi inte kan studera vad folk tänker och 
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därför inte kan ha ett studieobjekt placerat innan gesten eller i den handlande 

individens huvud. Det måste finnas en hänvisning och frågan är då när den tar sin 

form?   

Det intressanta hos Andersson är dock hans försök att greppa våra olika stilar för 

socialitet, även om han menar att stilen materialiserar individuell-sociala 

handlingar i socialiteten, men att det sociala objektet upplöses vid rent 

individuella handlingar vilka endast är handlingsobjekt i form av individuella 

beteenden. Jag tolkar detta som att stilen eller sättet vi ”gör” vår kärlek (det sociala 

objektet), är vad som kan studeras i socialiteten, och hur den rena, nakna 

responsiviteten ter sig blir här egentligen lämnat utanför denna teori mer än att 

Andersson slår fast att människan är social och tillvänd till sin natur samt har 

förmågan till perspektivtagande. 

Anderssons tolkning av socialitet är då också, i mina ögon, något mer statisk än 

Meads och erfarenheters inverkan och påverkan på socialiteten saknas i dennes 

analys [i det material jag förfogat över], men studieobjektet socialitet är lika fullt 

”[…] found in the life-process of the group, not in those separate individuals 

alone” (Andersson 1972, s. 58).    

Østerbergs tankar om former för socialitet står än mer i samklang med Meads 

processtänkande. Formerna för socialiteten är här förknippade med olika sociala 

forum eller gemenskaper (Intima, nära, valda, intresse-, tillhörighets-, politiska 

etc. samt samhällsinstitutioner (skola, arbete, sjukvård), där normer och 

värderingar skrivs, och där vår egen grundläggande socialitet i dialektik är med 

att omforma dem och dess former i en ständigt pågående process.  

De flytande formerna för grundläggande socialitet måste dock grundligare 

studeras empiriskt, enligt Østerberg, då det är avgörande för att kunna handskas 

med den då den blottar sig vid konflikter (Wide 2009). En grundläggande 

socialitet existerar men den är formlös och gör vår existens sårbar just när 

formerna för socialitet på högre nivå desintegrerar (ibid.). Resultatet kan bli 

olycklig ensamhet eller anomi (ibid.). Denna olycka kan var farlig både för 

samhället och för individen säger Østerberg, och menar, dessutom att det icke-

sociala eller a-sociala är ett hot. Det senare uttrycktes dock i en lärobok från 1991 

och jag tycker mig se en något mildare ton gentemot avvikare i intervjun med 

Wide från 2009. Klart är dock att Østerberg (utifrån denna studies samlade 

material) inte har någon teori klar för sig angående hur de ”inre” processerna ter 

sig och han missar, i min iakttagelse, att ta i beaktande att ensamhet kan vara ett 

sunt sätt att leva för många – se kap. 4.2 här samt Westberg (2012). 

Att överbrygga falska dikotomier vad gäller individen som enskild, sluten varelse 

i förhållande till den omgivande sociala miljön var den tidiga pragmatismens 

eftersträvade mål (von Wright 2001). Detta har sedan anammats och är i stora 

delar mikrosociologins huvudsakliga intresseområde, det vill säga att visa på hur 

de minsta beståndsdelarna, ord och gester, kan länkas till de stora delarna som 
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abstrakta modeller och samhällsstrukturer (Scheff 2007). Enligt vad som 

framkommit här, kan socialitet ses som en process, ständigt pågående i en 

dialektik mellan yttre och inre handlingar.  Viss avvikande ståndpunkt har dock 

Andersson vad gäller om det sociala objektet kan sägas involvera inre 

handlingar/gester/attityder. Socialiteten ses ändå som en omdanande process som 

troligtvis pågår på och mellan flera plan, men där den grundläggande socialiteten 

ändå ses som aningen okänd, och inte ens Mead kunde ge svar på vad som händer 

när två individer möts som är diametralt olika och inte har någon gemensam 

grund. Agerar vi oetiskt asocialt (vilket är tecken på att ”I” dominerar över det 

sociala ”me”) är vi dessutom till förfång för samhället. Det handlar dock, som jag 

tidigare nämnt, fortfarande om ett ställningstagande från ”I” som i botten ändå är 

härlett ur socialiteten (efter första mötet med en annan människa). Det mänskliga 

står och faller med vår möjlighet till socialitet som tänkande och agerande 

varelser.  

5.2 Relationell socialitet 
Blicken är viktig vittnar flera sociologer om. Scheff betonar att det är viktigt att 

inte stirra någon i ögonen, vilket då kan tolkas som att man gått från att känna 

skam till att bete sig skamlöst (Dahlgren & Starrin 2004). Persson tar upp exempel 

på hur vi kan agera hänsynsfullt ouppmärksamt (han lånar då Goffmans uttryck) 

för att visa på god social kompetens. Persson tar även upp vad Goffman varnat 

för, nämligen att den tidigare hänsynsfulla ouppmärksamheten kan vara på väg att 

förändras mot att istället se den som räddhågsen ouppmärksamhet. Det 

problematiska i detta är då att en sänkt blick kan uppfattas utmanande då den kan 

ge den vi möter uppfattningen att de skulle utgöra ett hot av något slag och den 

nedslagna blicken får en annan betydelse, nämligen: jag är här men jag utmanar 

inte. Som repetition kan sägas att här är det genom att se den andre som objekt, 

och därefter bli medveten om den andre som subjekt som jag själv blir medveten 

om mig själv som objekt och i förlängningen som subjekt. Genom att blunda för 

den andre och inte erkänna honom som subjekt, blir detta ett slags 

självförtingligande, och jag kan således undvika risken att som subjekt hamna i 

en otrevlig situation. Hur en person i ett möte läser situationen beror, som 

nämndes i kapitlet om social kompetens, på alltifrån tidigare erfarenheter, 

förväntningar och samhällsklimat, men inte minst på hur personen genom sin 

personlighet – sin personliga socialitet – har förmågan att, om det krävs, agera 

självförtingligande eller uppföra sig efter situationens krav på dess unika 

socialitet, för att varken uppvisa skam eller skamlöshet. Just att agera skamlöst är 

problematiskt då det skuldbelägger den andre.  

Likväl blir det då tydligt varför vissa väljer ett medium som Internet för att 

utöva/ge uttryck för sin socialitet – eller ännu hellre, ta del av ett annat forum för 

socialitet. Då kommunikation här kan ske utan ögonkontakt, blir det följaktligen 

en intersubjektivitetens frizon för de som söker lösgöra sig från skam utan att 

riskera att skuldbelägga andra. 
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Enligt Tönnies kan socialitet handla om vilja till relation som antingen bygger på 

en naturlig väsenstyrd önskan eller en rationellt övervägd dylik. Det moderna i 

kontrast till det traditionella samhället menar man här präglas av den senare 

varianten, varför vi riskerar att uppleva varandra som abstrakta samhällsvarelser 

där relationerna inte leder till personlighetsutveckling. Samtidigt pekar Mjöberg 

på att det idag finns intresse av att beskriva en annan dimension av socialiteten - 

den Intima. Intimiteten är en fullt riktad social responsivitet medan det i andra 

änden av spektrumet infinner sig asocial responslöshet. Mjöberg, likt 

Hammershoj, poängterar att människor idag gör känslomässiga val till relation, 

och individen själv görs ansvarig för välgång i sitt liv.  

Vad som kan skönjas i dessa teorier om socialitet som relationell är dock, i min 

tolkning, att de inte riktigt lyckas komma ifrån det dualistiska tänkandet, att vi 

istället för att vara en del av en ständigt pågående process på alla plan i bildandet 

av realiteten, så är vi här olika och man studerar hur vi interagerar på olika sätt 

och hur vi förhåller oss till varandra. Jag är Jag som möter Dig och andra i 

samhället, och dessa möten formar oss som individer. Och även om vi 

tillsammans skapar normsystem så gör vi det just som enskilda individer.  

En kopplad tanke till det ovan sagda kan vara att det trots rollövertagande som 

grundförutsättning i interaktionen med andra och en växelverkan mellan jaget och 

rollen som genererar ökad anpassnings- och intrycksförmåga, eller 

skambeläggningen för den delen, ändå är så att man här inte lyfter in den lite högre 

abstraktionsnivån samt kontextens betydelse för analysen av socialiteten – vilket 

dock är fokus för denna uppsats och då kanske befogad kritik i just detta 

sammanhang. Mjöberg tillför dock detta en aning när hon visar på hur den ökade 

individualiseringen ökat trycket på oss individer att själva ansvara får våra lycka 

i att skapa goda relationer. 

5.3 Social responsivitet  

 

Social responsivitet – asocial responslöshet 

Asplunds teori om social responsivitet bygger på en förståelse om att människor 

är socialt responsiva i all interaktion och har förmåga till rollövertagande. 

Människor svarar på ett stimuli/gest från andra människor och ger i sin tur gensvar 

i ett växelspel som Asplund benämner social responsivitet. Likaså ingår vi 

människor i ett dialektiskt växelspel mellan social responsivitet och asocial 

responslöshet, och där den sociala responsiviteten kan avklinga eller snabbt växla 

till asocial responslöshet. Den asociala responslösheten på elementär nivå handlar 

i stort sätt om ouppmärksamhet, medan den avancerade asociala responslösheten 

är färgad av sociala normer och präglar ett avancerat socialt beteende, där 

restriktionerna är starka, men där också, med Meads ord, den asociala personliga 

sidan av jaget i form av ett starkt ”I” kan agera utifrån individuella karaktärsdrag. 

Ett ”I” som kan agerar högdraget och i viss mån även oetiskt.  
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Asplund härrör grundbegreppet social responsivitet till de två motsatsparen 

socialitet - asocialitet och responsivitet – responslöshet. Asplunds teori sträcker 

sig dock inte över den elementära nivån utan där finns en väldig överbyggnad där 

avancerade reflexiva beteenden råder. Denna har inte Asplund berört och detta 

skapar problem vid analys av socialiteten som fenomen, vilket även andra 

sociologer som sökt tillämpa hans teori har påpekat (exempelvis Berg 2015). Hur 

den asociala responslöheten fungerar på elementär nivå är också, som tidigare 

konstaterats, outforskat hos Asplund och liknas endast vid ouppmärksamhet. Som 

nämnts i resultatet menar Asplund att människan hela tiden pendlar mellan att 

vara socialt responsiv och asocialt responslös förutom i ett tänkt ”naturtillstånd”, 

och kanske är Asplunds åsikt att den abstrakta samhällsvarelsen är något nytt och 

grundat i våra politiska kontrakt, det som ligger till grund för att denna aspekt 

utesluts, men då människan fötts in i någon form av gruppkonstellation med makt- 

eller arbetsfördelning sedan urminnes tider, känns det ändå som att perspektivet 

(den asociala responslösheten) borde belysas även på den konkreta nivån i den 

”rena” socialiteten. Frågan är då om teorin över huvud taget är tillämpbar, och 

frågan är då egentligen när eller på vad/vem? Asplund har dock, som sagt, inte 

haft för avsikt att säga något om den avancerade asociala responsiviteten, men då 

han hävdar att den ändå förekommer i dialektisk pendling med den sociala 

responsiviteten i det elementära beteendet så blir detta väldigt komplicerat. En 

slags tillvändhet som liknar Anderssons socialitet framkommer här, och 

erfarenheter lämnas därhän. Frågan är hur tillämpbar denna teori är? 

För att eventuellt bättre kunna åskådliggöra Asplunds teori på det elementära 

sociala planet har jag konstruerat en fyrfältstabell – se figur 1, där de skuggade 

rutorna inte behandlas i Asplunds teori och den asociala responslöheten uttrycker 

bara ren ouppmärksamhet. Asocial responsivitet samt social responslöshet skulle 

då inte existera på den elementära nivån och kanske då inte heller på den 

avancerade abstrakta nivån. Detta säger Asplund ingenting om.  
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Det intressanta, som jag ser det, är att medan Asplund förstår den asociala 

responslösheten som något kulturellt inlärt i form av normstyrda beteenden – dock 

i en elementär form som vanlig ouppmärksamhet –, beskriver Mead denna 

personliga asociala sida – märk väl även den socialt härledd – som något av det 

den självcentrerade personen visar upp för att hävda sin egenhet och 

överlägsenhet gentemot gruppen. Asplund tillstår dock - som vi minns från citatet 

tidigare i kapitel 3.3 – att en asocial responslös varelse är, ”[…] svårflirtad, trög 

(i motsats till ivrig) och stel, vuxen, förnuftig, misstänksam och självmedveten”, 

och att en avancerad socialitet existerar som överbyggnad till den elementära, och 

där erfarenheter finns samlade.  

För att underlätta förståelse har jag försökt visualisera detta genom att utveckla 

min tidigare figur, och nu där lagt till den saknade dimensionen för den 

avancerade socialiteten – se figur 2. Kan dock medge att den avancerade 

socialiteten borde ligga i ett högre plan. 

 

Här ingår då förutom den sociala responsiviteten och den asociala 

responslösheten, även asocial responsivitet och social responslöshet existera i 

form av exempelvis överreaktion respektive ignorans.  

Tillstås kan också att Asplund har, som jag varit inne på tidigare, också skrivit om 

hur Attributionsprocesser i vardagslivet påverkar hur vi tolkar varandras gester i 

ett försök att förstå växelspelet/förskjutningarna mellan social responsivitet och 

asocial responslöshet. Detta tillsammans med att också Berg ser problem med att 

göra skillnad på avancerad asocial responslöshet och negativ responsivitet (hos 

Berg likställd med avancerad, vald, reflexiv social responsivitet) är här intressant, 

och ger egentligen skenet av att någon responslöshet eller asocialitet (icke-

socialitet) inte existerar utom i ett naturstadium, vid ovald ouppmärksamhet (det 

vill säga vid avsaknad av uppmärksammad stimuli alt. vid stört fokus) eller hos 

nyfödda. Här kan också nämnas exemplet med de intagna på mental institution 

där det asociala beteendet att vara tyst och responslös uppfattas av personalen som 
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ett asocialt sjukt beteende, medan Goffman bedömer det som friskt i allra högsta 

grad. Det blir problem att i rätt ruta exempelvis placera in ett asocialt agerande i 

avsikt att också ”tiga ihjäl” en fiende (i Asplunds exempel kapitel 3.4), eller 

gesten/responsen att titta ner i marken vid ett möte för att inte verka utmanande 

eller helt enkelt beroende på skam – som vi sett är oerhört förknippat med 

socialitet. Figur 2 har alltså egentligen ingen explanansmöjlighet utan bör kanske 

revideras genom en tredje dimension – kanske för den rådande situationsbundna 

och eventuellt genomkorsade socialiteten som även involverar de agerande 

parternas personliga preferenser för socialitet – eller överkorsas helt.  

 

 

Kontentan i min analys blir att Asplunds teori är meningsfull genom att öka 

förståelsen av vår responsivitet, men ändå svår att utgå ifrån vid studiet av 

socialitet som fenomen – eller för den skull som teori vid analys av andra fenomen 

– då den asociala responslösheten är outforskad och det egentligen verkar som att 

alla dessa responser är lika sociala antingen de är rationellt övervägda, 

känslomässiga, eller i det närmaste kroppsligt reflexmässiga (ty även de kan vara 

socialt inlärda utifrån Meads teori i framförallt Engdahls tolkning där även 

känsloyttringar internaliseras om vi minns flickan som lekte med avföring). 

Reflexmässig ouppmärksamhet – i bemärkelsen att bli störd – handlar dessutom 

om det fysiologiska faktumet att vi inte kan fokusera på mer än en sak samtidigt 

och vi kan inte vända oss mot något utan att vända oss från något annat. Det 

handlingar dock, med stöd av flera teorier, om responser, handlingar och 

reflektioner på flera plan vilket gör en tvådimensionell figur värdelös. Den 

asociala responslösheten bör vidare studeras i både den konkreta och den 

abstrakta socialiteten. Med Engdahls ögon kan den oreflekterade responsen verka 

reflexmässig, men vara lika fullt socialt härledd.  
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Grader av socialitet 

Värt att nämna är här också det exempel på en högre grad av social responsivitet 

som Asplund menar att barnen som vevade långsammare (25 procent) i Tripletts 

experiment visade prov på. Att prestera sämre i närvaro av andra människor kan 

helt enkelt bero på en form av socialitet som inte kräver lika mycket stimuli för 

att kopplas på, och som även har svårare för ett självförtingligande beteende. 

Likaså är experimenten med isolering av individer intressanta ur samma aspekt. 

Då runt 30 procent både friska och psykiskt sjuka klarade av, och till och med njöt 

av isoleringen, skulle även detta kunna tyda på en form av socialitet som får sitt 

lystmäte av socialt umgänge lättare tillfredsställt, kanske enbart genom de inre 

processerna därför (de inre dialogerna), och dessutom föredrar denna 

kontemplativa tillvaro.  

Vid läsning av citatet i stycket om asocial responslöshet (kap. 3), där densamma 

även benämns som avancerad, finner jag det för troligt att den person som 

beskrivs här med epitet som förnuftig, misstänksam, självmedveten, skeptisk och 

aldrig riktigt helhjärtad deltagare i den pågående sociala processen, mycket väl 

skulle kunna uthärda en isolering under en längre period. Ett stillsammare 

kontemplativt liv lockar många av någon anledning, och om vi nöjer oss med att 

tolka detta som att det finns personliga socialiteter som har olika stora krav på 

mängden social stimuli, som vill välja formen för den och som gärna väljer 

tillfälle för den, så kanske vi kan börja förstå vad socialitet är och varför vi 

upplever den så olika.  

Här kommer också – vilket även Asplund påpekade – in ett behov av att tolka 

människor som i stora delar styrda av sitt belöningssystem. Asplund påpekar att 

den sociala responsiviteten inte förutsätter en belöning, det vill säga den kräver 

ingen direkt utlösande faktor eller rationellt mål. Grupptillhörighet, menar 

Asplund, kan dock ses som dold belöning, varför min nyfikenhet väcks till att 

ställa frågan om personer, som agerar mer eller mindre socialt respektive asocialt 

– eller som jag var inne på tidigare kräver olika mängd social stimuli – möjligtvis 

även har gradvis differenta belöningssystem.  

Avslutningsvis kan dessa tendenser, vad gäller skiftande önskemål om grad av 

och form för socialitet, antyda liknande problematik med att tolka människors 

beteende utifrån resonemangen om responsivitet kontra responslöshet.  

Individualitetsformer 

Som vi nu sett är människan vid medvetet tillstånd och öppen för stimuli, alltid 

en del av ett socialt sammanhang och svarar responsivt utifrån den personliga 

erfarenheten och i samklang med rådande socialitet. Hon svarar sig själv och hon 

svarar andra genom ett aktivt agerande eller genom ett i huvudsak valt icke-

agerande. 
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Som svar på vad en individ är gav Asplund svaret att det rör sig om en unik 

”individualitetsform” som består av ”[…] de specifika hänseenden i vilka 

människan är social och asocial samt responsiv och responslös”. För en förståelse 

av socialitet i vidare mening, ser jag dock att ur ett aktörsperspektiv är det således 

socialitetsformer som blir studieobjektet, och om vi även tillstår att det asocialt 

responslösa, efter naturtillståndet handlar om avancerat socialt beteende, känns 

detta helt korrekt.  

5.4 Personlighetens socialitet 
 

Socialitet i forskningen 

Även Berg har sin utgångspunkt i Mead och poängterar vikten av att överbrygga 

tendensen att tänka dualistiskt. De inre sociala processerna måste ses i ett 

dialektiskt samspel med de yttre och så även mellan individ och samhällsnivå. 

Berg går sedan ännu längre och menar att bryggor även behöver byggas mellan 

olika discipliner både inom Beteendevetenskaperna, men även mellan dessa och 

framförallt neurologi och kognitionsvetenskap. Det enskilt största hoppet sätter 

dock Berg till den ”sociala socialpsykologin” som han menar bör kunna erbjuda 

ett socialitetens begrepp som här ses som överordnat. Även om vissa 

förutsättningar visserligen finns att studera i biologin så är Jaget (”I” och ”me”) 

”[…] inte så mycket en substans som en process i vilken konversationen med 

gester blivit internaliserad inom en organisk varelse” (Mead 1976, s.135), vilket 

ger att det sociala kan lokaliseras i den interaktionella sfären (socialitetens sfär) 

och varför studiet av socialiteten följaktligen bör ha sitt fokus och sin 

utgångspunkt där. Vi kan inte förstå det sociala genom att titta på dess individuella 

aktörer, och inte heller enbart utifrån att studera samhällsstrukturer.  

Former för socialitet 

Enligt Mead utgör ”I” och ”me” tillsammans en personlighet som existerar och 

exponeras i den sociala erfarenheten, och Berg menar att det är den oändligt 

pågående spiralformade socialitetsprocessen som bör studeras utifrån antagandet 

att människan är en social varelse med en ”basal spontan tillvändhet” som kräver 

social stimuli. Denna Personlighetens socialitet är en emergent process 

genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet där den reflexiva förmågan 

gör skamkänslor till betydande del ansvariga för hur personligheten utvecklas och 

identiteten formas. Drar man sig också till minnes Simmels tankar om samhället 

som en process ständigt skapandes i människor handlingar kan en överbryggande 

tanke formas. För att förstå samhället och det sociala på alla nivåer krävs med 

andra ord en ökad förståelse för den mellanmänskliga sfären och dess 

socialitetsprocess vari både personligheter och samhälle formas och utvecklas; 

detta dessutom i dialektik mellan nivåerna och så även i aspekten tid och rum, där 

framtid och dåtid möts i människors medvetande och miljöer alltid spelar en viktig 

roll för socialitetens form. 
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Vad gäller social deprivation menar Berg att avsaknad av social stimuli blir 

outhärdligt och personlighetsförstörande, om man inte kan föra en givande inre 

dialog, som Berg menar exempelvis kräver en religiös övertygelse. Hade här varit 

intressant med en vidareutveckling på detta område, då Berg ändå antyder att vissa 

klarar av isolering bättre än andra. Kanske inte alla skulle klara av klosterliv lika 

bra? Det ter sig, åter igen (om vi minns bland annat Tripplets studie), som att det 

handlar om att olika individer föredrar olika personliga former för socialitet.  

5.5 Socialitetens dilemman 
Studerade fenomen, social kompetens och ensamhet, sägs prägla ett ökat krav på 

individers sociala förmågor, respektive ifrågasätta dem när ett förutfattat 

önskemål om gemenskap inte föreligger. Spänningsfältet individ – samhälle 

verkar med andra ord öka i intensitet och med en förskjutning mot ett utkrävande 

av ansvar för upprätthållande av samhällsfunktioner, till individnivå.  

Social kompetens 

Social kompetens anses här i ett snävt perspektiv som individens förmåga till 

anpassning och samspel med andra människor, men ur ett vidare perspektiv anses 

det innefatta även individens relation till samhället.  

Samhällsutvecklingen, menar Persson, har medfört ett ökat tryck på oss som 

individer att själva hitta platser för samvaro, och i ökad grad vara benägna att 

anpassa oss till förändrade spelplaner för det sociala spelet. Vi ses som sociala 

aktörer med ökad valfrihet, men också ansvariga för våra framgångar. Detta ökar 

risken för social rädsla och ångest menar Persson.  Den ökade rädslan för att vistas 

på offentliga platser, och den globala oron, har även ökat påfrestningarna på vår 

sociala förmåga vid tillfälliga möten. Det sociala, föränderliga – och införlivade 

– samhällsklimatet, samt svårigheten i att tolka situationer på offentliga platser 

eller i möten med obekanta, har gjort det svårare för alla att bemästra sociala 

situationer. En nedslagen blick kan vara hänsynsfull ouppmärksamhet eller 

räddhågsenhet eller kanske ett högdraget beteende eller…  

Det vidare perspektivet på social kompetens har således blivit det förhärskande 

eller snarare infiltrerat upplevelsen av fenomenet i det snävare perspektivet. Det 

har blivit svårare att vara säker i sitt uppträdande i en föränderlig värld, där en 

medvetenhet om de rådande sociala samhällsnormerna tas för givet och individen 

görs ansvarig för sin egen framgång i livet.  

Social kompetens som socialitet 

Person gör en ganska omfattande analys av vad social kompetens är och vad som 

aktualiserat detta begrepp i det sen-moderna, individualiserade samhället. Social 

kompetens, menar Persson vidare, handlar om att kunna relatera till andra 

individer, till andra i grupp eller till samhället i stort, med bibehållet mått av 

autonomi.  Att vi uppmärksammar denna förmåga idag, menar Persson, beror på 

att det nu är individen som står i fokus, och detta handlar om individuella 
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förmågor i gängse tappning. Man tolkar inte problemen inom barnomsorg, skola 

och arbetsmarknad utifrån kollektiva tolkningsramar, utan vill hitta lösningar på 

individnivå. Brist på social kompetens lyfts fram som ett avvikande beteende i 

form av inåtvända, försiktiga eller stökiga barn, tysta elever och dålig 

samarbetsförmåga, vilket leder till utstötthet, arbetslöshet och utanförskap. 

Lösningarna utarbetas exempelvis i form av anpassningsövningar, lärarutbildning 

i hanterandet av tysta elever samt övningar i kundbemötande på 

Arbetsförmedlingen etc.. 

Det blir tydligt att ”tysta elever” eller långtidsarbetslösa anses ha ett avvikande 

beteende - eller en brist - att råda bot på, och då kraven på individen att anpassa 

sig snabbt, själv hitta former för samvaro och samtidigt kunna hävda sin 

autonomi, ökar trycket på den personliga socialiteten. Kan det vara så att 

samhället misstolkat vissa andra former av socialitet som visserligen kan te sig 

annorlunda i möten med obekanta, men som – om vi förstår det utifrån Bergs teori 

om socialitet – genom den emergenta processen i lagom doser av social träning 

även kan hjälpas att fungera socialt inom exempelvis arbetslivet. Troligtvis kan 

de dock inte tvingas att älska det gängse gemenskapsprogrammet, och heller inte 

bli några experter i social fysisk samvaro. 

Den inbyggda paradoxen 

Då brist på social kompetens idag ses som ett avvikande beteende, görs särskilda 

insatser för barn och elever som är tysta eller uppvisar ovilja till lek i alla 

sammanhang. Persson är inne på att den kollektiva tolkningsramen – socialiteten 

i den aktuella miljön i min förståelse - kanske borde ligga till grund för analyser 

istället. Finns utrymme för alla att utvecklas genom sina preferenser för personliga 

socialitetsformer? Studien om social kompetens väcker frågor. Råder jämlikhet 

för social samvaro? Utifrån resultaten i denna studie finns socialiteten hos alla och 

i alla sociala sammanhang, men viktigt är också att förstå att de sociala 

processerna inte avstannar vid en fysisk separation av individer, utan processen 

fortgår inom var och en av oss. Att vara lite försiktig eller att inte alltid vilja leka, 

betyder inte per automatik att det är fråga om brist på social kompetens, socialt 

trauma eller sjukdom. De sociala processerna – tolkade utifrån här presenterade 

teorier och då i synnerhet Bergs teori om personlighetens socialitet – pågår hela 

tiden och ingen identitet är statisk utan emergerar genom de dagliga sociala 

interaktionerna, och individer responderar alltid på stimuli antingen genom social 

responsivitet eller genom att agera asocialt responslöst - vilken resultatet i denna 

studie visat kan handla om en mer avancerad övervägd responsivitet alternativt 

annan socialitetsform. Om det är så att närvaron av andra inte är en sporre till 

kreativitet hos alla, så kanske det istället är så att man ska erbjuda flera olika 

former för samspel och utforma kreativa miljöer på ett mer differentierat sätt.  

Att, likt Asplund, förutsätta grupptillhörigheten som en dold belöningsfaktor och 

dessutom anse den sociala responsiviteten vara kravlös, kan kanske vara 

förödande för en god förståelse. Det ligger en inbyggd paradox häri som jag ser 
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det. Att förutsättas stimuleras av gruppenergier, de facto finna ett större nöje av 

solitär kontemplation, och samtidigt vara lika socialt responsiv som alla andra, 

verkar ge ett socialitetens dilemma på individnivå som försvårar existensen för 

den drabbade, och en tolkning av problemet. När vi dessutom hålls individuellt 

ansvariga för vårt välmående är det förhållandevis icke-accepterande 

samhällsklimatet problematiskt där gemenskapsprogrammet är norm.  

Om socialiteten, vilket flera teorier här pekat på, grundar sig på den mänskliga 

förmågan till perspektivtagande och personliga preferenser i ett brett spektrum av 

önskemål om form/miljö/mängd, och asocial responslöshet egentligen inte 

existerar utan snarare handlar om en avancerad form av socialitet som behöver 

förstås bättre, kan kanske missuppfattningen om att den existerar ge ett 

socialitetens dilemma i många sociala sammanhang. Ett socialitetens dilemma för 

individen som inte delar önskan om den rådande normen för socialitet, men också 

för samhället som kanske inte förstår problemet och gör missriktade insatser eller 

inga insatser alls. 

Avskildhetens dilemma 

Westberg signalerar i sin studie om ensamhet att i dagens samhälle är det många 

som kämpar i utsatthet med mobbning, krav på anpassning inom skolans värld, 

fortsatt dubbelarbete med stort omsorgtagande eller arbetslöshet, men som trots 

detta vill visa upp ett slags skenbart välstånd då ansvaret för detta att kunna ”leva 

väl”, kommit att falla tungt på var och en av oss. Att skylla på omständigheter 

eller ”staten” är heller inte längre möjligt i samma utsträckning som tidigare. Vi 

är idag alla ”vår lyckas smed” och väljer människor att dra sig undan – högryggat 

eller inte – så är det ändå så att de måste stå till svars för sitt agerande. Detta 

utkrävande av ansvar är kanske inte alltid uttalat, utan ligger inbakat i den rådande 

individualiseringen och normen för socialitet som idag är härskande. Vi har inte 

bara att förhålla oss till den lilla gemenskapen i byn som kräver anpassning utan 

krav på autonomi och vi kan således inte längre vila i socialiteten utan pressas att 

förklara oss inför den, och då det kan handla om en pågående process leder det 

bland annat till ökad självreflektion och ökad risk för stigmatisering som avvikare 

då känslan att inte leva upp till normen blir för stor och stämplingen ständigt 

upprepas; trots att avvikarna själva vet att de är fullt normala med en självklar 

önskan till interaktion med andra, fast på sitt sätt. I avskildhetens dilemma ligger 

just önskan om att slippa undan en aning och söka lugn, djup och autenticitet, men 

samtidigt ändå söka kontakt för bekräftelse på sin sociala existens som människa, 

samt troligtvis även för att dela skammen som socialitetens norm idag ålägger de 

som inte följer dess självklara önskan om fysisk social gemenskap.  

Westbergs konklusion att ensamhet är enskildhet utan känsla av reell eller 

imaginär inkludering, medan avskildhet istället innebär enskildhet med en känsla 

av reell och imaginär inkludering, gör avskildhetens dilemma så mycket svårare 

att finna en lösning på. Är människor ensamma och söker kontakt och social 

samvaro så är det i regel det som samhället idag försöker erbjuda i form av kurser 
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i ”social kompetens” eller andra ”inomsociala” aktiviteter. Är det istället så att 

någon söker en annan form för socialitet i små konstellationer eller rent av på 

distans är denna form av ”utomsocial lösning” inte något som samhället varken 

uppmuntrar eller erbjuder, utan endast misstänkliggör och inte ens försöker finna 

råd på. 

Även Westberg ger således vid analys ett bidrag till förståelsen om socialiteten 

som allmänmänsklig, och ett behov hos alla friska individer. En friskhet som dock 

idag är under stor påfrestning hos många som känner stort tryck att behöva 

förklara sig och sitt leverne antingen som ensamma eller avskilda. Det kan alltså 

handla om olika önskemål om form för socialitet, situation/miljö härför och 

mängden av social samvaro för olika individer, och även om det idag finns 

populära nördar på TV som exempelvis huvudkaraktärerna i ”Big Bang Theory” 

så är det ändå så att vi oftast skrattar åt dem istället för med dem. 

Westbergs studieobjekt är gemenskapsförhållandet som för många är 

problematiskt och spänningsfyllt på flera sätt, antingen det handlar om att man 

vill ha mer eller mindre gemenskap. Detta studieobjekt kan med lätthet jämföras 

med studieobjektet socialitet och dess spänningsfyllda problematik som för 

många handlar om att de känner sig missförstådda och inte bekväma i den rådande 

normen för socialitet som gemenskapssökande. 

I socialitetens dilemma på den gemensamma överindividuella socialitetsnivån 

(grupp och samhälle) verkar alltså problemet ligga i att socialiteten – som 

Westberg kom fram till – är genomkorsad av skillnad och att lösningar och 

förståelse endast sökes på individnivå, där jag nu vill tillägga att analysen ofta 

saknar både en förståelse av socialitetsformer och den tredje dimensionens 

betydelse, istället för att söka ändra de miljömässiga förutsättningarna för att ge 

mänsklig samvaro chans att etableras utan skambeläggning och stigmatisering. 

Socialitetens dilemma 

Som avslutande reflektion ter det sig som, om än med viss begränsning till det 

västerländska samhällsklimatet, att socialiteten kan uppfattas som genomkorsad 

av skillnad vilket ger konsekvenser på alla vanligt refererade nivåer av existens: 

individ, grupp och samhälle. Förutom dessa nivåer har dock även den globala 

nivån, tillsammans med det simultana informationsflödet världen över, gjort att 

individualiseringens krav på val av tillhörighet utsatt den personliga socialiteten 

för ett väldigt högt tryck. Det skulle kunna sammanfattas som att socialitetens 

dilemma på en överindividuell nivå de facto är trefaldigt härledd ur: 

1. Personliga socialiteter - form/miljö/mängd => genomkorsad socialitet 

2. Samhällets krav på individen att finna tillhörighet och anamma 

gemenskapsprogrammet 

3. Globalt samhällsklimat 
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5.6 Kritisk reflektion 
För att citera Østerberg när han beskriver sociologins uppgift som en reflekterande 

och tänkande verksamhet, bör ett sociologiskt studium vara att  

[…] söka ge en begreppsmässig förståelse av den samhällsförståelse som man 

i det dagliga livet bara har en känslomässig uppfattning om, som man 

förnimmer och anar, således att göra den latenta samhällsförståelsen manifest. 

En sådan uppgift består i att tolka eller tyda samhällsförhållandena och de 

mellanmänskliga relationerna (på samma sätt som man tyder skriftliga 

tecken) och blir därigenom till ett slags tolkningskonst (hermeneutik). Denna 

kommer inte att leda fram till teorier, utifrån vilka man kan förutsäga framtida 

samhällsförhållanden, men kan verka till att göra samhällsmedlemmarna 

(begreppsmässigt) medvetna om samhället och sina relationer till det. 

(Østerberg 1991, s. 164-165) 

Jag har i denna studie försökt följa dessa, som jag ser det, goda råd och vill vara 

tydlig med att jag inte ser resultatet som sanningar utan snarare möjliga bidrag till 

en ökad förståelse av mitt studieobjekt socialitet. Jag vill också hävda att fortsatt 

forskning på området socialitet är nödvändig för att, som Østerberg påvisar, ge 

människor en begreppsmässig medvetenhet vilket underlättar samvaro på nära 

nivå, men även samvaro på högre nivå som abstrakta samhällsvarelser.  

Valet att göra en kvalitativ forskningsöversikt för att besvara mitt syfte tycker jag 

har fallit väl ut. Då syftet var att få överblick över forskningsfältet var exempelvis 

intervjuer heller inget alternativ. Jag har dock också varit tydlig med att de texter 

jag behandlat inte varit alltäckande på området på något vis, utan snarare, vad jag 

funnit, representativa inom olika synsätt (teman) och frekvent refererade till – 

även sinsemellan –, vilket jag ser som tecken på att de har god förankring i den 

sociologiska vetenskapliga förståelsen inom fokus (socialitet som begrepp och 

fenomen) för denna uppsats. Att nå ren objektivitet genom att beskriva alla 

perspektiv på socialitet som finns inom valt paradigm är heller inte min 

uppfattning om objektivitet, vilket inte heller skulle följa min konstruktionistiska 

övertygelse, utan vad en forskare kan göra är att ”[…] explicitgöra sina 

värderingar eller perspektiv. Objektivitet i denna riktnings mening är av typen: 

»Detta är mitt perspektiv, och från det följer det sagda»” (Andersson 1972, s. 65).  

God validitet, det vill säga att jag verkligen studerat teorier om socialitet eller 

aspekter av det, har säkerställts genom att texterna dels framkommit vid sökning 

på just socialitet, samt att jag bara använt mig av sekundära uttalanden från 

välrenommerade författare som hävdat att så varit fallet. Även om generella 

definitioner av begreppet socialitet alltså framställts i inledningen, så är det inte 

dessa som väglett mig i arbetet. 

Förutom en viss begränsning av litteraturens omfång kan likaså tillstås att det inte 

varit författarnas hela livsverk eller ens hela enstaka teorier eller perspektiv som 

redogjorts, utan deras tankar och idéer om studieobjektet för detta arbete, 

nämligen socialitet eller någon aspekt av det. Här måste påpekas att det 
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naturligtvis kan finns lämpliga delar av författarnas teorier som inte uppdagats 

eller som ratats på grund av nämnda utrymmesbrist. Bland annat saknas en 

djupare genomgång av Goffmans dramaturgiska perspektiv, där exempelvis 

begreppet rolldistans skulle kunna ge bidrag till en ökad förståelse om hur denne 

författare såg på fenomenet socialitet. Det mest intressanta vad gäller Goffman 

hade ändå varit att iakttaga hur han skulle tagit sig an att studera den sociala 

interaktionen i cyberrymden, det vill säga på internet, där de fysiska attributen och 

signalerna inte går fram på samma sätt. Ibland nyttjas fasta symboler för känslor 

i form av smileys eller emoijer, men mycket av de subtila signalerna uteblir om 

än ungdomar idag lärt sig nyansera ganska bra med hjälp av dessa tecken och 

bokstavskombinationer. 

Att jag valt ett begränsat antal böcker och studier kan naturligtvis också ha ökat 

risken för övertolkning, det vill säga att jag påverkats i bearbetning och tolkning 

för att jag önskat få fram mer ur materialet som motsvarar mitt syfte, än där 

faktiskt finns. Detta upplever jag inte har varit något bekymmer, snarare tvärt om. 

Mycket har funnits att utforska i varje teori och snarare är det så att vissa delar av 

teorierna kunde ökat förståelsen av socialitet än bättre, som i ovan nämnda 

exempel med Goffmans begrepp rolldistans. 

Resultatet kunde kanske även ha sett annorlunda ut om jag använt en helt annan 

metod, vilket jag var inne på från första början. En stor enkät bestående av öppna 

frågor med enstaka uppföljande djupintervjuer hade givit mig möjligheten att 

kanske få en mer nyanserad bild av mitt studieobjekt, men kanske också en mer 

konkret förståelse för vad socialitet kan vara, hur den varierar, och hur man kan 

beskriva den i vardagliga ordalag. Nu i efterhand är jag dock fullt övertygad om 

att jag gjort helt rätt, och sägas kan att analysen av de empiriska studierna ändå 

givit en än bättre förståelse av socialiteten, och hur den också framstår som 

genomkorsad.  

Tilläggas kan också att även om socialiteten anses vara universell för människan 

som social varelse så kan generaliserbarheten i teorierna skifta beroende på vilken 

nivå av existens eller vilka abstraktionsnivåer som teorin säger något om. Asplund 

är exempelvis på det klara med att den elementära responsiva socialiteten är 

generaliserbar, medan den abstrakta är kontextbunden och inte ens existerade i 

förindustriella samhällen. Goffmans teorier om iakttagna beteenden är kanske för 

kontextbundna för att vara tillämpbara i andra kulturer där skam som känsla 

existerar men om/då den är en socialt härledd inte har samma betydelse för 

socialiteten i relationer. Om man ser socialiteten som en emergent process på flera 

plan så är den naturligtvis kontextbunden i hur den yttrar sig, och för socialitetens 

dilemman betyder det att de troligtvis existerar i olika kulturer men ser olika ut 

beroende på normer och värderingar i det aktuella samhället, samt vilka 

personliga socialiteter som interagerar i den aktuella miljön. Det sociala trycket 

på individen att framstå som autonom exempelvis, varierar med samhället i fråga. 
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6. KONKLUSION 

Bidraget utifrån resultatet i denna studie går lite längre i beskrivandet av socialitet 

än den i inledningen framförda allmänna förståelsen av socialitet som förmåga att 

vara social eller bara umgänge (NE.se 2016). Konklusionen blir att vi kan förstå 

människor som sociala varelser och att utifrån ett mikrosociologiskt paradigm kan 

socialitet ses … 

... som en emergent process grundad i perspektivtagande, ständigt pågående i en 

dialektik mellan yttre och inre handlingar. Om de inre handlingarna skall iakttagas 

och ses som del av socialiteten som studieobjekt är dock lite olika från teoretiker 

till teoretiker. Den nakna konkreta socialiteten behöver studeras vidare menar man 

här, vilket Asplund och Berg inom sitt teoribygge till viss del försökt sig på och 

som redovisas inom temat för Social responsivitet respektive Personlighetens 

socialitet. 

… som relationell grundad i tanken om att det är trygga, säkra sociala band som 

utvecklar trygga individer. Förmågan till rollövertagande och intrycksstyrning ger 

människor möjlighet att bemästra sina framträdanden för att undvika skam, vilken 

är känslan som får oss att tvivla på vilken respekt vi bör åtnjutas, och vilka 

möjligheter vi har att känna tillhörighet. Att känna tillhörighet i tillfälliga, 

stämningsfyllda och självvalda gemenskaper är idag viktigt, och enligt studier 

önskas ofta konkret socialitet i intima relationer. Ett något mer dualistiskt 

tänkande kan skönjas bland här refererade teoretiker. 

… som social responsivitet vilken i en dialektisk växelverkan med asocial 

responslöshet förklarar mänskligt beteende på det elementära planet. Den ökade 

förståelsen för den konkreta, nakna, formlösa socialiteten grundar sig i 

människans förmåga till rollövertagande, men det är egentligen i inskränkningar 

i vår sociala responsivitet som en individualitetsform utvecklas. Det vill säga på 

en högre abstraktionsnivå och inte i den konkreta socialitetens responsorium. Då 

den asociala responslösheten hos Asplund lämnas outvecklad förblir även teorin 

outvecklad, vilket jag i min analys försökt råda bot på genom ett förslag om att 

det istället för att handla om asocial responslöshet i tid och otid eller i högre eller 

mindre grad hos olika individer, istället handlar om olika socialitetsformer med 

skiftande önskemål om social samvaro. 

… som en personlighetsutvecklande socialitet, där alltifrån socialt härledda 

känslor till den abstrakta samhällsmedborgarens ibland skamfyllda agerande 

belyses. Den personliga socialiteten kan här förstås som en emergent spiralformad 

dialektisk process genomsyrad av elementär och avancerad responsivitet, där 

reflexivitet och skam har stor betydelse för utvecklandet av en identitet som inte 

ska förstås som statisk på något sätt. Det Berg tillför är en teori om socialiteten 

som eget bärande förklaringsbegrepp. Det är inte personligheten som är 
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förklarande för mänskligt agerande utan socialiteten har ett överordnat 

explansanspråk.  

Bidraget har också utökats av de empiriska studier som analyserats med fokus på 

socialiteten som begrepp och fenomen, och detta har, tillsammans med forskarnas 

egna iakttaganden, påvisat att fenomenet social kompetens idag är mer 

komplicerat än i forna samhällen där kravet på anpassning istället nu bytts mot 

hur individen klarar kravet på autonomi samtidigt med konformitetstrycket, och 

det ökade ansvarsutkrävandet på individnivå. Om individer visar tecken på 

bristande social kompetens eller anses udda på grund av vald avskildhet – fast det 

kanske egentligen handlar om att de föredrar andra former för, kontexter för eller 

mängder av social samvaro – landar detta i ett för individen upplevt dilemma då 

det från samhällets sida dessutom ses som att individer idag, i alla fall i vårt 

västerländska samhälle, själva äger alla möjligheter till självförverkligande.  

Jag har presenterat flera teorier om socialitet. De skiftar lite i fokus och 

analysnivå, men jag kan här utifrån dessa samt med stöd från de empiriska 

studierna föreslå att genom skärskådning av den genomkorsade socialiteten kan 

en ny diskurs komma i bruk, vilket skulle underlätta för samhället och dess 

invånare, samt småningom skingra socialitetens dilemman på flera nivåer. Jag 

förespråkar därför fortsatt forskning och teoribildning på detta område. Det nu 

beskrivna – om än inte på något sätt kompletta – mikrosociologiska paradigmet 

om socialitet kan, som jag ser det, bidra till en dylik diskurs och därav vara 

behjälplig vid vidare studier inom nämnda problemområden. 
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reflexivt rollövertagande 
-Socialt object 
-Individuell-sociala 
handlingar 
-Stil/sätt för socialitet 
-Naken formlös socialitet 
 

... som en emergent 
process grundad i 
perspektivtagande. 
Den nakna konkreta 
socialiteten behöver 
studeras vidare.  

Ferdinand Tönnies 
 
 
Jessica Mjöberg 
 
L. G. Hammershoj 
 
Erving Goffman 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Scheff 
 

Mjöberg 2011 
Tönnies 2001 
 
Mjöberg 2011 
 
Hammershoj 2001 
 
Wide 2011 
Goffman 2009 
Dahlgren & Starrin  
2004 
Scheff 2006 
Goffman 2014 
Dahlgren & Starrin  
2004 
Dahlgren & Starrin  
2004 
Scheff 2014 

-Vilja till relation 
-Gemeinscahft/Gesell-
schaft 
-Intimitet som socialitet 
 
-Tuning in union with 
others 
 
 
 
 
-Self-sentiments 
-Face-work 
-Intrycksstyrning 
 
-Trygga, säkra sociala 
band  
-Shame system 

… som relationell 
grundad i tanken om 
att det är trygga, 
säkra sociala band 
som utvecklar trygga 
individer. 
Rollövertagande och 
intrycksstyrning ger 
människor möjlighet 
att bemästra sina 
framträdanden för 
att undvika skam. 
Självvalda 
gemenskaper är idag 
viktigt, och enligt 
studier önskas ofta 
konkret socialitet i 
intima relationer. 

Johan Asplund Asplund 1987a 
 
 
 
 
Asplund 1987b 
Mead 1976 

- Social responsivitet 
-Responsorium 
-Asocial responslöshet 
-Konkret och Abstrakt 
socialitet 
-Beteendeprofiler 
-Begynnande handling 

Socialitet kan ses 
som social 
responsivitet vilken i 
en dialektisk 
växelverkan med 
asocial responslöshet 
förklarar mänskligt 
beteende på det 
elementära planet.   

Lars-Erik Berg Berg 2003 
 
Berg 2001 
Berg 2015 
 
Stier i Berg 2015 
Berg 2015 
 
 
 

-Individualitetens 
paradox 
 
-Personlighetens 
socialitet 
 
-Avancerad social 
responsivitet 
-Personlighetens 
dialektik 
-Den emergenta 
processen 

Den personliga 
socialiteten kan här 
förstås som en 
emergent 
spiralformad 
dialektisk process 
genomsyrad av 
elementär och 
avancerad 
responsivitet. 
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Begrepp  Socialitet kan ses som… 

Tabell 2. Sammanfattande tabell över resultatdel 1 resp. resultatdel 2. (Begrepp behandlade i refererad litteratur.) 



 

 
 

Tabell 2. Forts. 

 

 

 

     

Anders Persson Persson 2003 
 

-Social kompetens: 
Individens förmåga att 
hantera relationer mellan 
sig själv, de andra och 
samhället 
-Hänsynsfull 
ouppmärksamhet 
(Goffmans) 
-Konformitetstryck 

Social kompetens 
idag ”handlar således 
om hur individen kan 
hantera den faktiska 
graden av autonomi i 
det aktuella 
samhället och hur 
hon kan hantera det 
faktiska 
konformitetstrycket 
från de andra”. (s.43) 

Niklas Westberg Westberg 2012 -Gemenskapsprogrammet 
-Ensamhet och avskildhet 
-Inomsocial och utomsocial 
lösning  
-Socialitet genomkorsad av 
skillnad 

[…] möjligheten att 
finna uttryck för 
”socialiteten som 
genomkorsad av 
skillnad skulle också 
kunna mildra den 
tendens till 
misantropi som finns 
[…]” (s.48) 
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