
0 
 

 

 

Samspel och synkronicitet 

Om intersubjektiva processer mellan föräldrar 

 

 

Ulrik Molin 

 
 
 
 
 
Psykoterapeutprogrammet inriktning familj 90 hp 

Institutionen för klinisk vetenskap 

Höstterminen 2011 

Examensarbete 15 hp 

Handledare: Monica Hedenbro 

  



1 
 

 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samspelet mellan föräldrar avspeglas i samspelet 

mellan föräldrar och barn, utifrån ett intersubjektivt perspektiv. Uppsatsen är genomförd som en 

pilotstudie, med ett begränsat urval, för att pröva tillämpningen av intersubjektivitet som 

utgångspunkt för metod och tillämpning i samspelsstudier. 

Fem familjer har ingått i undersökningen och filmer av deras samspel har kodats och analyserats. 

Uppsatsen ger intressanta utgångspunkter för fortsatt forskning på området. En slutsats som dras är 

att samspelet avspeglas genom att hög grad av delad uppmärksamhet, intentionalitet och 

synkronicitet i föräldrardyaden har starkt samband med detsamma i föräldra/barn-triaden, vilket kan 

anses vara användbar kunskap inom familjerådgivande och föräldrastödjande verksamheter. 

 

Nyckelord: Intersubjektivitet, samspel, dyad, triad, affekt, uppmärksamhet, intention, bidrag, 

turtagning, bekräftelse, synkronicitet, familjeterapi, par  
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1. INLEDNING  

 

1:1 Bakgrund 

I verksamheter som bedriver familjerådgivning möter man många par som är föräldrar. I arbetet 

med parrelationen blir då ofta föräldraskapet en central och viktig del av arbetet med paret även om 

barnen inte är direkt inblandade. Som familjerådgivare och parterapeut funderar jag ofta över om 

samspelet mellan föräldrarna reflekteras i relationen till barnen. Det självklara svaret på en sådan 

fråga är förstås ja, det är klart att relationen mellan föräldrarna direkt påverkar barnen i familjen. 

Det finns otaliga exempel på detta inom forskningen. 

 

I boken ”Risk och prognos i socialt arbete med barn” (Lagerberg & Sundelin, 2000) diskuteras 

skilsmässor och separationer som riskhändelser för barns hälsa och utveckling. Utifrån en 

metastudie av Amato (1993) konstateras att hög konfliktnivå i familjen är korrelerat med lägre 

välmående och sämre anpassning för barn oavsett om familjen lever ihop eller har separerat. Svedin 

(1989) redovisar forskning som bekräftar sambandet mellan familjedisharmoni (allvarliga konflikter 

mellan föräldrar eller mellan föräldrar och barn) och beteendeproblem hos barn. I en svensk studie 

av Svedin och Wadsby (1995) undersöks barns psykiska hälsoutveckling efter skilsmässan. Där 

redovisas flera faktorer som har ett direkt samband med försämrad psykisk hälsa. Däribland 

disharmonisk relation mellan föräldrarna fem år innan skilsmässan, separationen har skett under 

uppslitande former och om föräldrarna varit i konflikt med varandra två år efter skilsmässan. 

 

John Gottman har i sitt forskningsarbete påvisat hur kvaliteten på parrelationens har samband med 

den tillfredsställelse makarna upplever i relationen, relationens funktionalitet och prognoser för dess 

varaktighet (Gottman, 1994; Gottman, 1999). I artikeln ”Spillover Effects of Marital Conflict” 

(1996) redogör han för det påvisade sambandet mellan svårigheter i parrelationen och barns 

anpassningssvårigheter.  

 

”Nonetheless, we have begun to identify the differential conditions under which marital spillover is 

asociated with disruptions in parenting for men and women. Coparenting processes associated with 

marital spillover were also found. While these data require replication, thy provide preliminary 

support for the importance of examining family-level processes and concepts in studies of marital 

conflict.” (sid 74) 
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Det som inte är lika självklart i sammanhanget är hur denna överföring eller resonans ser ut, på 

vilket sätt samspelet mellan föräldrarna avspeglar sig i deras relationer med barnen. Denna fråga är 

intressant utifrån flera aspekter. För de allra flesta föräldrarna är relationen till barnen oerhört 

viktig. Hur deras barn mår och har det är grundläggande för dem, dels för att de bryr sig om sina 

barns utveckling och välbefinnande, dels för att deras eget välbefinnande är beroende av hur deras 

barn mår. Frågan om hur föräldrarnas relationskvalitet avspeglas i barnens liv blir på så sätt 

motiverande för de flesta föräldrar. När det kommer till familjerådgivning kan det därför bli en 

viktig motivationsfaktor för att åstadkomma livsstils- och relationsförändringar i parrelationen. Som 

tydligast blir denna aspekt i samarbetssamtal, när föräldrarna möts i samtal för att de inte kan 

komma överens på egen hand kring barnen.  

 

En annan aspekt av detta är barnperspektivet i sig självt. Ska verksamhetsområden som 

familjerådgivning, parterapi och samarbetssamtal kunna hävda ett barnperspektiv behöver man 

aktivt söka kunskap om hur barn påverkas i relation till de vuxna. Även här är det intressant att 

fundera kring, inte bara om utan även, hur kvaliteten på föräldrarnas relation reflekteras i 

förhållande till barnet. I en familj kan paret aldrig vara en isolerad enhet i förhållande till barnen. 

Relationerna mellan familjemedlemmarna är förstås präglad av ömsesidighet. Den gamla 

systemteoretiska sanningen om att förändringar i en del av ett system alltid påverkar systemets 

övriga delar är här värd att påminna om. Det är ytterligare en anledning att inte nöja sig med frågan 

om föräldrarelationen påverkar föräldra-barn relationen, utan att fortsätta utveckla kunskaperna om 

hur detta går till, på gott och ont. 

 

1:2 Teori 

Inom familjeterapin finns en lång klinisk och forskningsmässig tradition av att försöka identifiera, 

förstå och använda det som händer i relationer mellan människor för att åstadkomma funktionella 

och hälsosamma förändringar. Fokus för dessa processer är det vi kallar samspel. 

 

Kombinationen av utvecklingspsykologi och systemteoretiska modeller har varit en produktiv 

utgångspunkt för att utveckla förståelsen av samspel i familjen (Hedenbro, 2006; 2009). Att fånga 

samspelet i en familj är komplext. Vanligt har varit att studera dyadsamspel i utvecklings- och 

anknytningspsykologiska studier (Stern, 2003; Broberg, 2006) eller i parrelationer (Gottman, 1994). 

När fokus flyttas ut på fler samspelsdeltagare i triader eller fler ökar givetvis komplexiteten. 
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Tidiga tänkare på området har varit kliniker som Virginia Satir (Hedenbro, 2009) som myntade 

”familjens arkitekter” om föräldrarna och då inkluderade deras roll i samspelet med familjen som 

helhet. Salvador och Patricia Minuchin (Minuchin, 1985; Minuchin, 1999) har i olika texter utgått 

från familjer som hel- och delsystem och hur viktigt det är att se till de dynamiska processerna 

mellan dessa delar och helheter för att kunna hjälpa familjer. 

 

John Gottman (1994; 1999) och hans forskarteam har genomfört flera studier där samspelet i 

pardyaden har fått utgöra utgångspunkten, men även sett till hur det på olika sätt berör barnet 

(1996). James McHale (2010) har fortsatt i makarna Cowans (1992) anda att studera övergången 

från parrelation till föräldrarelation och gör därmed en distinktion mellan dessa två typer av 

relationer som det handlar om. Parrelationen syftar på kärleksrelationen mellan två vuxna oavsett 

om de har barn eller inte. Föräldrarelationen avser den relationen som syftar till den delade 

uppgiften att ta hand om och uppfostra barn oavsett om föräldrarna är ett par eller inte. McHale 

(2010, sid 78-79) menar att det är påvisat att problem i föräldrarelationen driver på svårigheter i 

parrelationen, men att sambandet inte är lika självklart åt andra hållet, och fortsätter: 

 

”In short, once a couple relationsship involves a child, it is both dyadic and triangular, and 

coparenting system dynamics do not mirror those of its marital unit.”  (2010, sid 79) 

 

En tänkbar förståelse av detta skulle kunna vara att de olika relationerna, eller snarare systemen, 

inte står i relation till varandra, att det inte föreligger några samband däremellan, men McHale 

tydliggör i samma artikel att: 

 

”In summary, although strong couple relationship skills support collaborative coparenting 

alliances, there is no compelling reason to merge marital and coparenting perspectives or 

constructs. Both are needed. A far more generative rubric is that in all families - emotional units 

based on love and affection that provide psychological security and nurturance - coparenting 

alliances evolve, develop, and affect children, even if marital unions never materialize or endure.” 

(2010, sid 80) 
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1:2:1 Samspel 

 

Under de senaste decennierna har utvecklingen av forskning på triadsystem utvecklats markant. Ett 

starkt bidragande skäl till detta har varit Elisabeth Fivaz-Depursinge (ref. i Hedenbro 2009, sid 53) 

utvecklande av LTP (Lausanne Trilogue Play, som beskrivs längre fram) och den forskning på 

samspel som uppstått utifrån denna filmade leksituation. Metoden ger möjlighet att genom 

mikroanalyser av samspelet upptäcka hur barnet redan några månader gammalt ger aktiva bidrag till 

samspelet i triaden. 

 

Fivaz-Depursinge (Fivaz-Depursinge & Corboz-Warnery 1999; Hedenbro 2009) har i sitt eget 

arbete med modellen utgått från ett kodningssystem med fyra bedömningsvariabler: organisation 

(hur organiserar sig familjen i att utföra en uppgift), deltagande (syftar på inkludering och 

exkludering inom familjesystemet), uppmärksamhet (på den gemensamma aktiviteten) och kontakt 

(genom affektiv kommunikation). I studier av Fivaz-Depursinge (Hedenbro, 2009) har just barnets 

aktivitet i samspelet blivit synligt och hur barnet i 6-9 månaders ålder kan påverka interaktionen 

genom sina bidrag. Barnet relaterar till båda föräldrarna kontinuerligt, även med den föräldern som 

barnet för stunden inte är i direkt samspel med. Man har kunnat se hur barn både har deltagit i att 

understödja en god allians inom familje- triaden, men även dess motsats. Genom att uttrycka och 

dela positiv affekt, som nöjdhet, och delad uppmärksamhet, som att bekräfta den andre föräldern, 

har den goda alliansen upprätthållits. I andra fall har barnet varit delaktig i en triangulering med att 

exkludera en förälder, genom visat missnöje eller att inte uppmärksamma den andra föräldern. 

 

Monica Hedenbro (2006) har i sitt arbete med LTP använt andra kodningsvariabler än Fivaz-

Depursinge för att studera samspelet i triaden. Hon utgår från bidrag, turtagning, bekräftelse och 

klarifiering som kvantitativa variabler, samt synkronisering och inkludering/exkludering som 

kvalitativa variabler. I sin avhandling beskriver hon hur framträdande det i triadiska observationer 

blir att föräldrar inte bara påverkar sina barn, utan blir påverkade av dem.  

Triadsamspel mellan föräldrar och barn är den första gruppsituation som barn ingår i. Studien ger 

stöd för att när det tidiga samspelet mellan föräldrar och barn (3 och 9 månader) präglas av 

bekräftelse av barnets bidrag i dialogen (verbal och ickeverbal) och leder till turtagning, har 

samband med social kompetens i förskoleåren. Grundläggande för den processen är det Monica 

Hedenbro kallar synkronisering. Synkronisering i en familj handlar om: 
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"...hur engagerade samtliga familjemedlemmar var både med uppmärksamhet och känsla och på så 

sätt kunde samarbeta som föräldrar och följa barnets bidrag, så att det ledde till turtagningar." 

(Hedenbro 2009, sid 57) . 

 

En hög grad av synkronisering, och därmed turtagning, mellan alla deltagare i ett triadiskt samspel 

ger dem också en högre grad av tillgång till varandras inre världar av tankar, känslor, vilja och 

upplevelser. Monica Hedenbro (2006, sid 38) menar att genom att studera dessa mikrosekvenser av 

samspel och beteenden kan få tillgång till något osynligt, något av den inre världen hos den andre 

och av kvaliteten i relationen mellan dem. Förmågan hos barn att delta i denna process av 

intersubjektivt delande och uppfatta att andra har egna medvetandetillstånd som inte är som deras 

egna utvecklas under det första levnadsåret och antar oftast en mer färdig form vid 9 månaders 

ålder. I sin avhandling ställer hon frågan : 

 

"The most important question in triangular interaction may be how the infant incorporates the 

interaction of the threesome in its development of intersubjectivity. Elisabeth Fivaz-Depursinge has 

asked 'Is there a threesome intersubjectivity?'" (Hedenbro 2006, sid 42) 

 

Ett intressant perspektiv på samspel inom familjer är just intersubjektivitet, det vill säga hur 

människor kan dela sina inre upplevelser och världar med varandra.  

 

 

1:2:2 Intersubjektivitet 

Begreppet intersubjektivitet används inte entydigt och tillämpas inom skilda områden som filosofi, 

sociologi, antropologi, psykologi och psykoterapi. Språkligt kan man härleda ordet från latin med 

betydelsen mellan (inter-) subjekt (Lübcke, 2003). Generellt kan sägas att begreppet syftar till att 

fånga in och beskriva hur subjektiva tillstånd delas mellan två eller flera personer. 

Intersubjektivitet inom filosofin 

Inom filosofin kan begreppet härledas till tänkare som Edmund Husserl, Martin Buber och Maurice 

Merleu-Ponty (Johnsen et al, 2003, sid 78). Husserl som den kanske främste företrädaren för 

fenomenologin utgick i sitt tänkande från att den kunskap vi kan ha tillgång till är begränsad till vårt 

eget medvetande. Frågan blir då om denna subjektiva kunskap kan överskridas eller om vår 

omvärld och andra människor ska reduceras till objekt i vårt eget medvetandeinnehåll? Husserl 
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menade att det går att överbrygga subjektiviteten. Genom empatisk intentionalitet upplever vi andra 

som objekt med egna gränser och drivkrafter, som subjekt med förmåga till egna upplevelser, samt 

världen som gemensam och möjlig att dela med andra. Vi kan därmed överskrida det särskilda, 

egna perspektivet, dela andras erfarenhet och se oss själva utifrån, som vi upplevs av andra. 

 

Om Husserl utgår från subjektivitet som en förutsättning för intersubjektivitet så går de mer radikala 

intersubjektivisterna Buber och Merleu-Ponty längre. Hos dessa tänkare uttrycks intersubjektivitet 

som en förutsättning för subjektivitet (Johnsen et al, 2003, sid 80). Det är i samspel med andra som 

vi blir till som subjektiva varelser. Vi föds så att säga in i en väv av relationer i vilka vi både skapas 

av och skapar förutsättningarna för vår tillblivelse och utveckling.  

 

”‘Konversationen’ blir därmed en primär enhet, ett system som är av mer grundläggande karaktär 

än vad deltagarna är. Dialogen blir ett kommunikativt system som är direkt och större än summan 

av delarna. Vi kan utifrån en analys av enbart en eller bägge deltagarnas förutsättningar inte säga 

vad var och en kommer att säga eller hur samtalet kommer att sluta. Det är samtalet som skapar 

alla bidrag. ” (Johnsen et al, 2003, sid 81) 

 

I mötet med den eller de andra uppstår inte bara individens egen värld och den gemensamma 

omvärlden, utan även möjligheterna till en delad upplevelsevärld av språk och samspel. 

 

Intersubjektivitet inom vetenskapen 

Inom vetenskaperna används intersubjektivitet i något olika betydelser beroende av forskningens 

föremål och inriktning. I artikeln Intersubjectivity: Towards a Dialogical Analysis (Gillespie & 

Cornish, 2009) tar författarna upp sex definitioner av begreppet som använts i olika 

forskningsansatser. Det kan ses som antingen (1) enighet om en delad definition av ett objekt eller 

(2) en ömsesidig medvetenhet om enighet eller oenighet. Det kan handla om (3) hur man tillskriver 

någon avsikter och känslor, eller ta upp (4) den förkroppsligade betydelsen av intersubjektivitet i 

form av till exempel implicit och omedvetet beteende. Det kan handla om (5) intersubjektivitetens 

interaktiva och handlingsinriktade natur. Slutligen kan det handla om (6) studier av den delade och 

tagna för givna bakgrund som deltagarna förutsätter och som handlingar och samspel utspelar sig 

mot. Intersubjektivitet som fenomen kan anses centralt för att förstå mänskligt beteende och 

samspel. Det är därför inte förvånande att det används både direkt och indirekt på många 

forskningsområden inom psykologin (Gillespie & Cornish, 2009). Inom neurovetenskap och 

upptäckten av spegelneuronen har det blivit intressant med kopplingen till den neurologiska basen 
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för imitation, theory of mind och sociala emotioner. Inom jämförande psykologi förekommer det i 

studier av till exempel apors beteende. Inom forskning av kommunikation och mindre grupper har 

det en självklar plats. Inom forskning kring självet och identitet har länge betonats vikten av självets 

upplevelse av andras upplevelse av själv.  

 

Intersubjektivitet och utvecklingspsykologi 

På utvecklingspsykologins område har teorier om intersubjektivitet kommit att spela en central roll 

för att förstå och beskriva barnets beroende av nära relationer till omsorgspersoner för sin hälsa och 

utveckling. Forskningen har allt mer kommit att lämna det traditionella en-persons perspektivet och 

allt mer inriktats mot en två-persons psykologi. Därmed har idén om det åtskilda subjektet 

övergivits. Den idag mest framträdande spädbarnsforskaren Daniel Stern har utgått ifrån den 

intersubjektiva relationen som en hörnsten för både teori och forskning. Han menar:  

 

”... att känslan av att kunna dela de subjektiva kvaliteterna av en upplevelse med någon annan 

innehåller en fundamental förutsättning för känslomässig utveckling” (Havnesköld & Risholm-

Mothander 2010, sid 23).  

 

Barnets behöver bli sedd, förstådd och bekräftad för att få sina grundläggande socioemotionella 

behov tillgodosedda. Redan det nyfödda barnet har en förmåga att i samspel visa tidiga former av 

intersubjektivitet.  

 

”Trevarthen...kunde konstatera förekomsten av primär intersubjektivitet hos spädbarn genom att 

observera den täta ömsesidiga koordinationen av beteendet hos mor och små barn under fri lek: 

timingen av deras rörelser, följsamheten i deras ansiktsuttryck och deras föregripande av den 

andres intentioner.....Redan hos små barn förväntas redan överensstämmelse i mellanmänsklig 

kontakt. Överensstämmelse är det nyckelord som får Trevarthen att tala om ‘primär 

intersubjektivitet’.” (Stern 2005, sid 98) 

 

Den primära intersubjektiviteten är alltså en förmåga som barnet har möjlighet att uttrycka tidigt. 

Det handlar om att uppfatta den andres känslor och avsikter och att synkronisera sig i förhållande 

till dessa. När barnet blir 7-9 månader börjar förmågan att dela känslotillstånd och intentioner 

utvecklas. Att vara två subjekt med inre världar och skilda medvetanden. Då kan barnet börja 

förmedla sig på ett annat sätt och successivt upptäcka att man kan vilja samma sak eller olika. 

Möjligheterna till och utvecklandet av sekundär intersubjektivitet tar fart. 
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Denna erfarenhet delas på tre nivåer. För det första delas affekt, känslor tonas in. Barnet kan söka 

sin förälder om det blir oroligt och avgöra genom dennes känslouttryck om det är fara. För det andra 

delas uppmärksamhet, att ha ett gemensamt fokus för sin uppmärksamhet. Barnet kan följa 

mammas finger mot det föremål hon pekar. För det tredje delas intention, avsikten och motivet till 

att göra något. Barn och pappa tar tur när de skickar en sked mellan varandra och har en tyst 

överenskommelse om att de leker. Genom delad uppmärksamhet, förmedlas intentioner, 

känslomässiga uttryck och resonans. Daniel Stern (Stern 2005, sid 91) beskriver det väl när han 

illustrerar att två personer ser och känner ett liknande psykiskt landskap som gör det möjligt att 

säga: ”Jag vet att du vet att jag vet” eller ”Jag känner att du känner att jag känner”. 

 

Anknytning och Intersubjektivitet 

Tor Wennerberg (2010) belyser i sin bok "Vi är våra relationer" intersubjektivitet i förhållande till 

anknytningsteorin. Medan anknytning kan ses som ett beteende- eller motivationssystem som vi 

delar med många andra däggdjur, så är vi som människor ensamma om den höga förmåga till 

intersubjektivitet som vi har kapacitet till. Intersubjektivitetsförmågan utvecklades förmodligen 

under tiden för Homo sapiens evolution för 200 000 år sedan då biologiska förändringar 

möjliggjorde delandet av inre, mentala tillstånd (Tomasello, 1999).  

 

Karlen Lyons-Ruth (Wennberger, 2010) menar i motsats till Daniel Stern att intersubjektivitet inte 

är ett beteendesystem som kan aktiveras eller avaktiveras. Istället har det utvecklats till självklar del 

av människans natur. Anknytningssystemet är i grunden ett beteendesystem som har som funktion 

att se till att barnet ges möjlighet att överleva, växa och utvecklas i förhållande till en eller flera 

personer som kan finnas för det och tillmötesgå dess behov av skydd, trygghet och omsorger. 

Medan anknytningssystemet slås på vid risk eller fara kan man säga att det intersubjektiva 

samspelet är en pågående process som har en funktion i att upprätthålla en närhet och kontakt med 

betydelsefulla personer i barnets omgivning.  

 

 

Intersubjektivitet och psykoterapi 

Kliniskt har det intersubjektiva perspektivet framför allt väckt intresse inom den psykoanalytiskt 

orienterade psykoterapin och varit ett grundläggande begrepp för framväxten av den relationella 

psykoterapin. Ursprunget till den relationella psykoterapin återfinns i en strävan efter att integrera 

den amerikanska interpersonella skolan och brittisk objektrelationsteori (Havnesköld & Risholm 
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Mothander 2010, sid 66). Även om gruppen av teoretiker och kliniker inom denna skola har vidgats 

genom åren så är intresset för det intersubjektiva begreppet i huvudsak inriktat mot vad som sker i 

relationen mellan terapeut och patient. För psykoanalytiker som George Atwood, Diana Orange och 

Robert Stolorow (2002) har det intersubjektiva perspektivet kombinerats med idéer om dynamisk 

systemteori för att beskriva, förstå och utveckla det psykoterapeutiska mötet. Daniel Stern har både 

själv (2005) och tillsammans med sina kollegor inom Boston Change Study Group (2011) inspirerat 

den relationella teorin och utvecklat sina tankar om intersubjektivitetens och det nuvarande 

ögonblickets betydelse för psykoterapi. Inom familjeterapin har det intersubjektiva perspektivet inte 

slagit igenom på samma tydliga sätt i utvecklandet av metoder. En skola som tydligt tillämpar 

begreppet är Attachment-Focused Family Therapy med Daniel A Hughes som företrädare (Hughes, 

2010; Hughes, 2011).  

 

 

Tillämpning av intersubjektivitet 

Intersubjektivitet har tillämpats inom forskning på olika sätt, undersökts med olika metoder och på 

olika nivåer (Gillespie & Cornish, 2009). Genom självskattningsstudier har man kunnat belysa 

upplevelsen av intersubjektivitet utifrån deltagarna. Genom samtalsanalyser kan man tolka 

materialet utifrån textade eller inspelade dialoger. Genom observation av direkt, pågående, eller 

filmad interaktion har man kunnat studera beteende- eller förkroppsligade aspekter av 

intersubjektivitet. Detta har gjorts i till exempel analyser av känslosmitta utifrån motorisk mimik 

(Hatfield, Cacoppio & Rapson, 1994), experiment för att undersöka hur djur kan förstå andras 

medvetande (Tomasello, Call & Hare, 2003) och i studier av spegelneuronfunktioner (Gallese, 

Keysers & Rizzolatti, 2004). I föreliggande studie är det just denna observationsmetod av film som 

utgör mediet för metoden. Det innebär att försöka fånga in aspekter av intersubjektivitet i beteende 

och samspel och skulle även kunna och utvecklas genom ytterligare eller andra metoder.  
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2. Syfte och frågeställning  

 

Utifrån ovan beskrivna teoretiska ramverk syftar det här arbetet till att undersöka hur samspel 

avspeglar sig mellan olika subsystem i familjen och hur intersubjektivitet som begrepp kan 

användas för att undersöka samspel, dvs hur samspelet mellan föräldrar avspeglas i samspelet 

mellan föräldrar och barn utifrån ett intersubjektivt perspektiv. 

 

Dessa forskningsfrågor är komplexa och inrymmer i sig självt flera delfrågor, av vilka följande 

adresseras i denna studie; 

Kan intersubjektivitetsbegreppet operationaliseras i samspels- och beteendetermer? 

 

Kan man via samspelsobservationer mäta om samspelet mellan föräldrar avspeglas i samspelet 

mellan vuxna och barn? 

 

Finns ett samband mellan föräldrars samspel sinsemellan och deras samspel med barnet?  

 

3. Metod  

 

Denna undersökning får karaktären av en pilotstudie. Eftersom uppsatsens omfång och urvalet är 

relativt begränsat är målet för undersökningen att prova frågeställningen för att avgöra om 

uppläggning och metod kan vara användbara i en större studie. Pilotstudier används då en teknik för 

informationssamling eller uppläggning av en studie behöver prövas (Patel & Davidson, 1994, sid 

48).  

 

 

3.1 Urval 

Deltagare i studien är föräldrar som rekryterats via barnmorska på MVC. Föräldrarna har tillfrågats 

och själva accepterat. De är samtliga förstagångsföräldrar som gått igenom en intervju innan barnet 

fötts. Filmningarna har genomförts när barnet varit 3, 9, 18 och 48 månader. För denna 

undersökning har fem familjer valts ut slumpmässigt. De filmer som använts har alla varit när 

barnet varit nio månader. Det är en ålder som är intressant av flera skäl. Barnet går i denna ålder 

genom en utvecklingsfas som av Tomasello kallats 9-månaders revolutions åldern (Tomasello, 
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1999), då förmågan till mentalisering genomgår en påtaglig utveckling. Barnet blir då tydligare 

medvetet om andra och sig själva som intentionella varelser och blir också mer socialt aktiva. 

Denna aktivitet påverkar givetvis även samspelet med föräldrarna och mellan föräldrarna. 

 

3.2 Genomförande 

Materialet bygger på observationer av filmade sekvenser av samspel mellan föräldrar i par och 

mellan föräldrar och barn. Dessa filmer har tidigare använts i Monica Hedenbros avhandling ”The 

Family Triad - the interaction between the child, its mother and father from birth to the age of 4 

years old” (Hedenbro 2006). Metoden för filmning av familjerna kallas Lausanne Trilogue Play 

(LTP) och har utvecklats av Elisabeth Fivaz Depursinge och hennes forskningsteam i Schweiz för 

att utför standardiserade studier av triad-samspel mellan mor, far och barn. I LTP filmas mor, far 

och barn när de sitter i en triangel med föräldrarna vända mot barnet. Barnet sitter i en stol som går 

att vrida i tre lägen så att barnet kan vändas mot mamma, mot pappa och med riktning mitt mellan 

dem. Under ca 15 minuter får familjen i uppgift att samspela i fyra olika sekvenser. Först vänds 

barnet mot en av föräldrarna och de två interagerar medan den andra föräldern är närvarande. Sedan 

tar den andra föräldern initiativ till kontakt med barnet och den förälder som innan varit aktiv 

avvaktar. Som tredje moment samspelar alla tre tillsammans. Avslutningsvis är det föräldrarnas tur 

att interagera utan att blanda in barnet. Tiden för varje sekvens är ungefärlig och föräldrarna håller 

själva reda på tiden. Samspelsmomenten filmas i en tagning och av två synkroniserade kameror. En 

kamera är riktad mot barnet och finns bakom föräldrarna och en kamera filmar föräldrarna. Dessa 

parallella filmer kan sedan klippas samman för synkroniserad observation. Till denna studie 

används filmerna som är tagna av kameran riktad mot föräldrarna. De sekvenser som observeras är 

när föräldrarna interagerar för sig och när alla tre är aktiva. I ett första skede observeras filmerna för 

att bli bekant med materialet och anteckna första intryck och idéer. Först filmsekvenserna med 

föräldrarnas samspel och sedan triadsamspelet med föräldrar och barn. Dessa första intryck får 

sedan utgöra grunden för en andra genomgång av filmerna. Anteckningarna används för att få en 

överblick av materialet och sammanföra återkommande observationer till teman.  

 

Syftet med den andra observationen är att urskilja teman som kan användas för att koda samspelet 

på olika sätt. Observationerna är av öppen karaktär, men vägleds av de tre aspekter av 

intersubjektivitet som Daniel Stern (2005) har återkommit till i sitt arbete: affekt, uppmärksamhet 

och intention. Fokus för denna andra genomgång är tydligare inriktning på att söka samspelsformer 

som kan identifieras i observerbart beteende. Det kan handla om till exempel kroppsrörelser, 
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känslouttryck eller verbal kommunikation. Den teoretiska kopplingen till Sterns intersubjektivitets-

aspekter utgör en del av ett slags strategiskt urval. Vid genomgång av det skrivna materialet efter 

den andra observationen går det att urskilja ett antal teman som kan vara användbara för kodning. 

Koder som kan användas för att kvantifiera det icke-verbala samspelet och de beteenden som bär 

upp det. Koderna som kan skapas utifrån den kvalitativa undersökningen är:  

 

Affektiv ton eller affekt. Denna variabel fångar in icke-verbala uttryck för specifika känslor och 

uttryck för tillfredställelse eller obehag. Känslor kan avläsas i ansiktsuttryck, kroppshållning, 

tonfall, rörelser och gester, samt relateras till verbala utsagor. Denna variabel kan indelas i tre olika 

bedömningsalternativ eller kodningsalternativ: 

Positiv (+):  glad, nyfiken, förvånad, lekfull, lättsam och engagerad 

Neutral (0):  en balanserad affektiv ton som inte signalerar vare sig positiv eller negativ affekt 

Negativ (-):  orolig/rädd, irriterad/arg, nedstämd/ledsen, skamsen/skuldtyngd, äcklad, samt  

  föraktfull, ignorant, kritisk eller försvarsinställd 

 

Uppmärksamhet handlar om i vilken grad deltagarna håller fokus på samspelet och det som händer 

i kontakten, att vara tillgänglig och visa en medvetenhet på det som sker, både när man leder 

interaktionen och när man följer. Det handlar om att både kunna initiera och upprätthålla en 

uppmärksamhet och återföra fokus från inre eller yttre distraktioner. Kan uttryckas genom ögon- 

och ansiktskontakt, kroppshållning, intoning av den/de andra deltagarna och verbalt. 

Uppmärksamheten kan brytas vid undvikande och avfärdande beteende, monologisering, agitation 

eller trötthet. Kodningsnivåerna är för uppmärksamhet indelade i delad, hög (men inte delad) och 

låg.  

 

Intention handlar om den avsikt och vilja, det motiv eller mål, som personerna har i kontakten. Det 

handlar både om att initiera, bidra till, och att följa, ta tur, i det ömsesidiga samspelet. Utifrån 

teorierna om intersubjektivitet kan man tala om komplementära avsikter; att vilja något gemensamt 

med den tid man har tillsammans. Det kan exemplifieras i ordparen tala/lyssna, föra/följa, förstå/bli 

förstådd och lära ut/lära sig. Det kan bli synligt i lek, arbete, spel eller dans. Här konstrueras den 

intentionella kodningsvariabeln i tre underkoder: Med bidrag (B) avses initiering av en 

samspelshandling, att bjuda upp till dans, och visa att man vill något med en annan. Turtagning (T) 

handlar om att besvara någon annans bidrag eller tur, samspelshandling. Med bekräftelse (C) menas 

här att validera och bekräfta ömsesidigheten i kommunikationen och den andres deltagande i den. 

 

Innan kodning kan ske utformas protokoll för själva kodningsprocessen. Dessa utgörs av 
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transkriptioner av de filmade sekvenserna. När varje samspels sekvens har skrivits ut ord för ord får 

man dels tillgång till det verbala samspelet, dels kan man använda det som underlag för kodning av 

det icke-verbala samspelet. Det blir ett protokoll för varje filmad sekvens. Varje sekvens innehåller 

ett antal samspels utbyten. Ett utbyte är ett bidrag från en av deltagarna; mor, far eller barn. Varje 

protokoll innehåller således ett antal sådana utbytes handlingar, som minst 35 och mest 97. Dessa 

utbyten kodas sedan utifrån de koder som utformats utifrån den kvalitativa analysen. Utifrån denna 

kodning får man sedan fram ett material som går att analysera kvantitativt. För att få fram relativa 

värden så att det går att göra jämförelser mellan paren går det att räkna fram procentsatser i de olika 

variablerna.  

 

3.3 Analys 

För att besvara frågeställningen används både kvalitativa och kvantitativa metoder i genomförandet. 

Kvantitativ metod för att få en överblick av materialet och möjlighet att skapa generaliserbar 

kunskap på gruppnivå. Kvalitativ metod har använts för att analysera avvikelser i den kvantitativa 

bearbetningen som kan säga något om det specifika för paren. I det första momentet genomförs det 

som närmast kan kallas en ”Constructivist grounded theory” (Silverman 2010, sid 274) modell för 

bearbetning av materialet. Det går ut på att först göra initiala minnesanteckningar, för att sedan 

koncentrera dessa koder med tydligare fokus och sedan göra strategiska teoretiska urval tills 

materialet är mättat och teorier kan utvecklas. Här utmynnar den kvalitativa processen i koder som 

kan testas kvantitativt. Vilket gjort genom statistisk metod och sambandsanalyser via beräkning av 

korrelationer. På grund av litet material anges inte signifikansnivå. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Deltagarna i studien har tillfrågats och frivilligt deltagit i de filmer som använts i denna studie. De 

har tidigare informerats om att materialet kommer att användas för fortsatt forskning och givit sitt 

tillstånd till detta. I undersökningen har vikt lagts vid att avidentifiera de deltagande familjerna så 

att det inte finns några möjligheter att känna igen någon utifrån beskrivningar och citat. 
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4. RESULTAT 
 

Det kodade materialet redovisas som frekvenstabeller i bilaga 1. Dyadsamspel avser de filmade 

samspelssekvenser där föräldrarna kommunicerar med varandra (tabell 1) och Triadsamspel de 

sekvenser när barnet deltar tillsammans med föräldrarna (tabell 2). Varje par har här tilldelats ett 

bokstavsnamn för att kunna identifieras i fortsättningen. 

 

4.1 Affekt 

I samspelet mellan föräldrarna (Figur 1) överväger neutral affekt i alla par utom ett (A), där både 

mannen och kvinnan har högre kodning på positiv än neutral eller negativ affekt. Det generella 

mönstret är att föräldrarna i samspel utan barn i högre grad visar ett neutralt affektuttryck än vare 

sig positivt eller negativt. Medelvärdet för neutralt affektuttryck är 61% medan det för positivt är 

27% och negativt 12%. 

 

I triadsamspelet (Figur 2) visar alla par en förhöjd grad av positivt affektuttryck. Det är en 

dramatisk höjning från medelvärde 27% i samspel utan barn till 58% i samspel med barn. I samtliga 

par utom ett (E) överväger den positiva affekten när barnet deltar i samspelet. I det avvikande paret 

är det mannen som i högre grad uttrycker neutral affekt.  

 

 

Korrelation mellan positiv affekt i dyad- och triadsamspel är befintligt, men svagt (r=0.36). Här 

avspeglas alltså inte föräldrasamspelet i samspelet med barnet på något generellt sätt.  

 

Par A Par B Par C Par D Par E 

Negativ 16 13 32 0 1 

Neutral 34 56 51 82 79 

Positiv 50 31 17 18 20 
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Figur 1 - Uttryck för affekt i Dyadsamspel 

Positiv Neutral Negativ 

Par A Par B Par C Par D Par E 

Negativ 4 0 1 11 5   

Neutral 32 36 36 28 57   

Positiv 64 64 63 61 38   
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Figur 2 - Uttryck för affekt i Triadsamspel 

Positiv Neutral Negativ 
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4:2 Uppmärksamhet 

Under föräldrarnas egna samspel är variabeln ”delad uppmärksamhet” mycket varierande mellan de 

olika paren (Figur 3). Det par som har högst kodad delad uppmärksamhet (A) har 99% och det som 

har lägst (E) har 34%. Medelvärdet för delad uppmärksamhet är 60% och median är 62%. Variabeln 

”delad uppmärksamhet” sjunker generellt när föräldrarna samspelar med barnet (Figur 4). Då är det 

tre personer som ingår i interaktionen och möjligen är det det som ger utslag. Här sjunker 

medelvärdet för delad uppmärksamhet till 45%, men samtidigt stiger medelvärdet för hög (men inte 

delad) uppmärksamhet från 32% till 50%. Det innebär att det både i föräldrarnas dyadsamspel och i 

triadsamspel med barnet så är uppmärksamheten i de flesta fall hög, men det skiljer sig i om denna 

uppmärksamhet är delad (samtidigt riktad och synkroniserad) eller om den riktas åt annat håll. 

 

 

 

Sambandet mellan delad uppmärksamhet i dyad- och triadsamspelet är starkt (r=0.97), vilket 

innebär att de föräldrar som upprätthåller en hög delad uppmärksamhet i dyadsamspelet även gör 

det när barnet deltar i interaktionen. 

 

 

4:3 Intention 

Intentionellt samspel är här uppdelat i tre variabler: bidrag, turtagning och bekräftelse. När det 

gäller bidrag så är andelen högre i samspelet med barnet än när föräldrarna interagerar själva. Det 

innebär att det initieras fler samspelssekvenser med besvarade bidrag i triadsamspel än i 

dyadsamspel. Medelvärdet för andelen bidrag i dyadsamspel är 10% och i triadsamspel 14% per 

filmad samspelssekvens. Däremot är andelen turtagningar fler i föräldrarnas samspel än i 

triadsamspel med barnet. Medelvärdet för andelen turtagningar (respons på den andres bidrag eller 

Par A Par B Par C Par D Par E 

Låg 0 10 12 4 13   

Hög 1 27 26 56 53   

Delad 99 63 62 40 34   
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Figur 3 - Uppmärksamhet i Dyadsamspel 

Delad Hög Låg 

Par A Par B Par C Par D Par E 

Låg 8 0 2 8 10   

Hög 10 36 54 78 70   

Delad 82 64 44 14 20   
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Figur 4 - Uppmärksamhet i Triadsamspel 

Delad Hög Låg 
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tur) är 73% i dyaden och 53% i triaden per filmad sekvens. Bekräftelse är något lägre i 

triadsamspelet, medelvärde 6%, än i dyaden, 7%. Räknar man samman dessa tre variabler för att få 

en summerad intentionsvariabel så är andelen intentionella samspelsbidrag generellt högre i 

dyadsamspelet (Figur 5), 89% i medelvärde, än i triadsamspelet (Figur 6) med barnet, 74%, per 

samspelssekvens. I det intentionella samspelet kan familjerna nå upp till 100%, men alla 

samspelsförsök blir inte besvarade, bekräftade eller följda av en turtagning. Dessa har lämnats 

utanför redovisningen då det saknades en kod för dem. Därav når inte alla par upp till 100% i 

redovisningen. 

 

 

Sambandet för intention är mellan dyad- och triadsamspel starkt (r=0.99). Ju högre grad av 

intentionalitet i dyadsamspelet desto högre grad av intention i triadsamspelet.  

 

4.4 Samband mellan affekt, uppmärksamhet och intention. 

När man jämför affekt och uppmärksamhet kan man konstatera att hög delad uppmärksamhet är 

korrelerad med hög grad av positiv affekt. Korrelationen är 0.88 i föräldrasamspelet och 0.54 när 

barnet är med. Det betyder att sambandet mellan hög delad uppmärksamhet och positiv affekt är 

mycket starkt i föräldrasamspelet och går att påvisa i triadsamspelet. Ett par (D) skiljer här ut sig då 

de visar en hög grad av positiv affekt i samspelssituationen med barnet utan att visa hög nivå av 

delad uppmärksamhet eller intentionalitet. Här är inte synkroniseringen mellan olika samspels- och 

beteendevariabler tydlig på samma sätt som hos övriga par.  

 

Sambandet mellan positiv affekt och intention ger olika utfall i denna studie. I föräldrasamspelet är 

sambandet starkt (r=0.76) och i barnsamspelet är det svagt (r=0.32). För att förstå detta behöver 

A B C D E 

Bekräft. 8 12 2 4 4   

Turtagn. 81 78 70 60 74   

Bidrag 8 8 13 12 10   
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Figur 5 - Intentionellt samspel i Dyaden 

Bidrag Turtagn. Bekräft. 

A B C D E 

Bekräft. 21 6 2 3 5   

Turtagn. 66 73 51 26 47   

Bidrag 13 16 12 14 15   
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Figur 6 - Intentionellt samspel i Triaden 

Bidrag Turtagn. Bekräft. 
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man påminna sig om att ett av paren (D) avvek kraftigt i sambandsmönstret för visad positiv affekt. 

Om man undantar det paret från urvalsgruppen så blir sambandet mellan positiv affekt och intention 

starkare, (r=0.56). Sambandet mellan delad uppmärksamhet och intention är starkt när det gäller 

triadsamspel (r=0.96). På dyad-nivå kan samband anses föreligga (r=0.46) utan samma styrka. 

Dessa sambandsrelationer redovisas i figur 7. 

 

 

 

Dessa samband är inte kausala, det vill säga man kan inte uttala sig om i vilken riktning en 

samspelsvariabel påverkar en annan. Det går med andra ord inte att säga att hög grad av 

uppmärksamhet ligger bakom hög visad positiv affekt. Däremot säger sambanden något om i vilken 

mån de olika variablerna samvarierar. Då kan man inte tala om det som en kausalmodell, men 

däremot om en samspelsmodell där det kan råda en ömsesidig påverkan. 

 

4.5 Parnivå 

Utifrån det kvantitativa resultatet kan det vara intressant att återigen närma sig materialet med 

kvalitativa anspråk och låta det specifika eller unika för varje dyad komma till uttryck. I 

redovisningen ovan blir det tydligt att två par (A och B) utmärker sig för att visa höga nivåer inom 

samtliga tre samspelsområden; affekt, uppmärksamhet och intention. De höga nivåerna visar sig 

både i dyad- och triadsamspel. Vad kännetecknar då dessa par?  

 

Figur 7. Samband  avseende korrelation i triad- och dyadsamspel  
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I båda fallen har föräldrarna många och upprepade samspelsutbyten, oavsett om de interagerar 

själva eller om barnet är inbegripet. De finner så att säga en rytm mellan varandra, då de tar många 

turer efter varje bidrag. De har inte någon högre andel bidrag som startar nya samspelssekvenser än 

övriga par (C, D, E), men de tar fler turer efter varje bidrag. Medeltalet för antal turer för dessa par 

är högre (m=80 i dyad och 70 i triad) för dem medan det är lägre för de övriga (m=68/41). 

Samspelet håller på så vis längre sekvenser. De bekräftar också varandra i högre utsträckning än de 

tre övriga (m=10/14 i jämförelse med 3/3). Par C, D och E har dessutom alla större andel icke-

besvarade samspelsinitiativ, som inte kodats i denna studie, men som ändå visar sig i lägre 

kodnings-frekvens.  

 

Ett exempel på turtagningen hos par A med barn på verbal nivå kan ge en uppfattning på hur ett 

mönster av turtagning och rytm kan gestalta sig: 

 
[P=pappa/M=mamma/B=barn] 

 

P:  Kan du säga pappa…? 

B:  De de de de … 

P:  Ne-ej, pappa! Pappa! (viskar) 

B: …de de de… 

M: Ja-a… 

P:  Ja-a…nästan…ja…(ler) 

M: Ja, det var pappa! 

B: …da da da … 

M: …mmmm… 

P: …mmmm…energisk idag! 

 

Föräldrarna faller i varandras tal utan att konkurrera om utrymmet och skapar tillsammans med 

barnet en rytm för samspelsutbytet. Kommunikationen blir då ömsesidigt bekräftande. 

 

En annan iakttagelse när man studerar paren i grupper i förhållande till varandra är att par A och B 

har ett mycket högre värde på delad uppmärksamhet (m=80/73) än de övriga (m=47/21). Paren C, 

D och E har förvisso hög uppmärksamhet i samspelet, men den är inte delad i samma utsträckning. 

Uppmärksamheten är då inte självklart riktad mot den andre föräldern, utan kan vara riktad enbart 

på barnet utan att inkludera varandra i interaktionen.  

 

En samspelssekvens med par E kan får här åskådliggöra låg nivå av delad uppmärksamhet: 

 

P:  Vi kan dela på den här va, tror du inte det? (till M) 

M: Kommer, kommer, kommer Mimmi (till B)…kan du inte sjunga lite Imse Vimse Spindel    

     för mamma och pappa då? 
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P:  Det finns så mycket saker man kan flytta på här. (obestämd riktning) 

M: …lampa….ett förslag …. (obestämd riktning) 

B: Ah … 

P: Heeej…(till B) 

 

I denna sekvens är det hela tiden oklart vem som är i fokus för uppmärksamheten. För både par A 

och B är detta hela tiden tydligare när man följer deras samspel. De har en rytm, en riktning och en 

ömsesidighet i större utsträckning och över längre perioder än de övriga paren.  

 

När det gäller affekt är mönstret inte lika tydligt. Faktiskt är det så att par A och B båda uppvisar en 

högre del negativ affekt i dyadsamspelet än både D och E, vilket är intressant. Frågan kan ställas 

om de genom sitt flitiga interagerande (turtagning och uppmärksamhet) också tar sig igenom 

situationer där till exempel irritation, oenighet eller oro uppstår i kontakten?  Ett utbyte som präglas 

av negativ affekt mellan makar B kan belysa detta: 

 

P:  ..., jag har inte lovat någonting.  

M: Vi ska ju bort på söndag, det får räcka. 

P:  Vad ska vi…vi ska till M och K…? 

M: Ja, det kanske vore trevligt att vara lite tillsammans, du och jag, eller …?! 

P: Mmmm, men jag tror jag ska spela tennis på lördag. 

M: Ja, men vi ska ju åka och handla, det vet du väl…? 

P:  Ja, ja, men det kan vi göra, kanske spela tennis först och handla efteråt. 

M: Ah, glöm inte bort! 

P: Nej, nej, men om skulle spela vid tio, någon timme, och jag är hemma vid tolv, då kan vi åka och 

handla…sen vilken tid ska vi till M och K…? 

 

Det som skiljer de olika grupperna (A/B och C/D/E) är inte främst när det gäller uttryckt positiv 

affekt eller negativ heller för den delen. Samtliga visar högre grad av positiv affekt när de samspelar 

med sitt barn än i dyadsamspelet. Karaktären på samspelet i dyaden är ofta mer allvarlig och 

eftertänksam med lägre tempo. Medan triadsamspelet är mer präglat av lekfullhet, högre tempo och 

mer engagerade rörelser och röster. De stora skillnaderna mellan paren är i delad uppmärksamhet 

och i de intentionella samspelet som handlar om turtagning och bekräftelse. Som tidigare redovisats 

är det även dessa variabler som har starkast samband mellan dyadsamspelet och triadsamspelet. Ju 

högre andel delad uppmärksamhet och intention mellan föräldrarna i dyaden desto högre är det i 

triaden. 
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5. Diskussion 

Hur kan då studiens frågeställningar besvaras utifrån resultaten i undersökningen? Frågorna 

besvaras en i taget med den sista frågan först och avslutas med en diskussion om huvudfrågan. 

 

5.1 Slutsatser 

I vilken mån kan intersubjektivitetsbegreppet operationaliseras i samspels- och beteendetermer? 

Denna fråga måste betraktas som obesvarad i denna studie ur rent vetenskaplig synvinkel. Den 

skulle behöva kompletteras med ytterligare studier för att avgöra validiteten och reliabiliteten av 

dels den kodning som gjorts och dels replikeras i större studier för att verifiera eller falsifiera 

resultaten. Koderna är formulerade utifrån observerbart beteende och samspelssekvenser. 

Intersubjektivitetsbegreppet inbegriper även en upplevelsenivå hos den enskilde, subjektet, vilket 

inte på något sätt framkommer i denna studie. Det skulle till exempel kunna göras genom intervjuer 

eller självskattningsformulär.  

 

Dessutom har under studiens genomförande blivit uppenbart att koderna fångar olika nivåer av 

beteende. I Sterns (2005) intersubjektivitetsteori som varit utgångspunkt för kodningen är det frågan 

om en delad erfarenhet av uppmärksamhet, intention och affekt. I föreliggande studie kodas delad 

uppmärksamhet i samspel, det vill säga när samspelsdeltagarna uppfattas ha kontakt med varandra 

eller vara i fokus för varandra uppmärksamhet, eller när de inte uppfattas ha det. Det är kongruent 

med de ursprungliga aspekterna av intersubjektivitet som Stern avsett. Affekt har till skillnad mot 

uppmärksamhet i studien tillämpats mer som ett beteendebegrepp än ett samspelsbegrepp, det vill 

säga kodning har skett på moderns respektive faderns uppfattade känslouttryck och fångar inte om 

affekten är delad, utan endast om respektive person uttrycker positiv, neutral eller negativ affekt. I 

kodningen av intention har i denna studie valts att försöka uppmärksamma delad avsikt mellan 

deltagarna i interaktionen som samspelsaspekter som förutsätts visas i delaspekter som bidrag, 

turtagning och bekräftelse. Huruvida dessa aspekter fångar in delad intention skulle behöva prövas 

ytterligare.  

 

Operationalisering av intersubjektivitetsfenomenet i samspels- och beteendetermer kan på en 

experimentell nivå ändå anses intressant. De erfarenheter som gjorts i den begränsade form som en 

pilotstudie ändå är kan ge viktiga bidrag till att fortsätt utveckla intersubjektivitet och delad 

upplevelse i denna form av studier. För att förbättra formen skulle koderna behöva kontrolleras och 
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justeras för att verkligen mäta det de är avsedda att mäta. Kodningsprocessen behöver också 

genomarbetas och manualiseras för att åstadkomma en högre tillförlitlighet.  

 

Hur samspelet mellan föräldrar avspeglas i samspelet mellan vuxna och barn?  

Utgångspunkterna i föreliggande studie ger upphov till några intressanta resultat som dels bekräftas 

av annan forskning och dels kan ge upphov till frågeställningar för kommande forskning. Det 

tydligaste resultatet är att i föräldrapar som uppvisar hög grad av delad uppmärksamhet och 

intention i sin dyadiska interaktion också gör det när deras barn deltar. Studien visar på starka 

samband för detta. Den delade uppmärksamheten och intentionen för inte självklart med sig högre 

grad av uttryckt positiv affekt. Det går ändå att påvisa ett visst, om än svagt, samband som går i den 

riktningen, vilket innebär att man inte ska utesluta den variabeln i kommande forskning.  

I Monica Hedenbros forskning på triadsamspel så konstateras att en hög grad av bekräftelse som 

leder till turtagning har samband med social kompetens i förskoleåren (2006, sid 38) och centralt för 

dessa processer är synkronicitet. Den iakttagelsen kan även vara vägledande i denna studie då det 

verkar som att just synkronicitet byggd på delad uppmärksamhet och delad avsikt byggd på 

turtagning och bekräftelse mellan familjemedlemmarna har en ömsesidigt förstärkande funktion för 

hur samspelet utvecklas och även för hur negativ affekt kan hanteras inom de nära relationerna i 

dyad- och triadsamspel. Det indikerar att, det som kanske är det tydligaste resultatet i denna studie, 

föräldrar som synkroniser sig väl i sin parrelation också tenderar att göra det tillsammans med sina 

barn. I studien blir det tydligt att de föräldrar som visar hög förmåga till synkronicitet också 

samarbetar i högre utsträckning med kring sina barn. Vilket leder oss direkt till studiens huvudfråga. 

 

 

5.2 Generella slutsatser 

Hur kan intersubjektivitet som begrepp användas för att undersöka samspel? 

I denna studie har intersubjektivitetsbegreppet varit vägledande i att skapa koder för att studera 

samspel mellan föräldrar, samt föräldrar och barn. Huruvida dessa koder verkligen etablerar ett 

samband mellan kod och teori är inte klargjort för det behövs vidare forskning. Ändå kan vissa 

slutsatser dras om att intersubjektivitet har en katalytisk effekt för att inspirera och ge upphov till 

vidare kunskap om samspel i familjer. Redan i det teoretiska avsnittet kunde sådana slutsatser dras 

utifrån tidigare forskning inom samhälls- och beteendevetenskaperna (Gillespie & Cornish, 2009) 

och utifrån Daniel Sterns (1995, 2005) arbeten kring utvecklingspsykologi, två-persons psykologi 

och intersubjektivitet. Jag vill även påstå att intersubjektivitetsbegreppet kan fungera produktivt i 

samspelsforskning av det slag som Monica Hedenbro (2006) och Fivaz-Depursinge (1999) 
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genomför på det utvidgade samspelet i triader. Det har varit möjligt att använda metoder som (LTP) 

och kodning som inspirerats från deras arbeten när det gäller att försöka fånga in möjligheterna till 

intersubjektivitet i beteende- och samspelstermer. 

 

Hur avspeglar sig samspelet mellan föräldrar i samspelet mellan föräldrar och barn utifrån ett 

intersubjektivt perspektiv? 

Med beaktande av de frågeställningar som berörts ovan i diskussionsdelen kring eventuella 

kodningsfel, bristande validitet och ett alltför litet urval, så kan svaret på denna fråga så här långt 

besvaras med följande hypotes. Samspelet mellan föräldrar avspeglar sig i förhållande i 

föräldra/barn-samspelet genom att föräldrarsamspel som präglas av synkronicitet, delad 

uppmärksamhet och gemensam intention i form av turtagning och bekräftelse också tenderar att 

följa med i samspelet med barnet. En sådan hypotes skulle kunna prövas i en studie med ett större 

urval för att verifieras eller falsifieras. Till dess kan möjligen undersökningens slutsatser och 

kunskapsområde tillämpas i praktisk och klinisk verksamhet med par och familjer. Det är ingen 

nyhet att samspel är en centralt aspekt och grundläggande i alla mellanmänskliga situationer. 

Kunskaper kring intersubjektiva samspelsprocesser som uppmärksamhet, intention och 

synkronicitet skulle kunna var till hjälp för att vägleda föräldrar i hur de kan förstå samspel och 

understödja salutogena processer i både sin egen relation och i relation till sina barn. Detta skulle 

kunna låta sig göras genom både information och direkt samspelsintervention. 

 

 

5:3 Metoddiskussion 

Sammanfattningsvis kan sägas att det som skulle behöva övervägas vid fortsatt forskning på 

området har att göra med urval, filmat material, kodning, samt fortsatt analys av både kvantitativ 

och kvalitativt slag. Om frågeställningar och hypotes ska prövas ytterligare behövs ett större urval. 

Det är avgörande för att kunna stärka den här studiens validitet och reliabilitet. Det är möjligt att det 

även i själva filmningen av familjerna ska prövas om det går att anpassa uppgifterna i och 

tillämpningen av filmsituationen i LTP till de aktuella frågeställningarna. Kodningen är ett område 

som behöver genomarbetas så att brister i både själva koderna och kodningsprocessen justeras. En 

tydligare manualisering skulle förmodligen vara önskvärd. För vidare analyser skulle man kunna 

tänka sig en förstärkning av den kvalitativa uppföljningen av parens upplevelser av det samspel som 

vi kan kalla intersubjektivt genom till exempel intervjuer. Kvantitativt skulle genomförandet kunna 

kompletteras med enkätstudier kring samspel och upplevelser av intersubjektivitet. 
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Tabell 1 

Frekvensfördelning vid Dyadsamspel i föräldraparet i %. 

 A B C D E 

      

Affekt       

- positiv 50 31 17 8 20 

- neutral 34 56 51 82 79 

- negativ 16 13 32 0 1 

      

Uppmärksamhet      

- Delad 99 63 62 40 34 

- Hög 1 27 26 56 53 

- Låg 0 10 12 4 13 

      

Intentionalitet 

s:a 
97 98 85 76 88 

- Bidrag (B) 8 8 13 12 10 

- Turtagning (T) 81 78 70 60 74 

- Bekräftelse (A) 8 12 2 4 4 

 

 

 

 

 

Tabell 2 

Frekvenstabell vid Triadsamspel med föräldrar och barn i %. 

 A B C D E 

      

Affekt       

- positiv 64 64 63 61 38 

- neutral 32 36 36 28 57 

- negativ 4 0 1 11 5 

      

Uppmärksamhet      

- Delad 82 62 44 14 20 

- Hög 10 38 54 78 70 

- Låg 8 0 2 8 10 

      

Intentionalitet 

s:a 
100 95 65 43 62 

- Bidrag (B) 13 16 12 14 15 

- Turtagning (T) 66 73 51 26 47 

- Bekräftelse (A) 21 6 2 3 5 

 

 

 
 


