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” Vår familj, våra vänner, rådgivare och arbetskamrater, de är 
som vinden. Deras närvaro är så självklar att de knappast 
märks. Liksom vinden under en fågels vingar är de en väsentlig 
del av vår flykt -  de håller oss uppe, bär oss framåt, 
tillhandahåller liv, låter oss sväva och glidflyga; fastställer 
lägesbestämning och identitet, ger oss färdriktning, knuffar in 
oss i aktivitet. Liksom vinden för fågeln utgör de det sociala 
medium genom vilket vi bärs fram. ” (Vaux 1988 s. 1. 
Översättning Hessle 1991.)
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund
Under de senaste decennierna har formerna för människors sociala relationer 
förändrats. Inte minst gäller detta familjelivet. Det vi ser är en utveckling bort 
från den traditionella familjen, men mannen som ensamförsörjare, till en rad nya 
strukturer för samlevnad (för en översikt, se Castell 1997). I denna utveckling 
framstår Sverige, med välfärdsstaten som moderniseringsagent, som något av 
en trendsättare med en jämförelsevis stor andel yrkesarbetande kvinnor, höga 
skilsmässotal och ett stort antal ensamhushåll (SCB 1992:78,1995:89).

Denna utveckling har, tvärtemot vad många befarat, inte generellt lett till för
sämrade sociala relationer och ökad ensamhet. För kvinnors del har situationen 
kanske till och med förbättrats; allt fler kvinnor tycks ha skaffat sig ett större 
umgänge och fått ökad tillgång till socialt stöd (Lennartsson 1993). Tillgång till 
goda och stödjande sociala relationer gäller dock inte alla. Fortfarande finns en 
ojämlikhet ifråga om sociala relationer som hänger samman med såväl kön, fa
miljetyp och social klass; det är företrädesvis resursstarka personer med stora 
valmöjligheter ifråga om arbete och fritid, som också har tillgång till ett stort och 
stödjande socialt nätverk.

I takt med nedskärningar i de offentliga trygghetssystemen har samtidigt intres
set ökat för hur samhället skall kunna tillvarata den stödpotential som finns in
byggd i människors sociala relationer. Både politiskt och i forskningssamman
hang uppmärksammas det sociala nätverkets betydelse och strategier diskute
ras för hur man skall förmå nära anhöriga och släktingar att ta ett större om- 
sorgs- och vårdansvar (Young 1996; SOU 2000:3)1. Även om många studier pe
kar på den potentiella positiva kraft som ligger i våra sociala nätverk, inte minst 
för vår psykiska och fysiska hälsa, är en sådan utveckling inte utan problem. 
Fortfarande finns förväntningar om ett stort och diffust omsorgsansvar som 
riktas mot kvinnor, just för att de är kvinnor, och omsorg är alltjämt, i huvudsak, 
en aktivitet med kvinnlig könsmärkning (Flaherty & Richman 1989; Doyal 1995). 
Dessa krav och förväntningar är inte bara utifrån kommande, utan är också ut
tryck för de anspråk som kvinnors har på sig själva som den goda modem,

1 Jfr. med den breda ideologiska strömning som brukar betecknas ”communitarianism”, dvs. 
den generella politik, förd bland annat av Blairs New Labour, där människors sociala nätverk 
sätts i socialpolitikens förgrund (se ex. Etzioni 2000).
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snälla system osv. Men oavsett vilket, är innebörden att förväntningar på det 
sociala nätverkets stödinsatser de facto riktas mot kvinnor.

En annan sida av att ge och ta emot socialt stöd handlar om makt. Att vara be
roende av andras stöd och hjälpinsatser innebär att inflytande över den egna 
livssituationen krymper. Den som ger socialt stöd kan däremot framstå som al- 
truistisk och kan genom denna position också skaffa sig kontroll över den and
res liv (Finch & Mason 1993). Dessa makt- och beroendeaspekter påverkar inte 
bara utbytet i relationerna, utan kan också, särskilt för kvinnor, leda till stress 
och konflikter (La Gaipa 1990; Antonucci et al. 1998). Implikationerna av detta är 
givetvis störst för människor som lever i utsatta livssituationer och som har ett 
stort behov av andras stöd. Trots den ambivalens och problematik som här kan 
skönjas, är dessa förhållanden endast i liten utsträckning reflekterade inom den 
sociala nätverks- och supportforskningen.

Människor som befinner sig i svåra livssituationer är inte sällan individer med 
instabila nätverksrelationer (för en översikt se Bo 1993). En ökad tilltro till de 
sociala nätverkens stödjande resurser innebär att de människor som saknar so
cial förankring och ett stödjande socialt nätverk, riskerar att marginaliseras yt
terligare. Det råder därmed en diskrepans mellan å ena sidan en stark tilltro till de 
sociala nätverkens och det sociala stödets betydelse för människors hälsa och 
sociala liv och å andra sidan en avsaknad av kunskap om vad som strukturellt 
och innehållsmässigt utmärker människors nätverkrelationer i utsatta livssitua
tioner. Särskilt gäller detta, som redan understrukits, kvinnor. Med fa undantag 
består den sociala supportforskningen, som relateras till hälsa, av studier gjorda 
på män eller studier där betydelsen av kön över huvudtaget inte analyseras 
närmare (Flaherty & Richman 1989; Shumaker & Hill 1991; Shye et al. 1995). För 
kvinnors del kan skönjas en dubbel problematik; att vara kvinna medför ofta en 
orientering utifrån andras behov och frågan är hur denna roll som stödgivare, 
påverkar omgivningens benägenhet att erbjuda stöd, men också kvinnornas 
öppenhet inför att ta emot andras stöd och hjälpinsatser?

1.2 Syfte och problemställningar
Syftet med avhandlingen är att studera kvinnors nätverksrelationer i utsatta 
livssituationer och då särskilt med avseende på legitimitet och förändring. 
Legitimitet handlar om den egna, men också omgivningens föreställningar av 
huruvida bakgrunden till den utsatta livssituationen kan anses utgöra tillräcklig 
grund för stödgivande. Med förändring avses den subjektiva upplevelsen av 
förändrade nätverksrelationer, hur dessa är relaterade till den utsatta livssitua
tionen och gestaltar sig över tid.
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De frågeställningar som jag arbetat med är följande:
• Hur förändrar en socialt utsatt livssituation kvinnors nätverksrelationer 

strukturellt och innehållsmässigt?
• Vilken betydelse har utsatthetens legitimitet för tillgängligheten av socialt 

stöd för kvinnor?
• Hur hanterar kvinnor de beroende- och maktaspekter som är förknippade 

med den utsatta livssituationen och behovet av socialt stöd?
Den första frågeställningen handlar om hur de sociala relationerna förändras, 
både strukturellt och innehållsmässigt, till följd av att kvinnor hamnar i utsatta 
livssituationer (Paper 1). Den andra frågeställningen handlar om utsatthetens 
legitimitet, dvs. den bedömning som omgivningen gör av orsakerna bakom 
stödbehovet och om dessa kan sägas utgöra tillräckliga legitima skäl till att so
cialt stöd kan erbjudas (Paper 2 och 3). I denna avhandling är legitimitetsaspek- 
tema företrädesvis relaterade till hälsa och kvinnor med diffusa muskelsmärtor. 
Utmärkande för denna grupp är att de ofta saknar en valid diagnos och, till följd 
av detta, medicinska referenser som kan tillhandshålla legitimering av sjukdom 
och smärta. Den sista frågeställningen tar fasta på det beroende och den förlust 
av makt över den egna livssituationen som ett stödbehov från omgivningen 
skapar (Paper 4). Eftersom behovet av andras stöd och hjälp också vanligtvis är 
förknippat med begränsade möjligheter att ställa upp för andra, finns uppenbara 
risker för ett obalanserat stödutbyte. Dessa beroende- och maktaspekter har 
visat sig ha en avgörande betydelse för människors sätt att hantera sin utsatt
het och utgör därmed en central frågeställning med relevans för det sociala ar
betets praktik.

I avhandlingen uppmärksammas två grupper av kvinnor som har stora behov av 
socialt stöd; kvinnor vars moderskap är ifrågasatt och kvinnor med diffusa 
muskelsmärtor. Att inte klara moderskapets krav eller att vara sjuk utan diagnos, 
är problematiskt både för kvinnorna själva och för omgivningen. Inte minst där
för att det finns stora förväntningar, både från samhällets sida och privat, att 
kvinnor skall ge omsorg till andra och/eller föda och uppfostra barn. Hälsa och 
kompetens i moderskapet är förutsättningar för ett sådant liv och just därför den 
sfär där kvinnor riskerar att bli särskilt sårbara.

1.3 Tidigare forskning om sociala nätverksrelationer 
Användningen av det sociala nätverksbegreppet härstammar från skilda sam- 
hälls- och beteendevetenskapliga discipliner, men det är först på 1950-talet, ge
nom socialantropologen Bames (1954), som det sociala nätverksbegreppet bör
jar användas som en analytiskt redskap. Därefter har ett stort antal forskare, 
med skilda perspektiv och ansatser, intresserat sig för olika sociala nätverks- 
aspekter (jfr. Granovetter 1973; Sarason et al. 1977; Wellman 1979; Fischer 1977, 
1981, 1982; Vaux 1988; Burt 1992; Antonuccil998. För en översikt se Bo 1993).
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Nätverksforskningens dramatiska expansion under de senaste trettio åren har 
medverkat till utvecklingen av olika forskningsnischer, som kan indelas i tre, 
inte sällan överlappande, huvudfåror: social integrationsforskning, support
forskning och forskning som mer generellt studerar innehållsliga aspekter av 
sociala nätverksrelationer. Mycket av denna forskning ligger dock utanför den
na avhandlings fokus och kommer inte att närmare beröras. Istället ges en se
lektiv överblick av den forskning som relaterar sig till denna avhandlings över
gripande frågeställningar och till de grupper av kvinnor som här studeras.

Forskningen om social integration handlar om hur tillgången till sociala band 
påverkar människors hälsa, trygghet och sociala liv. Forskningsinriktningen kan 
sägas ha två traditioner. I den första, med stor förankring inom sociologin, är 
studierna av integrationsaspekter företrädesvis kopplade till en samhällsanaly- 
tisk nivå. I den andra traditionen, med störst relevans för detta avhandlingsar
bete, riktas intresset mot individers sociala nätverk och den betydelse dessa 
relationer har för hälsa och välbefinnande. Denna inriktning har en starkt epi- 
demiologisk förankring, inte minst genom det genomslag som Berkman & Symes 
(1979) forskning i Alameida county fick. Deras studie pekade på ett tydligt sam
band mellan god social integration och låg dödlighet vid allvarliga sjukdomar 
och förhållandet mellan mortalitet och integration har sedan dess tagits upp i en 
rad studier (t. ex. House et al. 1982; Schoenbach et al. 1986; Kaplan et al. 1988). 
Även svensk forskning finns representerad inom detta falt genom studier av 
Welin och medarbetare (1985), Orth-Gomér & Johnson (1987) och Hansson 
(1988). Inom den epidemiologiska forskningen fick sedan på 1990-talet Putnams 
(1993) och Wilkinssons (1996) begrepp socialt kapital och social sammanhåll
ning ett betydande inflytande. Med socialt kapital avses i just detta forsknings
sammanhang oftast människors investeringar i goda, jämbördiga och tillitsfulla 
sociala relationer. Wilkinsson teorier om social sammanhållning går ut på att 
ekonomisk ojämlikhet skapar ett segregerat samhälle där sammanhållningen är 
låg och utbytet mellan människor är hierarkiska, dvs. upprätthålls genom in
komst-, makt- och utbildningsskillnader. Dessa teorier knyter på sätt och vis 
samman de två traditionerna inom den sociala integrationsforskningen, genom 
att människors sociala relationer och dess betydelse för folkhälsan relateras till 
samhällsekonomiska villkor.

Inom den andra huvudfåran, den sociala supportforskningen, utfördes under 
1970-talet banbrytande forskning som visade den betydelse som socialt stöd 
har för människors hälsa, välbefinnande och möjligheter att hantera såväl emo
tionella som praktiska problem i vardagen (Caplan 1974; Cassel 1976; Cobb 
1976). Mest känd är sannolikt bufferthypotesen, formulerad av Cobb (a.a.), som 
går ut på att socialt stöd hjälper individen att hantera svårigheter i livet och 
därigenom fungerar som en buffert mot stress och sjukdomar. En annan hypo
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tes som fortfarande har stor aktualitet inom supportforskningen är den s.k. ”hu- 
vudeffekten” som formulerades av Cassel (a.a.). Mindre uppmärksammat är att 
Cassel också visade på att ett sammanbrott i individers sociala relationer ökar 
mottagligheten för sjukdomar. Det är egentligen först i mitten på 1980-talet, men 
fortfarande i mycket begränsad omfattning, som forskare börjar uppmärksamma 
de sociala relationernas mer negativa betydelse (Rook 1984, 1990; La Gaipa 
1990).

1 många studier inom forskningsfältet uttrycks en viss frustration över det fak
tum att några avgörande framsteg inte gjorts sedan de första studierna på 1970- 
talet (Östergren & Hansson 1990). Ett problem är definitionen av socialt stöd, 
där många inom forskningsfältet bidragit med olika begreppsdefinitioner (t. ex. 
Cobb 1976; Gottlieb 1981; Thoits 1982; House & Kahn 1985;Vaux 1988; för en 
översikt se Hedin 1994), vilket komplicerat möjligheterna till forskningsjämförel- 
ser.

Utbytet i sociala relationer består också av annat än socialt stöd. Redan i början 
på 1980-talet visade Wellman (1981) att endast cirka 20 procent av människors 
nätverksrelationer förmedlar någon form av socialt stöd. Dessa resultat, i likhet 
med Granovetters (1973) betoning på den betydelse svaga sociala band har för 
människors sociala liv, utmanar på sätt och vis integrations- och supportforsk
ningen, men det kom att dröja fram till 1980-talet innan forskare på allvar började 
intressera sig för relationernas innehållsliga delar vid sidan av det sociala stö
det.

Den vidgade ansats som nu växer fram, innebär en mer generellt inriktad nät
verksforskning omfattande såväl olika former av socialt stöd som annat utbyte i 
de sociala nätverksrelationema. Här inbegrips således även andra interaktiva 
processer som anses påverka människors tankar, känslor och handlingar (Well
man 1981; House & Kahn 1985). En ofta refererad definition av nätverksbegrep- 
pet i denna forskningsinriktning är den som Mitchell presenterade redan 19692.1 
denna definition, som förenar strukturella och interaktiva nätverksaspekter, är 
ett centralt tema att relationerna inte är statiska, utan präglas av en stadig kom
munikationsström av både materiellt och immateriellt innehåll, såsom vänskap, 
kärlek, stöd, krav och förväntningar. Det är vanligtvis relationer på individnivå 
som står i blickfånget inom denna forskningsinriktning, vilket dock inte betyder 
att man bortser från hur påverkan från omgivande samhällsvillkor förmedlas till 
den enskilde genom fibrerna i dennes nätverk.

2 Mitchell definition av sociala nätverk: A specific set of linkages among a defined set of 
persons, with the additional property that the characteristics of these linkages as a whole 
may be used to interpret the social behaviour of the persons involved (1969:2).
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Flera nätverksstudier uppmärksammar klassrelaterade skillnader (Fischer 1977, 
1982; Holter 1978; Cochran et al. 1990) men också hur andra samhälleliga villkor 
får konsekvenser för mäns och kvinnors sociala relationer (Bott 1957; Fischer 
1982; Cochran et al. 1990; Lennartsson 1993). Trots dessa exempel har dock en 
omfattande kritik riktas mot den sociala nätverks- och supportforskningen just 
på grund av att många studier förbiser de skilda innebörder och betydelser som 
sociala nätverksaspekter har för kvinnor och män (Flaherty & Richman 1989; 
Shumaker & Hill 1991; Shye et al. 1995). När det gäller kvinnor och män som för
äldrar, dvs. inom den familjeinriktade nätverksforskningen, finns emellertid fler
talet studier som diskuterar kulturella och könsmässiga aspekter av sociala nät- 
verksrelationer, men då framförallt relaterat till barns uppväxtvillkor (för en över
sikt se Bo 1993). Inom den sociala supportforskningen däremot, visar kritiken att 
kvinnor ofta exkluderas i studierna och att skillnader mellan könen med avseen
de på socialt stöd inte uppmärksammas. I de fall då kvinnor inkluderats i forsk- 
ningsdesignen blir sambanden mellan socialt stöd och hälsa inte bara svagare 
utan också mer komplexa. Exempel på intressanta anomalier i forskningen om 
sambandet mellan dödlighet och socialt stöd, visar att kvinnor i åldersgrupper 
mellan 50-74 år som hade stor tillgång till socialt stöd också hade den högsta 
dödligheten (för en översikt se Broadhead et al. 1983; Shumaker & Hill 1991). 
Sannolikt är det inte det sociala stödet i sig som inverkar så drastiskt i kvinnor
nas liv, utan en samverkan av flertalet faktorer som går att hänföra till de sociala 
nätverkens struktur och andra innehållsliga aspekter. Det är i spegling av dylika 
resultat som diskussionen om det sociala stödets funktion far en konkret inne
börd, men i denna diskussion saknas såväl en problematisering utifrån kön som 
ett uppmärksammande av den funktion som stödet har för givaren.

Botts arbete från 1957 var den första studien som påvisade skillnader mellan 
mäns och kvinnors sociala nätverk och diskuterade dessa utifrån ett könsper
spektiv. Bott visade bland annat att ju tätare nätverk familjerna hade (där många 
i nätverket har direkta relationer till varandra), desto mer var rollerna mellan man 
och hustru åtskilda och i överensstämmelse med traditionella könsmönster. På 
motsvarande sätt var spretiga relationer (med färre sammanbindande länkar), 
mer jämställda med hänsyn taget till arbetsdelning i hus och hem. De studier 
som idag diskuterar könsskillnader i sociala relationer tar vanligtvis sin ut
gångspunkt i kvinnors och mäns skilda socialisationsprocesser och den bety
delse som dessa har för individers sätt att komponera, utveckla och upprätthålla 
sociala relationer (Belle 1987; Flaherty & Richman 1989; Shumaker & Hill 1991; 
Shye et al. 1995). Enligt detta synsätt innebär socialisationsprocessen ett fost
rande till socialt ansvar som senare i livet innebär att kvinnor i högre grad än 
män, erbjuder stöd till anhöriga (Kessler et al. 1985), håller familjerna samman 
och är den som upprätthåller de sociala nätverkskontaktema (Flaherty & Rich
man 1989; Troll 1988).
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Generellt umgås kvinnor mer med släkten, har fler vänner, erhåller mer stöd, och 
har relationer som är mer intima och öppna jämfört med män (Fischer 1982; An
tonucci & Akiyama 1987). Antonucci och medarbetare (1998) visar dock att för 
kvinnor som uppger sig ha ett för stort antal sociala relationer, tenderar dessa 
att negativt inverka på deras upplevelse av lycka och glädje. Många nätverks- 
kontakter innebär inte bara en större exponering inför andras livskriser (Kessler 
et al. 1985) utan ställer också krav på upprätthållandet av familje- och släktnät
verken (ihågkommandet av födelsedagar, släktmiddagar och liknande) som av 
många upplevs mer som en börda än ett nöje (Troll 1988). Även om sociala rela
tioner har både positiva och negativa sidor, visar Rook (1984, 1990) och Rook & 
Peitromonico (1987) att det är de negativa aspekterna som tenderar att ha störst 
inflytande över kvinnors välbefinnande. Sammanfattningsvis finns det en hel 
del som tyder på att den allt jämt förgivettagna ”huvudeffekten”, dvs. att socialt 
stöd ökar välbefinnandet och hälsan, börjar ifrågasättas och att forskningen har 
mycket att vinna på att uppmärksamma skilda könsinnebörder och därmed 
bredda förståelsen av komplexiteten i människors sociala relationer.

Avgörande för hur relationer mellan människor gestaltar sig är emellertid inte 
bara könsmässiga utan handlar bl.a. också om kulturella skillnader i olika kombi
nationer med kön. De förväntningar som ställs i en sociala relation är i hög grad 
beroende av det sammanhang i vilket de sociala relationerna verkar. En studie 
av Cochran med flera (1990) av kvinnors sociala relationer i USA, Sverige, 
Tyskland och Wales, visar hur kulturella och politiska förhållanden får konse
kvenser för kvinnors nätverksrelationer. Här uppenbaras bl.a. att kvinnor i USA 
och Sverige har större nätverk jämfört med kvinnor från Tyskland och Wales; 
de amerikanska kvinnorna har i genomsnitt dubbelt så många nätverksmedlem- 
mar jämfört med de tyska kvinnor. För de tyska och walesiska kvinnorna med 
färre nätverksmedlemmar, ökar den relativa andelen av släktingar och grannar på 
bekostnad av vänner, arbetskamrater och andra bekantskaper.

För kvinnor som lever i Sverige har samhällsförhållanden med stark offentlig 
sektor inneburit möjligheter till eget förvärvsarbete, vilket i sin tur haft inflytan
de över kvinnornas sociala relationer, både med avseende på vilka man träffar 
och vad som utbyts i relationerna. Jämfört med män är tillgången till socialt stöd 
för kvinnor därmed inte lika knutet till äktenskapet eller samboförhållandet 
(Lassbo 1988) och ökningen av ensamboendet har inte lett till en ökning av an
delen med svaga primära relationer bland kvinnor (Lennartsson 1993). Young 
(1996) visar i en artikel hur socialpolitiska neddragningar i offentliga utgifter i 
England innebär ökade krav på det sociala nätverket och då framförallt på kvin
nor i deras roll som de primära omsorgsgivama. En i viss utsträckning liknande 
utveckling, med ett återförande av vård- och omsorgsansvar till familj och anhö
riga, pågår också i Sverige. Till skillnad från det formella stödsystemet runt fa
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miljer och bam med föräldraförsäkring och utbyggd barnomsorg, som fortfaran
de är omfattande med internationella mått, är den sociala nedrustningen inom 
vård och omsorg påtaglig med personalnedskärningar och minskat antalet 
vårdplatser (SOU 2000:3). Det finns anledning att anta att en sådan ansvarsom- 
fördelning från det offentliga till det privata, eller annorlunda uttryckt; från det 
kollektiva till det individuella, far avsevärda återverkningar även för svenska 
kvinnors sociala relationer både till funktion och till innehåll. Dylika föränd- 
ringsaspekter av nätverksrelationer är dock endast i liten utsträckning uppmärk
sammade inom nätverksforskningen.

Överhuvudtaget finns få longitudinella studier som fångar förändringar i de 
personliga nätverksrelationema. Ett undantag utgörs dock av det s.k. FAST- 
projektet som omfattade en rad tvämationella studier av barn och familjers nät
verksrelationer i fem västländer, bland annat i Sverige (Gunnarsson 1978, 1982, 
1984; Cochran et al. 1990). Inom ramen för projektet presenterades bland annat 
en longitudinell studie som undersöker hur föräldrar till förskolebarn förändrar 
sitt sociala nätverk under loppet av en treårsperiod, samt de bakomliggande 
orsakerna till dessa nätverksförändringar. Resultaten visar att de strukturella 
förändringarna i nätverken hos dessa familjer, som lever i en förhållandevis sta
bil livsfas, är tämligen små. I de fall personer försvunnit ut ur nätverket förklaras 
detta med att; 1) intervjupersonens egen livssituation har ändrats, 2) att den 
andra persons liv har ändrats, eller 3) att relationen i sig har förändrats. Dessa 
skäl anges ha ungefär lika stor omfattning och skillnaden mellan olika föräldra
grupper (mammor, pappor, gifta eller ensamstående) är relativt liten. En annan 
intressant aspekt som uppmärksammas i denna studie är hur nätverksmedlem- 
mamas roll i nätverket förändras. Resultaten visar bland annat att, under en tre
årsperiod, omvärderas en tredjedel av de primära nätverksrelationema; vissa 
uppfattas nu som enbart stödjande (14 %), andra har förflyttats till det perifera 
nätverket (8 %) och återstoden (11 %) har försvunnit ut ur nätverket. Samman
fattningsvis visar resultaten att trots relativt kontinuerliga livsvillkor omvärderar 
och förändrar människor efter hand sina sociala nätverksrelationer.

Sociala nätverk i utsatta livssituationer
Mycket av den sociala supportforskningen berör individer eller grupper som 
lever i utsatta livssituationer till följd av fysisk eller mental ohälsa. Även cm 
sjukdom och livskriser skär tvärs genom hela befolkningen finns en köns- och 
klassbunden ojämlikhet. I Sverige utgör kvinnor i okvalificerade yrken en av de 
få grupper där dödligheten inte gått ned under 1990-talet (SOU 2000:3). Till detta 
skall dessutom läggas att psykiskt ansträngande och jäktiga arbeten är betyd
ligt vanligare bland kvinnor än bland män och att skillnaderna ökat under 1990- 
talet (a.a.).

18



Internationellt har unga lågutbildade kvinnor, särskilt ensamstående mödrar, 
utpekats som en riskgrupp för social isolering och mental hälsa. Även om en 
jämförelse mellan Sverige och Storbritannien åskådliggör att de negativa hälso
effekterna för denna grupp är betydligt starkare i Storbritannien, vittnar detta 
om en tendens att ta på allvar (Whitehead et al. 2000). En annan grupp som i 
Sverige är särskilt utsatta till följd av få vänner och nära relationer är utrikes 
födda (SOU 2000:3). I en studie av det sociala nätverket hos några familjer på 
Barnbyn Skå visar Hessle (1995) att för dessa familjer utgör vanligtvis det bety
delsefulla personliga sociala nätverket av familjemedlemmar, ett par släktingar 
och vänner, men också representanter från den formella sektorn räknas dit. 
Svedhem (1991) pekar i sin studie på att s.k. problembam har färre sammanbin
dande länkar i sina nätverk, som innebär att det i deras nätverk finns färre per
soner som känner varandra, jämfört med icke problembam. Sammantaget visar 
dessa studier att utsatta grupper i flera avseenden har sköra och tunna sociala 
nätverk som inte självklart tillhandahåller de resurser som situationen kräver.

Att upprätthålla personliga nätverk kräver tid, engagemang och kostar dessut
om pengar. Just de ekonomiska förhållandenas betydelse för det sociala um
gänget har bland annat studerats av Korpi (1973) och Holter (1978) visar att 
ekonomiska förutsättningar inte bara spelar roll för nätverksrelationema sam
mansättning, utan också för dess funktion och innehåll. Riley och Eckenrode 
(1986) konstaterar att det är kvinnor med tillgång till materiella och psykologiska 
resurser som jämförelsevis högre utsträckning kan tillgodogöra sig socialt stöd 
och som upplever mindre stress från det sociala nätverket. För grupper som har 
små nätverk och dessutom dålig ekonomi, reduceras möjligheterna ytterligare 
att nå ut till alternativa arenor för att få sociala och kulturella upplevelser.

Relationerna inom det sociala nätverket kan också begränsas av upplevelse av 
stress. Belle (1982) fann i en amerikansk studie att mammor som var hårt pressa
de att få familjelivet att fungera, ofta valde att avstå från socialt stöd som de 
visste att de inte skulle kunna återgälda. Social isolering blev den strategi som 
skyddade dem från andras problem, men det innebär också att de som kanske 
vari mest behov av socialt stöd var de som fick minsta utbytet. Utsatta livssitu
ationer gör människor isolerade och för de som redan sedan tidigare har brist
fälliga sociala relationer, försvåras givetvis situationen ytterligare.

Ett sätt att möta detta behov är att arbeta med nätverksmobilisering. I Sverige 
har intresset för nätverksarbete och familjers sociala kontexter funnits sedan 
mitten på 1970-talet och utvecklats, inte minst genom Nätverksgruppen i Bot
kyrka. I böckerna Nätverksterapi -  teori och praktik (Svedhem 1985) och Nät- 
verksboken -  om mötets möjligheter (Forsberg & Wallmark 1998) presenterar 
gruppen nätverksarbetets förutsättningar och tillvägagångssätt. Författarna
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visar här hur utvecklingen av nätverkstänkandet, med den helhetssyn på 
psykosociala problem som här förutsätts, öppnar för en stor variation av inter- 
ventionsmöjligheter och därigenom har det intagit en central plats i det praktis
ka sociala arbetet. Som en följd av detta finns också en hel del skrivit som kny
ter an till den praktiska implementeringen, inte minst när det gäller tillämpningen 
av familjerådslag som arbetsmetod (Andersson & Bjerkman 1999)3.

Mer sparsamt är det med studier som ställer mer teoretiskt övergripande frågor 
kring sociala nätverk och social support, detta trots att nätverksbegreppet och 
tanken på självbärande processer som lösning på sociala problem, varit vägle
dande perspektiv inom ämnet sedan början på 1980-talet. De nätverksstudier 
som gjorts och som anknyter till det sociala arbetets forskningsområde är före
trädesvis studier som direkt eller indirekt genom familjenätverken, intresserar sig 
för barn och ungdomars sociala nätverksrelationer (Gunnarsson 1984; Bo 1989a, 
1989b; Svedhem 1991; Cochran et al. 1990; Hessle 1995; Samuelsson 1995). Stu
dier som intresserar sig för kvinnors sociala nätverksrelationer är dock mer säll
synta inom ämnet. Undantag utgörs dock av Hedins (1994) studie av långtids- 
sjukskrivna personer. Här undersöks bland annat hur formerna för socialt stöd 
på en arbetsplats ser ut under olika faser av en sjukskrivningsperiod. Nästan 
samtliga av de intervjuade har fått ett omfattande stöd från sitt privata nätverk, 
särskilt från make/sambo, barn och föräldrar. Stödet från andra släktingar är 
dock litet. Särskilt värt att uppmärksamma i detta sammanhang är att sjuka med 
diffusa sjukdomssymtom och avsaknad av en tydlig sjukdomsbild möts med 
misstroende och bristande förståelse från omgivningen. Dessa personer fick 
också mindre stöd av nätverket på arbetsplatsen, vilket antas bero på normer 
kring frånvaro och sjukskrivning i arbetsplatskulturen.

En annan studie, där förändringar i kvinnornas nätverksrelationer uppmärksam
mas, är Hedin och Månssons (1998) studie av kvinnors uppbrott ur prostitutio
nen. I studien framkommer att relationer till det sociala nätverket inte bara är 
väsentliga för själva uppbrottet, utan också att dåliga relationer i ursprungsfa- 
miljen varit en starkt bidragande orsak till att kvinnorna en gång hamnade i 
könshandel. När kvinnorna senare gör ett uppbrott från prostitutionen, innebär 
det för många ett mer eller mindre fullständigt nätverksbyte och här framträder 
en tydlig tendens till isolering, där kvinnorna drar sig tillbaka till familjenätverket 
eller en liten krets av vänner.

3Arbetet med familjerådslag är inspirerat av en nya zeeländsk modell, och här utgör den 
utvidgade familjen, dvs. familj, släkt, vänner och andra betydelsefulla personer en viktig 
hörnsten i det sociala arbetsmetoden. I Sverige finns flertalet olika handböcker i ämnet se 
ex. Lilja 1996; Aresik-Ram & Elf 1997; Forsberg & Wallmark 1998; Hæggman & Sjöholm 
2000).
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Med beaktande av den avgörande vikt som tillskrivs sociala nätverk och utbyte 
av socialt stöd inom det sociala arbetets praktik, måste de forskningsansatser 
som gjorts på området anses tämligen begränsade. Även om det finns en del 
kunskap om de sociala nätverkens struktur, vet vi förhållandevis lite om hur 
innehållsliga och kvalitativa aspekter ser ut och verkar för de individer som är 
beroende av det sociala arbetets insatser. Detta är inte oväsentligt med tanke på 
med vilken självklarhet det sociala nätverket ofta betraktas som en positiv 
resurs i människors liv.

Denna avhandling handlar om kvinnors sociala relationer i en utsatt livssitua
tion. När män förekommer är det som aktörer i kvinnornas liv, snarare än som 
forskningssubjekt. Detta innebär inte att kvinnors relationer är viktigare eller 
mer intressanta än mäns, utan det handlar snarare om att den omfattande forsk
ningen kring mäns relationer synliggjort det kunskapshål som omfattar kvinnors 
sociala relationer. En annan anledning till att kvinnors relationer getts företräde, 
är den tidigare nämnda utvecklingen som innebär att allt större omsorgs- och 
vårdinsatser förväntas från det sociala nätverket, förväntningar som det finns 
anledning att anta riktas företrädesvis mot kvinnor.

1.4 Centrala begrepp och teoretiska redskap
Sammanfattningsvis kan således kritik riktas mot den sociala nätverks- och 
supportforskningen för att den är könsblind, presenterar ögonblicksbilder av 
sociala relationer snarare än relationsprocesser och för att forskningen förbiser 
de sociala relationernas mörka aspekter. Analyserna i denna avhandling presen
terar inte en avgränsad och absolut kunskap om kvinnors sociala relationer -  
om nu något sådant vore möjligt. Istället utgår studierna i avhandlingen från ett 
könsperspektiv i vid mening, där åskådliggörandet av kvinnors relationer och 
de makt- och beroenderelationer som är knutet till detta utgör en central ut
gångspunkt. Användningen av ett könsperspektiv innebär dock ingen anslut
ning till speciella metoder eller specifika teoretiska argumentationer. Studierna är 
snarare ”pluralistiska”, såväl i sin disciplinära orientering som med avseende på 
metodval: avhandlingen inkluderar både kvantitativa och kvalitativa data och 
omspänner ett vetenskapsfält som anknyter till såväl socialt arbete, sociologi 
och psykologi som socialmedicin och epidemiologi.

Ambitionen har heller inte varit att konstruera en absolut sammanhållen teore
tisk referensram. Snarare har vissa centrala begrepp, på olika sätt, relaterats till 
varandra som redskap i det fortlöpande forskningsarbetet. Hur dessa centrala 
begrepp -  nämligen sociala nätverk, socialt stöd, utsatthet, legitimitet och 
förändring -  används och vilka innebörder som lagts i dessa, behandlas i detta 
avsnitt.
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Sociala nätverk och socialt stöd
Sociala nätverk har under de senaste tio åren tillskrivits en nästan magisk bety
delse för människors välbefinnande och hälsa, men också som en lösning på 
såväl den enskildes sociala problem som samhällets utgifter för vård och om
sorg. Det är lätt att glömma att begreppet sociala nätverk i sig är värdeneutralt 
och egentligen inte säger något om innehållet eller om kvaliteten i interaktionen 
mellan nätverksmedlemmama. De ensidigt positiva konnotationer som knyts till 
sociala nätverksrelationer märks bland annat genom att begreppen sociala nät
verk, socialt stöd, sociala band och sociala kontakter används synonymt och i 
en allmän uppfattning om att människor som lever socialt integrerat automatiskt 
erhåller socialt stöd. Förutom att denna begreppsliga oreda får till följd att olika 
begrepp ges skilda innebörder beroende av det fält som studeras, innebär det 
också att relationerna begreppen emellan blir osynliggjorda. House med medar
betare (1988) har tagit fasta på denna disparata begreppsanvändning och ut
vecklat en modell för hur strukturer och processer i människors sociala liv bättre 
kan förstås. Den s.k. Housegruppen använder sig i arbetet Structures and pro
cesses o f social support (1988) av sociala relationer som ett paraply begrepp för 
att definiera en individs personkontakter och skiljer mellan social integration, 
sociala nätverk och relationelit innehåll. Denna tankemodell sammanbinder 
flera av de olika ansatser inom forskningsområdet som utvecklas under 1970- 
och 80-talet och utgör en användbar ram för min användning av begreppen so
ciala nätverk och socialt stöd.

Social integration/desintegration handlar om tillgången till sociala relationer 
och inbegriper såväl antalet personer som kontaktfrekvensen med dessa. Social 
förankring och social isolation kan på detta sätt sägas utgöra ytterligheter på en 
skala som mäter social integration. Även om integrationsaspektema har en un
derordnad betydelse i mitt arbete -  där det är de allra närmaste sociala relatio
nerna som står i blickfånget -  ger ramarna för det perifera nätverket en komplet
terande bild av kvinnornas sociala sammanhang och tillhörighet.

Det sociala nätverket utgör själva nätverksstrukturen och här framträder en 
bild som visar såväl kompositon som kontext; vilka personer individen interage- 
rar med, hur dessa står i relation till varandra, grad av närhet, multiplexitet, öm
sesidighet etc. Det personliga eller som man också säger, egocentriska nätver
ket, som i mitt arbete definieras av individen själv, visar således ett mönster av 
sociala relationer som här används som ett analysredskap för att studera de in
ledningsvis formulerade frågeställningarna. I två av studierna (Paper 1 och 4) är 
analyserna företrädesvis inriktade på att undersöka relationerna till de mest be
tydelsefulla personerna i kvinnornas nätverk. Viktigt att uppmärksamma, som 
också resultaten understryker, är att adjektivet betydelsefull inte självklart har
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en positiv innebörd. Betydelsefull kan också den person vara som på ett nega
tivt sätt intervenerar i den enskilda kvinnans liv. Det är med andra ord intervju
personerna själva som får avgöra innebörden i begreppet betydelsefull.

Det relationella innehållet innefattar såväl interaktionella, funktionella och 
kvalitativa sidor av sociala relationer och handlar således om de sociala proces
ser som äger rum mellan medlemmarna i det sociala nätverket. House och 
medarbetare delar in dessa processer i tre kategorier: socialt stöd, relationella 
krav och konflikter, samt social reglering och kontroll. Socialt stöd, som kan 
vara av kognitiv, praktisk eller känslomässig karaktär, har vanligtvis en positiv 
betydelse för stödmottagaren. Men det betyder inte att andra delar av relatio
nen inte kan ha motsatt effekt. Genom att även uppmärksamma de krav, konflik
ter och kontrollmekanismer som också är en del i människors sociala liv, öppnar 
forskarna för en mera allsidig ansats i studierna av sociala relationer.

Med relationella krav avses de förväntningar som riktas mot individen från olika 
delar av nätverket, förväntningar som kan bidra till social utveckling men som 
också kan få till följd att relationerna upplevs som konfliktfyllda och belastande. 
Vid sidan av detta har det sociala nätverket också en reglerande/kontrollerande 
funktion. Genom krav, förväntningar och uppmuntran påverkas inte bara männi
skors beteenden utan också deras värderingar, omvärldsuppfattning, livsideal 
etc. Denna reglering och kontroll innebär en inte oväsentlig konformitetspress 
som nätverket riktar mot den enskilde. I studierna i denna avhandling uppmärk
sammas särskilt betydelsen av hur de krav och förväntningar som riktas mot 
kvinnor, just för att de är kvinnor, dvs. könsinnebördernas betydelse i sociala 
relationer.

Människors utbyte med varandra handlar således inte bara om socialt stöd utan 
också om andra interaktiva processer som inbegriper intimitet, integritet, värde
ringar, beroende, makt etc. som på ett avgörande sätt inverkar på människors 
tankar, känslor och handlingar. Till skillnad från House och medarbetare (a.a.) 
som förespråkar ett biopsykosocialt perspektiv för studier av sociala relationer, 
är avsikten här snarare att ta fasta på nätverksrelationema i ett mer sociokultu- 
rellt sammanhang. Detta innebär att kunskapssökandet är inriktat på samspelet 
mellan individ och nätverk, men också hur omgivande samhälleliga och kultu
rella strukturer tränger in i och villkorar utbytet i relationerna.

Utsatthet och legitimitet
Andra centrala begrepp i detta arbete är utsatthet och legitimitet. Begreppen är 
relaterade till varandra genom att utsattheten delvis kan ses som en konsekvens 
av bristande legitimitet, men också genom att den enskilde kan uppleva svårig
heter att legitimera den utsatta livssituationen. För kvinnorna som studerats

23



inom ramen för denna avhandling är den utsatta livssituationen delvis en följd 
av den samhälleliga definitionen av föräldraskap och sjukdom. De som inte når 
upp till normen för vad som kan förväntas av en god mor, eller faller inom ra
marna för det diagnostiska systemet, saknar legitimitet och omvandlas till pati
enter/klienter med identifierbara hjälpbehov; anpassade efter de stödinsatser 
som den samhälleliga sociala organisationen har att erbjuda. Den omvandlings- 
manöver som detta innebär, behöver dock inte alltid stå i överensstämmelse 
med den enskildes definition av sin utsatthet eller hjälpbehov.

Som en följd av detta far den enskilde svårigheter att beskriva och förklara in
nebörderna av och orsakerna bakom den utsatta livssituationen, inte minst i 
förhållande till det sociala nätverket. För de som kan relatera sin utsatthet till 
något konkret -  exempelvis arbetslöshet, skilsmässa eller valida sjukdomsdia
gnoser -  finns en slags objektiv referens för utsattheten. Att sakna denna typ 
av hänvisning innebär att individen på sätt och vis faller utanför utsatthetens 
gränser; legitimitetsanspråken blir på detta sätt en central del av utsattheten i 
sig.

Men vad avses då med utsatthet? Alla föräldrar som upplever misslyckanden i 
föräldraskapet blir inte utsatta och inte heller alla patienter med svårdiagnostise- 
rade symtom. Hetzler (1996) skiljer i sin forskning om långtidssjuka mellan svaga 
och utsatta grupper. Utsatta grupper är de människor som riskerar att drabbas 
och/eller redan har drabbats av plötsliga, genomgripande och dramatiska livs- 
förändringar. Svaga grupper är svaga i bemärkelsen resurssvaga; de saknar re
surser som social och ekonomisk trygghet, humankapital och självförtroende, 
dvs. möjligheter att handskas med den utsatta livssituationen. ”Den som är 
svag är sålunda också i viss mening utsatt, medan den som är utsatt inte nöd
vändigtvis är svag” påpekar Hetzler (1996:92). Risken för utslagning är alltså 
störst för de grupper som är svaga och utsatta, medan de som är starka och ut
satta har större förutsättningar till coping, dvs. att på olika sätt hantera den 
uppkomna situationen. Utvecklingen under 1990-talet visar att allt fler kvinnor 
lever i en utsatt livssituation till följd av försämrad hälsa och stress (SOU 
2000:3) och många har dessutom blivit svagare inte minst genom lägre ersätt
ningsnivåer inom socialförsäkringssystemet. Det är denna, allt större grupp av 
människor som lever i eller riskerar att hamna i en utsatt livssituation och som 
saknar resurser att hantera sin utsatthet, dvs. de som befinner sig på den vänst
ra sidan i nedanstående modell, hämtad från Hetzler (1996:92), som är en utma
ning för välfärdsforskningen i allmänhet och socialt arbete i synnerhet.

24



Utsatt

Svag

è

\ /

>  Stark

Inte utsatt

De två grupper av kvinnor som studerats i denna avhandling är båda att betrak
ta som resurssvaga i den bemärkelse som ovan skisserats; kvinnorna är van
ligtvis lågutbildade, saknar ofta ekonomisk trygghet och stödjande sociala kon
takter och de har svårigheter att hantera sin livssituation (Stenström & Espwall 
1996; Espwall 1995,1998).

För kvinnorna med diffusa muskelsmärtor definieras den utsatta livssituationen 
först och främst genom smärtupplevelsen; för den enskilda kvinnan är inte sym
tomen diffusa utan högst konkreta och fysiologiska, med konsekvenser för det 
vardagliga livet (Malterud 1992; Henriksson & Buckhardt 1996). Men eftersom 
dessa symtom inte helt självklart låter sig inordnas, benämnas och förklaras 
inom medicinen fråntas patienten möjligheten att verifiera och legitimera sina 
besvär. För kvinnor med svåra besvär, men där läkaren inte funnit skäl till sjuk
skrivning, har detta i vissa fall till och med lett till att kvinnorna hamnat utanför 
sjukförsäkringssystemet och istället tvingats söka socialbidrag (Gunnarsson 
1993). Även i relation till familj, släkt och vänner kan avsaknaden av en valid 
diagnos innebära att krav och förväntningar om exempelvis omsorgsansvar blir 
oförändrade, samt att kvinnornas eget behov av stöd förbises. För mammorna i 
Torastudien är utsattheten vanligtvis relaterad till en bristande kompetens att 
klara föräldraskapets praktiska och emotionella krav, inte sällan till följd av att 
dessa mammor själva bär med sig svåra upplevelser från barndomen och saknar 
förebilder för det goda föräldraskapet.

Även om frågan om legitimitet kan diskuteras när det gäller alla former av social 
utsatthet har, som tidigare nämnts, dess betydelse för tillgång till socialt stöd i 
denna avhandling endast studerats i gruppen kvinnor med diffusa muskelsmär
tor. Anledningen till detta är givetvis de uppenbara legitimitetsproblem som 
denna patientgrupp har. Som ett exempel på detta visar Clarke (2000) hur patien
ter med kroniska trötthetssyndrom utvecklat avancerade strategier i strävan 
efter legitimitet, bland annat genom att organisera sig och samla in pengar till 
forskning som skall ge dessa kvinnor diagnostiska markörer. Gruppen kvinnor
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med diffusa muskelsmärtor kan därmed sägas uppfylla kraven både vad det 
gäller utsatthet och legitimitetsproblem och därför lämplig att studera för att få 
svar på frågan hur legitimitetsaspekter påverkar tillgången till socialt stöd.

För sjukdomar som är ”nya” till sin karaktär, som diffusa muskelsmärtor, saknas 
fortfarande diagnostiskt valida kriterier för hur besvären skall bedömas. Även 
om det under 1980-talet har tillkommit en diagnos -  fibromyalgi -  som omfattar 
en del av dessa besvär, visar studier att läkarna är mycket skeptiska till använ
dandet av denna diagnos (Dæhli 1993; Tamm & Söderlund 1994)4. Mycket tyder 
på att tillgång till diagnos innebär ett medicinskt medgivande av patientens be
svär och därigenom ett väsentligt verktyg för patienten att transformera den 
medicinska bedömningen till det allmänna medvetandet hos bland annat det 
sociala nätverket. En transformation som är nödvändig för att i sin tur erhålla 
legitima skäl, som befriar från ordinarie ansvars- och arbetsuppgifter under en 
viss tid och till en viss grad.

När jag i denna studie undersöker i vilken utsträckning patienten kan ge legiti
mitet åt sina diffusa muskelsmärtor, är det patientens egen erfarenhet av att 
kunna verifiera och benämna sina symtom, men också den subjektiva upplevel
sen av hur detta bemöts av det sociala nätverket som fokuseras. Det handlar 
alltså inte om sjukdomens faktiska legitimitet hos medlemmarna i det sociala 
nätverket. Med legitimitet avses här den rätt omgivningen ger patienten att vara 
sjuk och som sammanfattningsvis kan sägas omfatta följande processer:

• hur patienten kan beskriva sina symtom
• hur förväntningarna på patienten förändras
• vilken förståelse patienten upplever sig få från omgivningen

En annan faktor som är av avgörande betydelse för legitimiteten är givetvis 
sjukdomsorsak. De diffusa muskelsmärtorna tillhör som nämnts de ”nyare” 
sjukdomstillstånd, där forskarna vanligtvis inte reducerar sjukdomsorsakerna till 
biologiska orsakssammanhang, utan där den komplexa interaktionen mellan so
ciala, psykologiska och biologiska aspekter av hälsa uppmärksammas. Ur ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv är det företrädesvis tre områden som kan vara 
fruktbara för förståelsen av smärta: smärta som ett kulturellt fenomen (ålder,

4 Dæhli visar att hela 82 % av de tillfrågade primärvårdsläkama inte samtycker till att det 
är naturligt att klassificera fibromyalgi som en reumatologisk sjukdom, trots att detta är den 
officiella klassificeringen. Vidare uppger 90 % av läkarna att de är oeniga med patienten om 
orsaksförhållanden. Sammantaget visar detta att det finns en oenighet mellan läkare i tilO- 
lämpningen av diagnos, oenighet mellan läkare och patienter gällande orsaker och oenighet 
mellan den officiella och den faktiska medicinen.

26



kön, klass och etnisk tillhörighet), smärta som ett institutionellt fenomen (hur de 
medicinska och socialförsäkringsrelaterade institutioner tolkar smärta) samt 
smärta som en social konstruktion (hur arbetsförhållanden, familje- och nät- 
verksrelationer påverkar smärtan) (Encandela 1993). Denna studie berör inte på 
långt när alla dessa områden, men rör sig ändå över de olika fält som här be
skrivs genom att uppmärksamma betydelsen av kön, tolkning av smärta och 
dessa aspekters betydelse för utbytet i de sociala nätverksrelationema.

Förändring
Förändringsbegreppet ges i avhandlingen två skilda innebörder. För det första 
avses hur ekonomisk och politisk utveckling förändrar villkoren för människors 
sociala relationer. Här avses både struktureringsaspekter av sociala nätverk, 
dvs. vilka som ingår och hur relationerna mellan dessa ser ut, men också hur de 
kvalitativa anspråken som ställs i relationerna förändras med samhällsutveck
lingen (se ex. Weitzman 1985; House 1988; Young 1996). I Sverige medförde 
framväxten av välfärdsstaten att kvinnor befriades från en del omsorgsuppgifter 
i familjen och fick tillgång till en egen arbetsmarknad. Ett utökat offentligt an
svar på detta område, innebar att familjens/nätverkets förväntningar på kvin
norna som omsorgsgivare ändrades, men det fick också till följd att den enskilda 
kvinnan, genom ett eget arbete, gavs möjligheter att skapa inte bara nya, utan 
också egna sociala kontakter. De neddragningar som nu gjorts i de generella 
välfärdssystemen (SOU 2000:3) har inneburit ett återförande av 
vård/omsorgsuppgifter till familjen och nära anhöriga. Eftersom kvinnor, i högre 
utsträckning än män, är fostrade till att ta ansvar för vardagslivet; för barnen, 
familjen och gamla, har detta gjort kvinnor till första klassens dubbel- och trip- 
pelarbetare. I en studie av arbetsvillkor för kvinnor med kroniska muskelsmärtor, 
sammanfattar Lilleaas (1993) kvinnornas arbetsinsatser, vid sidan av det betalda 
lönearbetet, på följande vis:

Kvinnene i denne underokelse tar ansvar for at de 
gamle får tilsyn, og slåss med lokale myndigheter for 
at de gamle skal få et minimum av livskvalitet. De tar 
ansvar for det sosiale livet, for familiefestene, for at 
kontakten med andre vedlikeholdes. De tar ansvar for 
at alle har et sunt kosthold, at alle har vaime, rene o g 
hele klær. De handler, rydder og vasker, - troster, tar 
vare på andre, og er ofte bærebjelken i familien. Dette 
er et altomfattende arbeid som krever neye planleg- 
ging og en enorm arbeidskapasitet, mens den eko
nomiska uttellingen er minimal (Lilleaas 1993:13).

27



Alldenstund detta arbete är både personligt och privat räknas dessa insatser 
som ett ”frivilligt” arbete som kvinnor väljer att göra (a.a.). Den könsstruktur för 
arbetsdelning som här framträder, får omedelbara konsekvenser för hur kvinnor 
utvecklar, komponerar och upprätthåller sociala relationer, men också för funk
tionerna i de sociala nätverksrelationema (Shumaker & Hill 1991). För kvinnor 
som har stora svårigheter att legitimera sin ohälsa försvårar dessa ökade för
väntningar från nätverket inte bara deras egna möjligheter att få adekvat stöd 
utan också deras förutsättningar att frånta sig ansvaret för andras stödbehov.

Den andra betydelsen av förändringsbegreppet är mer relaterat till individuella 
orsakssammanhang; någon utesluts eller inbegrips i det som individen kallar sitt 
sociala nätverk, eller relationen i sig förändrar innebörd eller funktion. Exempel 
på situationer där dessa förändringar kommer till stånd kan vara tydliga händel
ser såsom skilsmässa, flytt till annan ort, men också mindre synliga omständig
heter där människors personliga utveckling på olika sätt omgestaltar de sociala 
nätverksrelationema.

Dessa aspekter som handlar om de sociala nätverkens dynamik, dvs. deras suc
cessiva förändringar över tid, är som tidigare nämnts, ett ofta förbisett område 
inom nätverksforskningen. Trots forskningsfältets omfattning, ger forsknings
resultaten ofta en bild av sociala relationer som existerar vid en viss tidpunkt. 
Bristen på longitudinella studier av personliga nätverk hänger givetvis samman 
med finansiella såväl som organisatoriska hinder i denna typ av forskningsde- 
sign, men Starker och medarbetare (1993) hävdar också att ytterligare en anled
ning är att nätverksforskningen misslyckats med att se sambanden mellan en
skilda relationer å ena sidan och sociala nätverket i sin helhet å den andra. Här 
finns onekligen en utmaning för forskningsfältet som jag till viss del antagit i 
arbetet Nätverksrelationer i förändring (paper 1). I denna studie intresserar jag 
mig för de nätverksprocesser som uppstår och utvecklas som en konsekvens av 
ett familjeinriktat behandlingsarbete och här de det de subjektiva, kognitiva di
mensionerna och deras förändring över tid som uppmärksammas.

1.5 Avhandlingens disposition
I detta kapitel har syftet med avhandlingen, en orientering på forskningsfältet 
med preciserade kunskapsluckor, samt en begreppslig ram för de empiriska stu
dierna presenterats. I nästa kapitel diskuteras inledningsvis metodologiska ut
gångspunkter för forskningsprojektet i sin helhet och därefter presenteras, stu
die för studie, den metodiska tillämpningen. Eftersom Paper 1- Nätverksrelatio
ner i förändring -  är en licentiatuppsats som inkluderas som en monografi med 
utförlig metoddiskussion, ägnas uppmärksamheten här i kappan åt en mer över
gripande diskussion av den använda kognitiva matristeknikens användbarhet i
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det sociala arbetet. För övriga studier, som genomförts i form av en enkät och 
intervjustudie, redogörs för urval, datainsamling samt de olika stegen i analys
arbetet.

I kapitel 3 sammanfattas avhandlingens olika paper, med en kort presentation av 
design och viktiga resultat. Avslutningsvis i kapitel 4 sammanfattas och reflek
teras resultaten med utgångspunkt från de frågeställningar som inledningsvis 
rests. I anslutning till detta diskuteras också tillförlitligheten och generaliser- 
barheten i avhandlingens slutsatser.
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Kapitel 2

Forskningsprocess och genomförande

2.1 Forskningsprocessen
Det färdiga vetenskapliga arbetet ger vanligtvis intrycket av en välplanerad 
forskningsprocess med en tydlig början, formulerat utifrån välgenomtänkta frå
geställningar, som sedan med väl valda metoder leder fram till de slutgiltiga re
sultaten. Detta bygger på ett positivistiskt vetenskapsideal, där forskaren inte 
bara inledningsvis har kunskap nog att utforma en hållbar design, utan också på 
en idé om forskaren som ett ”opåverkbart yttre öga”. Även om mitt forsknings
arbete gör anspråk på att vara väl genomtänkt, har forskningsprocessen inte 
inneburit ett forlopp där det går att dra raka streck mellan syfte, metod och re
sultat. Istället har det handlat om ett snirkligt kunskapssökande, där jag gång på 
gång tvingats revidera mina idéer, tankar och planer.

För att läsaren skall förstå min väg till den kunskap som här presenteras, är det 
angeläget att säga några ord om bakgrunden till val av ämne jag studerat. Vilka 
ämnesmässiga perspektiv och erfarenheter hade jag som utgångspunkt för att 
söka kunskap om detta tema? Vilka förväntningar har jag haft på mina resultat? 
Men också, och inte minst viktigt, hur jag arbetat för att dessa förväntningar 
inte skall fa ta överhanden över den kunskap som det empiriska materialet redo
visar.

Forskningsprocessen har haft två mycket tydliga avstamp som ligger utanför 
själva avhandlingsarbetet. Det ena var ett utvärderingsuppdrag från socialsty
relsen av Toraprojektet, ett familjeinriktat behandlingsarbete som bedrevs inom 
förskola/socialtjänst i Östersunds kommun (Espwall 1994, 1995). I takt med att 
jag inom ramen för denna utvärdering blev mer och mer insatt i den relationsin- 
riktade behandlingsmodell de anställda arbetade med, växte en nyfikenhet för 
hur dessa behandlingsinsatser skulle komma att förändra föräldrarnas sociala 
nätverksrelationer. Inspirerad av teorier om praktiskt nätverksarbete (Svedhem 
et al. 1985) och forskning som pekade på behandlingspersonalens betydelse för 
de sociala nätverksrelationema (Hessle 1991) ville jag studera hur, i detta fall 
mammorna, förändrar sin uppfattning om sina sociala nätverksrelationer under 
behandlingsperioden.

Det andra avstampet gjordes inom ramen för ett forskningsprojekt som handla
de om kvinnors hälsa och livskvalitet i Jämtlands län. Även om flera parter var 
inblandade i själva projektet bedrevs det konkreta forskningsarbetet i samarbete 
mellan Mitthögskolan och Senter for Bygdeforskning vid Trondheims universi
tet. Min uppgift i detta projekt var att tillsammans med en kollega, inom ramen 
för en kartläggningsfas, söka svar på hur kvinnor med diffusa muskelbesvär
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upplever och förklarar sina hälsoproblem. Detta gjordes med hjälp av 28 kvalita
tiva forskningsintervjuer, i vilka kvinnors vardagliga liv och relationer till det 
sociala nätverket kom att fä stort utrymme (Stenström-Jönsson & Espwall 1996). 
I kvinnornas berättelser om sina liv var det märkbart hur innebörden av sjukdo
men var relaterad till kvinnornas komposition av sina sociala nätverksrelationer, 
vilket inte alltid visade sig vara av godo: flera av kvinnorna beskriver krav- och 
konfliktfyllda relationer till familj, släkt och vänner som sätts i samband med de 
diffusa muskelbesvären. När dessa erfarenheter senare kontrasterades med ak
tuell supportforskningen blev det uppenbart vilken undanskymd plats kvinnors 
sociala relationer har inom detta forskningsfält, men också, hur negativa sidor 
av sociala relationer negligerats.

En annan intressant frågeställning som materialet synliggjorde var den betydel
se som avsaknaden av diagnos och sjukdomslegitimitet hade för utbytet av so
cialt stöd i det sociala nätverket. För att förstå innebörden av diagnosstatus och 
legitimietsaspekter för kvinnors sociala relationer valde jag en design där jag 
kunde jämföra gruppen kvinnor med diffusa muskelsmärtor (med låg diagnos
status) med en grupp kvinnliga hjärtpatienter (med hög diagnosstatus)1. Med 
hjälp av etablerade mätinstrument inom den sociala supportforskningen och 
den kvalitativa studien som utgångspunkt, konstruerades en enkät som skulle 
mäta kvinnors grad av interaktion med nätverket, utbyte av socialt stöd, upple
velse av sjukdomslegitimitet samt aspekter som relaterade sig till förekomsten 
av krav och konflikter i de sociala nätverksrelationema. Jämförelsen mellan de 
två patientgrupperna möjliggjordes genom att jag kunde jämföra mina resultat 
med motsvarande datamaterial inhämtat från kvinnliga hjärtpatienter vid Karo
linska sjukhuset i Stockholm. Förväntningarna var att svaren skulle verifiera att 
sjukdomslegitimitet och tillgång till en valid diagnos, hade en avgörande bety
delse för dessa kvinnors sociala relationer.

Svårigheter med enkätstudier är flera. Här handlar det inte bara om att ställa de 
rätta frågorna, utan det faktum att frågorna efter analysen av materialet ofta är 
fler än de som föranledde själva undersökningen. Vad betydde det att så många 
kvinnor svarade att de bara träffade och samtalade med 1-2 personer under en 
vecka? Varför hade inte omgivningens förväntningar och krav (på olika arbets- 
och stödinsatser) på kvinnorna minskat när de insjuknande? För att förstå inne
börden av de kvantitativa resultaten blev det så småningom uppenbart att jag 
på nytt måste träffa och intervjua några av de kvinnor som jag tidigare träffat. 
Denna gång styrdes valet av intervjupersoner utifrån den strategiska urvals
principen och här var ambitionen mer att för en djupare förståelse av de mönster 
som enkätstudien avtäckt, snarare än att göra nya upptäckter.

Kriterierna för vetenskaplighet, oavsett metodval, handlar om systematisk och 
kritisk reflektion, dvs. att jag som forskare ifrågasätter genomförandet och slut

‘För diskussion av diagnosers olika status se Dælhi (1993).
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satserna i projektet på ett reflekterat sätt. Malterud (1996) beskriver denna kri
tiska reflektion som en aktiv attityd, som forskaren måste söka upp och hålla 
fast vid och som innebär att hon eller han, intar positioner som ifrågasätter de 
egna föreställningarna. Ifrågasättandet, eftertanken handlar om det som kallas 
objektivitet, kanske mer än den begränsade betydelse, där personlig distans 
framstår som ett ideal. För min del kan man säga att denna kritiska blick över det 
egna materialet avsevärt underlättades av tre avgörande faktorer: tillgång till tid, 
samarbete med praktiskt yrkesverksamma och samarbete med andra forskare. På 
sätt och vis hänger dessa aspekter samman, hade jag inte haft gott om tid hade 
jag inte kunnat haft ett nära samarbete vare sig med praktiker och forskare.

2.2 Kvalitativa och kvantitativa ansatser
Centrala begrepp i mitt kunskapssökande, har som tidigare nämnts, varit föränd
ring och legitimitet. Dessa begrepp har inte bara haft en avgörande för den teo
retiska tolkningen utan hade också en betydelse för metodval. Förändringsbe- 
greppet relateras till den subjektiva upplevelsen av förändring i de sociala rela
tionerna och hur dessa förändras över tid och här används såväl den kognitiva 
matristekniken2 (Repertory Grid Technique) som kvalitativa forskningsintervju- 
er. Även legitimitetsbegreppet innefattar tolkningen av det subjektiva, men det 
far också en betydelse i den medicinska och samhälleliga kontext i vilken olika 
sjukdomar får olika status. Att relatera gruppen patienter med diffusa muskel
smärtor till patienter med hjärtbesvär var en väg till kunskap om den betydelse 
som sjukdomslegitimiteten har i de sociala nätverksrelationema.

I den kvantitativa undersökningen får vi veta att kvinnorna med diffusa muskel
smärtor har svårigheter att legitimera sina besvär och får mindre socialt stöd 
jämfört med hjärtpatienter. Detta att få statistiskt säkerställda svar på de frågor 
som ställs till ett statistiskt urval tillhör en av de kvantitativa metodernas starka 
sidor. Större osäkerhet råder kring om frågorna som ställts handlar om rätt saker 
eller vilken innebörd som dessa fynd egentligen uttrycker. Genom att komplette
ra den statistiskt bearbetade enkäten med kvalitativa forskningsintervjuer av 
utvalda patienter, är tanken att visa på subjektiva innebörder för olika individer. 
Hur upplever och hanterar kvinnorna den bristande sjukdomslegitimiteten? Vad 
väcker den bristande tilliten från omgivningen för reaktioner och känslor? Ge
nom denna form av fördjupande studier kan också, som i detta fall, de kvantita
tiva fynden valideras eftersom den kvalitativa forskningsintervjun öppnar för 
att intervjufrågorna skall kunna anpassas efter den individuella vekligheten. 
Detta innebär dock ingen slutlig verifiering eller triangulering av forskningsre
sultaten, men väl att forskningsresultatens trovärdighet kontrolleras. Det geo
metriska begreppet triangulering rymmer föreställningen om ett fixt objekt som 
kan studeras med olika metoder, här är det snarare fråga om det som Richards- 
son (1994) talar om som kristallisering. Med kristallisering avses här att när fors
karen studerar ett fenomen med olika metoder är det bilden av en kristall, som

2 Det svenska begreppet kogniv matristeknik introducerades av Borell & Brenner (1997).
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kombinerar symmetri, substans med en oändlig rad av former, förvandlingar och 
infallsvinklar, som ger en fördjupad men också en partiell förståelse av det som 
studerats.

Min syn på metodval är att dessa till syvende och sist måste styras av problem
ställning och inte av absoluta metodologiska uppfattningar eftersom kvantitati
va och kvalitativa metoder vanligen kompletterar varandra. Reservationen van
ligen, skall relateras till det faktum att olika metoder sällan är renodlade: kvalita
tiva metoder innehåller inte sällan resonemang om proportioner och kvantitativa 
studier blir inget utan forskarens tolkning av resultaten. Ett exempel på hur 
kvantitativ och kvalitativ logik kan användas inom ramen för en och samma me
tod är den kognitiva matristekniken, som fångar in och i någon mån kvantifierar 
individers egna subjektiva upplevelser.

2.3 Repertory Grid Technique
I den studie av nätverksförändringar som görs i Nätverksrelationer i föränd
ring (Espwall 1998), används den kognitiva matristekniken, Repertory Grid 
Technique, för datainsamling och analys. Ett underordnat syfte, vid sidan av 
studien av nätverksförändringar, var att pröva huruvida den kognitiva matris
tekniken kan användas för att spegla meningskonstruktioner av nätverk och 
sådana konstruktioners successiva förändringar. Eftersom licentiatuppsatsen 
ingående redogör för hur metoden har använts finns det inte skäl att här bli repi- 
tativ, utan istället på ett mer övergripande plan diskutera metodens användbar
het i det sociala arbetet som en strategi att begreppsliggöra andras vardags- 
verkligheter.

Att förstå andras mening är centralt i allt socialt arbete. Trots denna till synes 
fundamentala utgångspunkt har förhållandevis liten uppmärksamhet ägnats åt 
att begreppsliggöra den hjälpsökandes föreställning om vardagen. Den blindhet 
som detta innebär utgör risker för professionen men också för den hjälpsökan
de, genom att biståndsinsatsen huvudsakligen kommer att bestämmas utifrån 
socialarbetarens förståelseram. Ambitionen i det sociala arbetet är dock ofta den 
motsatta, dvs. att ge röst åt den utsatta människan och hennes smärtsamma 
livssituationer. Men de metoder och modeller som används i det sociala arbe
tets forskning, praktik och utbildning, motsvarar inte alltid denna strävan. Om vi 
inte lyckas fånga och synliggöra mångfalden i människans konstruktion av 
verkligheten, kan inte heller forskningen inom socialt arbete bli adekvat för prak
tikens behov.3

Den kognitiva matristekniken (The Repertory Grid Technique) utvecklades ur
sprungligen som ett svar på ett terapeutiskt problem. Teknikens upphovsman, 
den amerikanske psykologen och socialpsykologen George Kelly, hävdade

3 För diskussion av den kognitiva matristeknikens användbarhet inom det sociala arbetets 
praktik, utbildning och forskning se Borell, Espwall & Brenner (1997).
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nämligen att praktiskt utövande psykologer hade en benägenhet att lägga större 
vikt vid generella psykologiska teorier och modeller än vid människors unika 
problembeskrivningar, dvs. än till vad de faktiskt hade att säga om sina problem 
(Kelly 1955:322-323).

Ändamålet med den kognitiva matristekniken är att söka återge människors 
egna föreställningar av sin värld, den unika innebörd och betydelse hon ger 
sina livserfarenheter och sitt livssammanhang. Här är det i stället den mentala 
konstruktionen av faktiska problem och företeelser i människors vardagsmiljöer 
som ställs i centrum. De mentala föreställningar människor utvecklar för att han
tera en komplex värld benämner Kelly konstrukter (constructs). Dessa omvärlds- 
reprisentationer -  tillfälliga eller mer permanenta -  karakteriseras av bipolaritet 
(Kelly 1955). Det innebär att när vi t.ex. uppfattar någon i vår sociala omgivning 
som ”snål”, gör vi det mot en mer eller mindre övervägd kontrastbild, dvs. en 
uppfattning om vad motsatsen ”generös” innebär.

Konstrukter är med andra ord kontextuella eller fåltanknutna. Benämningen av 
de företeelser som ingår i dessa upplevda fält är element. Beroende på under
sökningsproblemet kan element utgöras av exempelvis händelser, individer, in
stitutioner, idéer (Borell & Brenner 1997), eller som i Torastudien, av sociala 
nätverksrelationer. Grundtanken med den kognitiva matristekniken är att ringa in 
intervjupersoners konstrukter med utgångspunkt från en fortlöpande jämförelse 
av element i ett uppfattat fält och att låta intervjupersoner kvantitativt uppskatta 
i vilken utsträckning varje element kan karakteriseras genom konstruktet. Slut
produkten, dvs. den kognitiva matrisen, beskriver förhållandet mellan männi
skors mentala föreställningar och föremålen för dessa föreställningar.

Den kognitiva matristekniken är en flexibel teknik som kan bringas i samklang 
med varierande ändamål men också med varierande förkunskaper hos använda
ren. Klusteranalys och principalkomponentanalys kan hjälpa användaren att 
bringa ordning i datamaterial och ringa in underliggande kluster och dimensio
ner och därmed underlätta tolkningsarbetet. Men dessa bearbetningsformer 
utgör inte bindande förutsättningar för en framgångsrik tillämpning av tekniken. 
Tolkningsarbetet är framför allt beroende av forskarens eller praktikerns kreati
vitet och hur väl kvaliteten i data förmår att ge röst åt intervjupersonens mentala 
föreställningar.

Med den kognitiva matristekniken kan inte tolkning göras liktydig med en tyd
ligt avgränsad, separat arbetsfas. Tolkningsarbetet påbörjas egentligen redan i 
intervjusituationen och förutsätter betydande interaktion mellan intervjuare och 
intervjuperson. Detta innebär att intervjupersonen måste dras in i arbetet på 
matrisen, inte bara så att han eller hon föreslår konstrukter och element. Den 
kognitiva matrisen måste dessutom bli föremål för successiv dialog mellan in
tervjuare och intervjuperson. Detta kan t.ex. innebära att forskaren återvänder
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till intervjupersonen för att ställa ytterligare frågor med utgångspunkt från en 
första tolkning av matrisen. Att på band spela in de samtal ur vilken matrisen på 
detta sätt växer fram ger ett värdefullt kvalitativt tilläggsmaterial (för ytterligare 
diskussioner, se Borell et al. 1997; Espwall 1998).

Den illustration av kognitiv matristeknik som ges i Nätverksrelationer i föränd
ring, utgår från intervjupersonernas sociala nätverksrelationer. Teknikens an
vändbarhet för just studiet av sociala nätverk förtjänar dock att preciseras och 
utvidgas. Sociologisk nätverksforskning -  som idag dominerar samhällsveten
skaplig nätverksforskning -  har en starkt strukturalistisk slagsida, dvs. den tar 
sikte på att förklara vad människor gör, känner och tänker uteslutande med hän
visning till formen av det nätverk i vilket de ingår (Emirbayer & Goodwin 1994). 
Detta avspeglas i den nätverksanalytiska repertoaren. Sociologiska nätverksme- 
toder handlar, i allt väsentligt, om att på olika sätt mäta de formella egenskaper
na i sociala relationer, inte om att fånga den mening aktörerna tillskriver sina 
relationer (Borell & Johansson 1996; Espwall 1998). I det sociala arbetets forsk
ning och praktik har nätverksanalys huvudsakligen kommit att utföras med hjälp 
av s.k. nätverkskartor (se t.ex. Maguire 1983). Betoningen på strukturer är i des
sa sammanhang inte lika eftertrycklig, men metoden som sådan favoriserar mått 
som kontaktfrekvenser, nätverksstorlek och nätverkskomposition. Individers 
unika och mer kvalitativa bedömningar av relationer hänvisas, i bästa fall, till 
uppföljningsintervjuer. Kognitiva matrisintervjuer utgör här ett intressant kom
plement eller alternativ till nätverkskartan; på ett för individen representativt 
sätt illustreras hur ett visst nätverk konstrueras mentalt och detta görs med bi
behållen inriktning på systematiska jämförelser mellan nätverkens olika noder.

I studien av Toramammomas sociala nätverksrelationer vidgas tillämpningen av 
den kognitiva matristekniken som nätverksmetod. Etablerade nätverksanalytiska 
metoder underskattar inte endast aktörers subjektiva mening; de är dessutom 
anpassade för studiet av ett nätverk vid en bestämd tidpunkt, dvs. metoderna 
hjälper inte forskaren att frilägga dynamiska förändringar över tid. I denna stu
die står förändringen, som en följd av behandlingsinterventionen, i centrum och 
det blir möjligt att iaktta dessa förändringar genom att låta mödrarna arbeta med 
de kognitiva matriserna över tid. Genom att studera förändringen av rankningar, 
konstrukter och element kan inte bara de successiva förändringar av nätverket 
som sådant studeras; framför allt blir det möjligt att blottlägga mödrarnas för
ändrade mentala konstruktion av nätverket. En nackdel med tillvägagångssättet 
ligger samtidigt i svårigheterna att jämföra mödrarnas matriser sinsemellan. Det
ta är dock ett pris man får betala, när det är de subjektiva, kognitiva dimensio
nerna som eftersöks.

Den kognitiva matristekniken utgör en intressant brygga och förmedlare mellan 
mer kvalitativa och mer kvantitativa ansatser, genom möjligheten att i numerisk 
såväl som språklig form ta tillvara den enskildes egna meningskonstruktioner.
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Förutom att metoden i sig kombinerar kvalitativa och kvantitativa aspekter, kan 
den utgöra ett viktigt korrektiv mot s.k. enkätartefakter (Borell & Brenner 1997). 
Enkätartefakter syftar på de egenskaper i en enkät som gör att den snedvrider 
eller döljer viktiga förhållanden. Detta kan innebära att vi ställer frågor som sak
nar upplevd relevans för människor. Om människor trots det svarar på sådana 
frågor speglar enkäten mer en fiktiv ”forskningsverklighet” än vardagsverklig- 
heten. Men enkätartefakter kan också innebära att vi inte ger människor möjlig
heter att uttrycka sin uppfattning, eftersom vi inte på förhand har en realistisk 
bild av deras problem och begrepp. På detta sätt kan t. ex. kvinnors, liksom olika 
etniska och sociala gruppers erfarenhetsvärldar förbli dolda. Genom att i för
studier använda matristekniken kan forskaren bättre hantera problemet. Forska
ren får tillgång till relevanta begrepp och problem och exempel på mentala ”kar
tor” över hur människor själva kombinerar problem och begrepp (för konkreta 
exempel på sådana designer, se Borell & Brenner 1997). Detta, som förutom att 
det sannolikt ger andra definitioner av sociala problem, innebär också möjlighe
ter till att upptäcka hur sociala problem är konstituerade och den mening de har 
för den enskilde individen.

Som alla andra metoder måste den kognitiva matristekniken användas med ur
skiljning och med hänsyn till dess svaga och starka sidor. Problemen men den 
kognitiva matristekniken är, åtminstone enligt mina erfarenheter, framför allt två 
och berör forskarens erfarenhet och teknikens begränsade autonomi. Tekniken 
är, kanske mer än andra metoder, beroende av användarens erfarenhet. Idealt 
sett bör användaren fungera som ett slags neutral handledare som endast lotsar 
intervjupersonen mellan elementjämförelser, konstruktgenerering och element
skattningar. Men metoden som sådan gör inte intervjuaren immun mot s.k. in
tervjuareffekter. Tekniken kräver träning och reflektion för att användaren skall 
kunna maximera sin känslighet för vad intervjupersoner faktiskt säger och mini
mera risken för ett sakligt meningsinflytande. Dessutom har den kognitiva 
matristekniken en relativt begränsad autonomi, dvs. den är — särskilt i olika 
forskningssammanhang — avhängig kombinationer med andra metoder, t.ex. 
kvalitativa intervjuer och enkäter. Men detta mynt har två sidor: sådana kombi
nationer är ofta önskvärda och kan öka kvaliteten i undersökningen genom 
kompletteringsfördelar.4

2.4 Enkätstudien
Enkätstudien, som i viss mening tar vid där intervjustudien med 28 kvinnor med 
diffusa muskelsmärtor slutade 1996, syftar till att undersöka sambanden mellan 
tillgången till socialt stöd och sjukdomslegitimitetens betydelse. De centrala 
frågeställningarna för enkätstudien formulerades på följande sätt: Hur skiljer sig 
det sociala nätverkets storlek och tillgången till socialt stöd, mellan kvinnor som

4För en rad konkreta exempel på hur kognitiv matristeknik kan kombineras med andra 
forskningsmetoder, se Borell & Brenner, 1997, särskilt s. 74—97.
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har en lågstatus respektive högstatusdiagnos5 (kvinnor med diffusa muskel
smärtor jämfört med kvinnor som haft hjärtinfarkt)? Vilken betydelse kan till
gången till en tydlig och valid diagnos antas ha för eventuella skillnader? I vil
ken utsträckning upplever patienter med MSD att deras sjukdom har legitimitet i 
de sociala nätverksrelationema och hur påverkar legitimitetsaspektema till
gången till socialt stöd?

Population och urval
Populationen för undersökningen utgörs av samtliga patienter med diffusa 
muskelsmärtor som erhållit behandling vid Reumatikersjukhuset i Östersund 
under åren 1990-1997. Begreppet diffusa muskelsmärtor används som ett sam
lingsnamn för följande diagnoser (inom parantes anges antalet patienter i varje 
diagnosgrupp): Fibromyalgi (110), Kroniskt/långvarigt smärtsyndrom av fibro- 
myalgityp (22), Kroniskt långvarigt smärtsyndrom (93), Kroniskt trötthetssyn- 
drom (2). Dessutom fanns en patientgrupp med varierande diagnoser (21)6 och 
här ingick också de patienter som saknar diagnos. Totalt utgörs populationen 
av 248 patienter.

Enkätundersökningens genomförande gjordes i nära samarbete med Reumati
kersjukhuset i Östersund och inleddes med att Reumatikersjukhuset klinikchef i 
ett brev presenterade undersökningen och tillfrågade samtliga patienter om de
ras inställning till att delta i undersökningen. Utskick om denna förfrågan skick
ades således till 248 patienter, varav 195 svarade till Reumatikersjukhuset att de 
var villiga att ta emot enkäten. Svarsfrekvensen i nästa steg, dvs. andelen som 
besvarade enkäten uppgick till 65.7% (163 personer). I de fall det fanns möjlig
het att jämföra population och urval, vilket i detta fall gäller ålder och civilstånd, 
överensstämde urvalet med populationen på ett tillfredställande sätt (se tabell 1 
i paper 2). Jämförelsen när det gäller diagnos var lite knepigare eftersom de dia
gnoser som avser populationen var framtagna från journaler, medan urvalets 
diagnostisering är patienten egen uppfattning av diagnos. Här finns inte helt 
oväntat, med tanke på den oklarhet kring diagnoser som gäller för denna grupp, 
stora skillnader mellan population och urval. Av den totala populationen har 
drygt 47 % fått diagnosen smärt eller trötthetssyndrom, medan endast 15.3% 
patienterna själva uppger denna diagnos. Patienterna uppgav i högre utsträck
ning fibromyalgidiagnosen 59.5%, att jämföra med 44.3% för hela populationen. 
Skillnaderna är stora, till och med för stora för att det skall vara fråga om ett

5 Album (1991) visar i en studie av olika sjukdomars prestige att hjärtbesvär är en sjukdom 
med hög diagnosstatus, medan sjukdomar som saknar tydliga diagnostiska kriterier, exem
pelvis fibromyalgi och olika former av trötthetssyndrom, har motsvarande låg diagnossta
tus.
6 Diagnoser i övriggruppen är: lumbago ischias, status post fusionop. Ländiygg, spondylar- 
trit, spodylartropati, myalgi, sacroilit, artros, psoriasisartropati, sena besvär efter whip-lash 
skada, nackskuldermyalgi, polyartrit, lumbago spondartri, distorsion halsrygg, cervicobraci- 
ellt syndrom.

38



snedvridet urval, snarare finns det skäl att anta att den differens som här fram
träder är ett uttryck för de osäkra diagnostiska kriterier som finns på området.

Enkätens utformning
Som framgår av de frågeställningar som enkätstudien skulle ge svar på ingick att 
göra en jämförelse mellan kvinnor med diffusa muskelsmärtor och kvinnor med 
hjärtbesvär, med avseende på det sociala interaktion samt tillgång till socialt 
stöd. Datainsamlingen för hjärtpatientema har genomförts inom ramen för 
Stockholm Female Coronary Risk (FemCorRisk) study, en populationsbaserad 
studie av samtliga kvinnliga hjärtpatienter som sökt för akut hjärtinfarkt under 
1991 till 1994 i Stockholm (för närmare presentation av studien, se Orth-Gomér et 
al. 1995). De sociala nätverksaspekterna mäts här med mätinstrumenten Intervi
ew Schedule for Social interaction (ISSI) och Interpersonal Support Evaluation 
List (ISEL). ISSI instrumentet innefattar två skalor där den första mäter tillgäng
ligheten av djupa emotionella relationer (attachment) och den andra (sociala 
integration) beskriver tillgången till mer distanserade sociala kontakter. ISEL- 
instrumentet mäter tre former av sociala stödfunktioner, vanligtvis relaterade till 
det mer perifera nätverket; informativt och kognitivt stöd (appraisal), praktiskt 
stöd (tangible) och tillhörighet med människor som man delar intressen och 
värderingar med (belonging). För att möjliggöra en jämförelse med detta data
material har båda dessa mätinstruments inkluderats i enkäten.

Eftersom ISSI och ISEL instrumenten företrädesvis fångar positiva dimensioner 
av sociala relationer, har enkäten utvidgats med ytterligare två index som mäter 
sjukdomslegitimitet (The Leg index) och förekomsten av stress och konflikter i 
de sociala nätverksrelationema (The D+C index). Legitimitetsindexet, med sam
manlagt tolv frågor är utformat för att mäta patientens upplevelse av ändrade 
förväntningar, hälsoskattning och förståelse för sjukdomen hos familjen, vänner 
och släktingar. Förutom detta fångar detta index patientens möjligheter att be
skriva och verifiera sina symtom. The D+C är hämtat från en enkät utarbetad 
och testad av bland andra Tilden (Tilden & Stewart 1985; Tilden & Galyen 
1987). The D+C index innehåller sju frågor som handlar om stress, konflikter och 
oro i sociala nätverksrelationer. I den ursprungliga versionen var svarsalternati
ven formulerade i en femgradig skala, men för att överensstämma i design med 
ISEL-instrumentet har svarsalternativen omformulerats till en fyrgradig skala7.

Enkätundersökningens praktiska genomförande
Enkätutskicket ombesörjdes av anställda vid Reumatikersjukhuset i Östersund. 
Utskicket innehöll förutom enkäten ett medföljande brev där syftet med under
sökningen klargjordes samt instruktioner för enkätens ifyllande. Som ett tack för 
deltagande i undersökningen utlovades också att samtliga som svarat skulle 
tillsändas en trisslott. I utskicket ingick också tre svarskuvert, varav två franke- 
rade. Av instruktionerna framgick att enkätsvaren skulle läggas i ett kuvert

7 Enkäten finns presenterad i bilaga 1.
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märkt med ”Mitthögskolan”. På det första icke adresserade men frankerade ku
vertet, skulle patienterna skriva sin eget namn och adress. Detta brev användes 
senare av Reumatikersjukhuset för att tillsända patienterna den utlovade 
trisslotten. Båda dessa kuvert skulle sedan stoppas i det tredje och tillsändas 
Reumatikersjukhuset. Enkätsvaren avhämtades sedan på Reumatikersjukhuset. 
På detta sätt förblev patienternas identitet dold för mig som forskare, samtidigt 
som de anställda vid Reumatikersjukhuset inte hade tillgång till patienternas 
enkätsvar.

Analys
Resultaten från enkätstudien är presenterade i två vetenskapliga artiklar (paper 
2 och 3), som skiljer sig åt i fråga om analysmetoder. I paper 2 görs en jämförelse 
mellan de två patientgrupper som tidigare nämnts med utgångspunkt från ISSI 
och ISEL skalorna. Analyserna utgår från medelvärdet, standardavvikelser och 
signifikansnivåer på de olika skalorna och jämför grupperna i sin helhet och 
därefter tar analyserna fasta på de skillnader som finns med utgångspunkt från 
ålder, civilstånd och arbetsförhållanden. I paper 3 har sambanden mellan legiti- 
mitetsaspekter, social integration/socialt stöd och förekomsten av stress och 
konflikter i de sociala nätverksrelationema eftersökts. Legitimitet definieras som 
summan av de mätvariabler som fångar legitimitetsaspekter i familjen och bland 
vänner och släktingar (Leg). På liknande sätt sammanförs variabler som mäter 
social integration och socialt stöd till en faktor som benämns socialt stöd sy
stem (SSS) och patientens upplevelse av negativa aspekter i relationerna såsom 
stress och konflikter (Stress). I analysen har därefter olika teoretiska mönster 
testats för att nå fram till bästa möjliga strukturekvationsmodell. Förekomsten av 
stress och konflikter relateras vidare i tabellform till de index som mäter social 
integration/socialt, och här skiljs mellan liten respektive hög grad av negativa 
nätverksaspekter. I denna studie har även en analys gjorts av patientens egen 
hälsoskattning och den upplevelse som patient har av hur omgivningen skattar 
hälsotillståndet, resultat som även dessa presenteras i en tabellform med avse
ende på medelvärde, standardavvikelse och signifikansnivå.

2.5 De kvalitativa forskningsintervjuema
I avhandlingens syfte ingår att studera hur kvinnor i en utsatt livssituation han
terar de beroende- och maktaspekter som är förknippade med behovet av socialt 
stöd. Denna typ av frågeställning berör i hög grad individuella erfarenheter och 
upplevelser, men också de innebörder och betydelser som den enskilde lägger i 
begreppen beroende och makt. Den kvalitativa ansats som används för att be
lysa dessa aspekter har kortfattat diskuterats i artikeln Att förhandla i underlä
ge men eftersom utrymmet i artikelformatet är litet för reflektion av metodologisk 
karaktär, finns det skäl att här utförligare diskutera frågor som handlar om urval, 
intervjuprocess och analys.
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Population och urval
I denna studie har jag varit på jakt efter ett material som innehåller information 
både vad det avser bredd och djup och som har en inneboende potential att ge 
svar på de frågeställningar som rests. Urvalet blir i den meningen avgörande för 
såväl den interna giltigheten, dvs. huruvida materialet och tolkningarna för
medlar något av det som studien syftade till, som för tillämpningen av den kun
skap som utvecklas. Det handlar alltså om att skaffa informationsrika data om 
rätt saker, från lämpliga intervjupersoner.

Vilka är då lämpliga intervjupersoner och hur många bör dessa vara till antalet? 
Eftersom bedömningen av tillämpningen inte självklart ökar i proportion till an
talet individer (ibland kan detta till och med vara tvärtom att ett stort antal inter
vjupersoner gör materialet svårfångat och ytligt), är det angeläget att hitta in
tervjupersoner som kan ge innehållsrik och varierad information. Avgörande för 
hur detta urval görs är, till syvende och sist, beroende av hur väl jag som fors
kare är teoretiskt förankrad och har grundliga kunskaper om det falt jag valt att 
studera. Utgångspunkten för denna studie har som tidigare nämnts, varit de 
frågeställningar som den kvantitativa studien synliggjort. Detta innebär att jag 
såväl teoretiskt som empiriskt fått en god förförståelse för att formulera relevan
ta frågeställningar. Dessutom har jag genom de 28 kvalitativa forskningsinter- 
vjuerna med kvinnor med diffusa muskelbesvär som gjordes 1995, fått en god 
inblick i de dessa kvinnors liv och deras relationer till det sociala nätverket.

Inför urvalet av lämpliga intervjupersoner gjordes en ny genomgång av samtliga 
28 intervjuutskrifter med vidhängande nätverkskarta. I denna läsning, där sär
skilt kvinnornas relationer till det sociala nätverket beaktades, framstod så små
ningom två huvudvariabler som lämpliga att arbeta vidare utifrån: Storleken på 
det sociala nätverket; stort -  litet nätverk, samt tillgång till socialt stöd; mycket 
-  lite socialt stöd. En annan viktig aspekt vid genomläsning av dessa intervjuer, 
handlar om intervjupersonernas möjligheter att beskriva och ge uttryck för per
sonliga upplevelser och erfarenheter. Eftersom ambitionen varit att skapa ett så 
aspektrikt intervjumaterial som möjligt, har valet av intervjupersoner sedan 
gjorts efter principer för ett strategiskt urval (Miles & Huberman 1994), dvs. med 
utgångspunkt från det första intervjumaterialet har fyra kvinnor valts ut som 
skiljer sig åt när det gäller nätverkets storlek och tillgången till socialt stöd.

Urval av intervjupersoner
Stort socialt nätverk Litet socialt nätverk

Tillgång till mkt socialt 
stöd

KRISTINA INGELA

Tillgång till lite socialt 
stöd

ELISABETH BIRGITTA
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Förutom att denna urvalsprocess ger en viss garanti mot ett alltför homogent 
urval innebär det också att riskerna för urvalsbias minskas, dvs. att jag medvetet 
eller omedvetet väljer att intervjua personer vars synpunkter stämmer med mina 
egna förväntningar. Detta urvalsförfarande gjorde det också möjligt att ge akt 
på det som varit utmärkande för de enskilda kvinnorna, men också att kunna ta 
hänsyn till det som varit gemensamt för flera.

Materialinsamling och transkription
I den första intervjuundersökningen (Stenström-Jönsson & Espwall 1996) in
hämtades samtliga intervjupersoners samtycke till att åter få ta kontakt om en 
situation skulle uppstå där vi skulle vilja komplettera eller fördjupa vår studie. I 
denna andra omgång var det därför förhållandevis okomplicerat att telefonledes 
tillfråga utvalda kvinnor om en ny intervjuomgång. De kvinnor som listats som 
nummer ett i respektive fält i fyrfältstabellen var samtliga, utom en, villiga att 
ställa upp för intervju. Den kvinna som motsatte sig en intervju, var svårt sjuk 
och ville av den anledningen inte delta. Följaktligen kontaktades nummer två på 
listan i detta falt. Samtliga kvinnor fick själva bestämma var intervjun skulle äga 
rum och samtliga valde att komma till ett för ändamålet avsett rum på institutio
nen för Socialt arbete i Östersund.

Den första intervjun bestod av tre delvis överlappande faser. Inledningsvis 
gjordes en uppföljning av intervjun från 1995 och de förändringar som skett i 
fråga om hälsostatus och levnadsomständigheter. Därefter ombads intervjuper
sonen att på nytt i en nätverkskarta identifiera de personer som idag upplevs 
som mest betydelsefulla i deras sociala nätverk. Här fanns en variation mellan 
kvinnorna från 4-10 personer och då var relationerna till egna minderåriga barn 
frånräknade. Anledningen till att bam exkluderades har att göra med de svårig
heter som finns, att i detta sammanhang, särskilja förhandling av arbete och an
svar från föräldrars fostran av sina barn. Med utgångspunkt från nätverkskartan 
övergick sedan intervjun till att kvinnorna tämligen fritt fick beskriva relationer
na till namngivna personer, och därefter till att alltmer styras av bestämda teman 
som var relaterade till forskningsfrågan. Centrala frågeställningar handlade här 
om och hur kvinnorna får tillgång till socialt stöd, hur arbetsdelning görs, och 
inte minst frågor som knyter an till sjukdomens diagnosstatus8.

Kvinnorna intervjuades vid två tillfällen, med cirka två månaders mellanrum, 
under 1999. Mötena varade 45 -  90 minuter. Anledningen till att två intervjuträf
far arrangerades var att motverka en tidsmässigt omfattande intervju, men också 
att skapa tillfälle för mig som intervjuare att få reflektera över givna svar och 
återkomma med relevanta följdfrågor. Detta innebar att intervjuerna efter första 
intervjutillfället omformades till en text, för att göra dessa tillgängliga för en 
analys. Utskriften kan här liknas vid ett mellanting mellan en intervjulogg och 
fullständig intervjuutskrift. Detta innebar att jag på de delar som inte hade direkt

8Intervjumanualen finns presenterad i bilaga 2.

42



relevans för forskningsfrågan, angav med en rubrik och ställning på bandspela
rens räkneverk (ex; 72 -79  -  Eva ramlade av hästen). Övrigt material, som hade 
en potentiell kunskapskraft, skrevs ut i sin helhet. Denna första analys av mate
rialet hade framförallt två hållpunkter: Den första var att hitta ofullständiga re
sonemang som kunde följas upp vid nästa intervjutillfälle. Den andra var att jag 
i denna fas i forskningsarbetet, i samspelet mellan datainsamling och analys, 
utvecklade den teoretiska referensramen som också den kom att prägla den upp
följande intervjun. Detta innebar att jag vid intervjutillfälle två, som ägde rum 
ca. 3 mån senare, inte hade någon allmän intervjumanual, utan att samtliga av 
dessa intervjuer fick en individuell och fördjupande karaktär som var relaterade 
till teoretiska förståelsen som nu fått en allt tydligare form. Även utskriften av 
dessa kompletterande intervjuer, var ett mellanting mellan fullständig intervju- 
utskrift och intervjulogg.

Olika utskrifter är konstruktioner av olika världar och givetvis innebär själva 
utskriftsförfarandet, genom införandet av punkter, kommatecken etc. ett led i 
tolkningen där mina teoretiska antaganden fungerar som ett raster. På liknande 
sätt blir intervjusituationen och insamlingen av datamaterialet också smittad av 
teori såväl som min personlighet och professionalitet. Hur väl jag som forskaren 
formulerar mina frågor, har möjlighet att skapa ett gott samtalsklimat och följa 
upp vad intervjupersonen säger, påverkar vad jag får ut av varje intervju. I des
sa intervjuer hade jag en fördel av att samtliga intervjupersoner träffat mig tidi
gare och att de kände till de yttre ramarna för intervjun (var vi skulle träffas, 
bandinspelning, etc.). Dessutom gavs ingående information om vilka frågeställ
ningar som skulle fokuseras i intervjun. Intervjupersonens medgivande till att 
ställa upp för intervjun, vill jag därför betrakta som ett förhållandevis väl infor
merat samtycke. Dessutom ingick i min överenskommelse med intervjupersonen 
att vi skulle träffas vid två intervjutillfällen. Detta upplägg innebar två fördelar; 
för det första gav det mig som forskare möjlighet att reflektera över givna inter
vjusvar och återkomma med klargörande/fördjupande frågeställningar, vilket 
inte minst stärker intervjuns validitet. Men det innebär också, ur ett forsknings- 
etiskt perspektiv, att jag fick möjlighet att följa upp intervjupersonernas frågor 
och reaktioner efter det första intervjutillfället. De frågeställningar som diskute
rats, nära relationer i det sociala nätverket, balanserar inte bara på individens 
integritetsgränser, utan kan också aktualisera processer som kan leda till en för
ändrad självuppfattning och förhållningssätt till det närstående.

Analys
Analysarbetet inleddes på sätt och vis i samma stund som materialinsamlingen 
började. Vad jag framförallt syftar på är de tolkningar av intervjupersonernas 
svar, berättelser och reaktioner som gjordes under intervjuns gång som under
lag som nya frågor (Kvale 1997). På detta sätt gavs alla intervjuer en unik struk
tur, trots att en likartad intervjumanual användes. Det inriktade analysarbetet 
vidtog dock först efter det att samtliga intervjuer skrivits ut och med att jag, med
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den teoretiska förståelsen lagd åt sidan, gjorde en första genomläsning av in
tervjuerna. Genomläsningen syftade till att få ett helhetsintryck av materialet. 
Därefter följde en första organisering av materialet genom att de utskrivna inter
vjuerna tematiserades med utgångspunkt från problemställning och teori. Detta 
skall dock inte sammanblandas med en kodning eller kategorisering, utan hand
lar mer om att materialet gavs preliminära rubriker.

Nästa fas av analysarbetet, som av vissa kallas dekontextualisering (Tesch 
1991; Malterud 1996) innebar att intervjumaterialet indelades i meningsbärande 
enheter och namngavs/kategoriserades utifrån innehåll och teoretiska implika
tioner. Det dekontextualiserade material bestod slutligen av åtta kategorigrup
per9 av meningsbärande enheter som skulle tala om hur kvinnor med diffusa 
muskelsmärtor förhandlar arbete och stöd med det sociala nätverket. Dessa vi
sade sig dock innehålla många nyanser som beskrev olika aspekter av innehållet 
och sorterades i nästa steg in i olika subgrupper exempelvis; Legitimitet: parrela
tion.

De totalt tre intervjuerna (intervjuerna från 1995 inräknade) som gjorts med varje 
kvinna analyserades först i sin helhet med ledning av en frågeställning som tog 
fasta på hur kvinnornas förhållningssätt till det sociala nätverket varierat med 
deras hälsotillstånd. På detta sätt skapades ett mindre livsloppsmaterial där ut
vecklingen över tid för varje enskild intervjuperson synliggjordes. I nästa steg 
lyftes sedan de meningsbärande enheterna temporärt ut ur materialet och stude
ras närmare tillsammans med andra delar av materialet som berörde samma före
teelse för de andra intervjupersonerna. I detta steg förvandlades så livslopps- 
materialet till ett tvärsnittsmaterial där utsagorna förlorade sin individualitet och 
därmed blir det också möjligt att hitta en mening som gick utöver vad den en
skilde intervjun förmedlade.

Analysen är tänkt att bygga en bro mellan rådata och resultat genom att det 
organiserade datamaterialet tolkas och sammanfattas. Detta innebär en process 
där textavsnittens konkreta innehåll omformuleras till abstrakt innebörd, dvs. de 
olika bitarna, eller meningsbärande enheter, sätts samman igen (rekontextualise- 
ring)10 med syftet att skapa nya beskrivningar och begrepp. I denna del av 
analysen har jag samarbetat tillsammans med två kollegor och syftet med detta 
har varit att skapa utrymme för flera alternativa tolkningar och möjliga ansatser. 
Till slut visade sig ändå att de nya begrepp som utvecklades hade sina rötter i 
den ursprungliga kategoriseringen, men att begreppsinnehållet som åskådlig
görs och de citat som används, ändå bygger på en ny insikt om det aktuella fe
nomenet.

9 Dessa kategorigrupper var; legitimitet, förhandlingsprocess, ömsesidighet, stödform, stöd 
till andra, framtiden, beroende-oberoende, negativa aspekter.
10 För en utförlig beskrivning av arbetsprocessen med dekontextualisering och rekontextua- 
lisering, se Tesch (1991) eller Malterud (1996).
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Förutom att textavsnittens konkreta innehåll på detta sätt omformulerades till en 
abstrakt innebörd, innefattar rekontextualiseringen en kontroll av att de svar 
som erhållits från det dekontextualiserade materialet fortfarande stämde överens 
med det sammanhang det hämtats från, alltså en slags validering i förhållande 
till helheten (a.a.). Denna åtgärd är inte minst viktig för att förebygga reduktio- 
nism och upprätthålla förbindelsen till fältet och informantemas verklighet. I 
analys och tolkningsarbete har det funnits en strävan att vara lojal mot de utsa
gor som intervjupersonerna gjort, samtidigt som vi som forskare självklart är 
ansvariga för gjorda tolkningar. Centralt, både under intervjuerna och i det 
analysarbete som följde, var att kvinnorna inte skulle känna sig utnyttjade eller 
förnedrande, vilket bland annat inneburit att de citat ur intervjuerna som an
vänts genomgått varsam redigering. Förutom att långa oredigerade citat ofta är 
tråkiga att läsa finns också en risk att nedskrivet talspråk får en klang och valör 
som gör att den citerade kan förefalla naiv och torftig. När redigering har gjorts 
har det således varit för att uppnå bättre läsbarhet och för att göra kvinnorna 
rättvisa. Men inbegripet denna lojalitet med intervjupersonernas utsagor är det 
ändå vår huvudsakliga uppgift som forskare att göra en systematisk och kritisk 
reflektion över det sagda. Styrkan med kvalitativa metoder är just detta, dvs. 
validiteten; vi som forskare undersöker hur olika innebörder kan se ut för olika 
personer i en given social situation. Men det är genom analysprocessen, som 
innebär både abstraktion och generalisering, som man sedan kan använda den 
enskildes berättelse för att skaffa kunskaper som är relevanta för många männi
skor.
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Kapitel 3

Sammanfattning av avhandlingens olika delstudier

3.1 Nätverksrelationer i förändring. En studie av fyra psykosocialt utsatta 
mammors nätverksrelationer 1 

Studiens syfte är att undersöka hur biståndstagare -  under loppet av en behand- 
lingsintervention -  förändrar sin uppfattning om sina sociala nätverksrelationer. 
Ett underordnat syfte var metodiskt, nämligen att sondera huruvida den kognitiva 
matristekniken (Repertory Grid Technique) kan användas för att spegla menings- 
konstruktioner av nätverk och sådana konstruktioners successiva förändringar.

I studien undersöks fyra kvinnor som alla deltagit i en projektverksamhet för för
äldrar med späd- och förskolebarn, med behov av särskilt stöd i föräldraskapet. I 
samband med en utvärdering av denna verksamhet (Espwall 1994, 1995) gavs 
möjligheter att genomföra nämnda intervjustudie enligt den särskilda modell som 
den kognitiva matristekniken utgör. Metoden, som tillämpas med datorstöd, går 
ut på att få intervjupersonerna att reflektera över sina sociala nätverksrelationer; 
det är de subjektiva, kognitiva dimensionerna och deras förändring över tid som 
fokuseras. Intervjuer gjordes vid sammanlagt två tillfällen med samtliga intervju
personer, initiait i behandlingen samt i behandlingens slutskede.

Resultaten visar att kvinnornas nätverk, med få undantag, genomgått två huvud
sakliga förändringar. För det första har kompositionen av de sociala nätverken 
ändrats, bland annat genom att professionella relationer tagit större utrymme i de 
personliga nätverken.

För det andra, visar kvinnornas val av konstruktioner att de företrädesvis reflekte
rade över sina relationers kvalitativa aspekter, vilket är intressant eftersom dessa 
aspekter inte sällan blir oartikulerade i nätverkssammanhang.

Studien visar vidare att användningen av den kognitiva matristekniken, genom 
uppmärksamheten på individens egen upplevelse av de sociala nätverksrelatio- 
nerna, har ett berättigande inom social nätverksanalys. Men den kognitiva 
matristekniken användbarhet som enda mätinstrument har sina begränsningar, 
eftersom den tillhandahåller lite information om bakgrunden till de olika kon
struktionernas användning vid olika tidpunkter och lämpar sig därför att kombi
neras med exempelvis kvalitativa forskningsintervjuer.

1 Publicerad som licentiatuppsats vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

47



3.2 Social networks of women with undefined musculoskeletal disorder2 
Artikeln tar sin utgångspunkt i det ökande antalet kvinnor som drabbas av diffusa 
muskelsmärtor (MSD) och de svårigheter denna grupp har att legitimera sina 
sjukdomssymtom. Till skillnad från kvinnor med hjärtbesvär, som har en tydlig 
diagnos med hög prestige, har kvinnor med MSD besvär som ofta är svårdia- 
gnostiserade. Avsaknaden av diagnos, eller tillgången till endast en ospecifik 
diagnos, kan fa till följd att dessa kvinnor har svårigheter att verifiera och legiti
mera sina sjukdomsbesvär. Det finns skäl att anta att denna legitimitetsproble- 
matik innebär att personerna i det sociala nätverket fortsätter att förhålla sig till 
dessa patienter som om de vore friska, vilket kan innebära krav på ett ömsesidigt 
utbyte och att patientens behov av socialt stöd förbises. Syftet med denna studie 
är att jämföra graden av social integration och tillgången till socialt stöd för 
kvinnor med diffusa muskelbesvär med kvinnor med hjärtbesvär, för att syn- 
liggöra betydelse, av tydliga diagnoser för kvinnors relationer i det sociala nät
verket.

I ett inledande avsnitt i artikeln gör en genomgång av studier inom forsknings
fältet som uppmärksammar könsskillnader ifråga om socialt stöd. Översikten vi
sar, förutom att de flesta studierna på området är gjorda på män, att det finns 
skillnader mellan könen ifråga om såväl de sociala nätverkens komposition, som 
i det innehållsliga utbytet. Empiriskt bygger studien på en enkätundersökning i 
en population av 246 kvinnliga MSD-patienter, som deltagit i smärtgrupper vid 
Reumatikersjukhuset i Östersund under åren 1990-1997. I enkäten används 
sammanlagt fyra mätinstrument, men det är endast två av dessa som nyttjas i 
denna studie; Interview Schedule for Social Interaction (ISSI) och Interpersonal 
Support Evaluation List (ISEL). ISSI instrumentet, som har två skalor mäter gra
den av social integration och tillgången till djupa emotionella relationer. Det 
andra instrumentet, ISEL, med tre skalor fångar tillgången till socialt stöd från 
det mer perifera nätverket. Resultaten från undersökningen jämförs i artikeln med 
en liknande studie (FemCorRisk-study), som gjort med samma mätinstrument på 
kvinnliga hj ärtpatienter.

Resultaten åskådliggör signifikanta skillnader mellan de två patientgrupperna 
som innebär att MSD- patienterna interagerar med farre människor och erfar att 
de erhåller en lägre grad av socialt stöd. Vidare visar studien att det är de fris
kaste personerna som upplever sig få det mesta sociala stödet, vilket sannolikt 
har att göra med de större möjligheter till ett ömsesidigt utbyte som de friskare 
patienterna har. Skillnaderna mellan patientgrupperna synliggör betydelsen av en 
valid diagnos: om kvinnorna inte kan verifiera symtomen och på detta sätt legi
timera sitt sjukdomstillstånd saknas också en väsentlig grund för nätverket att 
erbjuda erforderligt socialt stöd.

2 Resubmitted to Social Work in Health Care, march 2001.
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3.3 Legitimacy aspects of social network relations in a group o f women 
with undefined musculoskeletal disorder3 

För patienter med tydliga, valida och allmänt accepterade diagnoser, är det san
nolikt att sjukdomstillståndet ger upphov till ett altruistiskt beteende hos omgiv
ningen som bland annat tar sig uttryck i erbjudandet av socialt stöd. De ändrade 
krav och förväntningar i relationen som sjukdomen skapar, tillåter på detta sätt en 
temporär obalans i det i vanligtvis ömsesidiga utbytet. För kvinnor med diffusa 
muskelsmärtor, som i hög grad saknar sjukdomslegitimitet, finns det anledning 
att anta att det på motsvarande sätt, saknas förutsättningar för ett sådant obalan
serat stödutbyte, vilket i sin tur kan leda till uppkomsten av stress och konflikter i 
de sociala nätverksrelationema.

Med utgångspunkt från den sociala supportforskningen i allmänhet och forskning 
om diffusa muskelsmärtor i synnerhet, görs i artikeln en resumé över aktuell 
forskning som visar på tre tendenser. För det första, att forskningen på området 
generellt inte beaktat på könsskillnader i utbytet av socialt stöd. För det andra att 
det finns mycket som talar för att stress, krav och avsaknaden av kontroll, både 
på arbetet och i privata relationer, har ett samband med diffusa muskelbesvär. 
Den tredje tendensen, avslutningsvis, handlar om negativa sidorna av sociala re
lationer och hur dessa i tämligen hög utsträckning negligerats inom support
forskningen. Det övergripande syftet med artikeln är att undersöka till vilken 
grad patienter med diffusa muskelsmärtor upplever att deras symtom har legiti
mitet i de sociala nätverksrelationema och hur dessa legitimitetsaspekter påver
kar social integration, tillgången till socialt stöd samt förekomsten av stress och 
konflikter i de sociala nätverksrelationema.

Studien utgår från den enkätundersökning, som tidigare presenterats (se 3.2), 
men här bygger analysen, förutom från ovan nämnda ISSI- och ISEL- instru
menten, också på index som mäter legitimitet (LEG index) och stress, oro och 
konflikter i relationerna (D+C index). Legitimitet definieras som summan av de 
mätvariabler som fångar legitimitetsaspekter i familjen och bland vänner och 
släktingar. På liknande sätt sammanförs variabler som patientens upplevelse av 
negativa aspekter i relationerna såsom stress och konflikter. I analysen har olika 
teoretiska mönster testats för att nå fram till bästa möjliga strukturekvationsmo- 
dell. Resultaten visar att patienterna med diffusa muskelbesvär upplever att de 
kan beskriva och verifiera sina symtom inom familjen, men däremot inte i rela
tionerna till vänner och släktingar. Generellt visar också studien att patienterna 
upplever att deras besvär är underskattade av personerna i det sociala nätverket, 
samt att förekomsten av stress, oro och konflikter påverkar tillgången av sociala 
relationer och emotionellt stöd. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att sjuk- 
domslegitimiteten påverkar såväl tillgången till sociala relationer såväl som det 
sociala stöd som erbjuds av familjen, nära vänner och släktingar. Avgörande för 
detta utbyte tycks patientens egen legitimering av sjukdomen vara.

Submitted to Women & Health, may 2001.
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3.4 Att förhandla i underläge -  en studie av kvinnor med diffusa muskel
smärtor4

Inom delar samhällsvetenskapen har under senare år etablerats en stark betoning 
på nära sociala relationers öppenhet och på individers möjligheter att fritt forma 
och omforma dessa. I detta sammanhang har förhandlingsmetaforen fatt ett starkt 
genomslag; nära relationer beskrivs allt oftare som framförhandlade. I denna ar
tikel problematiseras emellertid den betydelse som stora och systematiska skill
nader i maktresurser har för människors möjligheter att förhandla i nära relatio
ner.

I artikeln studeras hur en liten grupp kvinnor med diffusa muskelsmärtor, som 
lever i en socialt utsatt livssituation till följd av sociala könsskillnader och sjuk
domstillstånd som saknar legitimitet, förhandlar sina relationer till familj, släkt- 
och vänskapsnätverk. En central fråga i artikeln är hur kvinnornas underläge in
verkar på innehållet i förhandlingarna och sättet att föra dem, men också hur 
detta underläge begränsar förhandlingsmöjlighetema och tvingar aktörerna att 
söka efter andra strategier för att fa tillgång till det sociala nätverkets stöd. Arti
keln kan sålunda sammanfattningsvis sägas handla om det gränsområde där möj
ligheterna att förhandla är problematiska och om de strategier som kan utgöra 
alternativ till förhandlingar.

Empiriskt bygger studien på sammanlagt tolv kvalitativa forskningsintervjuer, 
genomförda 1995 och 1999, med fyra kvinnor med diffusa muskelsmärtor. Trots 
kvinnornas sammansatta underläge vittnar resultaten från denna studie knappast 
om passivitet och handlingsoformögenhet. Resultaten illustrerar i stället hur en 
socialt utsatt grupp på olika sätt försöker ta i bruk de begränsade förhandlings
möjligheter som finns men också utveckla andra handlingsalternativ som kan 
kompensera svårigheterna att förhandla. För att sammanfatta urskiljs i studien 
förhandlande respektive icke förhandlande handlingsstrategier. Med hjälp av for- 
handlingsstrategiema, vare sig dessa är explicita eller implicita, söker kvinnorna, 
utgående från de villkor sjukdomen medför, förändra en relations grundläggande 
villkor. Med de icke förhandlande strategierna, dvs. med vad som benämns 
spridnings- respektive insättningsstrategin, hanteras eller döljs beroendeförhål
landen antingen genom att kvinnorna söker försäkra sig om flera alternativa 
stödkällor eller genom att bygga upp egna ”tillgångar” som kan förbrukas vid en 
senare tidpunkt.

De svårigheter som dessa kvinnor har att hantera sin utsatthet i de små och sköra 
nätverk de befinner sig i är dock uppenbara. För forskning i socialt arbete måste 
det vara centralt att korrigera den rådande bilden av nära sociala relationer som 
något som fritt skapas av oberoende individer, genom att studera förhandlingar 
förda ur ett starkt underläge. Särskilt viktigt blir detta i en tid med nedskärningar

4 Refereebedömd och publicerad i Nordisk Sosialt Arbeid 2001, nr 2 s 107-118.
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i de offentliga trygghetssystemen och med nya politiska signaler om att männi
skor måste utnyttja den stödpotential som tillskrivs sociala nätverksrelationer.
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Kapitel 4

Kvinnors nätverksrelationer i utsatta livssituationer

Även om den sociala nätverks- och stödforskningen i flera avseenden försummat 
att problematisera utbytet i sociala nätverksrelationer, har forskningen under det 
senaste decenniet vitaliserats genom en större öppenhet i ansatsen: innehållet i de 
sociala relationerna kan vara både gott och ont, mäns och kvinnors sociala liv 
kan se olika ut i olika faser i livet och, inte minst, samhällsutvecklingen i stort 
har betydelse för våra sociala relationer. Denna problematisering av synen på 
sociala nätverksrelationer är välkommen, inte minst med tanke på de ökade för
väntningar som idag ställs på det sociala nätverkets insatser i tider av kraftiga 
nedskärningar i de offentliga vård- och omsorgssystemen. Eftersom sociala rela
tioner har avgörande betydelse inte bara för människors hälsa, utan också för fa
miljeliv, arbetsliv och känslomässiga utveckling, är infallsvinklarna, dvs. från 
vilken utgångspunkt och med vilket perspektiv forskarna väljer att närma sig des
sa frågor, närmast obegränsade.

I detta avslutande kapitel är avsikten att diskutera avhandlingens resultat med 
syftet att mera generellt knyta samman de olika delstudierna. Detta görs med ut
gångspunkt från avhandlingens centrala frågeställningar som är formulerade en
ligt följande: Hur förändrar en socialt utsatt livssituation kvinnors sociala nät
verksrelationer innehållsmässigt och strukturellt? Vilken betydelse har utsatthe
tens legitimitet för tillgängligheten av socialt stöd? Och slutligen: Hur hanterar 
kvinnor de beroende och maktaspekter som är förknippade med den utsatta livs
situationen och behovet av socialt stöd? I anslutning till denna avslutande dis
kussion finns det också anledning att reflektera över resultatens tillförlitlighet 
och generaliserbarhet och därmed de implikationer som dessa resultat kan tänkas 
ha för det sociala arbetets praktik och för fortsatt forskning.

4.1 Social utsatthet och förändrade sociala nätverksrelationer 
Avhandlingens första frågeställning handlar om hur en socialt utsatt livssituation 
förändrar kvinnors sociala nätverksrelationer innehållsmässigt och strukturellt? 
De förändringar som här uppmärksammas ligger på det individuella planet; det 
handlar om förändringar av nätverkens utseende t. ex. frågor om vilka som ex- 
kluderats respektive inkluderats och relationernas innehållsliga aspekter, där so
cialt stöd utgör en komponent bland andra. Förändring diskuteras i avhandlingen 
med utgångspunkt från hur nya samhälleliga villkor, direkt eller indirekt, bidrar 
till att människor försätts i utsatta livssituationer. Samhällsutvecklingens inver
kan på sociala relationer ingår dock inte direkt i forskningsansatsen, men utgör i 
flera avseenden en ofrånkomlig fond gentemot vilka studiernas resultat måste 
reflekteras. Inte minst gäller detta den ändrade färdriktningen inom socialpoliti
ken, som inneburit ett trendbrott i svensk politik med stora konsekvenser för ut

53



satta grupper. I analysen uppmärksammas vidare hur gällande könsmaktsordning, 
med en arbetsdelning mellan män och kvinnor, innebär andra konsekvenser för 
kvinnor när ansvaret för vård och omsorg förskjuts från det offentliga till det pri
vata.

De studier som fångar in förändringsaspekter i utsatta kvinnors sociala nätverks- 
relationer är framförallt Nätverksrelationer i förändring och artikeln Att för
handla i underläge. Den förstnämnda studien visar att det skett stora förändringar 
i kvinnornas och familjernas nätverksrelationer under loppet av den tid som be- 
handlingsprogrammet varade. Dessa förändringar är både strukturella och kvali
tativa till sin karaktär genom att antalet betydelsefulla relationer minskat och nya, 
företrädesvis professionella relationer kommit till. I kvinnornas val av betydelse
fulla personer är det uppenbart att betydelsefull inte alltid syftar på betydelsefull i 
positiv mening. Betydelsefulla kan också de närstående personer vara, till vilka 
intervjupersonerna har en relation som i huvudsak uppfattas som krävande och 
konfliktfylld.

De största förändringarna i nätverksmatrisema mellan de två intervjutillfällena 
gäller just dessa mer negativt skattade nätverksrelationer som, i flera fall, exklu- 
derats från det primära nätverket. Vid en titt på vilka relationer som på detta sätt 
omvärderats, gäller detta uteslutande, för samtliga kvinnor, nära familj- och 
släktrelationer såsom föräldrar, make syskon och släktingar. Detta är intressant 
eftersom dessa relationer vanligtvis räknas till kategorin tillskrivna relationer, 
dvs. relationer som till skillnad från förvärvade relationer inte är föremål för ett 
fritt val; våra släktingar finns där oavsett om vi vill eller inte (jmf. Gunnarsson 
2000). Att dessa relationer förflyttats ut ur det primära nätverket behöver dock 
inte betyda att de försvunnit ut ur kvinnornas liv, utan kanske snarare att de fatt 
en mer perifer position och relationen getts en annan innebörd.

Uteslutningen av nämnda relationer och inkluderingen av professionella kontak
ter, såsom personal i behandlingsverksamheten eller kontaktfamiljer, innebär att 
kvinnorna sammantaget upplever en kvalitetshöjning i nätverksrelationema. Att 
dessa från början formella nätverkskontakter omdefinieras som personliga rela
tioner kan som tidigare diskuterats sannolikt ha att göra funktionen som psykolo
giska övergångsobjekt; de utgör en övergång till eller en idealtyp för framtida 
relationer. Men detta kan också vara en övertolkning. Det är också möjligt att 
förflyttningen från position till person, motsvarar precis vad som uttrycks, dvs. 
att vissa personer från det formella nätverket övergår till att bli personliga vän
ner.

Med en liknande tolkningsmall för de relationer som exkluderats från det primära 
nätverket, skulle dessa förändringar kunna förstås som en förflyttning åt andra 
hållet - från person till position. En sådan övergång till person till positionsrela- 
tion handlar sannolikt om en renodling av relationen; svärmodem definieras inte
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längre ses som en personlig vän utan kort och gott som svärmor. Denna posi- 
tionsförskjutning innebär därmed en omvärderingen av relationens multiplexitet; 
kvinnornas förväntningar på att en och samma relation skall fylla många olika 
funktioner minskar och den personliga relationen får mer karaktären av en unip- 
lex positionsrelation.

Den andra studien, Att förhandla i underläge, handlar om hur kvinnor med diffu
sa muskelsmärtor förhandlar i sina sociala nätverksrelationer. Det görs med ut
gångspunkt från en över tid genomförd studie som tar fasta just på utsatthetens 
betydelse för dessa förhandlingar. Förändringar i nätverksrelationer relateras 
framför allt till kvinnornas upplevelse av sjukdomsbesvär. Vad händer i relatio
nerna när kvinnorna blir friskare/sjukare? Studien synliggör valet av två huvud
strategier; förhandlings- respektive icke förhandlingsstrategin. Förhandlingsstra- 
tegin innebär att kvinnorna förhandlar relationernas grundläggande premisser till 
följd av de villkor som sjukdomen sätter, dvs. kvinnorna söker aktivt förändra 
uttalade eller outtalade avtal om exempelvis arbets- och ansvarsfördelning och 
utbytet av socialt stöd. De icke förhandlande strategierna, som vi talar om som 
spridnings- respektive insättningsstrategin, går istället ut på att bibehålla en täm
ligen oförändrad relationsstruktur och som ett led i detta, använda andra strategi
er för att få tillgång till erforderligt stöd och hjälp. Spridningsstrategin innebär 
som det låter att det sker en spridning av efterfrågade stödinsatser ofta över olika 
nätverkssektorer. Även insättningsstrategin kan tillämpas över olika nätverks- 
sektorer, men kan också vara avgränsad till några fa personer.

Studien visar att förhandlingar, dvs. då en förändring i relationen eftersöks, före
trädesvis äger rum med de män kvinnorna sammanbor med, även om förhand- 
lingsutiymmet upplevs som tämligen begränsat. Värt att uppmärksamma är också 
att kvinnorna endast i begränsad omfattning förhandlar om relationerna till sär- 
boende, släktingar och vänner. I de fall detta ändå sker, visar resultaten att dessa 
förhandlingar är mindre framgångsrika.

Sammantaget visar dessa studier att kvinnornas andel nära nätverksrelationer 
(dvs.de personer som kan antas vara presumtiva stödgivare) har minskat under 
den period i livet då de kanske haft mest behov av socialt stöd, samt att i den mån 
relationernas förändras till följd av den utsatta livssituationen, sker detta i famil
jerelationerna och mer sällan i de mer perifera nätverksrelationema. Hur de di
rekta sambanden ser ut ger dessa studier inte svar på, men en tänkbar anledning 
kan vara att de aktuella sociala nätverksrelationema, av kvinnorna själva, inte 
anses vara tillräckligt tänjbara för de nya vilkor i relationerna som den utsatta 
livssituationen skapar och därför väljs bort. Ett annat sätt att förhålla sig till den
na bristande flexibilitet, är att som kvinnorna med diffusa muskelbesvär, hitta 
andra strategier till handling inom ramarna för den rådande relationsstrukturen. 
För de kvinnor som deltagit i ett behandlingsprogram är det uppenbart att vissa 
bortvalda nätverksrelationer i viss mån kompenseras av professionella/formella
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kontakter. Det är inte heller helt otänkbart att gruppen kvinnor med diffusa mus
kelsmärtor i viss mån använder en liknande strategi genom att ersätta otillräckli
ga sociala nätverksrelationer med en hög sjukvårdskonsumtion. En annan för
klaring till varför just dessa två grupper av kvinnor har en tendens att isolera sig 
är svårigheter att legitimera sitt behov av stöd och hjälp från omgivningen. Innan 
jag övergår till att diskutera dessa samband mellan legitimitet och tillgången till 
socialt stöd, vill jag dock kortfatta säga något om giltighet av dessa resultat.

Användningen av kvalitativa forskningsintervjuer, såväl som av den kognitiva 
matristekniken, öppnar för kvinnors individuella konstruktion av verkligheten 
utifrån deras egna begrepp. Detta innebär för den skull inte att begreppsliggöran
det av dessa subjektiva erfarenheter saknar relevans för andra kvinnors upplevel
ser. Tvärtom finns det mycket som talar för, inte minst genom att resultaten ock
så överensstämmer med annan nätverksforskning (se bl. a. Finch & Mason 
1993), att sättet att förstå sin vardagsverklighet har en bredare giltighet. I urvalet 
finns självklart begränsningar genom att ingen av kvinnorna tillhör en etnisk mi
noritet och att deras intima relationer omfattar heterosexuella parrelationer. Om 
valet av undersökningspersoner varit bredare är det också möjligt att resultaten 
varit annorlunda, bland annat genom en annan nätverksstruktur men också ge
nom att relationernas komplexitet ökat när man gått utanför den gängse väster
ländska kartan för hur ett nätverk bör se ut. Trots detta utgör kvinnorna i de olika 
undersökningarna inte några enhetliga eller homogena grupper, tvärtom är varia
tionerna mellan deras olika livsberättelser stora, olikheter som ökar möjligheter
na för att deras erfarenheter också skall kunna delas av andra i liknande situatio
ner. Men det finns också likheter i deras förhållningssätt i nätverksrelationema, 
nämligen benägenheten till isolation och strävan att dölja utsattheten, som san
nolikt utrycker något väsentligt om relationer i utsatta livssituationer.

4.2 Legitimitet och socialt stöd
Avhandlingens andra ansats är att undersöka den betydelse som utsatthetens le
gitimitet har för tillgången av socialt stöd för kvinnor. I den studie som skall ge 
svar på denna frågeställning riktas intresset mot kvinnor med diffusa muskel
smärtor och resultaten presenteras i artiklarna Social networks o f women with 
undefined musculoskeletal disorder och Legitimacy aspects o f social network 
relations in a group o f women with undefined musculoskeletal pain. En utgångs
punkt i problemformuleringen är att denna patientgrupp med diffusa muskelbe
svär, i hög grad saknar medicinska referenser som legitimerar sjukdomsbesvären 
och därmed uppstår svårigheter att motivera behovet av socialt stöd. Den första 
artikelns syfte är att synliggöra betydelsen av en tydlig och valid diagnos i denna 
legitimeringsprocess och här jämförs kvinnor med diffusa muskelsmärtor (MSD) 
med kvinnliga hjärtpatienter (CHD). I den andra artikeln undersöks MSD- 
patientemas upplevelse av sjukdomslegitimitet och den betydelse som legitimi- 
tetsaspektema har för utbytet i de sociala nätverksrelationema.
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En sammanställning av resultaten visar att kvinnor med diffusa muskelbesvär 
interagerar med färre människor och erhåller mindre känslomässigt stöd från det 
nära sociala nätverket, jämfört med hjärtpatientema. Skillnaderna när det gäller 
de sociala nätverkens storlek kan delvis förklaras av att MSD-patientema i högre 
utsträckning är sjukskrivna, en situation som inte helt oväntat kan leda till ett mer 
begränsat socialt liv. Differenserna mellan de två patientgrupperna när det gäller 
känslomässigt stöd är störst bland de yrkesverksamma, vilket betyder att yrkes
verksamma kvinnor med hjärtbesvär får mer stöd av familj och nära anhöriga, 
jämfört med yrkesverksamma kvinnor med diffusa muskelbesvär1. Hur kommer 
det sig då att detta stöd, som inte tillhandahålls av arbetskamrater utan tillhör den 
privata sfären, far ett sådant förhållandevis stort genomslag i arbetssituationen? 
Ett sätt att förstå detta är utgå från engelskan begrepp sickness, illness och disea
se (Malterud 1987) som skiljer mellan patientens egen sjukdomsupplevelse 
(sickness) omgivningens bedömning av sjukdomstillståndet (illness) och före
komsten av objektiva diagnostiska kriterier (disease). Egentligen är det inte så 
konstigt att de individer, som i detta fall MSD-patientema, som saknar diagnos 
(disease) och som uppträder som friska, dvs., arbetar, av omgivningen uppfattas 
just som friska (not ill) och därför inte anses vara i behov av ett utökat socialt 
stöd. För hjärtpatienten som har en diagnos (disease) har patientens agerande inte 
så stor roll, den medicinska diagnosen utgör ett objektivt bevis på sjukdom och 
därmed grund för ett stödgivande.

Studien visar vidare att skillnaderna mellan patientgrupperna inte är lika stora när 
det gäller stödutbyte med nätverket utanför familjen såsom släkt, vänner och ar
betskamrater. Detta kan betyda två saker; att stödutbyte med dessa grupper ligger 
på en förhållandevis låg nivå och därför inte påverkas nämnvärt av sjukdomen. 
En annan förklaring kan vara att, i dessa relationer balanseras stödutbytet före
trädesvis efter principen om ömsesidighet, som då innebär att alldeles oavsett 
sjukdomsorsak, regleras utbytet genom tjänster och gentjänster. I en sådan situa
tion då kvinnorna på grund av diffusa muskel- eller hjärtbesvär har begränsade 
möjligheter att ställa upp för andra, innebär detta att anspråken på andras stödin
satser också reduceras.

Denna tanke om ett balanserat stödutbyte överensstämmer också med ett annat 
intressant fynd, nämligen att det är de friskaste MSD-patientema som erhåller det 
mesta stödet, medan de mest sjuka kvinnorna, inte bara har de minsta nätverken 
utan också erhåller minst socialt stöd. Till viss del innebär ett sjukdomstillstånd 
ofta minskade möjligheter till social interaktion, men sambandet visar också att 
relationerna i de sociala nätverken inte självklart erbjuder socialt stöd grundat på 
den utsattas stödbehov. Detta talar för, som ovan diskuterats, att begränsade 
möjligheter till ömsesidigt utbyte också minskar tillgången till socialt stöd; an
tingen genom att stödgivama, till följd av osäkra bedömningsgrunder inte anser

1 Jfr. Bildt Thorbjömssons (1999) studie som visar att få och icke tillfredsställande kontakter 
utanfôr arbetet bidrar till en ökad risk för ländryggsbesvär både för kvinnor och män.
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sig motiverade till ett obalanserat stödutbyte, eller att patienten föredrar att klara 
sig själv framför att skuldsätta sitt stödbehov och hamna i en beroendesituation. 
En annan möjlig förklaring till att de friskaste patienterna upplever sig få mer 
stöd kan ges om man tar fasta på skillnaden mellan faktiskt och upplevt socialt 
stöd. Om stödbehovet är stort kan det faktiska stödet från omgivningen upplevas 
som otillräckligt, medan om stödbehovet är litet kan samma grad av stöd från 
omgivningen upplevas som omfattande. Även om vi antar detta sätt att se på dif
ferensen i skattning av stöd, återstår ändå det faktum att nätverket inte anpassar 
utbudet av socialt stöd utifrån patientens behov.

Legitimitetsaspektema fångar in patienternas möjligheter att beskriva sina sym
tom samt upplevelsen av förståelse och ändrade förväntningar till följd av sjuk
domen från personerna i det sociala nätverket. Studien visar med tydlighet att 
patienterna är osäkra på vilken diagnos de har, en osäkerhet som får konsekven
ser inte bara för den egna självuppfattningen utan också i förhållningssättet till 
omgivningen. Dock verkar osäkerheten inte inverka på patienternas möjligheter 
att beskriva och förklara sina symtom/besvär i relationerna till de allra närmaste. 
Däremot är verifiering av sjukdomsstatus ett större problem i relationerna till 
släkt, vänner och arbetskamrater, som bland annat kommer till uttryck genom att 
kvinnorna upplever att deras sjukdomsbesvär underskattas i dessa grupper. För 
kvinnor med dessa typer av symptom är det uppenbart att sjukdomsbesvären inte 
kan legitimeras genom diagnosstatus, utan att det krävs andra strategier i denna 
legitimeringsprocess. En väg att förstå betydelse av detta är att skilja mellan det 
som Bourdieu (1990) kallar den legitima respektive reella kroppen. Den legitima 
kroppen är den som anpassar sig och omvandlar andras krav och förväntningar 
till subjektiva önskningar och strävanden. Den reella kroppen däremot är den 
kropp som vi människor fått oss tilldelade och som erkänner sina egna behov, 
längtan och lust. För kvinnorna som lider av diffusa sjukdomssymtom innebär 
avsaknaden av medicinska referenser hinder i vägen för acceptansen av den egna 
kroppen som den är vilket i sin tur försvårar gränssättning i relationerna till om
givningen. Att vara i den legitima kroppen blir då ett sätt att förhålla sig till av
saknaden av sjukdomsstatus genom att uppträda som frisk och motsvara omgiv
ningens förväntningar- så långt detta är möjligt. Inte helt oväntat innebär de mer 
intima sociala relationerna inom familjen, större förutsättningar att ge utrymme 
att utgå från den reella kroppens behov och förutsättningar.

I studien åskådliggörs också att kvinnornas upplevelse av stress, problem och oro 
i de sociala nätverksrelationema inverkar inte bara på det faktiska antalet sociala 
relationer, utan också på tillgången till emotionellt stöd. Det sistnämnda -  att det 
finns svårigheter att ta och ge socialt stöd i konfliktfyllda relationer -  verkar 
tämligen rimligt. Vad som sedan är hönan eller ägget är svårare att avgöra, dvs. 
om det är de konfliktfyllda relationerna som förhindrar stödutbyte, eller om det är 
avsaknaden av socialt stöd som leder till konflikter, men sannolikt handlar det 
om ett komplicerat samspel dessa faktorer.
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I artiklarna diskuteras såväl tillförlitligheten som generaliseringsanspråken av 
dessa resultat och det finns ingen anledning att här behandla detta i detalj. Kort
fattat vill jag dock säga några ord om det mätinstrument som är tänkt att fånga 
legitimitetsaspektema. Som tidigare diskuterats i metodkapitlet utgår konstruk
tionen av detta mätinstrument från resultaten av en kvalitativ intervjustudie. 
Denna intervjustudie syfte var att undersöka hur kvinnor med diffusa muskel
smärtor upplever och förklarar sina besvär. I analyserna tydliggörs fyra områden 
som i hög grad är problematiska för kvinnorna; 1) de har svårigheter att beskriva 
sina symtom/smärtor, 2) omgivningen underskattar deras sjukdomstillstånd 3) de 
saknar förståelse från omgivningen, samt 4) omgivningens förväntningar på 
kvinnorna är i hög utsträckning intakta trots sjukdomsbesvären. Med utgångs
punkt från dessa variabler har sedan ett mätinstrument skapats som mäter hur 
patienten upplever att familjen, släkten, vännerna och arbetskamraternas agerar i 
förhållande till dessa aspekter. Dessutom har vi på samma sätt undersökt hur pa
tienten själv skattar sitt hälsotillstånd och hur hon ändrat förväntningarna och 
därmed kraven på sig själv. Sammantaget kallar vi detta för legitimitet i det so
ciala nätverket och den legitimitet som patienten själv tillskriver sina smärtor. 
Här kan det givetvis finnas invändningar mot mätinstrumentets begränsning ef
tersom detta är direkt konstruerat med utgångspunkt från de legitimitetsproblem 
som just denna grupp av kvinnor har, och därför är avgränsat i sin användbarhet. 
En sådan kritik har en viss giltighet, men det är också viktigt att framhålla att 
utsatthetens villkor för olika individer har skilda legitimitetsinnebörder som ur 
validitetssynpunkt inte kan negligeras i konstruktionen av mätinstrument. Det 
väsentliga är alltså inte här mätinstrumentets generella tillämpbarhet, utan sam
banden som visar att det vi här kallar för legitimitet är av avgörande betydelse 
för tillgängligheten av socialt stöd.

4.3 Beroende och makt i sociala nätverksrelationer
För kvinnor med diffusa muskelsmärtor framstår strävan efter ett ömsesidigt ut
byte av socialt stöd som en viktig princip i relationerna till det sociala nätverket. I 
artikeln Att förhandla i underläge synliggörs med utgångspunkt från förhand- 
lingsmetaforen hur kvinnorna väljer olika handlingsstrategier för att upprätthålla 
denna ömsesidighet som förutsätter en balans mellan givande och tagande. Inne
börden av att kunna återgälda erhållna tjänster är betydande eftersom balansen i 
utbytet inte bara reglerar ett materiellt värde, utan framförallt har ett symboliskt 
värde genom att säkerställa balansen mellan beroende och oberoende i relationen. 
Därmed handlar balansen av ömsesidighet ytterst om makt.

Det faktum att dessa kvinnor på grund av svåra smärttillstånd är beroende av 
andras stöd för sitt dagliga liv och dessutom saknar den legitimitet som den sjuke 
vanligtvis har, gör att de befinner sig i ett extremt underläge: de har inskränkta 
möjligheter att ställa upp för andra, samtidigt som de är i stort behov av, men 
saknar legitima motiv för att be andra om hjälp. Ytterligare en aspekt som försvå
rar kvinnornas förhandlingsmöjligheter är att innehållet i de förhandlingar som vi
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här diskuterar, personligt stöd och hjälp, traditionellt är en kvinnlig domän som 
kvinnor vanligtvis inte förhandlar om.

Trots detta sammansatta underläge vittnar resultaten från denna studie knappast 
om passivitet och handlingsoförmögenhet. Resultaten illustrerar snarare hur en 
grupp kvinnor med diffusa muskelsmärtor på olika sätt försöker ta i bruk de be
gränsade förhandlingsmöjligheter som faktiskt finns, men också utvecklar andra 
handlingsalternativ som kompenserar svårigheterna att förhandla. I kvinnornas 
berättelser visar det sig att förhandlingarna, dvs. en direkt eller indirekt kommu
nikation om relationsvillkoren, företrädesvis äger rum i de relationer som de 
sammanbor med oavsett om de är gifta eller inte. Bara i begränsad omfattning 
förhandlas relationerna till vänner, släktingar och arbetskamrater. En anledning 
till detta kan vara att de nära familjerelationerna kännetecknas av en högre grad 
av multiplexitet och därmed finns ett större utrymme för förhandlingar. En annan 
förklaring är att svårigheterna att beskriva och få förståelse för sjukdomsvillko- 
ren i det vidare nätverket, inte ger utrymme till att omförhandla relationsvillko
ren.

4.4 Slutkommentar
Avhandlingens olika studier pekar på betydelsen av att uppmärksamma föränd
rings- och legitimitetsaspekter i social nätverksanalys. Idén med att sociala nät- 
verksrelationer är föränderliga och påverkbara är attraktiv av flera skäl. Det in
nebär att goda sociala relationer inte är något som man har eller inte har, utan 
något man kan förvärva och att nätverksrelationema kan vara töjbara för olika 
uppgifter och syften. Men föränderligheten har också en baksida; det är inte 
självklart att våra sociala relationer finns där när de som mest behövs, eller att de 
agerar på det sätt som vi förväntar eller önskar oss. Därmed finns det en risk att 
när vi talar om att människor i utsatta livssituationer skall förlita sig på sina soci
ala nätverksrelationer, bortser vi från det faktum att dessa stödjande relationer 
kanske inte existerar eller att personen ifråga inte förmår eller vill bli stödmotta
gare.

I avhandlingen studeras kvinnors sociala nätverksrelationer. Anledningen till 
detta är framförallt avsaknaden av sociala nätverks- och supportstudier som pro- 
blematiseras kvinnors situation som både stödgivare och stödmottagare. För trots 
utvecklingen av nya samlevnadsformer och officiella jämlikhetssträvanden, finns 
det mycket som talar för att den förnyade tilltron till det sociala nätverkets stöd
jande möjligheter, utgår från en grundläggande struktur om arbetsdelning mellan 
kvinnor och män. Det är kvinnor som både på den privata och offentliga arenan 
tar det största ansvaret för vård och omsorg av såväl barn som gamla och det 
finns inget som tyder på några avsteg från denna norm i förväntningarna på det 
sociala nätverket. Tvärtom finns dessa mönster för arbetsdelning inbäddade i så
väl samhälleliga strukturer som personliga sociala relationer. För kvinnor som 
saknar förutsättningar för eller legitima skäl till att inte leva upp till denna norm,
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finns en påfallande risk att ställas utanför det informella stödsystem som det so
ciala nätverket utgör.

Det är i gränslandet mellan mellanmänskliga relationer och den sociala organise
ringen av samhället som socialt arbete har sitt verksamhetsfält. Bland annat ge
nom att motverka marginalisering, segregation och utslagning och genom att 
stödja och hjälpa de individer som drabbas av dessa processer. När tilltron till 
eller snarare efterfrågan på det sociala nätverkets stödresurser ökar, innebär detta 
en fara för att de individer som saknar social förankring, riskerar att ställas ännu 
mer utanför. För forskning i socialt arbete torde det därför vara en angelägen 
uppgift att närmare studera villkoren för och konsekvenserna av en sådan för
skjutning från offentligt professionellt arbete till informella stöd- och hjälp- in
satser och därmed ifrågasätta bilden av nära relationer som något som fritt skapas 
av oberoende individer. Det är inte självklart att alla våra relationer, liksom vin
den under fågelns vingar, håller oss uppe och bär framåt. Vindarna kan också 
vara iskalla kast- och motvindar.
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Summary

Like the wind beneath a bird’s wings:

Women’s network relations in vulnerable situations

In recent decades human social network relations have undergone a number of 
changes, not least with respect to new forms of cohabitation. While this 
development has not led to a general worsening in social relations and increased 
loneliness, there is a discernible inequality in social relations which is linked both 
to sex, family type and social class. It is generally affluent persons with a wide 
range of job and recreational opportunities who are also those with access to a 
large and supportive social network.

As cuts in the social security system have proceeded apace there has been a 
growing interest in how society might utilize the support potential inherent in 
human social relations. One risk with this development - where people are 
expected to take greater responsibility for the care of family and friends - is that 
those people who lack a social base find themselves further marginalized. 
Another danger is that expectations for this large and diffuse area of 
responsibility will be primarily placed on women, as caregiving is still mainly a 
female domain.

The aim of this dissertation is to study the network relations of women in 
vulnerable situations, particularly with respect to change and legitimacy. By 
change is meant the subjective experience of changed network relations, how 
these are connected to the vulnerable situation and manifest themselves over 
time. Legitimacy is about how patients and those around them assess whether the 
background to the situation warrants the giving of support or not.

Alongside legitimacy and change, social network and vulnerability are primary 
concepts in this dissertation. The concept of social network refers both to the 
network structure, i.e. the persons the individual interacts with, as well as the 
content of the personal relations and the social processes which take place 
between the members of a social network. Vulnerability as used here relates to 
the difficulties in dealing with dramatic life changes and the power aspects of 
being dependent on others for help and support.

The analyses carried out are based on a broad gender perspective, the main 
starting point being the explication of women’s relations with their concomitant 
aspects of power and dependency. The use of a gender perspective does not 
however imply a narrow adherence to certain methods or theoretical arguments.
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The studies are instead fairly “pluralistic” in both disciplinary orientation and 
choice of method: the dissertation includes quantitative as well as qualitative data 
and covers a scientific field contiguous to social work, sociology, psychology, 
social medicine and epidemiology.

The dissertation focuses on two groups of women with great need of social 
support: women whose parental suitability is being questioned and women with 
undefined musculoskeletal disorder (MSD). Being unable to meet the demands of 
parenting or suffering from an illness lacking a diagnosis is problematic for the 
women themselves and for those around them, not least because of public and 
private expectations that women be caregivers to others and/or give birth to and 
raise children. Health and parental competence are prerequisites to such a life and 
thus constitute precisely that sphere where women risk being particularly 
vulnerable.

The dissertation’s first line of approach examines how a socially vulnerable 
situation changes women’s social network relations with respect to content and 
structure. The changes explored here lie on the individual plane; it involves 
alterations in the networks’ appearance e.g. the matter of who has been excluded 
and included and content-related aspects, where social support comprises one 
component among many. The impact of societal developments on social relations 
is not directly addressed, but constitutes in a number of respects a backdrop 
against which the studies’ results are reflected. This is especially true regarding a 
directional change in Swedish social policy which has had major consequences 
for vulnerable groups.

The studies which especially capture aspects of change in the social network 
relations of vulnerable women are Changing network relations and the article 
Negotiating at a disadvantage. The former examines with the help of The 
Repertory Grid Technique subjective and cognitive dimensions of social network 
changes among women in a treatment program for parents needing support. The 
results show that the women’s networks, with few exceptions, had gone through 
two main changes. On the one hand the composition of the networks had 
changed, among other things through an increase in the space occupied by 
professional relations in the personal networks. In addition, comparisons between 
the network matrices made at the two interviews showed that negatively 
evaluated network relations had in a number of cases been excluded from the 
primary network.

The article Negotiating at a disadvantage (Paper 4) describes how women with 
MSD conduct negotiations in their social network relations. The study is 
empirically based on twelve qualitative research interviews with four women 
patients, carried out in 1995 and 1999. Starting from the importance of 
vulnerability in negotiations with the network, the article identifies the choice of
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two main strategies: those of negotiation and non-negotiation. The negotiation 
strategy involves women negotiating the basic premises of their relations 
contingent to the different conditions set by the illness, i.e the women actively 
attempt to alter explicit or implicit agreements regarding, say, the division of 
labor and responsibilities and the exchange of social support. In contrast, the 
non-negotiating strategies strive to maintain a fairly unchanged relation structure 
and, as a part of this, use other strategies to obtain requisite support and help.

Altogether these studies (Paper 1 and Paper 4) show that the number of close 
network relations (i.e. the persons who could be presumed to be support givers) 
have decreased during the period in which the women have perhaps had most 
need of social support, and that to the extent that the content of those relations 
changes as a result of the vulnerable situation, it is in the family relations and less 
often in the more peripheral ones that this takes place. The immediate causes 
underlying the deselection of certain close relations are not explicated by the 
studies. One possible explanation may be that the women themselves consider 
those particular relations to be insufficiently flexible with regard to the new 
conditions created by the vulnerable situation and therefore deselect them. For 
the women participants in the treatment program it is clear that the deselection of 
certain network relations is somewhat compensated by professional/formal 
contacts. Nor is it entirely unthinkable that the women with MSD to some extent 
use a similar strategy by replacing unsatisfactory social network relations with a 
high level of health care consumption.

The second line of approach of the dissertation is to study the importance of 
vulnerability’s legitimacy for women seeking social support. In the investigation, 
which took the form of a questionaire study, the focus is on women with MSD 
and the results are presented in the following articles: Social networks o f women 
with undefined musculoskeletal disorder (Paper2) and Legitimacy aspects o f 
social network relations in a group o f women with undefined musculoskeletal 
pain (Paper 3). The articles’ starting point is the growing number of women 
suffering from MSD and the difficulties they have in legitimizing their 
symptoms. Th aim of the first article is to elucidate the importance of a clear, 
valid diagnosis to this legitimizing process and here the MSD women are 
compared to female heart patients (CHD).

The results show that women with undefined musculoskeletal disorder interact 
with fewer people and receive less emotional support from their close social 
network compared to the heart patients. The differences in size between the 
social networks can partly be explained by the higher degree of sicklisting among 
MSD patients, a situation which not unexpectedly can lead to a more restricted 
social life. This explanation is not however sufficient as even the sicklisted heart 
patients have a relatively larger social network. The differences between the two 
patient groups regarding emotional support is greatest among the employed,

64



which means that the working women with heart conditions get more support 
from family and close friends than their MSD counterparts. One way to 
understand this is to distinguish between the concepts sickness, illness and 
disease. Sickness refers to the patient’s own experience of their ailment, while 
illness captures their peers’ evaluation of the ailment and disease indicates the 
existence of objective diagnostic criteria. Accordingly, it is really not that odd 
that the individuals -  in this case the MSD patients -  who lack a diagnosis 
(disease) and who act healthy (i.e. they work) are felt to be healthy (not ill) by 
those around them and are thus not considered to be in need of increased social 
support. For heart patients with a diagnosis (disease), the manner in which they 
act is basically irrelevant as the medical diagnosis provides “objective” proof of 
illness and thus grounds for support.

The second article examines the MSD patients’ experience of illness legitimacy 
and the importance of legitimacy aspects to exchanges in the social network 
relations. The legitimacy aspects include the ability of patients to describe their 
symptoms as well as the experience of understanding and modified expectations 
from persons in the social network as a result of the illness. The study clearly 
shows that the patients are uncertain as to what diagnosis they have, an 
uncertainty which has certain consequences not only for their own self-awareness 
but also for the way they relate to their surroundings. This uncertainty does not 
however seem to affect the patients’ ability to describe and explain their 
symptoms/conditions with respect to those closest to them. On the other hand, 
the verification of the illness is a greater problem in relations with relatives, 
friends and workmates, where the women feel that their ailments are underrated 
by these groups. The study also shows that the women’s experience of problems, 
worries and stress affects both the actual number of social relations as well as the 
availability of social support.

For women with MSD, the striving for a mutual exchange of social support is 
seen as an important principle in relations with the social network. It is important 
to be able to reciprocate services as the balance in the exchange not only governs 
a material value, but more especially a symbolic one by securing the balance 
between dependence and independence within the relation. Accordingly, the 
balance of mutuality is ultimately a matter of power. The fact that, because of 
conditions of intense pain, these women are dependent on the support of others in 
their daily lives and moreover lack the legitimacy normally accorded to the sick 
means that they are at an extreme disadvantage: their ability to assist other people 
is limited at the same time that they are in great need of -  but lack legitimate 
reasons to ask for -  help from others. One other aspect, which restricts the 
women’s ability to negotiate, is the fact that the negotiation content under 
discussion here, personal support and help, traditionally belongs to the female 
domain and is something which women do not normally negotiate.
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The dissertation’s different studies point out the importance of addressing aspects 
of change and legitimacy in social network analysis. The idea that social network 
relations are subject to change and influence is an attractive one for several 
reasons. It implies that good social relations are not something one simply has 
but rather are acquired, and that network relations are flexible depending on the 
pupose at hand. But changeability also has a flipside; it is not certain that our 
social relations are there for us when most needed, or that they act in ways we 
expect or wish. Thus there is a risk in saying that people in vulnerable situations 
should seek support from their social network relations, as we may be 
disregarding the fact that these supportive relations may not indeed exist or that 
the person in question may not wish to be a support receiver.

This dissertation studies women’s social network relations. The reason for this is 
above all the lack of social network and support studies problematizing the 
situation of women as both support givers and support receivers. For despite the 
development of new cohabitational forms and official efforts on behalf of 
equality, much indicates that the revived belief in the supportive potential of the 
social network is structurally based on a fundamental division of labor between 
women and men. It is women who both in the private and public arena assume 
the greatest responsibility for the care of young and old and there is no indication 
of any departure from this norm in the expectations placed on the social network. 
On the contrary, these patterns of work division are inbedded in both societal 
structures and personal social relations. For women who lack legitimate reasons 
for not living up to this norm, there is a palpable risk of being excluded from the 
informal support system constituted by the social network.

Even if there are limits to the generalizability of the results there is much to 
indicate a wide degree of validity. This is particularly the case given the 
similarity exhibited by the different sets of results, obtained through different 
methods of measurement. It ought therefore to be an important object of research 
in social work to more closely study the conditions for, and consequences of, 
such a shift from formal professional work to informal efforts of support and 
help, and thereby call into question the image of close relations as something 
freely created by independent individuals. This becomes particularly important in 
times of cuts in the social security system and new political signals that people 
must use the support potential ascribed to social network relations.
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