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Abstract 

Gender differences are widely discussed in psychology study. Studies 

show that there are differences between men and women from early 

age up until adult age. Research by Pollak and Gilligan (1979) shows 

that women feel more fear in achievement situations and men feel 

more fear in affiliation situations. We have based our research on this 

previous study and our aim is to see if these results are valid in the 

Swedish society 25 years later. A selfconstructed projective test with 

TAT pictures was used. Subjects were 60 in variety of gender and age. 

Results show that women write more violent stories then men. Men 

and women write more violent stories and estimate them more 

negatively in a situation that interprets as achievement related. Women 

also estimate achievement situations more negatively then men but no 

differences between gender were found in affiliation situations. 

Results were interpreted as a result of increased equality between 

gender and a more equal society.  
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Inledning 

Könsskillnader 

 

   Många forskare har intresserat sig för skillnader gällande beteende mellan män och kvinnor. 

Man har kommit fram till att under spädbarnsåldern reagerar flickor mer på andra människor 

och håller sig mer i närheten av vuxna än vad pojkar gör. Pojkar verkar däremot reagera mer 

negativt på okontrollerbara situationer (Eysenck, 2000). Forskning visar att vid sex till sju års 

ålder blir könsuppdelningen tydlig då barn börjar leka i grupp. Flickor föredrar då helst lugna 

inomhusaktiviteter i par och tenderar även att visa mer empati samt intresserar sig mer för 

vuxna, som till exempel lärare. Detta är något som har visat sig gällande även längre upp i 

åldrarna. Pojkar vill å andra sidan istället sysselsätta sig med utomhuslekar och lagsporter 

samt leker ofta ”bråkiga” lekar. De är även ofta mer aggressiva mot varandra jämfört med 

flickor (Eysenck, 2000).  

   Lever fann i en undersökning (1978) bland annat att pojkar tyckte om lekar med regler, som 

var konkurrensinriktade och lagsporter med relativt komplicerade regler och struktur. Pojkar 

verkade även lägga tonvikt på ”politiska färdigheter” som handlade om ledarskap, samarbete 

och konkurrens i sina relationer med andra. Flickorna verkade istället lägga vikten vid närhet 

och på relationer till sina vänner (Eysenck, 2000). 

   Med begreppet könsroller menar man bland annat de beteenden, egenskaper, 

förhållningssätt och attityder som samhället sammankopplar och anser passande för ett visst 

kön. Man har kommit fram till att imitation, biologi, omvärldens behandling, individens 

kognitiva förmåga och intelligens är några viktiga faktorer som hjälper individen att utveckla 

sin könsroll. Viktiga forskningsämnen som har behandlats inom könsskillnader är bland annat 

om män och kvinnor har drag från det andra könet så kallad androgyni (eg. tvåkönad), om det 

går att finna psykologiska olikheter, skillnader i verbal/spatial förmåga samt om det går att 

finna differenser i intelligens (Carlström, Larsson, Hagman, Permer och Permer, 1989). 

   Inom socioemotionell forskning domineras forskningsfältet av skillnader i aggressivitet 

mellan män och kvinnor. Man har i flertalet studier visat på att män förefaller mer aggressiva 

än kvinnor både ur verbal och ur fysisk synvinkel. En teori inom könsrolls- och 

jämställdhetsforskningen är enligt Carlström att kvinnor skulle vara mer rädda än män för att 

lyckas i skola och arbetsliv, eftersom det skulle strida mot den kvinnliga könsrollen. 

Carlström menar dock att de vetenskapliga bevisen för denna teori är föga (Carlström et al., 

1989). 
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   De skillnader i kön som rör beteende och traditionella könsroller som ovan beskrivits gäller 

västerländska samhällen såsom Sverige. En forskare vid namn Barry genomförde dock, 

tillsammans med kolleger, (1957) en översikt om barnuppfostran i antropologisk litteratur i 

110 kulturer och fann att i mer än 80 procent av dessa länder uppfostrades och uppmuntrades 

flickor till att vara omvårdande och stöttande, medan pojkar istället uppmuntrades till 

självständighet och prestationsinriktning. Flickor uppmanades även att ta ansvar och lyda i 

större utsträckning än pojkar (Eysenck, 2000). 

   Män och kvinnor skiljer sig även åt biologiskt vilket även kan leda till psykologiska 

skillnader då biologiska skillnader är sammanflätade med det sociala och psykologiska könet, 

eftersom individer utvecklas i en social omgivning. Forskning visar att många skillnader kan 

förklaras av samtida sociala villkor och könens position i förhållande till varandra. Det är 

även påvisat att hög jämlikhet är förknippad med mindre könsskillnader (Caprara och 

Cervone, 2000). 

 

Achievement och affiliation 

 

   Abraham Maslow var en forskare som 1954 utformade en behovspyramid där han tog upp 

de aspekter som han menade att en människa var i behov av för att överleva. Pyramiden 

bestod av två övergripande delar, grundläggande behov och självutvecklande behov. Enligt 

Maslow är affiliation ett av de grundläggande behov en människa har efter att de fysiologiska 

och säkerhetsinriktade behoven har blivit tillfredställda (Passer och Smith, 2001).  

   Achievement1 och affiliation är två begrepp som man främst finner när man studerar 

motivationsteorier, men går även att finna inom andra ämnesområden i psykologi. Forskning 

visar att människor som har högt behov av affiliation känner en stark psykologisk känsla av 

samhörighet och är ute efter att vara en del av ett större kollektiv och arbetar med andra för att 

uppnå gemensamma mål. Affiliation syftar bland annat till hur människor känner kontakt, 

samhörighet och gemenskap till andra människor (Passer och Smith, 2001). 

      Människor som å andra sidan har hög motivation av framgång, achievement, är 

attraherade av känslan att vinna. De värdesätter att bemästra situationer och uppskattar 

jämförelser på det sociala planet. De söker ofta svåra uppgifter som är utmanande men dock 

möjliga att genomföra (Passer och Smith, 2001). 

                                                 
1 Då vi inte funnit en fullt tillfredsställande översättning för achievement och affiliation kommer vi att använda 
oss av de engelska uttrycken och läsaren kan själv, genom vår definition av begreppen och genom vår 
operationalisering, bilda sig en egen uppfattning om vad som karaktäriserar begreppen. 
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   Redan på 50-talet började David McClelland, John Atkinson och deras medarbetare att 

undersöka individuella skillnader i behov av framgång via TAT-test. Senare forskning av 

Elliot och Church visar att studenter med hög motivation mot framgång fokuserar på två olika 

sorters mål. Det ena målet är att personen vill lära sig att bemästra en kunskap eller aktivitet 

och den andra är att man strävar efter att prestera bättre än andra. Oavsett vilken av dessa två 

målsättningar man har, anses man enligt Elliot och Church sträva efter ett mål inriktat mot 

achievement (Passer och Smith, 2001). 

   En senare studie angående affiliation är gjord av Maria Mei-ha Wong och Mihaly 

Csikszentmihalyi. I sin undersökning kom de bland annat fram till att personer med höga mål 

mot affiliation, oavsett kön, hade högre önskan av att vara med vänner och mindre av att vara 

ensamma, än personer med låg affiliation. De kom även fram till slutsatsen att oavsett hög 

eller låg affiliation, spenderade flickor mer tid med vänner och mindre tid ensamma än vad 

pojkar gjorde. Vidare rapporterade flickor med hög affiliation bättre humör än de flickor med 

låg affiliation och det omvända gällde för pojkar (Wong och Csikszentmihalyi, 1991). Även i 

denna undersökning menar man att ett av de fundamentala mänskliga behoven är att etablera 

och upprätthålla relationer med andra människor. Denna undersökning studerade relationen 

mellan affiliationmotivation och mönster av önskningar, tankar, val av vänner och aktiviteter 

samt kvaliteten på de upplevelser man har i det vardagliga livet.  

   Överhuvudtaget verkar affiliation vara positivt relaterat till strävan att etablera och 

upprätthålla relationer med andra människor. Generellt verkar affiliation ha starkast samband 

med uttalade önskningar att umgås med andra människor, medan om man är man eller kvinna 

påverkar vad som verkligen händer i det vardagliga livet; tiden man spenderar med vänner 

och tiden man spenderar på olika aktiviteter.  

   Vi har valt att göra en undersökning som handlar om huruvida det finns en skillnad i vad 

män och kvinnor känner fara inför med utgångspunkt i de två begreppen, affiliation och 

achievement.   

 

Forskningsrön 

 

   Tidigare forskning visar att män och kvinnor tolkar och konstruerar relationer mellan självet 

och andra på olika sätt. Matina Horner genomförde en studie som kopplar samman fynd 

angående könsskillnader och social förståelse, med könsskillnader som uppkommer vid 

föreställning av våld i Thematic Apperception Test Stories. Horner fann att kvinnor skrev 

våldsamma slut på TAT-berättelser som handlade om tävlingsinriktad akademisk framgång. 
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Förekomsten av våldet i berättelserna blev betraktade som bisarra och abnorma vilket lockade 

två forskare vid namn Pollak och Gilligan till vidare forskning i ämnet (Pollak & Gilligan, 

1982). 

   Susan Pollak och Carol Gilligan genomförde 19792 en studie vid Harvard University med 

syfte att undersöka om det finns könsskillnader i föreställt våld beroende på om den situation 

deltagarna skall tolka är affiliation- eller en achievementrelaterad. Forskning var redan gjord 

som visade att män skrev frekvent fler berättelser som innehöll våld än kvinnor vid 

användning av denna TAT-metod.  

   Pollak och Gilligan har i sin undersökning ”Images of Violence in Thematic Apperception 

Test Stories” definierat ordet våld som död, mord, självmord, våldtäkt, kidnappning, dödlig 

sjukdom, knivhugg samt stark kränkning. 

   Deltagarna som Pollak och Gilligan använde sig av var 88 män och 50 kvinnor, mestadels 

studenter, som var utvalda på grund av att de deltog i en kurs om mänsklig motivation som 

hölls av David McClelland. 

   Alla deltagarna skrev historier för sex stycken TAT-bilder. Bilderna var utvalda för att 

upptäcka olika slag av motivation, främst då achievement- och affiliationmotivation men även 

så kallad powermotivation (denna sistnämnda motivation kommer vi dock inte att undersöka).  

   Instruktionerna som gavs var att studenterna ombads att hitta på och skriva en kort 

fantasifull berättelse för varje bild. Man gav följande frågor som riktlinjer för berättelserna; 

”Vad händer?”, ”Vilka är personerna på bilden?”, ”Vad har lett fram till denna situation”?, 

”Vad har hänt tidigare”?, ”Vad pågår?”, ”Vad vill man?” och ”Vem vill?”. Studenterna 

informerades om att det inte fanns några rätt eller fel svar men instruerades att skriva 

intressanta och dramatiska berättelser.  

   Fyra av de sex bilderna valdes sedan ut för analys av Pollak och Gilligan på grund av att de 

ansåg att dessa bilder tydligt visade illustrationer av achievement- och affiliationsituationer. 

De valde ut två bilder som visade en man och en kvinna tillsammans som 

affiliationsituationer och två bilder som illustrerade personer på arbete som 

achievementsituationer.  TAT-bild ett och tre visade achievementsituationer och TAT-bild två 

och fyra visade affiliationsituationer. De två bilder som Pollak och Gilligan struntade i var de 

två bilder som de ansåg oklassificerbara till antingen achievement- eller affiliationsituationer.  

   TAT-bild ett är en man som sitter ensam vid sitt skrivbord i en kontorsbyggnad. På 

skrivbordet har han ett fotografi på en familj och framför honom finns det ett stort fönster.  

                                                 
2 Publicerades 1982 
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TAT-bild två är en bild på en man och en kvinna som sitter bredvid varandra på en parkbänk. 

Framför dem rinner en flod och vid sidan om dem finns en liten bro. Bakom dem kan man se 

universitetsbyggnader. TAT-bild tre är en bild på två kvinnor som är klädda i vita 

laboratorierockar. En kvinna befinner sig i bakgrunden och hon tittar medan kvinnan i 

förgrunden arbetar med provrör. TAT-bild fyra är en bild på en man och en kvinna i en 

trapetsakt. Mannen hänger upp och ned med sina knän från trapetsen och kvinnan befinner sig 

i luften och de sträcker sig efter varandra.   

   Historierna kodades sedan genom närvaro av våld eller frånvaro av våld samt i vilken 

situation de olika berättelserna uppkom. Resultaten visade inte enbart att män skrev fler 

våldsamma berättelser än kvinnor utan även att män skrev fler våldsamma berättelser till de 

bilder som ansågs visa en affiliationsituation än de som ansågs föreställa en 

achievementsituation. Kvinnor i sin tur skrev flest våldsamma berättelser till 

achievementsituationerna. Gilligan och Pollak tolkade sina resultat så att kvinnor upplever 

fara i situationer med achievement i fokus då de är rädda för den isolering som följer med 

konkurrenskraftig framgång, medan män å andra sidan ser fara i affiliationsituationer som 

uppkommer genom förbindelser mellan människor (Pollak och Gilligan, 1982). 

   Gilligan och Pollaks undersökning har blivit starkt kritiserad av bland annat Benton, 

Hernandez, Schmidt, Schmitz, Stone och Weiner som anser att det finns flera problem med 

deras studie. Deras första kritik handlar om hur Pollak och Gilligan har klassificerat TAT-

korten som affiliation- eller achievementsituationer. Benton et al anser att de inte har några 

bevis för att deras klassificering stämmer överens med deltagarnas egna klassifikationer. 

Detta skapar i sin tur en fråga angående validiteten i dess slutsats att sammanlänka fara med 

ett specifikt motivationstema. Benton et al menar att även om författarna noterade att 

achievementsituationerna hade delar av affiliation och att affiliationsituationerna hade element 

av achievement, så ignorerades dessa tvetydigheter i deras klassificering (Benton et al., 1983). 

   Benton et al menar att ett ytterligare problem i Pollak och Gilligans metod var deras 

ovanliga instruktioner, då deltagarna ombads att skriva ”intressanta och dramatiska” 

berättelser. Dessa anvisningar kan ha påverkat antalet våldsresponser menar Benton et al.  

   En tredje möjlig felkälla i denna undersökning var de kriterier som användes för att 

identifiera en bild som våldsam. Våldtäkt, knivhugg, kränkning och kidnappning var de enda 

ickedödliga handlingar som räknades, medan andra fysiskt allvarliga våldshandlingar eller 

ickedödliga olyckor inte ansågs vara våldsamma föreställningar.  

   Studien som Benton et al. presenterar är ett försök till att replikera Pollak och Gilligans 

undersökning och vägleds av ovan nämnda felkällor. För att säkerhetsställa om bilderna 
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tillhörde en affiliation- eller achievementsituation så rankade en grupp deltagare de fyra 

korten i Benton et als replikation.     

   Förutsättningarna för deltagarna varierades också. En grupp försökspersoner gavs de 

dramatiska instruktioner som Pollak och Gilligan använt sig av. Den andra gruppen 

försökspersoner fick mer typiska neutrala instruktioner. 

   Även bilderna varierades för de olika deltagarna. I en fas använde Benton et al. sig av sex 

kort, de fyra som Gilligan och Pollak använde och två andra som valts ut för deras 

icketvetydiga skildring av affiliation- och achievementsituationer. I den andra fasen av 

undersökningen blev deltagarna ombedda att bedöma sju bilder (sex distinkta kort plus en 

extra bild med rollerna varierande i kön i den så kallade trapetsbilden) av dess porträttering av 

affiliation eller achievement. Varje deltagare gjorde 14 bedömningar (7 kort × 2 

motivationskategorier: affiliation och achievement). Rankningen var på en 7-gradig skala som 

gick från ”håller inte med” till ”håller helt med”.  

   Deltagarna blev slumpmässigt tilldelade ett av de fyra försöksförhållandena, som varierade i 

instruktioner (dramatisk vs. neutral) och antal bilder (sex eller sju). 

   Berättelserna kodades både genom Pollak och Gilligans kriterier samt med ett mer liberalt 

schema som inkluderade ett brett spektrum av ickedödliga våldshandlingar. I analysen har 

man tittat på närvaro eller frånvaro av våld samt achievement och affiliation, till skillnad mot 

Pollak och Gilligan som enbart tittade på närvaro eller frånvaro av våld.  Affiliation beskrevs 

som skapandet och upprätthållandet av interpersonella relationer, medan achievement 

beskrevs som framgång och gott presterande.    

   Den första metodologiska frågan som lyftes fram i Benton et als undersökning handlade om 

klassificeringen av de TAT-kort som Pollak och Gilligan använde sig av. Benton et al 

undersökte detta på så sätt att de jämförde Pollak och Gilligans klassificering av TAT-korten 

med den klassificering som gjorts av Benton et als deltagare. Benton et al menade att två av 

korten som Pollak och Gilligan använde sig av kan ifrågasättas.  

   Sammanfattningsvis menar Benton et al att man måste vara försiktig i klassificeringen av 

TAT-bilder och de menar att Pollak och Gilligan har missklassificerat vissa av bilderna. 

Vidare menar Benton et al, att oavsett klassificeringssystem fann de inga bevis till stöd för 

Pollak och Gilligans slutsatser att achievement och fientlighet är länkade mellan kvinnor 

medan affiliation och fientlighet är länkade mellan män (Benton et.al., 1983). 

   Ytterligare en studie som gjorts, som de själva kallar, en utveckling av Pollak och Gilligans 

undersökning är Helgeson och Sharpsteens ”Perceptions of Danger in Achievement and 

Affiliation Situations: An Extension of the Pollak and Gilligan Versus Benton et al. Debate”. 
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Författarna försöker lösa problemet som uppkommit mellan Benton et al och Pollak och 

Gilligan genom en mindre alternering i proceduren som de anser undersöka rädsla av 

achievement och affiliation mer i detalj. Forskarna använde sig enbart av två TAT-bilder, med 

samma motiv men med kön i ombytta roller. För att komma ifrån diskussionen om huruvida 

bilderna var klassificerade som antingen achievement- eller affiliationorienterade gav 

forskarna färdiga tolkningar av TAT-bilderna till deltagarna.   

   På det stora hela anser Helgeson och Sharpsteen att deras resultat stödjer slutsatserna som 

drogs av Pollak och Gilligan. Bland annat kom de fram till att våldsamma föreställningar 

förekom mer ofta i berättelser som skrevs av affiliation-instruerade män än av achievement-

instruerade män, medan det omvända stämde på kvinnor.  

De kom även fram till resultatet att män nämnde säkerhet mer ofta i achievementsituationer 

medan kvinnor nämnde säkerhet mer ofta i affiliationsituationer (Helgeson & Sharpsteen, 

1987, s.727ff). 

   Sammanfattningsvis anser Helgeson och Sharpsteen att de når slutsatsen som Pollak och 

Gilligan har nått; män tenderar att uppleva fara i situationer av affiliation och kvinnor tenderar 

att uppleva fara i situationer av achievement.  

   De kom inte bara fram till att affiliation- och achievementsituationer uppfattades olika 

hotande för män och kvinnor utan att hotet även varierade beroende på könet på personen som 

var dominant i situationen. De fann att både män och kvinnor upplever hot när män är 

dominerande i affiliationsituationer och när kvinnor är dominerande i achievementsituationer 

(Helgeson & Sharpsteen, 1987). 

   Då vi inte anser att någon av de tidigare undersökningarna helt lyckats att komma ifrån det 

faktum att man på förhand bestämt hur deltagaren kommer att tolka en situation har vi 

utformat en metod där vi lyckats nå en individuell klassificering av bilderna. Detta anser vi 

vara extra viktigt då en av de grundläggande avsikterna med ett projektivt test är just att man 

vill nå de subjektiva tolkningarna. 

 
Definition av begreppen 

 

   Vi har valt att använda oss av samma definition av begreppen affiliation och achievement 

som Benton et al använder sig av eftersom vi anser att detta är en relevant och utförlig 

definition av de begrepp som vi behöver precisera. Affiliation i denna undersökning definieras 
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som uppbyggande och upprätthållande av interpersonella relationer och begreppet 

achievement som strävan efter framgång och goda prestationer.  

 

Operationalisering 

 

   I vår undersökning lät vi försökspersonerna titta på fyra bilder och skriva en berättelse till 

varje bild, varefter de skattade ett antal påståenden som hade för avsikt att mäta achievement 

och affiliation. För att kunna göra begreppen (achievement och affiliation) mätbara 

sönderdelade vi dem i olika undergrupper som vi sedan har studerat närmare genom 

påståendena i formuläret och via deltagarnas berättelser. Undergrupperna vi har valt för 

begreppet affiliation är partnerskap, intimitet/närhet, grundläggande sociala kontakter, 

vänskap, grupptillhörighet, känsla av samhörighet, gemensamma mål samt interaktion med 

vänner och familj.  Varje undergrupp är representerad i frågeformuläret och tillsammans 

skapar de i denna undersökning begreppet affiliation. 

   Begreppet achievement har vi grundat i undergrupperna bedrift, strävan att uppnå, goda 

prestationer, utförande av mål, insats samt individuella mål. Även dessa undergrupper är 

representerade i form av påståenden i formuläret och de teman vi kommer att söka efter när vi 

gör analysen av deltagarnas berättelser.  

 
 Syfte 

 

   Syftet med undersökningen är att finna om det finns några skillnader mellan män och 

kvinnor och hur de uppfattar fara med utgångspunkt i de två begreppen affiliation samt 

achievement. Genom de något föråldrade studierna som bakgrund vill vi med en modifierad 

version försöka nå ett resultat som kan förklara nutidens situation i ett Sverige som anses vara 

ett av de jämlikaste länderna i världen.  Vi har dock vidgat vårt begrepp till positivt och 

negativt, det vill säga om män ser mer negativt i affiliationsituationer än kvinnor och vice 

versa. Det finns oändligt många könsaspekter inom psykologins område som är värda att 

undersöka, men vi fastnade för denna aspekt och eftersom vi lyckades finna intressant 

material och redan gjorda spännande undersökningar föll det sig ganska naturligt att vi valde 

denna avgränsning.  

   Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till den kritik och de svårigheter som lyfts fram i 

tidigare undersökningar. Vi har valt att inte genomföra vår undersökning på ett universitet 
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som både Pollak och Gilligan och Benton et al gjorde, detta med anledning av att vi inte ville 

undersöka endast studenter. Vi anser att generaliserbarheten går förlorad om man endast 

genomför undersökningen bland studenter.  

   Vi har inte heller kategoriserat TAT-bilderna på förhand utan istället låtit försökspersonerna 

genom sin tolkning av bilden avgöra om det är en affiliationsituation eller 

achievementsituation. Som Pollak och Gilligan påpekar är det inte själva bilderna som är det 

intressanta utan strävan att komma åt försökspersonernas tolkningar. Vi har genom att låta 

deltagarna göra skattningar av påståenden som representerar neutrala affiliation- och 

achievementsituationer, kunnat klassificera om en person ansett att en bild visade en 

affiliation eller achievementsituation.  På detta sätt anser vi att vi kommit ifrån den kritik som 

Benton et al lyfte fram angående klassificering av bilderna. Vi har använt oss av tvetydiga 

TAT-bilder för att även här är det viktigt att det är försökspersonens tolkningar som vi vill 

lyfta fram och tolkningarna anser vi blir tydligare om inte TAT bilderna är typiska 

affiliationsituationer eller typiska achievementsituationer.  
 

Problemformulering 

 

   Skiljer det sig i när män och kvinnor känner fara beroende på om situationen de bedömer 

uppfattas som achievement- eller affiliationrelaterad. Skiljer sig nutidens resultat i dagens 

Sverige ifrån de tidigare forskningsresultaten eller är Pollak och Gilligans resultat konstanta?  

 

Hypoteser 

 

   Med utgångspunkt från tidigare forskningsrön upptäckta av Horner, Pollak och Gilligan 

samt Helgesson och Sharpsteen, som fann att det finns skillnader mellan kvinnor och män och 

deras sätt att se på affiliation- respektive achievementsituationer, har vi två enkelriktade 

forskningshypoteser. Hypoteserna är att kvinnor ser mer negativt i achievementsituationer och 

skriver fler våldsamma berättelser i denna kategori än män samt att män ser mer negativt i 

affiliationsituationer och skriver fler berättelser innehållande våld i denna kategori än kvinnor.   

Eftersom vi inte kommer att utföra en replikation av tidigare forskning utan använda oss av en 

egenkonstruerad metod kan vi inte vänta oss exakt samma resultat som något av de tidigare 

forskningsfynden, men vi hoppas dock på att kunna finna likheter mellan vår egen och 

tidigare forskning.  
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Metod 

 
Deltagare 

 

   För att undvika en alltför homogen grupp valde vi att genomföra vår datainsamling på ett 

vad vi ansåg vara ett jämförelsevis neutralt rum, nämligen under en tågresa. Vi hade 

föraningar om att det skulle vara lättare att nå fler typer av människor i varierande åldrar på 

ett tåg än på universitetet som var vårt andra tänkbara alternativ med tanke på tidspressen. 

Naturligtvis är vi väl medvetna om att det kan förhålla sig på så vis att det är en viss typ av 

människor som åker tåg, eller å andra sidan väljer att inte åka tåg, och vi är fullt medvetna om 

denna tänkbara bias. Trots detta anser vi att generaliserbarheten är större utifrån vårt urval än 

om vi istället endast rekryterat studenter. Vi valde ut sträckorna Malmö-Göteborg, Göteborg-

Malmö då vi ansåg att de knappt fyra timmarna utan byte gav deltagarna rikligt med tid till att 

fylla i vårt formulär.  

   Väl på tåget använde vi oss av ett bekvämlighetsurval där vi frågade alla de passagerare 

som fanns i vagnarna som såg ut att vara över 15 år. Naturligtvis kunde eller ville inte alla 

deltaga och de mest förekommande andledningarna till att en passagerare inte deltog berodde 

på barn som behövde tillsyn, arbete som behövde göras, språkproblem eller ointresse.  

      Av vårt urval på 60 personer återstod 43 stycken efter det att vi tagit bort outliers (se 

dataanalys), varav 19 män (44.2 %) och 24 kvinnor (55.8%) som står som grund för våra 

kvantitativa resultat. 

   Födelseåren kom att variera mellan 1924 och 1986, med något fler deltagare i den senare 

åldersgruppen. Sammanlagd var 30 personer födda mellan åren 1960-1986 och enbart 13st 

hamnande i den äldre åldersgruppen födda mellan 1924-1959 (se figur 1). 
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          Figur 1. Åldersfördelning hos deltagarna. 
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Material 

 
   Vi har använt oss av ett egenkonstruerat projektivt test som består av två testdelar. Första 

delen är ett klassiskt TAT-test (Thematic Apperception Test) och andra delen av testet består 

av påståenden med en fyrpunktig skalnivå. Projektiva test innebär att man ger individen 

möjlighet till att respondera på ett individuellt sätt och man vet heller inte hur testet blir tolkat 

av deltagaren. Det projektiva testet är ostrukturerat och ”förklätt”, vilket innebär att 

deltagarna inte blir informerade om vad som skall undersökas.  

   Påståendena i frågeformuläret representerar affiliation samt achievement utifrån våra 

definitioner av dessa begrepp, och finns i tre olika valenser nämligen negativa, neutrala samt 

positiva. De neutrala påståendena beskriver begreppen opartiskt, medan de negativa och 

positiva påståendena är värdeladdade åt vardera hållet. Allt som allt finns det sex olika 

kategorier av påståenden (affiliation × valens: negativ, neutral, positiv och achievement × 

valens: negativ, neutral, positiv). 

   Vi har som ovan nämnt använt oss av en variant av ett TAT–test. TAT utvecklades av 

Henry Murray och Christina Morgan. TAT består av kort med olika scener på, med en eller 

två personer i en livssituation. Deltagaren ombedes att hitta på en historia som baseras på 

scenen på bilden som skall inkludera vad som händer, tankar och känslor hos deltagaren, vad 

som hände innan och vad utgången blev. Enligt Murray skall testet upptäcka omedvetna och 

dolda tendenser hos deltagaren (Pervin & John, 1997). 

   I vår undersökning har vi använt oss av fyra bilder med motiv på människor i olika 

situationer. Bilderna är uttagna för att representera tvetydighet i affiliation och achievement.   

      Deltagaren erhöll vid försökstillfället ett bildhäfte med fyra bilder samt ett formulär med 

de olika svarsdelarna. Formuläret innehöll information om undersökningen, instruktioner för 

besvarandet av formuläret, en tom sida till vardera bild (till för att deltagaren skall kunna 

skriva ned sin berättelse) samt en del med påståenden. Allt som allt bestod 

undersökningshäftet av 13 sidor plus bilderna. 

   Första sidan av frågeformuläret bestod av en introduktion om vilka vi är, att vi skriver en C-

uppsats samt hur det insamlade materialet skulle komma att behandlas. Det första deltagaren 

möttes av var Lunds universitets logotyp så att de tydligt skulle förstå var vi kom ifrån. I 

introduktionen utlovade vi även anonymitet samt att materialet endast skulle komma till att 

användas av oss. På denna första sida fick deltagaren även fylla i vilket kön de tillhörde samt 

vilket år de var född.  
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   Överst på varje sida där personen skulle skriva sin TAT-berättelse fanns en information om 

vilken bild de skulle titta på samt att det skulle ta 5-10 minuter att skriva ner berättelsen. De 

ombads beskriva vad som hände i bilden med förslag att ta med vilka människorna på bilden 

var, vad som hände innan situationen, vad som ledde fram till situationen, vad personerna på 

bilden tänkte på och vad personerna på bilden ville. Vi valde att ta hänsyn till Benton et als 

kritik om instruktionerna till Pollak och Gilligan och därav valde vi att hålla instruktionerna 

neutrala. 

   Vi eftersträvade att individen själv skulle kunna tolka om situationen upplevdes som en 

achievementsituation eller affiliationsituation, och valde därför ut fyra bilder som var 

tvetydiga. Bilderna lades i plastfickor, bands ihop och fick varsitt nummer tilldelat överst i 

vänstra hörnet och detta utgjorde bildhäftet. 

   Bild nummer ett föreställer två män varav en yngre som sitter ner vid ett bord och en äldre 

som står lutad över mannen. Bild två föreställer två kvinnor i ett laboratorium, där den ena 

kvinnan studerar den andra kvinnan när hon häller upp en vätska i ett provrör. Bild nummer 

tre består av en man som sitter ensam på ett kontor och tittar på ett fotografi som kan vara 

föreställande en familj. Sista bilden, bild fyra innehåller en sittande kvinna som tittar ut i 

luften. 

   Bild två och tre som vi valt att använda oss av är samma bilder som Pollak och Gilligan 

använde sig av i sin undersökning som bild ett och bild tre. 

      Utifrån våra definitioner av affiliation och achievement operationaliserade vi begreppen 

genom att skapa ett antal nyckelord som vi sedan använde oss av för att skapa påståenden (se 

operationalisering). Sex typer av påståenden skapades: achievement-neutral, achievement-

positiv, achievement-negativ, affiliation-neutral, affiliation-positiv, affiliation-negativ. Genom 

att studera de neutrala påståendena kunde vi sedan avgöra om deltagaren uppfattade 

situationen på bilden mer som en affiliation - eller achievementsituation. Syftet var att 

deltagarens tolkning skulle avgöra om bilden ansågs vara affiliationrelaterad eller 

achievementrelaterad, för att på så vis undkomma diskussionen angående den subjektiva 

bedömningen av bilderna som Gilligan och Pollak kritiserats för.  Genom att ta reda på vilken 

laddning (positivt eller negativt) situationerna har för deltagaren når vi kunskap om vilka typ 

av situationer män och kvinnor ser negativt respektive positivt på.   

Frågeformuläret består av trettio påståenden (5 × 6) efter varje bild, sammanlagt 120 stycken. 

För att eliminera eventuell felkälla har vi genom lottning avgjort påståendenas ordningsföljd. 

Vi använde oss av en fyragradig skala där ”stämmer inte alls” (1), ”stämmer ganska dåligt” 
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(2), ”stämmer ganska bra” (3) och ”stämmer mycket bra” (4) var de valmöjligheter 

svarspersonen hade för att besvara sin tolkning av bilden.  

 
Procedur 

 

   Vi valde att ge deltagarna bilderna i en slumpmässig ordning för att undvika att 

berättelserna blev påverkade av de tidigare bilderna eller att ordningen skulle påverka 

resultatet. Detta till skillnad från Pollak och Gilligan som använde sig av samma bildmönster. 

      Rekryteringen av deltagarna gick till på så vis att vi gick på varsin sida av gången och 

frågade passagerarna en efter en om de var intresserade av att delta i en undersökning som vi, 

två studenter ifrån Lunds universitet genomförde då vi skrev på en C-uppsats. De deltagare 

som visade intresse blev informerade angående hur lång tid det uppskattningsvis skulle ta och 

hade möjlighet att ställa frågor till oss angående genomförandet av formuläret varefter de fick 

ett frågeformulär med mer utförlig information samt en penna. Vi gick med jämna mellanrum 

runt i vagnarna och visade oss så deltagarna kunde ställa frågor till oss, ångra sig, lämna in 

sina färdiga formulär med mera. Vi var dock noga med att påpeka att vi inte ville ha in 

formulären förrän vi var framme på slutstationen eftersom vi ville undvika stress hos 

deltagarna.  

 
Dataanalys 

 

   De deltagare som av en eller annan anledning inte valt att skriva en berättelse fick värdet 

”saknat värde”, men alla formulär gicks igenom oberoende av hur man svarat på påståendena 

eller berättelserna. I vår kvalitativa analys använde vi oss av samtliga berättelser och formulär 

till skillnad från den kvantitativa, där vi sorterat bort outliers.  

   När vi fått in formulären och fört in resultaten i datorprogrammet SPSS för vår kvantitativa 

analys fann vi att det var lämpligt att eliminera några av deltagarna för den kvantitativa 

dataanalysen. Vi tog sammanlagt bort 17 deltagare av varierande skäl.   

      De kriterier som vi använde oss av för beslut om att plocka bort en deltagare var följande:  

 

• Deltagaren hade valt att inte fylla i formuläret (4st) 

• Deltagaren hade mer än 25 % missing values på påståendena (11 st) 

• Det märktes tydligt att deltagaren inte varit seriös (2st) 
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De fyra som valt att inte ens börjat att fylla i formuläret angav antingen att det var en för 

jobbig undersökning eller att de inte ansåg att de hade tid till att fylla i ett formulär och på så 

vis ångrat sig.  Merparten av de elva som hade mer än 25 % saknade värde hade gett upp efter 

ett par sidor eller inte klarat av att besvara frågorna av olika skäl. Två av deltagarna valde vi 

att ta bort från undersökningen eftersom de ringat in samtliga påstående med en enda ring och 

på så vis uppenbart inte tagit undersökningen i sig på allvar, något man även kunde utläsa i 

deltagarnas skrivna historier. Vi undersökte även om det fanns några extremvärden men fann 

dock inga sådana att ta bort då vi hade satt gränsen till z-värde ± 3. 
   Vi har valt att göra en analys som består av såväl en kvantitativ del, baserad på deltagarnas 

skattningar av de 30 påståenden som följde var bild, som en kvalitativ del som består av 

närvaron av våld i de TAT-berättelser som deltagarna skrev. 

 

Resultat 

Kvantitativ dataanalys 

 

   Det kvantitativa materialet bestod av deltagarnas skattningar av de olika påståendena i de 

sex olika kategorierna (achievement × positiv, achievement × neutral, achievement × negativ 

samt affiliation × negativ, affiliation × neutral, affiliation × positiv). Den fyrgradiga skalan 

bestod av värdena stämmer inte alls (1), stämmer ganska dåligt (2), stämmer ganska bra (3) 

och stämmer mycket bra (4). 

 

Resultat för kvantitativ data 

 

   I den första tvåvägs ANOVAn som presenteras använde vi oss av de negativt värdeladdade 

motivtyperna (2: achievement-negativ, affiliation-negativ) som inomgruppsfaktor och kön (2: 

man, kvinna) som mellangruppsfaktor.3 Här fann vi precis som vi förutspått en 

interaktionseffekt mellan kön och motivtyp F (1)=7.79 p<0.05, som visar att kvinnor skattar 

achievement-negativkategorin högre än män. Männen å sin tur tenderar att skatta affiliation-

negativkategorin högre än kvinnor.  Vi fann också en huvudeffekt för motivtyp med värdena 

                                                 
3 Då våra hypoteser inte innebär att om ett av könen känner mer negativt i en viss situation, behöver det andra 
könet känna mer positivt inom samma kategori, utan enbart signifikant mindre negativt. Eftersom därav 
hypoteserna inte är direkt spegelvända har vi valt att bryta ner materialet i ett flertal tvåvägs ANOVA. Detta 
eftersom en tvåvägs ANOVA är mer sensitivt när det kommer till att handla om F-värdet i detta fall, än om man 
hade använt sig av en trevägs ANOVA, som i sin tur ger mer sensitiva resultat om man förväntar sig 
spegelvända resultat. 
 

 



Negativitet och våld i Affiliation- och Achievementsituationer   
Susanne Törngren och Gabriella Wallón   

19

F (1) =33.13 p<0.05 som visar på att både män och kvinnor tillsammans skattar påståendena 

tillhörande achievement-negativkategorin högre (2.27) än affiliation-negativkategorin (2.06) 

(se figur 2), det fanns dock ingen signifikant huvudeffekt för kön. 
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Figur 2. Interaktionseffekten mellan kön och de negativt laddade motivtyperna 

achievement-negativ och affiliation-negativ. 

 

   I den andra tvåvägs ANOVAn som vi presenterar använde vi oss av de positivt 

värdeladdade kategorierna (2: achievement-positiv, affiliation-positiv) som 

inomgruppsfaktorer och mellangruppsfaktorn kön (2: man, kvinna). Här fann vi en 

huvudeffekt av de positivt värdeladdade kategorierna F (1)= 11.07 p<0.05, som visar att män 

och kvinnor tillsammans skattar achievement-positivkategorin högre (M=3.00) än affiliation-

positivkategorin (M=2.82). Vi fann även en tendens till en signifikant huvudeffekt för kön     

F (1) =4.08 p=0.05, där det visar sig att kvinnor över lag skattar högre än män, oberoende 

kategori. Vi fann dock ingen signifikant interaktionseffekt F (1)= 0.14 n.s. (se figur 3). 
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Effekt för kön och positivt värdeladdad kategori
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Figur 3. Effekten mellan kön och de positivt laddade kategorierna 

achievement-positiv och    affiliation-positiv. 

 

Explorativ analys  

 

   För att få en tydligare och mer klar bild av materialet har vi likväl analyserat materialet i en 

trevägs Repeated Measures ANOVA med valens (2: negativ, positiv) och 

motivationskategorier (2: achievement, affiliation) som inomgrupps faktorer, som 

mellangruppsfaktor använde vi oss av kön (2: man, kvinna). Vi har valt att redovisa dessa 

resultat i en tabell (se tabell 1)           

            Tabell 1. 

            Resultat från trevägs ANOVA 

 
Källa: F-

värde 
p-värde 

Kön 2.652 0.111 
Valens 81.866 0.00 
Valens × Kön 0.859 0.359 
Kategori 32.384 0.00 
Kategori × Kön 2.931 0.094 
Valens × Kategori 0.006 0.937 
Valens × Kategori × Kön 1.272 0.266 

 

 
 
 

   

  

 

   För källorna Valens × Kön, Kategori × Kön, Valens × Kategori, Valens × Kategori × Kön 

fanns inga signifikanta resultat. Däremot fann vi en huvudeffekt för valens (se tabell 1) som 

visar att deltagarna har fått högre resultat på den negativa valensen (M= 2.17) än på den 
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positiva valensen (M=2.90). Det fanns även en signifikant huvudeffekt för variabeln kategori 

(se tabell 1) där det visar sig att deltagarna hade högre värden i kategorin achievement (M= 

2.64) än för kategorin affiliation (M=2.43). Vi fann även en tendens till en signifikant effekt, 

med 9.4 % chans att slumpen har påverkat resultatet, för interaktionseffekten Kategori × Kön 

(se tabell 1) som visar att män får högre resultat än kvinnor, både när det gäller achievement 

(M=2.56, M=2.41) och affiliation (M=2.72, M=2.45).  

 

Kvalitativ dataanalys 

 

   Vi har valt att analysera vårt kvalitativa material på samma vis som Gilligan och Pollak 

gjorde i sin ursprungliga version av undersökningen, vilket också Benton et al använde sig av 

i sitt försök till replikation. Vårt kvalitativa material består av de berättelser som deltagarna 

skrivit till de olika TAT-bilderna. Vi fick sammanlagt in 192 stycken historier skrivna till de 

olika TAT-bilderna, vilket innebär 80 % av det som var möjligt (192/240 stycken) och ett 

bortfall på 20 %. 

   Vi valde att genomföra klassificeringen av materialet på liknande sätt som Gilligan och 

Pollak samt Benton et al gjort, nämligen genom att studera närvaron eller frånvaron av våld i 

de olika berättelserna. Pollak och Gilligan hade, som tidigare nämnts, använt sig av att leta 

efter de historier som innehöll våld såsom mord, självmord, våldtäkt, kidnappning, dödlig 

sjukdom, knivhugg samt stark kränkning. Vi har valt att leta efter närvaro av våld i en 

modifierad variant av Pollak och Gilligans kriterier. Förutom ovan nämnda 

bedömningsgrunder har vi även tittat efter begreppen allvarlig sjukdom, krig och misshandel. 

Detta för att komma till bukt med Benton et als kritik om alltför snäva kriterier. 

   Klassificeringen gick till på så vis att vi letade efter dessa begrepp, studerade sammanhanget 

av närvaron av ordet och avgjorde sedan om begreppet använts i ett tänkvärt sammanhang 

eller som förstärkelseord. Berättelser där orden användes som förstärkelseord, t.ex. ”mannen 

på bilden är dödstrött” klassades som icke våldsamma medan när orden fanns med i sin riktiga 

betydelse t.ex. ”frun och barnen som dött i en våldsam bilkrasch” blev klassade som 

våldsamma.   

   För att få mer tillförlitliga resultat har vi på var sitt håll klassificerat berättelserna utifrån 

dessa kriterier med alternativen närvaro av våld (1) respektive icke-närvaro av våld (2). På 

detta sätt har vi fått en hög interbedömarreliabilitet, då det visade att vi hade bedömt 

berättelserna på fullständigt samma sätt.    
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   För att undkomma problemet med förutbestämda kategoriseringar angående om en bild var 

achievement- eller affiliationrelaterad lät vi deltagaren skatta neutrala påståenden efter varje 

bild som tydde på antingen att man uppfattat situationen som det ena eller det andra. Hade 

man till exempel högst medelvärde på de påståenden som beskrev en affiliationsituation blev 

deltagaren individuellt fördelade till ett resultat som beskrev deltagarens tolkning som främst 

affiliationrelaterat etc. På detta vis kunde samma bild klassas som tillhörande antingen 

affiliation eller achievementsituationer beroende på hur deltagaren individuellt hade tolkat 

bilden. I de fall där deltagaren hade tolkat bilden som både achievementrelaterad och 

affiliationrelaterad utan någon utmärkande skillnad mellan de två, valde vi att skapa en tredje 

kategori som innebar att man tolkat bilden som innehållande lika mycket av en achievement- 

som en affiliationrelaterad situation. 

 

Resultat av kvalitativ data 

 

   Vi fann att av de 192 historierna som vi bearbetade innehöll 28 stycken (14.6 %) närvaro av 

våld, fördelade mellan de olika bilderna.(se tabell 2).  

 

Tabell 2.  

Fördelning av berättelsernas utspridning, med eller utan våld, över de olika bilderna. 

 BILD 1 BILD 2 BILD 3 BILD 4  Summa: 
Antal historier 49 st. 44 st. 48 st. 51 st. 192 st. 
Antal historier med våld 13 st. 5 st. 4 st. 6 st. 28 st. 
Antal utan våld 36 st. 39 st. 44 st. 45 st. 164 st. 
    

20 stycken av deltagarna, eller 33.3 % hade skrivit minst en berättelse som innehöll någon 

form av närvaro av våld. Av dessa 20 deltagare var 5 stycken (25 %) män och 15 stycken (75 

%) var kvinnor. Detta innebär att av våra manliga deltagare skrev 26.3 % minst en berättelse 

som hade närvaro av våld medan respektive siffra för våra kvinnliga deltagare var 62.5 %. 

   Männen hade sammanlagt skrivit 79 stycken historier varav 7 av dessa blev klassificerade 

som våldsamma (8.9 %). Kvinnorna hade sammanlagt skrivit 113 historier varav 21 stycken 

av dessa blev klassificerade som våldsamma (18.6 %). För att undersöka om det fanns ett 

signifikant samband mellan kön och antalet våldsamma berättelser, analyserades frekvenserna 

av våldsamma och icke våldsamma berättelser hos män respektive kvinnor i ett chi2 test för 

oberoende i SPSS. Här fann vi en signifikant skillnad som visar att kvinnor överlag skriver 

fler våldsamma berättelser än män (χ2 =3.94 p=0.047), något som går stick i stäv med tidigare 
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forskningsresultat där det har visat sig att män är de som skriver mest våldsamma till TAT-

bilder. Av de 28 berättelser som innehöll närvaro av våld var 7 stycken (25 %) skrivna av män 

och 21 stycken (75 %) skrivna av kvinnor vilket skiljer sig tydligt från de förväntade värdena 

(se tabell 3).  

 

Tabell 3. 
Visar en jämförelse mellan observerat värde och förväntat värde. 
  
 Observerat 

värde för 
berättelser med 
våld 

Observerat 
värde för 
berättelser utan 
våld 

Förväntat värde 
för berättelser 
med våld 

Förväntat 
värde för 
berättelser 
utan våld 

Män  7 72 11.5 67.5 
Kvinnor 21 92 16.5 96.5 

Total 28 164 28 164 

    

   Av våra 28 berättelser uppkom 16 stycken i samband med en bild tolkad som 

achievementrelaterad, 11 stycken när personerna uppfattade situationen som 

affiliationrelaterad samt 1 där vi inte fick någon skillnad i medelvärdet mellan de två 

kategorierna. För att undersöka om det fanns något samband mellan män och kvinnors 

våldsamma berättelser och vilken kategori de tillhörde, analyserade vi frekvenserna i ett chi2 

test för oberoende i SPSS. Vi valde att inte ta med den berättelse som var tolkad lika mycket 

som en achievement- som en affiliationsituation när vi räknade ut chi2 värdet, då denna var 

tvetydig. Vi fann dock ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnors förväntade och 

observerade resultat (χ2 =0.18 p=0.67). Resultaten redovisas i figuren nedan (se figur 4). 

Närvaro av våld i de olika kategorierna
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Figur 4. Män och kvinnors berättelser i förhållande till kategorierna achievement 
och   affiliation. 
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Felkällor 

 

   Möjliga felkällor är att det kanske bara är en viss typ av människor som åker tåg, eller 

kanske bara en viss typ av människor som väljer att inte åka tåg och då missar man detta urval 

som i sin tur kan ha påverkat vårt resultat.  

   Väl på tåget använde vi oss av ett bekvämlighetsurval; det vill säga att vi gick runt och 

frågade vilka som var intresserade av att deltaga och även detta kan ha påverkat vårt resultat.  

   Miljön på tåget kan ha påverkat antalet bortfall, möjligtvis hade en annorlunda 

undersökningssituation, t.ex. ett klassrum gett fler berättelser och det i sin tur hade gett mer 

resultat. 

   Ytterligare felkällor kan vara att deltagarna skrivit berättelserna och svarat på påståendena 

på så sätt som de tror att vi vill att de ska svara, så kallad förväntningsbias.  

   Även om våra skriftliga instruktioner var samma för alla deltagare fanns det ändå möjlighet 

för deltagarna att ställa frågor och på det viset få olika förutsättningar, detta i sin tur kan ha 

påverkat utfallet. 

 
Diskussion 

 

   Resultat vi fann var bland annat en interaktionseffekt mellan kön och valens som visar att 

kvinnor skattar achievement-negativkategorin högre än män.  Vi fann också en huvudeffekt 

för valens som visar på att både män och kvinnor tillsammans skattar påståendena tillhörande 

achievement-negativkategorin högre än affiliation-negativkategorin. Man kunde även se en 

huvudeffekt som visar att män och kvinnor tillsammans skattar achievement-positivkategorin 

högre än affiliation-positivkategorin. Det fanns även en tendens till en signifikant huvudeffekt 

för kön, där kvinnor över lag skattar högre än män när det kommer till positiv valens, 

oberoende kategori. Vi fann även en huvudeffekt för valens som visar att deltagarna har fått 

högre resultat på den negativa valensen än på den positiva valensen oavsett kön. Det fanns 

även en signifikant huvudeffekt för variabeln kategori där det visar sig att deltagarna hade 

högre värden i kategorin achievement än för kategorin affiliation oberoende valens.  

   I den kvalitativa dataanalysen fann vi att en tredjedel av deltagarna skrev minst en berättelse 

som innehöll våld. Resultaten visade att andelen kvinnor (62.5 %) som skrev berättelser som 

innehöll våld var betydligt fler än männen (26.3%). Vi fann även att kvinnor och män överlag 

skrev flest våldsamma berättelser i situationer som de tolkade som achievementrelaterade 

 



Negativitet och våld i Affiliation- och Achievementsituationer   
Susanne Törngren och Gabriella Wallón   

25

(57.1 %) än affiliationrelaterade (39.3 %), men vi fann dock ingen betydlig skillnad mellan 

könen. 

   Vi anser att vi har uppfyllt de etiska kraven då vi tillämpat informerat samtycke och då vi 

även gett information om vilka vi är och vad deras frågeformulär kommer att användas till. Vi 

har utlovat anonymitet och kan hålla detta då vi inte har någon information utöver födelseår 

och kön på deltagarna. Vid några tillfällen fanns det deltagare som ville läsa vår färdiga 

uppsats och anmälde intresset på separat papper. 

   Som förslag till förbättringar hade det blivit till fördel för oss om vi hade fått in fler 

berättelser som var skrivna av män för att på så vis fått en större generaliserbarhet och 

validitet. Även urvalet hade kunnat göras ännu bättre, med mer slumpvis randomisering och 

utarbetad metod. Man kan t.ex. tänka sig att endast fråga de personerna som satt på udda 

platsnummer på tåget eller liknande.  

   Även om vi tyckte att det fanns flera fördelar med att genomföra vår undersökning på tåg 

anser vi att en mer monoton miljö hade minskat antalet bortfall och gett oss mer material att 

bygga vår analys på. 

   Andra förbättringar hade varit om vi valt att inte svara på några frågor överhuvudtaget så att 

alla deltagare fick exakt samma information och instruktioner, detta hade dock kunnat leda till 

missförstånd vilket gjorde att vi valde att svara på frågor istället för att deltagarna skulle 

misstolka något.   

   Vårt urval är relativt generaliserbart då det består av män och kvinnor med varierande 

personlighetstyper, i olika åldrar och troligtvis från olika yrkeskategorier då vi genomförde 

undersökningen på ett tåg. Det är en stor fördel för oss att undersökningsdeltagarna skiljer sig 

från ett urval med endast studenter, något som de undersökningar som vi jämfört med och haft 

till grund för till vår undersökning använt sig av, eftersom resultatet blir mer generaliserbart 

än annars. Vi anser även att vi har haft tillräckligt med deltagare för att kalla undersökningen 

för valid.  

   Testet vi har använt oss av (TAT) är ett erkänt test och en väl använd metod för att mäta 

deltagare i denna typ av undersökningar. Många tidigare forskningslag har använt sig av 

denna väl utarbetade och etablerade mätmetod och det är den metod som de undersökningar 

som vi bygger vår uppsats på har använt sig av.  

   När det handlar om resultaten är det svårt att rakt av jämföra våra resultat med Pollak och 

Gilligans eller Benton et als eftersom vi inte genomfört en replikation, men vi har funnit 

likheter och olikheter med tidigare forskning. Vi fann att kvinnor skattade 

achievementsituationer mer negativt än män något som går i linje med vår hypotes att kvinnor 
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upplever achievementrelaterade situationer som mer negativt än män. Det visade sig dock i 

den kvalitativa analysen att det var lika många kvinnor och män i procent som skrev 

berättelser innehållande våld till en achievementrelaterad situation. Vi fann dock inga 

signifikanta resultat när det kom till affiliationkategorin.  

   Det visade sig att både i den kvalitativa och kvantitativa analysen att kvinnor och män 

finner achievementrelaterade situationer mest negativa. Detta går stick i stäv med Pollak och 

Gilligans undersökning där resultaten skiljde sig åt mellan könen. Männen i deras 

undersökning visade sig reagera mer negativt i affiliationsituationer och kvinnorna mest i 

achievementsituationer. Liksom Benton et al kunde vi inte finna några bevis för att män och 

kvinnor skulle skilja sig åt i de olika situationerna. 

   En stor skillnad mellan våra resultat och tidigare forskningsresultat var att i vår 

undersökning så var kvinnorna överrepresenterade då det kom till att skriva berättelser 

innehållande våld. Tidigare forskning visar att män tenderar att skriva mer våldsamma 

berättelser än kvinnor, vilket inte visade sig stämma i vår undersökning. 

   Att vi fann likheter mellan våra resultat och tidigare forskningsfynd, trots att det var 25 år 

sedan Pollak och Gilligan genomförde sin undersökning kan bero på att resultaten är 

beständiga över tid. Skillnaderna kan å sin sida bero på att under dessa 25 år har förändring 

skett. Benton et al. fann dock resultatet att det inte fanns någon skillnad mellan kvinnor och 

män, detta är ett  resultat som vår undersökning bäst kan jämföras med. 

   Tidigare forskning har visat att pojkar och flickor skiljer sig åt under uppväxtåren när det 

kommer till lekar och gruppsamhörighet. Även uppfostran skiljer sig åt för pojkar och flickor 

och vi skiljer oss åt biologiskt vilket, som vi tidigare nämnt, kan leda till psykologiska 

skillnader. Allt detta sammantaget, att vi föds och socialiseras olika gör att vi blir de vi är och 

naturligtvis kommer detta att visa sig i de flesta situationer. Att vi funnit att det finns 

skillnader mellan män och kvinnor gällande achievement men inga när det handlar om 

affiliation är kanske inte så revolutionerande, utan det finns kanske större anledning att fråga 

sig varför vi fick de resultat som vi fick. Resultatet att kvinnor ser mer negativt i 

achievementsituationer går hand i hand med Pollak och Gilligans studie men då vi inte fann 

skillnader i antalet berättelser mellan män och kvinnor eller med affiliationkategorin, så kan 

man fråga sig vad detta beror på.  

   Kan det vara så att pojkar idag uppfostras till att vara mer omvårdande och stöttande, på 

samma sätt som flickor, än som tidigare då de istället uppfostras till självständighet och 

prestationsinriktning som Barry med kollegor fann 1957. Eller är det på det viset att 

skillnaden beror på att kvinnor idag uppfostras mer till att vara prestationsinriktade och 
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självständiga. Det mest tänkbara alternativet är att det är en kombination av de två som har 

mötts på vägen.  

   Könsrollerna förändras ständigt och blir mer och mer androgena. Det är idag inte ovanligt 

att se en kille med smink eller en tjej med kort hår och tatueringar. Det är även mer accepterat 

för en man att visa känslor och för en kvinna att satsa på en karriär och på så vis välja bort 

barn. Kanske närmar sig könen mer varandra då könsrollerna blir mindre och mindre tydliga, 

vilket kan leda till likheter även på andra mer psykologiska plan.  Vi ställde oss frågan om 

man kan se tydliga tecken på detta i dagens Sverige, då vi har fler pappor som stannar hemma 

och är barnlediga och fler killar som lyckas ”smita igenom” lumpen. Kan detta vara tecken på 

att samhället, vad det gäller könsroller, börjar förändras? Uppfostran kan, och har, som vi 

tidigare nämnt antagligen ha en betydelse och är det kanske det som påverkar att vårat 

samhälle i Sverige idag är mer jämlikt än tidigare och än i många andra länder? Forskning 

visar att det finns ett samband mellan ökad jämlikhet och minskade könsroller. Kan man då se 

större skillnader bland länder där inte jämlikheten är lika stor och där man inte vill släppa på 

sina fundamentala könsroller? Antagligen hade vi inte fått samma resultat vid en 

undersökning under de förhållandena.  

   Det lite oväntade resultatet att kvinnor skriver fler berättelser innehållande våld än män kan 

bero på att det idag finns en större hotbild för kvinnor än vad som fanns tidigare. Jämlikheten 

har fört med sig att fler kvinnor vistas ensamma på stan, i mörka parker och på nattetid vilket i 

sin tur sätter kvinnan i en mer utsatt position än tidigare. Kvinnor har större anledning till att 

känna rädsla även på arbetsplatser och i konkurrentinriktade situationer då kvinnans 

möjligheter att kunna göra karriär på liknande villkor som männen ökat de senaste 25 åren. 

Även här öppnas en möjlighet för att känna en rädsla som förut var obefintlig. Detta kan vara 

en orsak till att kvinnorna i vår undersökning skrev fler berättelser med våld än männen.  

   Både män och kvinnor såg mest negativt och skrev flest historier innehållande våld till de 

achievementrelaterade situationerna. Detta kan bero på att arbetslösheten och konkurrensen är 

kraftig i Sverige i dag och människor är rädda för att förlora sina jobb. Med 

korttidsanställningar och projektanställningar som vanliga anställningsavtal sitter människor i 

dag löst på sin arbetsplats, vilket i sin tur kan leda till en känsla av otrygghet. Att sticka ut 

från hundratals sökande till ett jobb är ingen lätt match och det är lätt att självförtroendet får 

en knäck när man blir sparkad ifrån eller nekad till ett jobb. Eller är det å andra sidan så att 

affiliation är något som både män och kvinnor strävar efter allt mer i Sverige i dag vilket gör 

en mindre karriärinriktad och mer försiktig i den bemärkelsen att man inte vill låta arbetet och 

karriären gå ut över sina band till familj och vänner. Har dessa band i dag fått den största 

 



Negativitet och våld i Affiliation- och Achievementsituationer   
Susanne Törngren och Gabriella Wallón   

28

centrala betydelsen och att prestering och ”success” lite fått stryka på foten, och att man på så 

vis känner att man inte riktigt räcker till på achievementfronten och därför känner rädsla inför 

de situationerna? 

   Ovan har vi lyft fram ett antal frågor som vi tycker skulle vara intressanta att undersöka för 

att få svar på varför det förhåller sig på det sätt som det gör. 

   Hur påverkar då dessa resultat samspelet mellan människor? Kanske blir det så att män och 

kvinnor mer och mer får slåss och kämpa på lika villkor i arbetslivet. Att det är flest män som 

sitter på höga chefspositioner och mer kvinnor som arbetar i omvårdnadsyrken kanske snart är 

passé. Snart kan vi kanske se lika många kvinnor som män på höga positioner och lika många 

män som kvinnor inom vård- och omsorg. Är detta en positiv utveckling? Ja visst måste det 

vara så! Vad finns det för nackdelar med att män skall vara lika omsorgstagande som kvinnor 

och att kvinnor likaväl som männen skall kunna slå sig fram på lika villkor som männen i 

arbetslivet. Det är ett jämställt samhälle och det kan väl inte ses som något annat än positivt?   

   Att barnen även får mer manliga förebilder i och med att fler män är pappalediga och fler 

män finns inom dagis- och skola kan väl bara vara positivt, i alla fall så långt att inte den 

kvinnliga förebilden får backa tillbaka till förmån för den manliga.  

   Många har under lång tid kämpat för jämlika samhällen och där alla skall bedömas på lika 

villkor och det är kanske dit vi börjar nå, i alla fall när det handlar om könsroller.  

   Dock skall man kanske akta sig för att glorifiera utvecklingen allt för mycket då vi ännu inte 

sett konsekvenserna av det och då vi kanske fortfarande befinner oss i ett förstadium till total 

jämlikhet mellan kvinnor och män. Kanske kan det finnas konsekvenser som vi ännu inte är 

medvetna om. Kan en konsekvens vara att de fundamentala könsrollerna suddas ut för mycket 

och att vi då kommer sakna något? Kanske finns det någonstans inom oss att, kanske inte hos 

alla dock, att ”kvinnor vill vara kvinnor” och ”män vill vara män” efter den 

stereotypuppfattning som finns. Och är det kanske även så att kvinnor vill vara tillsammans 

med män enligt vad stereotypuppfattningen klassificerar som genuint manligt och vice versa.  

Kan det vara så att könen formas allt mer efter varandra och att vi kommer sakna de naturliga 

föreställningarna om typiskt manligt och kvinnligt?  

   Arbetsmarknaden borde ha våra resultat i åtanke när de väljer att anställa arbetskraft. Att 

vara medveten om att många kvinnor och män känner rädsla inför achievementrelaterade 

situationer kan vara till stor nytta för ett företag som hade tjänat på att erbjuda arbetstagarna 

någon form av kurs i hur man skall handskas i olika achievementsituationer.  

   Eftersom vi antar att mycket av rädslan för de olika situationerna har en grund i uppfostran 

ser vi en nödvändighet även i föräldrautbildningar att diskutera våra resultat. Att vara 
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medveten om att många män och kvinnor känner en omedveten rädsla för konkurrensinriktade 

situationer i tidigt stadium gör att skola, dagis och föreningsliv kan arbeta mer för att få barn 

och ungdomar att kunna handskas med denna typ av situationer för att minska rädslan i 

framtiden.  
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Appendix 

 

 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Lunds Universitet som för tillfället skriver vår C-uppsats i psykologi 
och är jättetacksamma för Er medverkan.  
 
Du kommer att vara helt anonym även i förhållande till oss. 
 
 
Börja med att fylla i uppgifterna nedan: 
 
Ringa in om Du är:   Man  Kvinna 
 
Jag föddes 19___ 
 
 
Instruktioner 
 
Du kommer att få titta på fyra bilder och efter att Du studerat bilderna vill vi att Du efter var 
bild skriver ned en berättelse på 5-10 min om vad Du anser ”händer” i bilden. Du kan t ex 
berätta om vad som händer, vem/vilka människan/människorna på bilden är, vad som hände 
innan, vad som ledde fram till denna situation, vad den/de tänker och vad den/de vill? 
 
Efter att Du är klar med Din berättelse vill vi att Du svarar på ett antal påståenden utifrån Din 
berättelse. Påståendena finner Du längre bak i detta häfte. 
 
 
 
 
Kom ihåg att det finns inga rätt eller fel! 
  
 
 
 
   Tack för Din medverkan! 
 
   // Susanne Törngren  och Gabriella Wallón 

   Var god vänd sida! 
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Appendix 
 

Titta på bild 1 i bildhäftet! Skriv ned en berättelse på 5-10 min om vad Du anser hända i 
bilden. Du kan t ex berätta om vad som händer, vem/vilka människorna på bilden är, vad som 
hände innan, vad som ledde fram till denna situation, vad den/de tänker på och vad den/de 
vill? Behöver Du mer utrymme för berättelsen, skriv på baksidan! Texta gärna! 
 
 
Skriv Din berättelse här:  
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Appendix 
Läs igenom påståendena nedan och avgör med utgångspunkt av Din tolkning av bilden om det 
”stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls”. 
Stryk under Ditt svar!  
1. Personerna i din berättelse konkurrerar med varandra  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
2. Personerna i din berättelse är hänsynslösa    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
3. Personerna i din berättelse blir lyckliga när de uppnår sina mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
4. Personerna i din berättelse har lätt för att känna kärlek gentemot andra människor 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
5. Personerna i din berättelse står varandra nära   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
6. Personerna i din berättelse är fiender    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
7. Personerna i din berättelse har svårt för att arbeta i grupp   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
8. Personerna i din berättelse känner samhörighet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
9. Personerna i din berättelse har höga mål    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
10. Personerna i din berättelse betalar ett för högt pris för att nå framgång  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
11. Personerna i din berättelse får tillräckligt med social kontakt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
12. Personerna i din berättelse är nöjda med vad de har åstadkommit  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
13. Personerna i din berättelse strävar efter att prestera så väl som möjligt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
14. Personerna i din berättelse har misslyckats med en bedrift   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
15. Minst en av personerna i din berättelse motarbetar den andre  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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16. Personerna i din berättelse känner tillfredställelse av att sträva efter mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
17. Personerna i din berättelse prioriterar sitt arbete högst  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
18. Personerna i din berättelse är bra vänner    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
19. Personerna i din berättelse strävar efter kollektiva mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
20. Personerna i din berättelse delar med sig av deras upplevelser och känslor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
21. Personerna i din berättelse har lätt för att tala med främlingar   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
22. Personerna i din berättelse är nöjda över sin relation med familjen  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
23. Personerna i din berättelse vill åstadkomma något utöver det vanliga   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
24. Personerna i din berättelse eftersträvar att uppnå mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
25. Minst en av personerna i din berättelse känner sig ensam  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
26. Personerna i din berättelse sätter sig själva i första hand 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
27. Personerna i din berättelse har förtroende för varandra   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
28. Personerna i din berättelse efterstävar ett mål som är värdefullt för andra än de själva  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
29. Personerna i din berättelse har ständigt sina mål i bakhuvudet 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
30. Personerna i din berättelse gör en god insats   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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Titta på bild 2 i bildhäftet! Skriv ned en berättelse på 5-10 min om vad Du anser hända i 
bilden. Du kan t ex berätta om vad som händer, vem/vilka människorna på bilden är, vad som 
hände innan, vad som ledde fram till denna situation, vad den/de tänker på och vad den/de 
vill? Behöver Du mer utrymme för berättelsen, skriv på baksidan! Texta gärna! 
 
 
Skriv Din berättelse här:  
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Läs igenom påståendena nedan och avgör med utgångspunkt av Din tolkning av bilden om det 
”stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls”. 
Stryk under Ditt svar!  
1. Personen i din berättelse konkurrerar med någon    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
2. Personen i din berättelse är hänsynslös     
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
3. Personen i din berättelse blir lycklig när han uppnår sina mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
4. Personen i din berättelse har lätt för att känna kärlek gentemot andra människor 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
5. Personen i din berättelse står någon nära    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
6. Personen i din berättelse har fiender   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
7. Personen i din berättelse har svårt för att arbeta i grupp  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
8. Personen i din berättelse känner samhörighet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
9. Personen i din berättelse har höga mål    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
10. Personen i din berättelse betalar ett för högt pris för att nå framgång  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
11. Personen i din berättelse får tillräckligt med social kontakt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
12. Personen i din berättelse är nöjd med vad han har åstadkommit  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
13. Personen i din berättelse strävar efter att prestera så väl som möjligt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
14. Personen i din berättelse har misslyckats med en bedrift   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
15. Personen i din berättelse motarbetar någon annan   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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16. Personen i din berättelse känner tillfredställelse av att sträva efter mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
17. Personen i din berättelse prioriterar sitt arbete högst  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
18. Personen i din berättelse har bra vänner    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
19. Personen i din berättelse strävar efter kollektiva mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
20. Personen i din berättelse delar med sig av sina upplevelser och känslor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
21. Personen i din berättelse har lätt för att tala med främlingar   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
22. Personen i din berättelse är nöjd över sin relation med sin familj  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
23. Personen i din berättelse vill åstadkomma något utöver det vanliga  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
24. Personen i din berättelse eftersträvar att uppnå mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
25. Personen i din berättelse känner sig ensam   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
26. Personen i din berättelse sätter sig själva i första hand  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
27. Personen i din berättelse har förtroende för andra människor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
28. Personen i din berättelse efterstävar ett mål som är värdefullt för andra än den själv  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
29. Personen i din berättelse har ständigt sina mål i bakhuvudet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
30. Personen i din berättelse gör en god insats    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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Titta på bild 3 i bildhäftet! Skriv ned en berättelse på 5-10 min om vad Du anser hända i 
bilden. Du kan t ex berätta om vad som händer, vem/vilka människorna på bilden är, vad som 
hände innan, vad som ledde fram till denna situation, vad den/de tänker på och vad den/de 
vill? Behöver Du mer utrymme för berättelsen, skriv på baksidan! Texta gärna! 
 
 
Skriv Din berättelse här:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Negativitet och våld i Affiliation- och Achievementsituationer   
Susanne Törngren och Gabriella Wallón   

39

Appendix 
Läs igenom påståendena nedan och avgör med utgångspunkt av Din tolkning av bilden om det 
”stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls”. 
Stryk under Ditt svar!  
1. Personerna i din berättelse konkurrerar med varandra  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
2. Personerna i din berättelse är hänsynslösa    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
3. Personerna i din berättelse blir lyckliga när de uppnår sina mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
4. Personerna i din berättelse har lätt för att känna kärlek gentemot andra människor   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
5. Personerna i din berättelse står varandra nära   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
6. Personerna i din berättelse är fiender    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
7. Personerna i din berättelse har svårt för att arbeta i grupp   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
8. Personerna i din berättelse känner samhörighet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
9. Personerna i din berättelse har höga mål    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
10. Personerna i din berättelse betalar ett för högt pris för att nå framgång  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
11. Personerna i din berättelse får tillräckligt med social kontakt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
12. Personerna i din berättelse är nöjda med vad de har åstadkommit  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
13. Personerna i din berättelse strävar efter att prestera så väl som möjligt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
14. Personerna i din berättelse har misslyckats med en bedrift   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
15. Minst en av personerna i din berättelse motarbetar den andre  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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16. Personerna i din berättelse känner tillfredställelse av att sträva efter mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
17. Personerna i din berättelse prioriterar sitt arbete högst  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
18. Personerna i din berättelse är bra vänner    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
19. Personerna i din berättelse strävar efter kollektiva mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
20. Personerna i din berättelse delar med sig av deras upplevelser och känslor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
21. Personerna i din berättelse har lätt för att tala med främlingar   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
22. Personerna i din berättelse är nöjda över sin relation med familjen  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
23. Personerna i din berättelse vill åstadkomma något utöver det vanliga   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
24. Personerna i din berättelse eftersträvar att uppnå mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
25. Minst en av personerna i din berättelse känner sig ensam  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
26. Personerna i din berättelse sätter sig själva i första hand 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
27. Personerna i din berättelse har förtroende för varandra   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
28. Personerna i din berättelse efterstävar ett mål som är värdefullt för andra än de själva  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
29. Personerna i din berättelse har ständigt sina mål i bakhuvudet 
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
30. Personerna i din berättelse gör en god insats   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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Titta på bild 4 i bildhäftet! Skriv ned en berättelse på 5-10 min om vad Du anser hända i 
bilden. Du kan t ex berätta om vad som händer, vem/vilka människorna på bilden är, vad som 
hände innan, vad som ledde fram till denna situation, vad den/de tänker på och vad den/de 
vill? Behöver Du mer utrymme för berättelsen, skriv på baksidan! Texta gärna! 
 
 
Skriv Din berättelse här:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Negativitet och våld i Affiliation- och Achievementsituationer   
Susanne Törngren och Gabriella Wallón   

42

Appendix 
Läs igenom påståendena nedan och avgör med utgångspunkt av Din tolkning av bilden om det 
”stämmer mycket bra, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt eller stämmer inte alls”. 
Stryk under Ditt svar!  
1. Personen i din berättelse konkurrerar med någon    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
2. Personen i din berättelse är hänsynslös     
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
3. Personen i din berättelse blir lycklig när han uppnår sina mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
4. Personen i din berättelse har lätt för att känna kärlek gentemot andra människor  
Stämmer inte alls       Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
5. Personen i din berättelse står någon nära    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
6. Personen i din berättelse har fiender   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
7. Personen i din berättelse har svårt för att arbeta i grupp  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
8. Personen i din berättelse känner samhörighet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
9. Personen i din berättelse har höga mål    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
10. Personen i din berättelse betalar ett för högt pris för att nå framgång  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
11. Personen i din berättelse får tillräckligt med social kontakt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
12. Personen i din berättelse är nöjd med vad han har åstadkommit  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
13. Personen i din berättelse strävar efter att prestera så väl som möjligt  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
14. Personen i din berättelse har misslyckats med en bedrift   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
15. Personen i din berättelse motarbetar någon annan   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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16. Personen i din berättelse känner tillfredställelse av att sträva efter mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
17. Personen i din berättelse prioriterar sitt arbete högst  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
18. Personen i din berättelse har bra vänner    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
19. Personen i din berättelse strävar efter kollektiva mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
20. Personen i din berättelse delar med sig av sina upplevelser och känslor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
21. Personen i din berättelse har lätt för att tala med främlingar   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
22. Personen i din berättelse är nöjd över sin relation med sin familj  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
23. Personen i din berättelse vill åstadkomma något utöver det vanliga  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
24. Personen i din berättelse eftersträvar att uppnå mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
25. Personen i din berättelse känner sig ensam   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
26. Personen i din berättelse sätter sig själva i första hand  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
27. Personen i din berättelse har förtroende för andra människor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
28. Personen i din berättelse efterstävar ett mål som är värdefullt för andra än den själv  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
29. Personen i din berättelse har ständigt sina mål i bakhuvudet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
30. Personen i din berättelse gör en god insats    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
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16. Personen i din berättelse känner tillfredställelse av att sträva efter mål  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
17. Personen i din berättelse prioriterar sitt arbete högst  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
18. Personen i din berättelse har bra vänner    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
19. Personen i din berättelse strävar efter kollektiva mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
20. Personen i din berättelse delar med sig av sina upplevelser och känslor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
21. Personen i din berättelse har lätt för att tala med främlingar   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
22. Personen i din berättelse är nöjd över sin relation med sin familj  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
23. Personen i din berättelse vill åstadkomma något utöver det vanliga  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
24. Personen i din berättelse eftersträvar att uppnå mål   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
25. Personen i din berättelse känner sig ensam   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
26. Personen i din berättelse sätter sig själva i första hand  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
27. Personen i din berättelse har förtroende för andra människor  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
28. Personen i din berättelse efterstävar ett mål som är värdefullt för andra än den själv  
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
  
29. Personen i din berättelse har ständigt sina mål i bakhuvudet   
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
30. Personen i din berättelse gör en god insats    
Stämmer inte alls    Stämmer ganska dåligt    Stämmer ganska bra    Stämmer mycket bra 
 
 
      Tack för Din medverkan! 
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