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OXYTOCINS PÅVERKAN PÅ RELATIONELLA UPPLEVELSER  

UNDER SENSORISK DEPRIVATION 

- OCH HUR DESSA MODERERAS AV ANKNYTNING 

 

Christina Bell & Anna Vigström  

 

Med en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats genomfördes denna 

experimentella studie för att undersöka om och i så fall hur intranasalt oxytocin 

påverkar relationella upplevelser under sensorisk deprivation samt om 

anknytning är en modererande variabel. Resultaten (N=114) visade att intranasalt 

oxytocin inte påverkade antal eller förekomst av relationella upplevelser i 

sensorisk deprivation, jämfört med placebo. Det fanns inte heller något stöd för 

att typ av behandling hade några interaktionseffekter med 

anknytningsdimensionerna ångest och undvikande. En tänkbar anledning till de 

uteblivna resultaten kan vara att många deltagare upplevde den sensoriska 

deprivationen som något obehaglig, vilket kan ha gjort att experimentets design 

inte fungerade som avsett. Explorativa tester visade att intranasalt oxytocin 

påverkade förekomsten av negativa kontra positiva/neutrala relationella 

upplevelser. De som fick oxytocin hade i lägre utsträckning negativa och i högre 

utsträckning positiva eller neutrala relationella upplevelser under den sensoriska 

deprivationen, jämfört med de som fick placebo. Studien bidrar till mer osäkerhet 

kring effekterna av intranasalt oxytocin och motiverar vidare forskning.    

 

 

På senare år har forskning visat att intranasalt oxytocin, det vill säga oxytocin tillfört via nässpray, 

kan ha positiva effekter på exempelvis social förmåga, känslighet för sociala signaler, förtroende 

och andlighet (Ma, Shamay-Tsoory, Han, & Zink, 2016; Van IJzendoorn, & Bakermans-

Kranenburg, 2012; Van Cappellen,Way,  Isgett & Fredrickson, 2016). Detta är kliniskt intressant 

då intranasalt oxytocin exempelvis skulle kunna användas i psykologisk behandling (Buchheim et 

al., 2008; Harris & Carter, 2013). Forskningsresultaten är blandade och vissa forskare menar att 

effekten av tillfört oxytocin modereras av kontextuella och inom-individuella faktorer som 

exempelvis anknytningsmönster (Bartz, Zaki, Bolger, & Ochsner, 2011; Olff et al., 2013). Mer 

forskning behövs därför för att klarlägga sambanden mellan intranasalt oxytocin och olika 

utfallsmått.  

 

För att undersöka oxytocins sociala påverkan har vi i den här studien valt att definiera ett utfallsmått 

som vi kallar relationella upplevelser. Vi har definierat relationella upplevelser utifrån teorier om 

anknytning och samhörighet. Studien var en del av ett större forskningsprojekt med en 

experimentell design där sensorisk deprivation samt priming användes för att framkalla upplevelser 

här och nu (in vivo) och där relationella upplevelser var ett av utfallsmåtten. Syftet med denna 
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studie var att undersöka om det fanns några samband mellan oxytocin och relationella upplevelser 

samt om anknytning var en modererande variabel.  

 

Oxytocin 

Oxytocin är ett peptidhormon som fungerar som en neurotransmittor och som spelar en viktig roll 

i anknytning, socialt samspel och mental hälsa (Olff et al., 2013; Cortes et al., 2018). Oxytocin 

utsöndras i kroppen vid exempelvis amning och på senare år har forskningen kring effekter av 

tillförd oxytocin ökat. I en metastudie av experimentella studier med oxytocin har man funnit stöd 

för att intranasalt oxytocin kan förändra emotionsperception och beteende i förtroendefulla 

relationer genom ökad förmåga till ansiktsigenkänning av känslor och en ökad känsla av förtroende 

för ingruppsmedlemmar (Van IJzendoorn, & Bakermans-Kranenburg, 2012). Annan forskning 

visar att oxytocin ökar känsligheten för sociala signaler, stärker motivationen till social interaktion 

och minskar social oro, detta gäller särskilt för personer med social dysfunktion och svårigheter 

med socialt samspel (Ma et al., 2016). Då oxytocin påverkar social kognition och socialt beteende 

är oxytocin intressant vid psykisk ohälsa där svårigheter med socialt fungerande spelar in som 

autism, tvångssyndrom (OCD), social ångest, depression och emotionellt instabil 

personlighetsstörning (Heinrichs, Dawans & Domes, 2009). Det finns studier som pekar på att 

oxytocin kan användas terapeutiskt för att exempelvis stödja social funktion för individer med 

autismspektrumtillstånd (Harris & Carter, 2013). Andra forskare förhåller sig kritiska till detta då 

de menar att studierna och tolkning av resultaten inte varit av tillräcklig hög kvalitet (Alvares, 

Quintana, & Whitehouse, 2017).  

 

Viss forskning pekar på att effekterna av intranasalt tillfört oxytocin modereras av kontextuella och 

inom-individuella faktorer (Bartz, Zaki, Bolger & Ochsner, 2011; Olff et al., 2013). Kontextuella 

faktorer kan vara hur situationen upplevs då oxytocinet administreras. I en situation som ses som 

positiv kan intranasalt oxytocin främja välbefinnande, förtroende och generositet. Då en situation 

upplevs som fientlig, tävlingsinriktad eller orättvis kan det tvärtom leda till mer ilska (Olff et al., 

2013) eller avundsjuka och skadeglädje (Shamay-Tsoory, Fischer, Dvash, Harari, Perach-Bloom, 

& Levkovitzet, 2009). Inom-individuella faktorer kan vara individens anknytningsmönster och 

sociala förmåga. Bartz, Simeon et al. (2011) menar att en ökad förmåga att uppfatta sociala signaler, 

vilket kan vara en effekt av intranasalt oxytocin, kan vara positivt för individer med svårigheter att 

läsa av sociala signaler exempelvis vid autism, men negativt för individer med borderline 

personlighetssyndrom då de har en hypersensitivitet för sociala signaler och dessa signaler ofta 

tolkas negativt. 

 

Då oxytocin kan kopplas till intimitet, stressreducering och social tillhörighet undersökte 

Holbrook, Hahn-Holbrook, & Holt-Lunstad (2015) sambandet mellan oxytocin och andlighet. De 

fann ett positivt samband mellan självrapporterad andlighet och endogent oxytocin, det vill säga 

oxytocin som kroppen själv producerat, mätt med salivprov. Van Cappellen, Way, Isgett, & 

Fredrickson (2016) ville utifrån detta resultat undersöka om intranasalt oxytocin kunde öka 
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upplevelsen av andlighet i en experimentell design. De fann att intranasalt oxytocin ökade 

självrapporterad andlighet jämfört med placebo.  

 

Sammantaget verkar det som att oxytocin skulle kunna påverka relationella upplevelser genom ett 

ökat fokus på sociala situationer och signaler såsom ökad motivation till social interaktion, ökad 

ansiktsigenkänning av känslor och minskad social oro. Eventuellt kan även relationella delar av 

andlighet öka. Samtidigt verkar den emotionella uppfattningen av situationen förstärkas, så att 

positivt upplevs mer positivt och omvänt. 

 

Anknytning 

Anknytning utvecklas utifrån tidiga erfarenheter av omvårdnad. Som barn behövs en 

anknytningsperson för att trygga barnets överlevnad. Hur barnet blir bemött utvecklas till inre 

arbetsmodeller om vilken form av stöd det är möjligt att få från andra människor senare i livet 

(Bowlby, 1982). Dessa inre arbetsmodeller är föreställningar av vad man kan förvänta sig av andra 

men också föreställningar om en själv i relationer, där det mest centrala är andras tillgänglighet och 

uppfattningen om hur acceptabel/oacceptabel en själv är (Bowlby, 1973). De inre arbetsmodellerna 

ligger till grund för vilka personer man väljer att ha en relation med senare i livet och hur man 

interagerar med dem (Thompson, 2016).  

 

Vid rädsla och obehag söker barnet tröst, beskydd och trygghet hos en anknytningsperson. 

Allteftersom mentaliseringsförmågan ökar och objektpermanens och impulskontroll utvecklas kan 

barnet behålla en mental anknytning i form av en varaktig relation/band till en anknytningsperson 

vilket minskar beroendet av faktisk fysisk närhet (Thompson, 2016). Med ökande kognitiv förmåga 

blir anknytningssystemet mer “osynligt” då tröst och stöd kan upplevas genom att tänka på 

anknytningspersoner (Kerns & Brumariu, 2016)  

 

Den ökade kognitiva förmågan innebär även att människor kan utveckla en anknytningsrelation 

med ej synliga, imaginära andra så som någon form av högre makt eller gudomlighet. Studier har 

visat att dessa kan fungera som anknytningsrelationer genom behovet av att söka och upprätthålla 

en närhet till gud. Gud kan fylla en funktion som en trygg bas utifrån vilken det är möjligt att 

utforska livet och människor tenderar att söka sig till gud i obehagliga och skrämmande situationer, 

som en säker hamn, för att få trygghet, och beskrivs i en mängd religiösa sammanhang som alltid 

närvarande och tillgänglig. Gud uppfattas, liksom en anknytningsperson, som starkare och visare 

och vid separationer kan gud fungera som ett surrogat till andra anknytningspersoner (Granqvist & 

Kirkpatrick, 2013; Granqvist & Kirkpatrick, 2016).  

 

Det finns även teorier om att husdjur kan verka som anknytningsobjekt. En studie från 2012 visade 

att husdjur som hundar och katter kan fungera som trygg bas och säker hamn i en experimentell 

situation, både vid fysisk och kognitiv närvaro, förutsatt att det finns en trygg anknytningsrelation 

mellan människan och husdjuret (Zilcha-Mano, Mikulincer, & Shaver, 2012). Detta motiverade att 
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ta med både högre makter och husdjur i kodmallen för relationella upplevelser i föreliggande 

studie.   

 

Anknytning kan beskrivas i form av tryggt eller otryggt anknytningsmönster. Tidigt i livet innebär 

trygg anknytning att barnet får den trygghet och det beskydd det behöver när det söker närhet hos 

anknytningspersonen medan otrygg anknytning innebär att barnet inte lyckas lugna sig med hjälp 

av en anknytningsperson. Ett barn med trygg anknytning kan omväxlande använda 

anknytningspersonen som en trygg bas utifrån vilken barnet kan utforska omvärlden och en säker 

hamn att återvända till när anknytningssystemet är aktivt, exempelvis vid stress eller oro 

(Ainsworth, 1985; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Dessa anknytningsmönster påverkar 

hur individer relaterar till andra människor som vuxna och studier har visat att vuxna skapar 

anknytningsrelationer med kärlekspartners och nära vänner. I dessa relationer kan funktionen som 

anknytningsperson, det vill säga den som fungerar som ett stöd för den andre växla utifrån behovet 

av stöd (Simpson & Rholes, 1998).  

 

Förväntningar på sig själv och andra utifrån de inre arbetsmodellerna blir till individens upplevelse 

av vem hon själv och andra är och bildar ett relationsmönster som återupprepas i olika former, i 

olika relationer under livet (Lemma, Target, & Fonagy, 2011). De inre arbetsmodellerna är 

baserade på den tidiga omvårdnaden men fortsätter att utvecklas utifrån upplevelser och 

erfarenheter under hela livet (Simpson & Rholes, 1998). Studier har visat att vissa relationellt starka 

tidpunkter innebär särskilt stora möjligheter, exempelvis vid en upplevelse av en trygg vuxen 

kärleksrelation, vid födseln av sitt första barn (Crowell et al., 2016) och i psykoterapi (Lemma et 

al., 2011). Dessa förväntningar kan således ses genom hur individen beskriver sig själv och andra 

(Lemma et al., 2011).  

 

Hos vuxna kan anknytningsmönster mätas genom en längre anknytningsintervju (Adult 

Attachment Interview: Main, Hesse, & Kaplan, 2005) som ger en retrospektiv bild av föräldra-

barn-relationer och mäter även till viss del omedvetet material. Vuxenanknytning kan även 

beskrivas i form av dimensioner av relationell ångest och undvikande.  Relationell ångest handlar 

om rädsla att bli övergiven i relationer och undvikande om att inte använda sig av en 

anknytningsperson för skydd och trygghet utan istället deaktivera anknytningssystemet. Dessa 

anknytningsdimensioner kan mätas med skattningsformulär som undersöker relationer till vuxna 

kärlekspartners och vänner och medvetna föreställningar om dessa (Crowell, Fraley & Roisman, 

2016; Jacobvitz, Curran, & Moller, 2002; Simpson & Rholes, 1998).  

 

Självskattningsformulär mäter aktuella anknytningsrelationer till kärlekspartners och nära vänner 

(Crowell et al., 2016; Jacobvitz, Curran, & Moller, 2002; Simpson & Rholes, 1998). Tidigare fanns 

en mängd olika självskattningsformulär. Dessa utvärderades genom faktoranalys vilket visade att 

de hade två underliggande dimensioner, ångest och undvikande. Analysen resulterade i formuläret 

ECR (Experiences in Close Relationships) med de 36 item som hade högst korrelation (Brennan, 

Clark & Shaver, 1998). Ångest handlar om rädsla att bli övergiven i relationer och undvikande om 
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att inte använda sig av en anknytningsperson för skydd och trygghet utan istället deaktivera 

anknytningssystemet. Dessa dimensioner kan klustras och tolkas i form av Bartholomews fyra 

kategorier (Brennan, Clark, & Shaver, 1998). Bartholomews modell utgår från Bowlbys teori om 

inre arbetsmodeller där positiva föreställningar av sig själv och andra bildar den trygga kategorin, 

upptagen (preoccupied) innebär negativa föreställningar om sig själv men positiva av andra, 

avfärdande (dismissing) innebär en positiv bild av sig själv men negativ av andra och rädslofylld 

(fearful) negativa föreställningar om både själv och andra. Forskning har visat att anknytning är 

kvantitativt fördelat både på latent och manifest nivå, snarare än distinkt fördelat i skilda kategorier. 

Kategorierna kan underlätta för förståelse men i studier rekommenderas användande av de två 

dimensionerna då det ökar både validitet och reliabilitet. Kategorisering innebär en risk att tolka 

mönster som inte motsvarar verkligheten och att missa mönster som faktiskt finns, då individer 

skiljer sig i nivåer inte i kategorier (Crowell et al., 2016; Simpson & Roles, 1998). Det har också 

visat sig att varians inom kategorierna (inomgruppsvarians) har prediktivt värde och att 

kategorierna inte är optimalt stabila över tid (Crowell et al., 2016).    

 

Anknytning och oxytocin 

Oxytocin har en koppling till anknytning exempelvis genom att oxytocin utsöndras vid amning 

samt att höga endogena oxytocinnivåer korrelerar positivt med förtroende och kontaktsökande 

beteenden (Grigorenko, 2011). Forskning har visat att även tillfört intranasalt oxytocin påverkar 

och påverkas av anknytning. En studie visar att individer med otrygg anknytning får en tillfällig 

högre nivå av trygg anknytning vilket kan påverka individens relationella upplevelse. Detta kan 

exempelvis underlätta att i terapin få en korrigerande emotionell upplevelse genom en erfarenhet 

av trygg anknytning till terapeuten (Buchheim et al., 2008). Bartz et al. (2011) menar att intranasalt 

oxytocin kan förstärka inflytandet av existerande inre arbetsmodeller, både de negativa och 

positiva. I en studie från 2010 (Bartz, Zaki, Ochsner, Bolger, Kolevzon, Ludwig, & Lydon) 

beskrivs att effekterna av tillfört oxytocin modereras av vilken typ av anknytningsmönster 

deltagarna hade. Individer som fått oxytocin och som hade ett anknytningsmönster med låg ångest 

minns sina mödrar som mer omvårdande och nära jämfört med placebo. Individer med ett 

anknytningsmönster med hög ångest minns däremot sina mödrar som mindre omvårdande och nära 

efter tillfört oxytocin jämfört med placebo. Bartz et. al. menar att en möjlig förklaring till detta är 

att oxytocin aktiverar de inre representationerna av anknytningsobjekten. Forskning visar också att 

oxytocin kan minska benägenheten att reagera på negativa affekter samt öka affektregleringen (Ma, 

Shamay-Tsoory, Han, & Zink, 2016) men hos individer som skattar högt på tendenser till fysiskt 

aggressivt beteende kan intranasalt oxytocin öka antisociala beteenden som våld (DeWall, Gillath, 

Pressman, Black, Bartz, Moskovitz, & Stetler, 2014). Artikelförfattarna menar att en förklaring till 

detta kan vara att oxytocin möjligen aktiverar anknytningssystemet och med det copingstrategier, 

beteenden och inlärda förväntningar. Om fysisk aggressivitet är en del av den beteendemässiga 

repertoaren kan intranasalt oxytocin öka risken för detta beteende. 

Utifrån befintlig litteratur kan vi alltså anta att deltagarnas upplevda effekter av oxytocin kommer 

att påverkas av deras anknytningsmönster. Forskningen är emellertid inte entydig; dels verkar 

oxytocin påverka upplevd anknytning och förstärka inre arbetsmodeller, dels har anknytning visat 
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sig moderera oxytocins påverkan genom att minska reaktivitet av negativa affekter och öka 

affektreglering samt aktivera anknytningssystemet och de inre representationerna av 

anknytningspersoner.  

 

Relationella upplevelser 

Relationella upplevelser definieras i den här studien som faktiska upplevelser med relationella 

teman, både sensoriska och affektiva samt kognitiva upplevelser så som tankar med relationellt 

innehåll. Definitionen grundades i anknytningsteori och kompletterades med teorier och forskning 

kring samhörighet, samt affektteori. För att räknas som en relationell upplevelse krävs en riktning, 

en relation med någon eller något. Detta kan vara en person, sig själv, ett objekt som ett husdjur 

eller en högre makt, en plats, naturen eller världen/universum. Vi definierade så brett som möjligt, 

för att ha möjlighet att fånga allt i materialet som kan ha relationellt innehåll. 

 

Anknytningsteori valdes som grund för att utforska relationella upplevelser på grund av att 

anknytning påverkar hur individer ser på sig själva och hur de relaterar till och interagerar med 

andra människor (Bowlby, 1973; Simpson, & Rholes, 1998). Anknytning undersöktes även som 

modererande variabel då forskning visat att anknytning kan påverka oxytocins effekter (Bartz et 

al., 2010; Bartz et al., 2011; Buchheim et al., 2008). 

 

Begreppet övergångsobjekt myntades av Winnicott (1993). Med detta menas ett objekt som 

fungerar som en brygga mellan fantasi och verklighet. Ett övergångsobjekt blir till en symbol för 

det verkliga (anknytnings)objektet och kan användas för att få tröst och uppleva trygghet i 

anknytningspersonens frånvaro. Ett övergångsobjekt kan spela en viktig roll i övergången från att 

behöva en fysisk anknytningsperson närvarande till en inre förmåga till känsloreglering.  Det 

konkreta övergångsobjektet avladdas så småningom men tillgången till övergångsutrymmen som 

platser är viktiga för senare kreativitet. Kopplingen till anknytning utgjorde grunden för att 

definiera övergångsobjekt som en del av relationella upplevelser. 

 

Samhörighet är en översättning av det engelska ordet connectedness och handlar om att vara 

sammankopplad med något. Upplevelsen av att vara sammankopplad med något större som 

överstiger här och nu är en central del av andlighet (spirituality). Andlighet stod i fokus i den 

tidigare studie som genomfördes i samma forskningsprojekt, och samhörighet skulle kunna ses som 

andlighets relationella aspekt. Samhörighet kan upplevas som en fundamental enhet mellan en själv 

och naturen, i harmoni med hela världen (Piedmont, 1999) med djupare delar av självet (Andersen 

et al., 2014) eller som en del av en gudomlighet (Hill & Pargament, 2003). Samhörighet har 

kopplingar till psykiskt välmående (Hill & Pargament, 2003; Cervinka, Röderer, & Hefler, 2011). 

Exempelvis visar studier av behandlingar med psykedeliska substanser att den verksamma 

komponenten i dessa behandlingar var känslan av samhörighet, med sig själv, andra eller världen 

generellt (Carhart-Harris, Erritzoe, Haijen, Kaelen, & Watts, 2018). Upplevelser av 

samhörighet/connectedness har även visat sig kunna leda till starkare upplevda band till andra 

människor (Piedmont, 1999) och påverkar därmed relationella upplevelser. 
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Vid forskning av ovanliga upplevelser så som alternativa medvetandetillstånd, är det viktigt att ta 

hänsyn till att denna form av upplevelser kan vara svåra att benämna språkligt (Hood, 1975). 

 

Affekter har en central funktion i hur människor förstår varandra och kommunicerar (Simpson & 

Rholes, 1998) och är därmed centrala i relationella upplevelser. Kärlek innebär även i sin mildaste 

form en riktning, ett intresse för någon eller något (Brown, 2012) och kan därav ses som relationell. 

Trygghet kan uppnås genom dyadisk affektreglering då en omvårdnadsperson kan fungera som en 

trygg bas och säker hamn. Denna trygghet kan då barnet utvecklas kognitivt bli till en inre mental 

funktion och trygghet kan då uppnås hos en individ i kontakt med sig själv (Sroufe, 2016), vilket 

gör att trygghet kan anses ha en relationell aspekt. Ensamhet delas upp i emotionell och social 

ensamhet. Emotionell ensamhet är känslan/upplevelsen av att sakna de relationer eller den kvalitet 

på relationerna man önskar, medan social ensamhet är individens faktiska, mätbara situation av 

relationer. Forskning visar att det är den emotionella ensamheten som har koppling till psykisk 

ohälsa som depression (Dell, Pellham, & Murphy, 2019). Skam ses som den mest sociala av 

Tomkins grundaffekter. Den uppstår i relation till andra så att individen ska kunna anpassa sitt 

beteende för att skydda sina relationer. Skam reglerar därav närhet och distans till andra (Lewis, 

2008). Anknytningssystemet är inte aktiverat konstant utan startar vid fara. Rädsla, obehag och 

ångest är några av de emotioner som aktiverar anknytningssystemet och riktar in individen på att 

söka trygghet antingen genom ett yttre objekt i form av en anknytningsperson eller senare genom 

ett inre objekt (Cassidy, 2016). Detta gör att dessa emotioner kan ses ha en relationell komponent 

även om den kan vara mer omedveten till sin karaktär. Sorg anses relationell då sorg innebär en 

smärtsam förlust av ett värderat ”objekt” vilket individen hade en personlig relation till.   

 

Konstruktet relationella upplevelser kompletterades även med sexualitet. Freud ansåg att 

sexualiteten var en medfödd drift som sökte ett objekt för tillfredställelse. Objekt-

relationsteoretiker såg sexualiteten som sekundär och att den uppstod i objektrelationer. Oavsett 

teoretisk inriktning kan sexualitet ses som en relationell upplevelse då den söker ett objekt i 

verkligheten eller i fantasin/i det inre (Harding, 2001). 

 

Sensorisk deprivation 

Sensorisk deprivation innebär ett berövande av externa stimuli och sinnesintryck (Zubeck, 1969). 

Metoden utformades från början för att undersöka effekterna av den sensoriska deprivationen på 

beteenden, kognitiv förmåga och psykologiska egenskaper (Raz, 2013). Inom forskning används 

idag sensorisk deprivation bland annat för att framkalla andliga eller ovanliga upplevelser såsom 

upplevd närvaro i rummet, taktil sensation samt ljusfenomen (Andersen, Schjoedt, Nielbo, & 

Sørensen, 2014; Granqvist et al., 2005). Ovanliga upplevelser uppstår lättare då de förväntas samt 

då yttre konkurrerande stimuli är reducerade. Sensorisk deprivation samt priming har därför 

använts i experiment för att framkalla ovanliga upplevelser (Andersen et al., 2014). Begreppet 

priming innebär en exponering av stimuli som omedvetet påverkar individens reaktioner på andra 

stimuli (Bargh & Chartrand, 2014). Att fylla i ett frågeformulär inför ett experiment innebär att 
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försökspersonen använder sig av och överväger vissa koncept som senare, om de är relevanta, 

omedvetet kommer att dyka upp i det efterföljande experimentet (Bargh & Chartrand, 2014).  

 

Studier har även visat att relationella upplevelser av samhörighet förekommer under sensorisk 

deprivation (Andersen et al., 2014). Det handlar då om att gränsen mellan det subjektivt upplevda 

självet och omgivningen minskar eller upphör helt. Upplevelser av samhörighet kan delas upp i två 

komponenter, en kopplad till självet och en relationell (Yaden, Haidt, Hood, Vago, & Newberg, 

2017). Känslan av minskad betydelse av det egna jaget kan innebära att vara bortom jaget och den 

ökade känslan av samhörighet kan innefatta både andra människor och objekt (Hill & Pargament, 

2003). Forskning visar att denna form av upplevelser är relativt vanligt förekommande. En studie 

från 2009 visar att livstidsprevalensen i normalpopulationen är ca 35% (Hood, Hill, & Spilka, 

2009).  

 

Forskning visar att personer som beskriver sig som andliga samt de som erfarit ovanliga 

upplevelser tidigare, hade dessa upplevelser i större uträckning än andra under experiment med 

sensorisk deprivation (Andersen et. al., 2014).  

 

I den sensoriska deprivationen finns även ett antal naturliga signaler/stimuli som visat sig i stor 

utsträckning stimulera människors rädslosystem, som mörker och upplevd ensamhet. 

Rädslosystemet organiserar mänskligt beteende och har, liksom anknytningssystemet, beskydd 

som sin främsta funktion. Rädslosystemet och anknytningssystemet är tätt sammanlänkade och 

rädslosystemet startar anknytningssystemet. (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). Därmed kan den 

sensoriska deprivationen antas aktivera anknytningssystemet hos vissa deltagare och därmed 

påverka effekterna av oxytocin. 

 

Den föreliggande studien 

Vår studie var en del i en större experimentell forskningsstudie på Stockholms universitet med en 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats planerad i två delar. Experimentet i studiens första del 

utfördes med hjälp av en psykologstudent inom ramen för en examensuppsats 2017 (Skragge, 

2017). Resultaten analyserades därefter ytterligare och redovisades i en forskningsartikel 2018 

(Cortes et al., 2018).  

 

Den första delen av forskningsstudien hade som syfte att konceptuellt replikera och bredda rönen 

från en tidigare studie av van Cappellen (Cortes et al., 2018). Stickprovet utökades och bestod av 

både män och kvinnor då det finns forskning som visar att oxytocin påverkar män och kvinnor 

olika (van Cappellens stickprov bestod endast av män). Förutom självrapporterad andlighet, som 

var utfallsmåttet i van Cappellens studie, ville man även undersöka om oxytocin kunde bidra till 

att orsaka andliga upplevelser här och nu (in vivo). Detta gjordes genom att först prima deltagarna 

med hjälp av frågeformulär och experimentledarens samtal om ovanliga upplevelser samt därefter 

låta dem genomgå en sensorisk deprivation för att framkalla denna typ av upplevelser. Därefter 
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avslutades experimentet med ytterligare frågeformulär. Svaren på frågeformulären analyserades 

sedan kvantitativt.  

 

Utfallsmåtten var, förutom självskattad andlighet, även mystiska upplevelser och upplevd närvaro. 

Dessutom inkluderades deltagarnas absorptionsförmåga som en variabel för att undersöka 

interaktionseffekterna mellan absorption och oxytocin. Absorption kan definieras som en förmåga 

till total uppmärksamhet, att bli totalt upptagen av något och som möjliggör förändrade 

medvetandetillstånd (Tellegen &Atkinson, 1974). Precis som i van Cappellens studie studerades 

också effekterna av två oxytocin-relaterade genotyper som kan moderera effekterna av intranasalt 

oxytocin (Cortes et al., 2018). Resultaten visade inte några signifikanta effekter av intranasalt 

oxytocin på utfallsvariablerna, inte heller i kombination med de oxytocin-relaterade genotyperna. 

Däremot visade resultaten att absorptionsförmåga påverkade oxytocins inverkan på de tre 

utfallsvariablerna. Oxytocin hade en dämpande effekt på de med hög absorptionsförmåga och en 

främjande effekt på de med låg absorptionsförmåga. De med hög absorptionsförmåga som fick 

oxytocin rapporterade färre andliga och mystiska upplevelser samt upplevd närvaro jämfört med 

placebo medan de med låg absorptionsförmåga som fick oxytocin tvärtom rapporterade fler andliga 

och mystiska upplevelser samt upplevd närvaro jämfört med placebo. Resultatet från van 

Cappellens studie replikerades alltså inte utan visade att absorption är en modererande variabel 

som påverkar effekterna av intranasalt oxytocin mätt i självskattad andlighet respektive mystiska 

upplevelser och upplevd närvaro (Cortes et al., 2018).   

 

I studiens andra del, som presenteras i den här uppsatsen, tittade vi närmare på utfallsmåttet 

relationella upplevelser. Utifrån den samlade forskningen verkar det som att oxytocin skulle kunna 

påverka relationella upplevelser genom ett ökat relationellt fokus i form av en emotionell påverkan, 

en ökad motivation till social interaktion och ökat socialt fokus och sociala signaler samt eventuellt 

en upplevelse av ökad andlighet. Detta kan tänkas påverka den form av både inre relationella 

upplevelser som tankar och känslor, och yttre relationella upplevelser som upplevd närvaro, som 

denna studie ämnar undersöka. Den sensoriska deprivationen kan tänkas öka relationella 

upplevelser som att vara sammankopplad med någon eller något, men även starta 

anknytningssystemet som en reaktion på mörker och ensamhet. Även oxytocin kan starta 

anknytningssystemet och ge upplevelsen av en mer trygg anknytning. Oxytocin kan förstärka den 

emotionella uppfattningen av situationen men här kan anknytning ha en modererande effekt genom 

att oxytocin startar anknytningssystemet och förstärker inre arbetsmodeller. Därmed kan individen 

uppfatta situationen utifrån sitt anknytningsmönster vilket kan göra upplevelsen både mer trygg 

eller mer hotfull och öka aggressivitet. Anknytningssystemet ger även det en relationell inriktning 

i sig. Sammantaget gav detta oss en förväntan om att oxytocin skulle öka de relationella 

upplevelserna i den sensoriska deprivationen och att både oxytocin och den sensoriska 

deprivationen kunde tänkas starta individers anknytningssystem samt att anknytning skulle verka 

modererande genom att mildra eller förstärka oxytocinets effekter utifrån individens nivå av 

trygg/otrygg anknytning.  
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Syfte och hypoteser 

Syftet med vårt arbete var att undersöka om det finns samband mellan oxytocin, relationella 

upplevelser och anknytning samt hur detta eller dessa samband i så fall ser ut. Detta gjorde vi 

genom att undersöka om och hur oxytocin påverkar relationella upplevelser i sensorisk deprivation 

och ifall anknytningsmönster är en modererande variabel. 

 

Hypoteser 

1. Oxytocin ger fler relationella upplevelser än placebo under sensorisk deprivation. 

2. Anknytningsdimensionerna ångest och undvikande modererar effekterna av oxytocin på 

relationella upplevelser i sensorisk deprivation. Eftersom tidigare forskning givit delvis 

motstridiga resultat som tyder på att anknytning både kan mildra och förstärka effekterna 

av oxytocin ställde vi inte upp någon mer preciserad hypotes om förväntat 

interaktionsmönster. 

 

 

Metod 

 

Vår studie var en del av ett större forskningsprojekt på psykologiska institutionen på Stockholms 

universitet med en experimentell design som undersökte oxytocins påverkan på olika variabler av 

andliga upplevelser (Cortes et al., 2018), där vi fokuserade på relationella upplevelser som 

utfallsvariabel. Vi använde oss av redan insamlat material från den första delen av studien och 

analyserade undersökningsdeltagarnas skriftliga svar på den öppna frågan om vad de upplevde 

under den sensoriska deprivationen, som bestod av att befinna sig i ett ljud- och ljusisolerat rum i 

30 minuter. Vi räknade både frekvens och förekomst av relationella upplevelser under den 

sensoriska deprivationen. 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien ingick 116 deltagare varav 59 kvinnor och 57 män. 53% var yrkesarbetande och 44% 

studenter, medelåldern var 27 år (range 22 - 34, SD = 3.01). Dessa valdes slumpmässigt ur en pool 

av 600 personer som tidigare anmält intresse att delta i forskningsstudier. Deltagarna rekryterades 

via mail eller telefon. Samtliga deltagare var svensktalande och uppgav sig vara vid god hälsa. 63% 

av deltagarna uppgav att de inte hade någon religiös tillhörighet. Exklusionskriterierna var 

graviditet, medicinering som påverkar immunförsvaret, klaustrofobi, mörkerrädsla, tidigare eller 

pågående psykiatrisk sjukdom, substansmissbruk, överdriven konsumtion av koffein eller nikotin 

samt allergi mot nässpray. Då det finns belägg för att östrogen modererar effekten av oxytocin 

informerades de kvinnliga deltagarna om att de skulle befinna sig antingen i ovuleringsfasen eller 

den luteala fasen av menstruationscykeln under experimentet, det vill säga 15 - 27 dagar efter första 

dagen av menstruationsblödning. Deltagarna fyllde i ett formulär om informerat samtycke före 

experimentet och erhöll presentkort till ett värde av 700 kr som tack för sitt deltagande. 

Experimentet utfördes mellan april och augusti 2017 (Cortes et al., 2018; Skragge, 2017). 
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Genomförande 

Deltagarna kontaktades 48 timmar före experimentet och informerades om att inte vara uttorkade, 

inte använda koffein, alkohol eller röka 24 timmar före experimentets start samt att inte äta, ha 

sexuellt umgänge eller utföra tung fysisk aktivitet inom 2 timmar före start. Experimentet var en 

dubbelblind-studie och deltagarna delades slumpmässigt in i två lika stora grupper varav den ena 

fick intranasal oxytocin (Syntocinon) och den andra fick placebo i form av koksaltlösning. De 

kvinnliga deltagarna gjorde först ett graviditetstest då oxytocin används för att inducera 

förlossning. Deltagarna instruerades att själva administrera oxytocinnässprayen och att direkt före 

applicering av sprayen lukta på en penna med fiskliknande doft, detta för att förvirra lukt och 

smaksinnet och minimera risken att gissa sig till behandlingsform. Varje deltagare fick en dos på 

24 IU som självadministrerades genom 6 puffar under experimentledarens överinseende (Cortes et 

al., 2018; Skragge, 2017). 

 

Då det tar ca 30-35 minuter för oxytocin att verka fick deltagarna efter administrationen av oxytocin 

fylla i frågeformulär med hjälp av dator gällande demografisk data samt formulären PANAS 

(Positive and Negative Affect Scale, Watson et al.,1988), ENR (erfarenheter av nära relationer, 

Brennan & Shaver, 1998; Broberg, Granqvist, 2003), The Tellegen Absorption Scale (Tellegen and 

Atkinson, 1974; Granqvist, 2003), Andlighet & Livsåskådning (New Age Orientation Scale, 

reviderad av Skragge, 2017), Frågor om religiositet och gudstro (Granqvist, 1998), 

Uppmärksamhet och självkännedom (Five facet mindfulness questionnaire, Baer et al., 2006) samt 

Karolinska Sleepiness Scale (Åkerstedt & Gillberg, 1990), (Cortes et al., 2018). Formulären om 

absorption, andlighet och religiositet användes samtidigt också som priming.  

 

Efter 30 - 35 minuter fick samtliga deltagare individuellt gå in i en session av sensorisk deprivation, 

vilken bestod av att befinna sig i ett rum utan syn- och hörselintryck (ljud- och ljusisolerat rum) i 

30 minuter. Deltagarna blev instruerade om att många människor får ovanliga upplevelser under 

sensorisk deprivation, vilket var tänkt som ytterligare priming. De fick därefter en ögonbindel och 

blev ledda av experimentledaren till undersökningsrummet, där de fick sätta sig ner på en stol. De 

instruerades att inte göra något alls under den sensoriska deprivationen utöver att inte somna och 

de förevisades en larmknapp som fanns under stolen de satt på, ifall de ville avsluta sessionen i 

förtid. 

 

Då deltagarna avslutat den sensoriska deprivationen fick de med hjälp av papper och penna svara 

på frågan: Beskriv med egna ord vad du upplevde medan du satt i rummet. Om du hade några 

särskilda, starka eller på annat sätt noterbara upplevelser eller tankar i rummet, beskriv dessa 

med egna ord (Cortes et al., 2018; Skragge, 2017). Dessa svar var det material som senare kodades, 

analyserades och användes som utfallsmått i vår studie. Deltagarna ombads slutligen att gissa om 

de trodde sig fått oxytocin, placebo eller inte hade en aning. Av 80 inrapporterade gissningar om 

antingen oxytocin eller placebo var 39 stycken korrekta (Cortes et al., 2018). 

Vissa deltagare uppgav muntligen till försöksledaren efter experimentet att de upplevt den 

sensoriska deprivationen som något skrämmande och obekväm (Skragge, 2017). 
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Kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod 

För att pröva hypotesen om att oxytocin ger fler relationella upplevelser under sensorisk 

deprivation valdes en kombinerad analysmetod i två delar, först en kvalitativ och sedan en 

kvantitativ. Fördelen med detta var att kunna fånga det unika i varje deltagares upplevelser för att 

sedan transformera dessa till data för statistiska analyser och utifrån analyserna dra slutsatser om 

oxytocins påverkan. I ett första steg analyserades det relationella innehållet i den kvalitativa datan. 

För detta ändamål utformades en deduktiv kodmall för relationella upplevelser. Utifrån denna 

kodmall hämtades sedan frekvensdata som, i ett andra steg användes för de kvantitativa analyserna.  

 

Kvalitativ analys 

Svaren på frågan om vad deltagarna upplevt under den sensoriska deprivationen analyserades enligt 

metoden tematisk analys. Enligt Braun och Clarke (2006) kan en tematisk analys ha en induktiv 

eller deduktiv ansats. En induktiv ansats innebär att utgå från undersökningsmaterialet och ur det 

konstruera teman. En deduktiv kodning är istället teorigenererad och kodmallen byggs upp utifrån 

ett teoretiskt ramverk varefter materialet kodas. Då det fanns en väldefinierad hypotes valde vi att 

använda oss av en deduktiv, i förhand utformad kodmall, baserad på forskningsfrågan och på teori 

(Crabtree & Miller, 1999). Fördelarna med detta tillvägagångssätt var att det var möjligt att räkna 

ut interbedömmarreliabiliteten samt att erhålla data som kunde användas för kvantitativa analyser. 

Nackdelarna var att information skulle kunna gå förlorad, vilket försökte undvikas genom att 

kodmallen dels reviderades av en av uppsatshandledarna med tillgång till materialet samt innehöll 

koden övriga relationella teman som senare analyserades induktivt. Detta för att behålla 

möjligheten att upptäcka något unikt och icke teoretiskt förutsägbart i materialet. 

 

En tematisk analys kan vidare ha en semantisk eller en latent ansats (Braun & Clark, 2006). En 

semantisk analys innebär att koda det explicita innehållet i materialet, det vill säga vad deltagarna 

faktiskt säger. En latent kodning har en mer tolkande ansats för att fånga det som går bortom 

språket, så som underliggande idéer och antaganden. Denna studie hade för avsikt att studera 

konstruktet relationella upplevelser varför en latent ansats ansågs lämplig. Avsikten var att fånga 

alla utsagor som kunde tänkas vara underliggande, bakomliggande eller kopplade till relationella 

upplevelser, både på en explicit och implicit nivå. Detta innebar att undersökningsledarna kodade 

alla utsagor som kunde tolkas innehålla relationella upplevelser. Kodmallen byggdes upp utifrån 

en genomgång av psykologiska teorier som ansågs kopplade till konstruktet relationella 

upplevelser. Utifrån dessa formulerades en kodmall med konkreta teman, underliggande kategorier 

och koder.  

 

Kodmallen 

Den teoretiska deduktiva kodmallen (se tabell 1) utformades utifrån teorier om oxytocin och 

anknytning samt tidigare forskning om upplevd närvaro och begrepp relaterade till samhörighet. 

Även resultatet från den första delen av studien, som exempelvis rapporteringen av upplevd 

närvaro, användes vid utformandet av kodmallen. Kodmallen bestod av sex teman med 

underliggande underteman och koder. Om en utsaga i form av en mening innehöll flera olika teman 
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delades meningen upp i mindre enheter vilka kodades var för sig under respektive 

tema/undertema/kod, exempelvis känsla respektive tanke. Nedan visas kodmallen och därefter 

följer en detaljerad beskrivning av de olika delarna. Se bilaga 1 för beskrivning av hur varje kod är 

kopplad till teori och forskning. 

 

Tabell 1. Kodmallen med teman, underteman och koder. 

                                                                                                                                                  

1. Upplevd närvaro 

    1.1. högre makt  

1.1.1. religiös 

     1.1.2. icke religiös 

1.2. person   

1.2.1. förälder/omvårdnadsperson 

       1.2.2. kärlekspartner 

     1.2.3. syskon 

     1.2.4. barn  

     1.2.5. annan familjemedlem/släkting 

     1.2.6. vän 

     1.2.7. bekant person 

     1.2.8. okänd person 

    1.3. annat objekt 

     1.3.1. husdjur 

     1.3.2. annat djur 

     1.3.3. annan varelse 

1.3.4. odefinierad 

    1.4. möjlig upplevd närvaro 

  

                                                                                                                                                         

2. Kognitiv upplevelse 

2.1. tänker på anknytnings/omvårdnadsobjekt  

2.1.1. förälder/omvårdnadsperson 

     2.1.2. kärlekspartner 

     2.1.3. syskon  

     2.1.4. barn 

     2.1.5. annan familjemedlem/släkting 

     2.1.6. vän 

2.1.7. husdjur 

    2.2. tänker på andra personer  

2.2.1. bekant 

     2.2.2. okänd 

    2.3. tänker på annat objekt (relationellt) 

     2.3.1. övergångsobjekt 

     2.3.2. djur 

     2.3.3. annan varelse 

     2.3.4. annat   

    2.4. tänker på högre makt  
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2.4.1. religiös 

     2.4.2. icke religiös 

    2.5. tankar med sexuellt innehåll 

 

                                                                                                                                                          

3. Affekt och emotion 

    3.1. positiv  

3.1.1. kärlek    

     3.1.2. trygghet    

     3.1.3. glädje 

     3.1.4. lugn   

     3.1.5. intresse   

     3.1.6. lycka   

     3.1.7. frihet 

     3.1.8. annan/odefinierad 

    3.2. negativ 

     3.2.1. ensamhet/isolering  

     3.2.2. skam  

     3.2.3. rädsla     

     3.2.4. obehag      

3.2.5. ångest  

     3.2.6. sorg 

     3.2.7. ilska 

     3.2.8. avsmak/avsky 

     3.2.9. annan/odefinierad 

    3.3. neutral  

3.3.1. förvåning 

3.3.2. annan/odefinierad 

    3.4. undvikande       

                                                                                                                                                             

4. Samhörighet 

4.1. minskad betydelse av jaget   

    4.2. ökad känsla av samhörighet  

4.2.1. djupare del av självet 

     4.2.2. universum/allt 

     4.2.3. naturen 

     4.2.4. högre makt/gud 

     4.2.5. mänskligheten 

     4.2.6. odefinierad 

                                                                                                                                                             

5. Inre arbetsmodeller 

    5.1. självrepresentation  

5.1.1. neutral 

     5.1.2. positiv 

     5.1.3. negativ 

    5.2. objektrepresentation  

5.2.1. neutral 
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     5.2.2. positiv 

     5.2.3. negativ 

                                                                                                                                                             

6. Övriga relationella teman          

                                                                                                                                   

 

  

1. Upplevd närvaro 

Ett av utfallsmåtten i den första delen av studien var upplevd närvaro (the sensed presence of a 

sentient being). Tre frågor användes för att mäta förekomsten av detta. En fråga var hämtad från 

“The Exit scale” (Persinger et al., 2000) och de andra två skapades för att fånga förnimmelsen av 

upplevd närvaro av ett annat medvetande (Cortes et al. 2018). Frågorna löd: “Jag kände närvaron 

av någon eller något”. “Jag kände närvaron av ett annat väsen”. “Jag upplevde det som att någon 

var där”. Resultatet från den första delen av studien visade att det fanns deltagare som hade haft 

relationella upplevelser av den här typen under den sensoriska deprivationen (Cortes et al. 2018). 

Detta tema var tänkt att undersöka dessa upplevelser kvalitativt för att möjliggöra ytterligare 

utforskning. 

 

Temat Upplevd närvaro (1.) var avsett att fånga upplevd närvaro av ett annat medvetande i rummet 

och skiljde sig därmed från en allmän känsla att vara sammankopplad eller att känna samhörighet 

med något eller någon annan något större än en själv. Dessa upplevelser återkommer i temat 

samhörighet (4.). 

 

I under-temat högre makt (1.1.) avsågs utsagor att kodas som religiös (1.1.1.) då personen beskrev 

en religiös figur exempelvis gud, änglar eller andeväsen, och som icke religiös (1.1.2.) vid 

beskrivningar av icke-religiös andlig närvaro eller odefinierad högre makt. 

 

Undertemat person (1.2.) var avsett att användas då undersökningsdeltagarna beskrev en upplevd 

närvaro av en person i rummet, från en anknytningsperson till en obekant. Dessa delades upp i 

koderna förälder/omvårdnadsperson (1.2.1.), romantisk partner (1.2.2.), syskon (2.1.3.), barn 

(2.1.4.), annan familjemedlem/släkting (2.1.5.) samt vän (1.2.6.).  Koderna bekant person (1.2.7.) 

samt okänd person (1.2.8.) var tänkta att användas för att särskilja anknytningsrelationer från andra 

relationer. Samtliga koder var avsedda att användas i de fall personerna nämns, det handlar således 

om personer som potentiellt skulle kunna vara anknytningspersoner, då individens faktiska 

anknytningspersoner är okända. 

 

Undertemat annat objekt (1.3.) bestod av koderna husdjur (1.3.1), annat djur (1.3.2.), annan 

varelse (1.3.3) samt odefinierat (1.3.4.). Koden annan varelse (1.3.3.) var tänkt att fånga väsen 

eller upplevelser av andra varelser som inte representerar en högre makt.  Koden odefinierat 

(1.3.4.) var tänkt att fånga en generell känsla av upplevd närvaro som antingen inte ryms under 

någon av de andra koderna eller som är svår att sätta ord på. 
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Möjlig upplevd närvaro (1.4.) var det sista undertemat i denna kategori. Det som avsågs kodas här 

var utsagor då deltagaren beskrev ex rädsla eller misstankar om att någon var i rummet eller skulle 

komma in i rummet. 

 

2. Kognitiv upplevelse 

I temat kognitiv upplevelse avsågs att fånga relationella kognitiva upplevelser, det vill säga tankar 

på någon eller något. Dessa koder var avsedda att användas då personer eller objekt förekom i 

utsagorna. 

 

I undertemat tänker på anknytnings-/omvårdnadsobjekt (2.1.) användes, liksom i temat upplevd 

närvaro, koderna förälder/omvårdnadsperson (2.1.1.), romantisk partner (2.1.2.), syskon (2.1.3.), 

barn (2.1.4.), annan familjemedlem/släkting (2.1.5.), vän (2.1.6.) samt husdjur (2.1.7.). 

 

Undertemat tänker på andra personer (2.2.) delades upp i bekant (2.2.1.) för de fall där 

undersökningsdeltagaren kände till personen men inte hade en relation till densamma, exempelvis 

en skådespelare eller busschauffören, respektive obekant (2.2.2.). 

 

I undertemat tänker på annat objekt (2.3.) utformades koden övergångsobjekt (2.3.1). För att något 

ska kvalificeras till att vara övergångsobjekt krävs att personen på något sätt tydliggör objektets 

relationella värde, dvs att personen förklarar vad denna plats/objekt betyder för dem. 

Undertemat kompletterades med koden djur (2.3.2.) Koden annan varelse (2.3.3.) var, precis som 

under upplevd närvaro, tänkt att fånga väsen eller upplevelser av andra varelser som inte 

representerar en högre makt. Koden annat (2.3.4) var avsedd för övriga relationella objekt. 

 

Då Sverige är ett i hög utsträckning sekulariserat land var undertemat tänker på en högre makt 

(2.4) uppdelat på religiös (2.4.1), exempelvis gud samt icke-religiös (2.4.2.) i de fall en 

undersökningsperson satte ord på en högre makt, exempelvis andevärlden, utan tydlig religiös 

anknytning. 

 

Undertemat tankar med sexuellt innehåll (2.5) var avsedd att användas för alla utsagor med innehåll 

kopplat till sexualitet. 

 

3. Affekt och emotion 

Affekter och emotioner togs med i kodmallen för deras centrala funktion i anknytningsrelationer 

och andra relationer/relationella upplevelser. Utformandet av koderna utgick från Tomkins 

grundaffekter (Tomkins, 1964) med tillägg av ett antal affekter som kunde kopplas till 

anknytningsteorin, forskning om upplevelser av samhörighet samt förmodade effekter av oxytocin. 

 

Då avsikten var att koda relationella upplevelser, kodades alla affekter som i sig ansågs ha en 

relationell innebörd. Dessa var kärlek (3.1.1), trygghet (3.1.2), ensamhet (3.2.1), skam (3.2.2.), 

rädsla (3.2.3), obehag (3.2.4), ångest (3.2.5.) och sorg (3.2.6).  För att övriga affekter skulle kodas 
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krävdes att dessa uppgavs i en relationell kontext, exempelvis “jag kände mig arg när jag tänkte på 

min mor”. 

 

Temat Affekt och emotion delades upp i positiva, negativa och neutrala affekter samt undvikande 

av affekt som underteman. Positiva affekter (3.1.) bestod av koderna kärlek (3.1.1.), trygghet 

(3.1.2.), glädje (3.1.3.) och lugn (3.1.4.) som kan kopplas till trygg anknytning. Koden intresse 

(3.1.5.) är kopplad till utforskande som är en central del av anknytningssystemet. Kärlek kan också 

tillsammans med lycka (3.1.6.) och frihet (3.1.7). kopplas antingen till samhörighet eller minskad 

betydelse av det egna jaget. Undertemat kompletterades med koden annan/odefinierad (3.1.8.) för 

andra positiva affekter/emotioner samt då den positiva affekten inte definierades.    

 

Negativa affekter (3.2.) bestod av koderna, ensamhet/isolering (3.2.1.), skam (3.2.2), rädsla 

(3.2.3.), obehag (3.2.4.), ångest (3.2.5.) och sorg (3.2.6.). Dessa kompletterades med ilska (3.2.7.) 

och avsmak/avsky (3.2.8.) för att möjliggöra kodning av alla de grundläggande affekterna samt 

koden annan/odefinierad (3.2.9.).  

 

Kodmallen kompletterades sedan med den sista av de grundläggande affekterna förvåning (3.3.1.) 

samt koden annan/odefinierad (3.3.2.) i undertemat neutral (3.3.). 

 

Under-temat Undvikande av affekt (3.4.) var avsett att koda aktiv avstängning av affekt. Det som 

avsågs var beskrivningar av någon form av undvikande strategi för att slippa negativa affekter 

vilket är särskilt relevant vid undvikande anknytning.  

 

4. Samhörighet 

Resultatet från den första delen av studien visar att deltagare beskriver en andlig dimension i livet 

kopplad till “interconnectedness” (Cortes et al., 2018). För att kvalitativt undersöka dessa men även 

närliggande typer av upplevelser valdes det bredare begreppet samhörighet (4.) som tema i 

kodmallen. 

 

Temat delades upp i två underteman, minskad betydelse av jaget (4.1.) och ökad känsla av 

samhörighet (4.2.). Det första undertemat var tänkt att fånga minskat självfokus och 

självmedvetenhet, som att det vardagliga jaget minskar i betydelse. Det andra undertemat syftar till 

känslan av att vara gränslöst sammankopplad med människor, med omgivningen eller något större 

och är uppdelad i koderna djupare del av självet (4.2.1.), universum/allt (4.2.2.), naturen (4.2.3.), 

högre makt/gud (4.2.4.) mänskligheten (4.2.5) och odefinierad (4.2.6.) 

 

5. Inre arbetsmodeller (relationsmönster) 

Temat inre arbetsmodeller delades upp i självrepresentationer (5.1.) och objektrepresentationer 

(5.2.) som underteman. Dessa var avsedda att koda alla beskrivningar av en själv, eller någon annan 

utöver affekter exempelvis “Jag funderade på att xx varit sen, som vanligt” eller “Jag blir alltid 

osäker i såna här nya situationer”. Koderna bestod av neutral (5.1.1.), positiv (5.1.2.) och negativ 
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(5.1.3.) då hur positiva respektive negativa förväntningar en individ har på sig själv och andra är 

kopplat till hur tryggt anknytningsmönster personen har. 

 

6.  Övriga relationella teman 

Här avsågs att koda relationella teman som inte förutsågs utifrån teori samt andra beskrivningar 

som inte fångades upp av den deduktiva kodmallen. Syftet med detta tema var att inte förlora 

möjligheten att upptäcka det unika, icke teoretiskt förutsägbara i materialet och de utsagor som 

hamnade här var avsedda att sedan kodas induktivt.  

 

Revidering och interbedömmarreliabilitet 

Då detta var den första experimentella studien som undersökte sambandet mellan oxytocin och 

relationella upplevelser här och nu (in vivo) beslutades att göra en kontroll av kodmallen på 

förhand. Detta för att inte riskera att missa de faktiska relationella upplevelser som fanns i 

materialet men som inte förutsågs teoretiskt. För att inte de två kodarna av materialet, och därav 

interbedömarreliabiliteten, skulle påverkas gjordes denna kontroll av en extern kodare i form av en 

av uppsatshandledarna. Den externa kodaren läste igenom en del av materialet översiktligt och 

justerade kodmallen något, så att den blev relevant för det innehåll som fanns i materialet. Dessa 

justeringar beskrivs i Bilaga 2. De två kodarna gjorde separata kodningar av materialet från 30 

undersökningsdeltagare vilka valdes ut slumpmässigt. Efter det beräknades 

interbedömmarreliabiliteten med Cohen´s Kappa. Denna visade en överensstämmelse på Kappa 

0,78. För uträkning se Bilaga 3. Cohen´s Kappa är en vanligt förekommande metod för att 

rapportera interbedömmarreliabilitet vilken korrigerar proportionen överensstämmande kategorier 

med den hypotetiska sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse, men skiljer inte mellan 

olika former av bristande överensstämmelse. Cohen´s kappa mellan 0,61 och 0,80 indikerar på en 

god (substantial) överensstämmelse (Landis & Koch, 1977; Viera & Ga, 2005). Kodningen av 

resterande deltagare delades sedan upp mellan de två kodarna. När hela kodningen var klar gjordes 

ytterligare en gemensam genomgång av resultatet för att säkerställa kodningen, vilket resulterade 

i endast enstaka korrigeringar. 

 

Utfallsmått 

Resultaten av den deduktiva tematiska analysen utgjorde sedan underlag för en kvantitativ analys. 

Då varje upplevelse kunde innehålla flera teman, exempelvis person och affekt, så räknades vid 

kodningen både antalet upplevelser och teman. För den kvantitativa analysen var det antalet 

relationella upplevelser per deltagare som var av intresse och som användes som utfallsmått. Det 

beslutades att även förekomst av relationella upplevelser, det vill säga hur många deltagare som 

hade minst en relationell upplevelse, skulle vara ett utfallsmått i den kvantitativa analysen.  

 

Under kodningen upptäcktes även att ett flertal av deltagarna beskrev negativa affekter. Då detta 

relaterar till forskning om oxytocins emotionella påverkan (Olff et al., 2013; Ma et al., 2016) och 

att denna påverkan modereras av anknytningsmönster (Bartz, Zaki et al., 2010) beslutades att göra 

en kodning även för denna nya variabel. För att upplevelsen skulle kategoriseras som negativ 
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krävdes att deltagaren beskrev negativ affekt eller negativa scenarier. Detta möjliggjorde 

explorativa tester som undersökte om det fanns något samband mellan oxytocin och negativa 

upplevelser.  

 

ENR, erfarenheter av nära relationer 

I denna studie undersöktes anknytningsdimensionerna då det var den vuxna anknytningen som 

åsyftades och det enklare genomförandet möjliggjorde att ha fler undersökningspersoner vilket gav 

experimentet större statistisk power, samt att analysen behandlade material på en manifest nivå. 

Antagandet gjordes att då anknytningsdimensionerna påverkar hur människor relaterar till andra så 

kommer de därmed påverka individers relationella upplevelser. För att mäta deltagarnas 

anknytning användes självskattningsformuläret ENR (Erfarenheter av nära relationer: Broberg & 

Granqvist, 2003). ENR är den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet ECR (The 

Experiences in Close Relationships Scale: Brennan, Clark, & Shaver, 1998). 

 

ECR har i studier visat god reliabilitet och validitet (Simpson & Rholes, 1998). I en studie av ENRs 

psykometriska egenskaper mättes reliabiliteten för båda dimensionerna ångest och undvikande 

med Cronbach alpha till 0,91 (Strand & Ståhl, 2008). Detta stämmer överens med studier om de 

båda dimensionerna i ECR (Cameron, Finnegan, & Morry, 2012). I denna studie var Cronbach 

alpha för ångest 0.86 och för undvikande 0.90. Vad gäller validiteten i ENR finns ett visst stöd. 

Genom ett påvisat negativt samband mellan undvikande och nöjdhet i nuvarande relation styrktes 

kriterievaliditeten, medan något sådant signifikant samband inte kunde påvisas mellan ångest och 

nöjdhet. Begreppsvaliditeten styrktes genom faktoranalys som visade på de två faktorerna, ångest 

och undvikande, samt genom att deltagarnas svarsmönster överensstämde med bakomliggande 

teoretiska antaganden (Strand & Ståhl, 2008). En meta-studie från 2012 visade att det fanns en 

positiv korrelation mellan de båda dimensionerna samt att ålder och urval var modererande faktorer 

(Cameron et al., 2012). Författarna menade att detta ger implikationer för statistiska analyser och 

föreslår att man som forskare kan inkludera ångest och undvikande simultant som prediktorer i 

regressionsanalyser men testa för potentiella problem med multikollinearitet, det vill säga 

kontrollera för att de inte är korrelerade med varandra i alltför hög utsträckning.  

 

Kvantitativ analys 

De statistiska analyserna utfördes med IBM SPSS v. 24 och en alpha nivå på 5% (p ≤ .05) användes 

i alla analyser. Utfallsvariabeln antal relationella upplevelser undersöktes visuellt genom histogram 

och ett Shapiro Wilks-test utfördes för att testa ifall variabeln var normalfördelad. Då denna var 

positivt snedfördelad gjordes ett försök att göra datan mer normalfördelad genom en logaritmerad 

transformation. Då normalfördelning ej kunde uppnås användes ett (icke-parametriskt) Mann-

Whitney U-test istället för t-test för att jämföra antal relationella upplevelser mellan gruppen som 

fått oxytocin och gruppen som fått placebo. Ett Mann Whitney U-test genomfördes även för att 

utröna ifall det fanns några skillnader i antal relationella upplevelser mellan män och kvinnor. 

Pearson-korrelationer genomfördes för att undersöka om det fanns några korrelationer mellan de 

oberoende variablerna oxytocin, anknytningsdimensionerna ångest och undvikande samt 
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utfallsvariabeln antal relationella upplevelser. Anknytningsdimensionerna medelvärdescentrerades 

för att kunna användas tillsammans i analyserna. 

 

En hierarkisk multipel regressionsanalys användes för att undersöka effekten av de specifika 

variablerna och samtidigt kontrollera för påverkan från de andra variablerna, för att utröna hur 

viktig en viss variabel var för att kunna predicera effekten på utfallsvariabeln. En ANOVA utfördes 

för att testa ifall den multipla korrelationen var signifikant. Den hierarkiska analysen valdes utifrån 

att forskningsfrågan ställts upp i hierarkiskt ordnade hypoteser, i första hand att undersöka 

oxytocins effekt på relationella upplevelser, därefter undersöka anknytningsdimensionernas 

möjliga modererande effekt. 

 

Att genomföra en hierarkisk regressionsanalys med icke normalfördelad data innebär inte att risken 

för typ I-fel ökar, däremot ökar risken för ett typ II-fel, det vill säga att analysen visar att det inte 

finns ett signifikant samband, trots att detta samband föreligger i populationen (Fayers, 2011). 

Denna risk vägdes mot fördelen att vara konsekvent med metoden i den tidigare studien i 

experimentet och ett beslut togs att genomföra analysen. 

För att testa forskningsfrågan genomfördes den hierarkiska regressionen i två modeller med antal 

relationella upplevelser som utfallsvariabel. Modell 1 testade i steg 1 variabeln oxytocin och i steg 

2 variablerna ångest och undvikande. För att testa interaktionseffekter av oxytocin och anknytning 

adderades i modell 2 ett steg 3 med de två variablerna oxytocin x ångest och oxytocin x undvikande. 

 

På grund av att variabeln antal relationella upplevelser var snedfördelad beslutades att även göra 

en logistisk hierarkisk regression med relationella upplevelser som en dikotom variabel. Detta 

beslut stärktes av att resultatet av den kvalitativa analysen visade att relationella upplevelser kunde 

mätas i både intensitet och förekomst, det vill säga både i hur många upplevelser en individ har och 

huruvida en individ hade relationella upplevelser eller inte. Utfallsvariabeln dummy-kodades i 0 = 

hade ingen relationell upplevelse och 1 = hade minst en relationell upplevelse. Den hierarkiska 

logistiska regressionen genomfördes med två modeller som överensstämde med de som användes 

i den multipla hierarkiska regressionen beskriven ovan. 

 

Därefter utfördes en explorativ analys för att ytterligare undersöka oxytocins effekter på 

relationella upplevelser genom att jämföra hur stor andel av de relationella upplevelserna som var 

negativa i gruppen som fick placebo jämfört med gruppen som fick oxytocin. Detta gjordes med 

ett Pearson chi-två-test då variablerna var dikotoma, och signifikanstestades med ett Fischers exact-

test. För denna analys utgjorde enbart de 73 deltagare som hade en relationell upplevelse 

underlaget. Variablerna dummy-kodades i 1 = hade en negativ relationell upplevelse och 0 = hade 

en positiv/neutral relationell upplevelse, respektive 1 = oxytocin och 0 = placebo. 

 

Då analyserna med anknytningsdimensioner undersöker samband mellan att ha högt och lågt på 

båda dimensionerna ångest och undvikande, utfördes även en gruppering av deltagarna utefter 

anknytningsmönster enligt instruktioner av Brennan, Clark & Shaver (1998). Detta för att 
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möjliggöra att undersöka resultatet av att ha det specifika mönstret av att ha lågt på den ena 

dimensionen och högt på den andra. Då utfallsvariabeln antal relationella upplevelser inte var 

normalfördelad utfördes ett Kruskal-Wallis-test, vilket är ett icke parametriskt test för att jämföra 

medelvärden mellan flera olika grupper. För att jämföra medelvärden mellan grupperna trygg och 

avfärdande, då dessa hade den största skillnaden i medelvärden, utfördes ett Mann-Whitney U-test, 

ett icke icke-parametriskt test för att jämföra medelvärden mellan två grupper.   

 

Då denna studie var en del av ett större experiment beslutades att komplettera den kvantitativa 

undersökningen utifrån resultatet av den första studien avseende absorption. Då detta inte var en 

del av forskningsfrågan redovisas detta i bilaga 4.  

 

Etiska överväganden 

Data är inhämtad från en redan genomförd studie (Cortes et al. 2018) som är godkänd av regionala 

etikprövningsnämnden i Stockholm samt Läkemedelsverket (EudraCT: 2016-004826-40). 

Skriftligt samtycke angående datainsamlingen är inhämtad från samtliga deltagare i studien. 

Deltagarna informerades om att de kunde avbryta experimentet när som helst utan några negativa 

konsekvenser. Det fanns en potentiell risk att proceduren med sensorisk deprivation kunde orsaka 

mild ångest. Om någon av deltagarna fann den sensoriska deprivationen obehaglig eller stressande 

fanns möjligheten att avbryta sessionen med hjälp av en larmknapp och efteråt fanns tillgång till 

stöd och debriefing av experiment-ledaren, som var psykologstudent på termin 10. Det fanns även 

en plan för hur professionellt stöd skulle ges vid eventuell akut stressreaktion (Skragge, 2017). 

Den kvalitativa datamängd som kodades och analyserades var transkriberad och avidentifierad, 

nyckeln som kopplade deltagare till data fanns inlåst hos projektansvarig och var inte tillgänglig 

för kodarna. 

 

 

Resul tat  

 

Kvalitativt resultat 

 

Sammanfattning 

Majoriteten av deltagarna beskrev olika former av relationella upplevelser. Kognitiva upplevelser 

var vanligast förekommande, följt av affekter och upplevd närvaro. De flesta beskrivningarna av 

upplevd närvaro handlade om okända personer eller objekt som iakttar en eller misstankar om att 

det skulle finnas någon närvarande. Kognitiva upplevelser handlade både om tankar på okända 

personer som dyker upp i fantasin men även tankar på kärlekspartners, vänner och bekanta 

personer. Vad gäller affekter och emotioner var negativa affekter vanligast, främst rädsla och 

obehag. Flertalet av dem som uppgav att de kände rädsla eller obehag beskrev att dessa känslor 

handlade om kontrollförlust, mörker, utsatthet samt att något skrämmande skulle hända eller att 

någon annan var i rummet. Affekterna beskrevs vara mest intensiva alldeles i början för att sedan 

klinga av. Det fanns även en hel del utsagor som kodades under undvikande av affekt. Dessa 
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utsagor bestod mest av beskrivningar hur deltagarna reglerar de negativa affekterna. Materialet 

innehöll endast enstaka beskrivningar av samhörighet och inga utsagor som beskrev inre 

arbetsmodeller. De övriga relationella teman som förekom innehöll upplevelser av hjälplöshet och 

kontrollförlust som ledde till funderingar om tillit, positiva och negativa associationer till 

upplevelsen i rummet samt tankar på vardagliga relationella händelser. 

 

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av innehållet i kodmallen/utsagorna.  

 

Upplevd närvaro 

Beskrivningarna av upplevd närvaro handlade i de flesta fall om okända personer eller objekt som 

iakttar en eller misstankar om att det skulle finnas någon närvarande. De flesta beskrev att närvaron 

var något de kände, någon beskrev det som att kroppen slog larm. De okända personerna beskrevs 

exempelvis som en gestalt som passerade, fyra tysta personer som omringade en eller någon som 

klappade en på axeln. Några beskrev okända objekt och enstaka nämnde väsen i mörkret och 

skräckfilm. Någon “såg” något flyga förbi och ett par beskrev en videokamera. Många kände sig 

iakttagna och vissa trodde att det närvarande ville dem illa. En del förstärkte sin beskrivning genom 

att säga att de var säkra eller genom specificeringar i tid och placering, exempelvis “det hände efter 

2 minuter” eller “den befann sig 2 meter framför mig snett till höger”. Några beskrev hur de genom 

slutledning kom fram till att det de upplevde inte kunde stämma, exempelvis “jag frågade 

testledaren innan om jag skulle vara ensam och förstod att det jag upplevde bara var mentalt”. 

 

Misstankar om att det skulle finnas någon/något i rummet beskrevs som en känsla av att det kanske 

var någon där, eller som en rädsla för att det skulle vara någon där. De flesta beskrev det som en 

upplevelse i ett spann från osäkerhet till paranoia, endast en utsaga beskrev en nyfikenhet. Den 

möjliga närvaron beskrevs främst i osäkra ordalag som “någon”, “något”, “några andra” eller 

“saker”, men det förekom även tankar om spökhus och misstankar om sadistiska vänner som 

planerat en intrikat svensexa. En deltagare började fundera kring egen schizofreni. Vissa var rädda 

att den möjliga närvaron plötsligt skulle skrämma dem eller röra vid dem. Även här beskrevs av 

några hur de resonerade kring att det bara handlade om inbillning och de hur de kunde acceptera 

eller släppa känslan. 

 

Kognitiv upplevelse 

Under temat kognitiva upplevelser kodades mest tankar på okänd person eller bekant person följt 

av tankar på kärlekspartner eller vänner. Bland de som tänkte på okända personer fanns ett flertal 

som tänkte på eller fantiserade om någon som fanns i rummet eller skulle komma in i rummet. Det 

fanns även utsagor om människor i fängelser och i mörkret men också tankar på samurajer, kineser 

i randiga kläder och tjocka tanter samt olika dröm-scenarier. 

 

Under bekant person kodades flera utsagor om tankar på experiment-ledaren. Några beskrev 

experimentledaren som lugningivande och att han hade skapat tillit medan en deltagare beskrev 

experimentledarens påstående om möjliga märkliga upplevelser som “skitsnack.” Andra beskrev 
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tankar på chefen, arbetskamrater, personer de tycker om och några uppgav att de tänkte på personer 

de attraherades av som sin förra dejt eller tillfälliga sexpartner. Någon beskrev tankar på alla döda 

som hen känner. 

 

De som uppgav att de tänker på sin kärlekspartner beskrev anknytningsbetonade och omvårdande 

beteenden samt känslor såsom en saknad och längtan, minnen av när de träffades första gången, att 

de har sex men även vardagliga scenarier som att planera födelsedagar och stundande högtider. 

Någon beskrev tankar på kärleksbekymmer och en annan föreställningar om att bli lämnad av sin 

partner, vilket var kopplat till starka känslor.   

 

Utsagor i koden tankar med sexuellt innehåll, bestod både av tankar, scenarier och visuella bilder 

av att ha sex. Här återfanns både allmänna tankar på sex, sex med kärlekspartner och tillfälliga 

partners samt känslor av upphetsning och välbehag. 

 

Under koden vänner fanns utsagor om allmänna tankar på vänner, på vänner som har problem, om 

att man skulle träffas senare och känslor kopplade till vänner som exempelvis att känna sig stark 

när man tänker på en vän som man beundrar för dennes styrka. 

 

Ett fåtal beskrev tankar på föräldrar och syskon. Någon beskrev känslan av övergivenhet “som att 

vara tre år gammal och ens föräldrar försvinner” medan en annan tänkte på sin mamma som har 

cancer. Någon tänkte på sitt barndomshem, vilket kodades som övergångsobjekt. Under koden 

annan familjemedlem/släkting hamnade utsagor om tankar på familjen. 

 

Vissa beskrev tankar på husdjur och andra djur, exempelvis kanin, rottweiler och en tupp. Under 

koden annan varelse fanns beskrivningar av drakar, skräckfilmer och konstiga varelser, monster 

samt andar och andra “existentiella varelser”. Några beskrev att de bad en bön, vilket kodades som 

tänker på högre makt och någon beskrev religiösa funderingar. Under koden annat hamnade 

beskrivningar av ett favoritmusikstycke som ”går på repeat”, lek med tanken att vara video-

övervakad för att få tiden att gå snabbare, ett par gamla mörka händer med tydliga ådror och en 

guldring samt relationella drömbilder. 

 

Affekter och emotioner 

De affekter som rapporterades mest var rädsla och obehag. Flera utsagor beskrev att det kändes 

läskigt, skrämmande och otryggt att inte se eller höra något samt att inte veta hur rummet såg ut. 

Några utsagor beskrev ett obehag av att inte veta var i rummet man satt, en känsla av instängdhet, 

att inte veta hur mycket tid som hade passerat samt obehag av tanken på att behöva sitta där helt 

ensam i 30 min. Någon beskrev den obehagliga känslan “som en form av tortyrmetod”. Ett par 

deltagare beskrev rädsla och nervositet för det okända. 

 

Några beskrev en oro för att något skrämmande skulle hända och några deltagare rapporterade 

obehag och rädsla för att någon annan befann sig i rummet. Flertalet av de som skrev att de kände 
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rädsla och obehag uppgav att dessa känslor var som mest intensiva i början, för att sedan klinga av. 

Några beskrev ångest och panikkänslor alldeles i början medan det även fanns någon som beskrev 

panikkänslor efter ett tag, då tiden gick så sakta. Några beskrev känslor av ensamhet och 

övergivenhet. Någon kopplade känslan av ensamhet till att känna sig värdelös. Andra exempel var 

en mycket stark emotionell upplevelse kopplad till en föreställning av att bli lämnad av sin partner, 

eller beskrivningar av otrygghet och att känna sig paranoid. 

 

De positiva affekter som rapporterades var trygghet, lugn, intresse, upphetsning och tillit. En 

deltagare skrev “När jag slöt ögonen kände jag mig också trygg, som att jag slöt mig själv från 

omvärlden och allt ont”. En annan beskrev att den varma och mjuka ögonbindeln bidrog till 

upplevelsen av trygghet. Någon beskrev upphetsning vid tanke på sin kärlekspartner. 

 

Vad gäller koden Undvikande av affekt hittades mest beskrivningar av hur 

undersökningsdeltagarna reglerade negativ affekt. Kognitiva strategier var vanligast men även 

fysiska strategier förekom såsom att omfamna sig själv, lägga armarna i kors, blunda och 

djupandas. Kognitiva strategier kunde innebära att rationalisera, exempelvis “det är bara ett 

experiment, det är inte något farligt”. Flera deltagare beskrev också att de tänkte på något som 

ingav trygghet. Det kunde vara trevliga minnen, tankar på nära och kära, en lugnande plats eller 

tankar på sin trygga livssituation såsom “Lugnade mig själv att jag befinner mig i trygga Sverige, 

där inget ont kan hända mig eller min familj”. Det fanns även utsagor om att tänka på vardagliga 

saker för att lugna sig själv exempelvis “Försökte sedan distrahera mig med tankar om att vänta på 

banken mm, slutligen så sjöng jag för mig själv”. Andra räknade siffror eller tänkte på olika 

musikstycken eller filmscener. 

 

Samhörighet och inre arbetsmodeller 

Materialet innehöll endast enstaka beskrivningar av samhörighet vilka beskrev upplevelser av en 

minskad betydelse av jaget genom att tappa kontakt med sin egen kropp eller att tankar och kropp 

blev frikopplade från varandra. Inga utsagor beträffande inre arbetsmodeller kodades i materialet. 

 

Övriga relationella teman 

Flera utsagor innehöll olika upplevelser av att känna sig hjälplös, sårbar och övergiven. Detta 

beskrevs som en kontroll- och trygghetsförlust genom att förlora sina sinnen och ledde till 

funderingar kring tillit. Exempel på detta är att fråga sig hur man kunde lita på någon man inte 

träffat tidigare eller tvivel på ifall det verkligen fanns någon person där utanför, men även 

funderingar kring ifall det var den lugna testledaren som gav en varma sockor som gjorde att man 

kände sig trygg. 

 

Andra beskrev associationer till upplevelsen i rummet. Här förekom både negativa exempel som 

att bli överfallen i en mörk gränd, tortyr, att bli levande begravd samt terrorattacken på 

Drottninggatan och positiva associationer till dans, tango och kramar. Enstaka utsagor innehöll 

tankar på vardagliga relationella situationer som konversation och fest. Ett par deltagare beskrev 
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sig höra knackningar på en dörr vilket skulle kunna vara en mildare form av misstanke om att 

någon ska komma in i rummet.   

 

Övrigt ej relationellt, icke kodat material 

Det icke-relationella i materialet innehöll främst beskrivningar av andra sinnesupplevelser. Många 

beskrev ljusfenomen och färger, samt olika ljud, från knarrande till musik och fågelkvitter. En stor 

del av beskrivningarna innehöll inre upplevelser som inre bilder och filmer och många 

beskrivningar av kroppsliga sensationer. Det förekom även många utsagor om svårigheter med 

tidsuppfattning. En del beskrev fantasiscenarier eller hur de föreställde sig att de befann sig någon 

annanstans och många fantiserade även kring hur rummet de befann sig i såg ut.   

 

Deltagarnas relationella upplevelser summerades. Både antal och förekomst av relationella 

upplevelser summerades separat för att kunna användas i de kvantitativa analyserna.  

För en översikt av antal utsagor i varje kod se Bilaga 5. 

 

Kvantitativt resultat 

 

Deskriptiv statistik och preliminära analyser 

Av de 116 deltagarna i studien beskrev 114 stycken med egna ord vad de upplevt medan de satt i 

den sensoriska deprivationen. 73 deltagare (64%) beskrev minst en relationell upplevelse. 

Medelvärdet för samtliga deltagare (N = 114) avseende anknytningsdimensionen ångest var 3,25 

(SD = .98) och medelvärdet för undvikande var 2,94 (SD = 1.04), skalan för dessa är 0 – 5. En 

bivariat korrelation mellan anknytningsdimensionerna visade att de inte korrelerade signifikant 

med varandra (p = .13), därmed adderades inte dimensionerna som en nivå för anknytning utan 

hanterades som separata variabler i samtliga analyser. 

 

Ett Kruskall-Wallis test visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan kön och antal 

relationella upplevelser (p = .30), då detta heller inte var en del av forskningsfrågan, togs inte denna 

variabel med i regressionsanalysen. (Kruskall-Wallis testet valdes då utfallsvariabeln inte var 

normalfördelad, se följande stycke.) 

 

Oxytocins effekter på antal relationella upplevelser under sensorisk deprivation 

Oxytocins effekter på antal relationella upplevelser undersöktes med en hierarkisk multipel 

regressionsanalys. Datan uppfyllde villkoren för multikollinearitet, homoscedasticitet, linjära 

samband samt låga samband mellan de oberoende variablerna. Ett Shapiro Wilks test visade dock 

att datan signifikant avvek från en normalfördelning genom att utfallsvariabeln antal relationella 

upplevelser hade en positiv snedfördelning på W=1.38. Detta var troligen på grund av en 

golveffekt, då 41 deltagare inte hade några relationella upplevelser. 

De som fick oxytocin hade i genomsnitt 1,43 relationella upplevelser och de som fick placebo hade 

1,50, se tabell 2. Ett icke-parametriskt Mann Whitney U-test visade att denna skillnad inte var 
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signifikant (p = .93). Skillnaden i medelvärde mellan de två grupperna var dessutom liten, vilket 

talar för att det inte finns några skillnader dem emellan.   

 

Tabell 2. Antal relationella upplevelser för samtliga deltagare, för gruppen som fick oxytocin 

respektive gruppen som fick placebo. 

 
Variabler  

 

Medelvärde Standardavvikelse Antal (N) 

Antal relationella 

upplevelser 

Alla 

 

Placebo 

1.46 

 

1.50 

 

1.67 

 

1.76 

 

114 

 

56 

 

 

 

 

Oxytocin 

 

1.43 1.59 

 

58 

Notering: N = 114. Antal relationella upplevelser varierar mellan 0-7. 
 

Ett Pearson korrelations-test visade inte några signifikanta korrelationer mellan någon av de 

oberoende variablerna och utfallsvariabeln. Det fanns en korrelation mellan ångest och antal 

relationella upplevelser på 0,16. Denna var inte statistiskt signifikant (p = .08). 

 

Den hierarkiska multipla regressionsanalysen utfördes i två modeller. Modell 1: steg 1 oxytocin, 

steg 2 oxytocin, ångest och undvikande och Modell 2: med tillägg av steg 3 oxytocin x ångest och 

oxytocin x undvikande. Ingen av modellerna kunde signifikant predicera antal relationella 

upplevelser. Modell 1: F(3,113)= 1.03, p = .38, modell 2:  F(5,113) = .69, p = .63. Detta innebär 

att analysen inte visar några statistiskt signifikanta effekter av oxytocin på antalet relationella 

upplevelser, samt inga statistiskt signifikanta interaktionseffekter mellan oxytocin och anknytning. 

Modell 1 visar att 1 poäng högre på dimensionen ångest predicerar 0,27 fler relationella 

upplevelser. Detta samband är inte statistiskt signifikant (p = .097, CI = -.05 - .69), men då 

utfallsvariabeln relationella upplevelser inte är normalfördelad är risken förhöjd att göra ett typ II-

fel (Fayers, 2011). Därför skulle detta samband vara intressant att undersöka vidare. 

 

Då det inte fanns några signifikanta effekter av oxytocin och anknytningsdimensioner på antal 

relationella upplevelser rapporteras inte fler resultat från den hierarkiska regressionsanalysen här. 

För en mer detaljerad beskrivning av analysens resultat i skrift och tabellform, se Bilaga 6. 
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Oxytocins effekter på ifall deltagarna upplevt relationella upplevelser eller inte under 

sensorisk deprivation 

 

Tabell 3. Förekomsten av relationella upplevelser i grupperna oxytocin respektive placebo 

  

Hade minst en relationell 

upplevelse 

Hade ingen relationell 

upplevelse Totalt 

Oxytocin 39 19 58 

Placebo 34 22 56 

Totalt 73 41 114 

 

 

64% av deltagarna hade relationella upplevelser. I gruppen som fick placebo hade 61% (34 st) 

relationella upplevelser och i gruppen som fick oxytocin hade 67 % (39 st) av deltagarna 

relationella upplevelser. 

 

En logistisk hierarkisk regressionsanalys utfördes i två modeller med samma oberoende variabler 

som för den hierarkiska multipla regressionsanalysen. En logistisk regression är en 

regressionsanalys för en dikotom utfallsvariabel. För denna analys var utfallsvariabeln 0 = hade 

ingen relationell upplevelse och 1 = hade minst en relationell upplevelse.  Ingen av modellerna var 

statistiskt signifikant; modell: 1 χ2(3) = 1.68, p = .64. modell 2: χ2(2) = 6.46, p = .26. Detta innebär 

att sannolikheten att ha en relationell upplevelse inte ökar signifikant för de som fått oxytocin 

jämfört med de som fått placebo.   

 

Det fanns en statistisk tendens till en interaktionseffekt mellan oxytocin och undvikande som 

påverkar förekomsten av relationella upplevelser, om man har ett poäng högre på dimensionen 

undvikande och får oxytocin så ökar oddset att få en relationell upplevelse med 2,1 gånger, jämfört 

med om man inte får oxytocin (p = .068, CI = .95 – 4.78). 

 

För mer detaljerad resultatredovisning av analyser och resultat avseende oxytocins påverkan på 

förekomst av relationella upplevelser, se Bilaga 7. 

 

Explorativa tester av övriga effekter av oxytocin på relationella upplevelser 

För att vidare undersöka vilka effekter oxytocin har på relationella upplevelser i sensorisk 

deprivation gjordes en kategorisering utifrån huruvida de relationella upplevelserna beskrevs som 

negativa eller inte. De deltagare som hade haft minst en relationell upplevelse delades in i två 

grupper, de som beskrev de relationella upplevelserna som negativa och de som beskrev de 

relationella upplevelserna som positiva eller neutrala, se tabell 4.  
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Tabell 4. Antal deltagare som beskrev sina relationella upplevelser som positiva/neutrala eller 

negativa uppdelat i behandling med oxytocin eller placebo.  

 
upplevelse oxytocin 

 

placebo totalt 

positiv/neutral  

 

24 12 36 

negativ  

 

15 22 37 

totalt 39 34 73 

Notering: N = 73. I denna sammanställning undersöktes emotionell uppfattning av de relationella 

upplevelserna, därav är enbart de deltagare som hade relationella upplevelser inkluderade.  

 

Då variablerna var dikotoma gjordes ett Chi-två test med två variabler för att undersöka om det 

fanns något samband mellan typ av behandling (oxytocin kontra placebo) och negativa kontra 

positiva/neutrala relationella upplevelser. Resultatet av Chi-två testet visade att det fanns ett 

signifikant samband mellan dessa variabler, 𝝌²₁𝝌= 5,0 (p = .025). Sambandets styrka, beräknad 

med Phi-koefficienten var -0,26. De som fick oxytocin hade i lägre utsträckning negativa 

relationella upplevelser och i högre utsträckning positiva/neutrala upplevelser jämfört med de som 

fick placebo. 

 

Explorativa tester avseende anknytningsmönster 

För ytterligare ett explorativt test grupperades deltagarna utifrån anknytningsmönster enligt 

instruktioner av Brennan, Clark och Shaver (1998) i grupperna trygg (secure), upptagen 

(preoccupied), avfärdande (dismissing) och rädslofylld (fearful), se tabell 5. Detta för att få 

möjligheten att undersöka det specifika mönstret av att ha högt på en av anknytningsdimensionerna 

och lågt på den andra. 

 

Tabell 5. Deltagare indelade enligt anknytningsmönster uppdelade på oxytocin respektive 

placebo. Redovisat antal individer med relationell upplevelse och medelvärden för antal 

relationella upplevelser i respektive grupp. 

 antal individer 

antal individer med relationell 

upplevelse 

medelvärde för antal 

relationella upplevelser 

  placebo oxytocin alla placebo oxytocin alla placebo oxytocin alla 

trygg 23 20 42 13 (57%) 12 (60%) 24 (57%) 1.22 1 1.1 

upptagen 13 7 20 11 (85%) 4 (57%) 15 (75%) 2.55 2.43 2.5 

avfärdande 12 12 24 7 (58%) 9 (75%) 16 (67%) 1.67 1.33 1.5 

rädslofylld 9 19 28 4 (44%) 14 (74%) 18 (64%) 0.56 1.58 1.25 

total 57 58 114 35 39 73 1.43 1.5 1.46 
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Tabell 5 visar att gruppen upptagen hade fler relationella upplevelser än övriga och gruppen trygg 

hade det lägsta antalet. I gruppen upptagen hade 75% av deltagarna relationella upplevelser, 

jämfört med 57% av de trygga, 67% av de avfärdande och 64% av de rädslofyllda. Dessa skillnader 

var inte statistiskt signifikanta enligt en logistisk regression. 

Då antal relationella upplevelser inte var normalfördelade utfördes ett Kruskall-Wallis-test för alla 

deltagare i varje anknytningsgrupp, det vill säga oberoende om de fått oxytocin eller placebo. 

Kruskall-Wallis är ett icke-parametriskt test för att jämföra medelvärden mellan multipla grupper. 

Detta visade att skillnaden mellan de olika grupperna inte var statistiskt signifikant, även om en 

statistisk trend kunde skönjas (p = .08). Ett Mann-Whitney-test, det vill säga ett icke-parametriskt 

test för att jämföra medelvärden mellan två grupper, visade att skillnaden i antal relationella 

upplevelser mellan grupperna trygg (secure) och upptagen (preoccupied) var statistiskt signifikant 

(p = .01). Detta resultat är enbart att betrakta som explorativt då Kruskall-Wallis-testet inte var 

signifikant och således kan inga bestämda slutsatser dras.   

 

Att undersöka oxytocins påverkan på grupper med olika anknytningsmönster innebar att deltagarna 

delades in i 8 olika grupper (placebo respektive oxytocin x anknytningsmönster), se tabell 5. Detta 

innebär att antalet deltagare i varje grupp blir få och fördelningen mellan grupperna blir ojämn. 

Därav var det inte lämpligt att genomföra statistiska analyser och således kan inga slutsatser dras 

kring eventuella interaktionseffekter mellan typ av behandling och anknytningsmönster på 

relationella upplevelser. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns några samband mellan oxytocin, 

relationella upplevelser och anknytning samt hur detta eller dessa samband i så fall såg ut. 

Hypoteserna var att oxytocin på grund av dess sociala och emotionella påverkan (Ma et al., 2016) 

skulle öka deltagarnas relationella upplevelser i den sensoriska deprivationen och att anknytning 

skulle moderera denna påverkan, då anknytning i tidigare studier setts moderera oxytocins effekter 

(Bartz et al., 2010; 2011). 

 

Den första hypotesen, att oxytocin ger fler relationella upplevelser än placebo under sensorisk 

deprivation, fann vi inte något stöd för i vårt resultat. Det fanns inte heller något stöd för att 

oxytocin ökar sannolikheten att ha relationella upplevelser jämfört med placebo. Däremot visade 

explorativa tester att de som fick oxytocin i lägre utsträckning hade negativa och i högre 

utsträckning positiva/neutrala relationella upplevelser, jämfört med de som fick placebo. 

  

Vad gäller anknytningsdimensionerna ångest och undvikande fann vi inget stöd för att de 

modererar effekterna av oxytocin på relationella upplevelser i sensorisk deprivation. Vid 

explorativa tester avseende anknytningsmönster fann vi att det fanns en tendens till att deltagare 



 

31 

 

med anknytningsmönstret upptagen utmärkte sig med fler relationella upplevelser än övriga 

deltagare. 

 

Resultatdiskussion 

Effekterna av oxytocin har i studier visat sig påverkas av kontextuella faktorer (Bartz et al., 2011; 

Olff et al., 2013). Den kvalitativa undersökningen visade att hälften av de som beskrev relationella 

upplevelser även beskrev någon form av obehag, från ensamhet till panikkänslor, och vissa 

deltagare beskrev även muntligt för testledaren om upplevt obehag av den sensoriska deprivationen 

(Skragge, 2017). Designen med sensorisk deprivation och priming var avsedd att öka deltagarnas 

mottaglighet i stunden för andliga, mystiska och ovanliga upplevelser som upplevd närvaro. 

Deltagares obehagliga upplevelse av situationen kan ha gjort att designen inte fungerade som avsett 

och förklara det uteblivna resultatet genom att oxytocin inte fick den väntade ökningen av socialt 

fokus, utan att det istället var oxytocins emotionella påverkan som stärktes. För dessa upplevelser 

var kanske inte relationella upplevelser det rätta utfallsmåttet. Detta resultat går i linje med 

resultatet på den första delen av studien och dess utfallsmått andlighet, mystiska upplevelser och 

upplevd närvaro (Skragge, 2017; Cortes et al. 2018). Skragge (2017) resonerar i sin uppsats om att 

en anledning till detta skulle kunna vara att den sensoriska deprivationen upplevdes som obehaglig 

och i viss mån skrämmande jämfört med van Cappellens upplägg med meditation istället för 

sensorisk deprivation. Detta skulle kunna göra deltagarna mindre responsiva för den interpersonella 

effekten av oxytocin som viss forskning menar gynnar känslan av samhörighet och därmed 

andlighet (Hoolbrock et al., 2015; van Cappellen et al., 2016). Detta ger mer tyngd åt resonemanget 

om att den obehagliga upplevelsen gjort deltagarna mindre responsiva för oxytocins interpersonella 

effekt och därmed möjligen gjorde att förväntat resultat uteblev. Endast ett fåtal beskrev 

samhörighet och den beskrivna upplevda närvaron handlade i stor utsträckning om något 

skrämmande eller obehagligt. Forskning om oxytocin visar även att personers emotionella 

uppfattning av situationen kan förklara motsägelsefulla resultat (Wang, Yan, Li, & Ma, 2017). 

 

De statistiska analyserna visade inte heller några signifikanta resultat för 

anknytningsdimensionerna ångest och undvikandes modererande effekter på oxytocin. En möjlig 

orsak till detta skulle kunna vara de effekter som sågs var svaga och därmed skulle antalet deltagare 

i studien kunna vara otillräckligt, då det för att kunna visa på svaga sambands effekter krävs större 

stickprovsstorlekar.  

 

Vid upptäckten av att många deltagare beskrev den sensoriska deprivationen som obehaglig 

beslutades att undersöka detta vidare genom ett explorativt test. Ett chi-två test visade att de som 

fick oxytocin hade signifikant färre negativa och fler positiva/neutrala relationella upplevelser än 

de som fick placebo, vilket går i linje med van Cappellens resultat att oxytocin ger mer positiva 

känslor under och efter en meditation jämfört med placebo (van Cappellen et al, 2016). Detta 

resultat stämmer också med forskning som visar att oxytocin kan minska reaktivitet av negativa 

affekter samt öka affektreglering (Ma et al., 2016). Det går även att resonera kring detta resultat 

utifrån ett anknytningsperspektiv.  
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Den sensoriska deprivationen innehöll mörker och upplevd ensamhet, vilka är naturliga stimuli 

som kan aktivera rädslosystemet och i sin tur anknytningssystemet (Granqvist & Kirkpatrick, 

2016). Detta skulle kunna innebära att den sensoriska deprivationen aktiverade deltagares 

anknytningssystem. I de hierarkiska och logistiska regressionsanalyserna avseende 

anknytningsdimensionernas modererande påverkan på oxytocin, undersöktes även eventuella 

samband mellan enbart anknytning och relationella upplevelser. Där sågs att de med högre ångest 

hade högre nivåer på båda utfallsmåtten för relationella upplevelser. För undvikande gällde det 

omvända, högre undvikande gav färre och mer sällan relationella upplevelser. Samma analyser 

visar att de med hög ångest som fick oxytocin hade färre relationella upplevelser, medan de med 

högt på undvikande som fick oxytocin fick fler relationella upplevelser, än motsvarande 

placebogrupper.   

 

Då de som fick oxytocin hade signifikant färre negativa relationella upplevelser och de som fick 

placebo signifikant fler, skulle detta skulle kunna innebära att de med hög ångest som får oxytocin 

får färre relationella upplevelser men att de i större utsträckning är positiva eller neutrala. Och de 

med mer undvikande som får oxytocin får fler relationella upplevelser men att dessa är positiva 

eller neutrala. 

 

Utifrån ett anknytningsperspektiv skulle man kunna tänka att i en obehaglig/skrämmande situation 

så får de med högre ångest ett överaktiverat anknytningsbeteende med negativt relationsfokus som 

exempelvis rädslor att bli övergiven, vilket blir till fler relationella upplevelser. Forskning visar att 

oxytocin kan ge en ökad upplevelse av trygg anknytning (Buchheim et al., 2008) vilket skulle 

kunna förklara att de relationella upplevelserna blir färre då dessa ångestdrivna upplevelser uteblir. 

De med ett högt undvikande har som anknytningsbeteende att stänga av fokus på relationer i en 

obehaglig situation. Här kan den tryggare upplevelsen som oxytocin kan ge istället leda till att 

denna avstängning minskar vilket ger fler relationella upplevelser. Denna tanke stärks av att dessa 

upplevelser blir positiva eller neutrala.  

Det bör emellertid observeras att många av de samband som beskrivs i denna del inte var statistiskt 

signifikanta och därmed kan vara resultat av en slump; här diskuteras det för att generera hypoteser 

för att vidare forskning, särskilt för utforskande av det signifikanta resultatet på det explorativa 

testet som visade att de som fick oxytocin i större utsträckning hade positiva/neutrala upplevelser 

och att de som fick placebo i större utsträckning hade negativa relationella upplevelser. 

 

Tidigare forskning visar att effekterna av tillfört oxytocin modereras av vilken typ av 

anknytningsmönster deltagarna hade (Bartz, Zaki, Ochsner et al., 2010). Då en indelning utifrån 

anknytningsmönster samt utifrån oxytocin och placebo i denna studie resulterade i ojämnt 

fördelade, och i vissa fall väldigt små grupper, kunde inga liknande analyser genomföras. 
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Metoddiskussion 

 

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats (mixed methods approach) 

För att kunna besvara forskningsfrågan användes en kombinerad kvalitativ och kvantitativ ansats 

(mixed methods approach). Den första hypotesen var att oxytocin ger fler relationella upplevelser. 

För att kunna pröva denna hypotes krävdes en definition av relationella upplevelser samt ett 

kvalitativt undersökande om deltagarna hade några sådana. Därefter kunde den kvalitativa 

informationen transformeras till data möjliga att användas i kvantitativa analyser. Fördelarna med 

att kombinera metoderna var att det var möjligt att upptäcka intressanta saker i det kvalitativa 

materialet som senare kunde användas i explorativa analyser, som i detta fall upptäckten av 

negativa relationella upplevelser. Det går inte att dra några tillförlitliga slutsatser utifrån resultaten 

av den explorativa analysen, då det föreligger en risk för massignifikans på grund av många 

hypotesprövningar (Wacker, 2017) men de kan ge intressanta uppslag för vidare forskning.  

 

Den kvalitativa delen av analysen kan berika och förbättra förståelsen av den undersökta 

utfallsvariabeln relationella upplevelser, genom att den ger läsaren en mer levande bild av 

deltagarnas beskrivna upplevelser. Att be deltagarna beskriva sin upplevelse helt fritt ger en högre 

validitet än att be dem svara på av forskaren förutbestämda frågor. Med en kombinerad ansats blir 

det dessutom möjligt att, utöver att bara beskriva data, även kunna uttala sig om hur variabler 

förhåller sig till varandra genom statistiska analyser. Denna studie hade dessutom en experimentell 

design, vilket möjliggör att uttala sig om orsakssamband. 

 

En nackdel med kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod är att det blir mycket data, vilket gör 

att resultatet kan försvinna eller bli otydligt för läsaren.  

 

Kvalitativ metod 

Fördelarna med att använda en deduktiv teoribaserad kodmall var att vi därmed tydligt kunde 

definiera begreppen utifrån teori och därefter testa dem på en population. Detta skulle kunna vara 

särskilt relevant då relationella upplevelser inte är ett sedan tidigare väldefinierat begrepp. Den 

deduktiva kodmallen möjliggjorde en uträkning av interbedömmarreliabilitet, vilket säkerställde 

att de två kodarna kodat materialet på liknande sätt. Det möjliggjorde även att det kvalitativa 

resultatet kunde användas för statistiska analyser. 

 

En nackdel med att använda en deduktiv kodmall var att kodmallen inte helt stämde överens med 

materialet. Inga inre arbetsmodeller kodades i materialet. Detta tema visade sig kräva alltför 

mycket tolkande för att kunna appliceras på utsagorna. Materialet innehöll endast enstaka 

beskrivningar av samhörighet. I den första delen av studien mättes “interconnectedness” i 

frågeformulär om andliga upplevelser som deltagaren har upplevt i sitt liv (Cortes et al., 2018). Det 

visade sig att upplevelser av den här typen endast förekom i enstaka fall under den sensoriska 

deprivationen. En anledning till detta kan tänkas vara att den upplevda närvaron mestadels beskrevs 

som obehaglig. Kan det vara så att det krävs en mindre skrämmande situation för att aktivera 
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upplevelser och känslor av samhörighet? Vi tänker att detta tema trots allt var relevant att undersöka 

och fyllde sin funktion i kodmallen. 

 

Kodmallen utformades utifrån teori om anknytning och forskning om samhörighet. Då detta är 

första gången, vad vi känner till, relationella upplevelser undersöks kvalitativt kan det vara så att 

detta inte alls är en relevant variabel som utfallsmått. Det kan även vara så att relationella 

upplevelser är ett relevant utfallsmått men med en annan, eller en snävare definition. 

Begreppsvaliditeten är därför svår att uttala sig om.  

 

Vad gäller reliabiliteten, det vill säga noggrannheten i mätningen av de relationella upplevelserna, 

tänker vi att kodmallen fångade upp utsagor som gick utanför koderna genom koden övriga 

relationella teman. På så sätt anser vi att reliabiliteten vara tillräckligt god.  

 

Det kvalitativa resultatet visar vad deltagarna hade för relationella upplevelser under sensorisk 

deprivation efter priming och antingen tillfört intranasalt oxytocin eller placebo. Denna situation 

är väldigt specifik och huruvida detta resultat går att generalisera till andra situationer är svårt att 

uttala sig om. 

 

Kvantitativ metod 

Utfallsvariabeln antal relationella upplevelser kan inte förväntas vara normalfördelad på grund av 

en golveffekt, genom att många deltagare inte hade några relationella upplevelser. Detta innebär 

en risk att statistiska analyser inte får tillförlitliga resultat, genom att risken för typ II-fel ökar 

(Fayers, 2011). Denna risk vägdes mot fördelen att vara konsekvent med metoden i den tidigare 

studien i experimentet och ett beslut togs att genomföra analysen. Detta innebär att vi kan ha nått 

slutsatsen om att det inte finns några signifikanta samband mellan de undersökta variablerna och 

antalet relationella upplevelser trots att sådana samband de facto föreligger i populationen. Den 

logistiska regressionsanalysen, som undersökte utfallsmåttet relationella upplevelser som en 

dikotom variabel, dvs om deltagarna hade haft minst en relationell upplevelse eller inte och som 

inte kräver normalfördelade data, visade inte heller några statistiskt signifikanta samband vilket 

skulle kunna bekräfta resultatet från den hierarkiska regressionsanalysen.  

 

De explorativa testerna visade på intressanta resultat men som nämnts ovan går det inte att dra 

några tillförlitliga slutsatser utifrån dessa tilläggstester. 

 

I denna studie mäts anknytning genom anknytningsdimensionerna ångest och undvikande med 

hjälp av självskattningsformulär. Både anknytningsintervjun (Adult Attachment Interview: Main, 

Hesse, & Kaplan, 2005) och ECR har i studier visat god reliabilitet och validitet men kritiserats då 

de två metoderna inte korrelerar med varandra. Detta beror på att anknytningsintervjun mäter 

föräldra-barn-relationer, är retrospektiv och mäter på en mer omedveten nivå, medan 

självrapportering mäter anknytning till vänner och kärlekspartner och mer på en medveten nivå 

(Simpson & Rholes, 1998). De mäter samma bakomliggande konstrukt men på olika vis då 



 

35 

 

anknytningsintervjun relaterar till mer generellt interpersonellt beteende medan 

anknytningsdimensionerna korrelerar mer med specifikt beteende vid situationer då 

anknytningssystemet är aktiverat. Det har gjort att man i studier sett att de två metoderna korrelerar 

med olika aspekter av samma utfallsvariabler (Crowell et al., 2016). 

Båda metoderna rekommenderas i forskning och val av metod bör utgå från forskningsfrågan 

(Crowell et al., 2016). I denna studie användes ENR då det var den vuxna anknytningen som 

åsyftades och det enklare genomförandet möjliggjorde att ha fler undersökningspersoner vilket gav 

experimentet större statistisk power, samt att vår analys behandlar material på en manifest nivå. 

 

Framtida forskning 

Något som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare är ifall relationella upplevelser i 

sensorisk deprivation handlar om ett aktiverat anknytningssystem. I tabellen över olika 

anknytningsmönster kan ses att de mer tryggt anknutna har färre relationella upplevelser, vilket i 

sådana fall skulle kunna innebära att de istället ägnar sig åt utforskande. Detta stämmer överens 

med att innehållet i det icke-relationella kvalitativa materialet främst bestod av beskrivningar av 

inre och yttre fenomen som färger, ljus, ljud, inre bilder, kroppssensationer och fantasier, vilket 

skulle kunna ses som ett utforskande av situationen. En annan intressant tendens är att de med 

anknytningsmönstret upptagen (preoccupied) hade fler relationella upplevelser vilket stärker 

antagandet om att ökad ångest ger fler relationella upplevelser. Om detta går det i denna studie inte 

att dra några slutsatser, utan det måste först undersökas vidare. 

 

Slutsats 

Studien bidrar till mer osäkerhet kring effekterna av oxytocin genom att hypotesen om att oxytocin 

ger fler relationella upplevelser inte kunde styrkas. Den kvalitativa undersökningen visade att 

hälften av deltagarna som upplevde relationella upplevelser beskrev dessa som negativa, från 

obehag till panikartade känslor. Det kan vara detta som gjorde att studiens design med sensorisk 

deprivation och priming inte lyckades öka deltagarnas mottaglighet i stunden för andliga, mystiska 

och ovanliga upplevelser som upplevd närvaro, och därmed inte öka deltagarnas sociala fokus, 

vilket skulle kunna förklara bristen på resultat. 

 

En explorativ analys visade att de som fick oxytocin i lägre utsträckning hade negativa och i högre 

utsträckning positiva/neutrala relationella upplevelser, jämfört med de som fick placebo. Den 

generellt sett mer negativa uppfattningen av situationen skulle möjligen kunna vara en bidragande 

orsak till att de effekter som setts av oxytocin i vissa tidigare studier uteblev. 

 

Vad gäller anknytning fanns i resultatet inga statistiskt signifikanta samband eller 

interaktionseffekter, om än en tendens till att deltagare med anknytningsmönstret upptagen 

utmärkte sig med fler relationella upplevelser än övriga deltagare.  
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Bi laga 1  

 

Beskrivning av den deduktiva kodmallen med redovisning av varje kods koppling till teori och 

forskning.  

 

 

1. Upplevd närvaro 

Ett av utfallsmåtten i den första delen av studien var upplevd närvaro (the sensed presence of a 

sentient being). Tre frågor användes för att mäta förekomsten av detta. En fråga var hämtad från 

“The Exit scale” (Persinger et al., 2000) och de andra två skapades för att fånga förnimmelsen av 

upplevd närvaro av ett annat medvetande (Cortes et al. 2018). Frågorna löd: “Jag kände närvaron 

av någon eller något”. “Jag kände närvaron av ett annat väsen”. “Jag upplevde det som att någon 

var där”. Resultatet visade att det fanns deltagare som hade haft relationella upplevelser av den här 

typen under den sensoriska deprivationen (Cortes et al. 2018). Detta tema var tänkt att undersöka 

dessa upplevelser kvalitativt för att möjliggöra ytterligare utforskning. 

Temat Upplevd närvaro (1.) var avsett att fånga upplevd närvaro av ett annat medvetande i rummet 

och skiljde sig därmed från en allmän känsla att vara sammankopplad eller att känna samhörighet 

med något eller någon annan något större än en själv. Dessa upplevelser återkommer i temat 

samhörighet (4.). 

 

Gud som icke-kroppslig anknytningsperson upplevs och beskrivs i en mängd religiösa 

sammanhang som alltid närvarande och tillgänglig (Granqvist & Kirkpatrick, 2013). Forskning 

visar att personer som beskriver sig som andliga samt de som erfarit ovanliga upplevelser tidigare, 

hade dessa upplevelser i större uträckning än andra under experiment med sensorisk deprivation 

(Andersen et. al., 2014). Under under-temat högre makt (1.1.) avsågs dessa utsagor att kodas som 

religiös (1.1.1.) då personen beskrev en religiös figur exempelvis gud, änglar eller andeväsen, och 

som icke religiös (1.1.2.) vid beskrivningar av icke-religiös andlig närvaro eller odefinierad högre 

makt. 

 

Undertemat person (1.2.) var avsett att användas då undersökningsdeltagarna beskrev en upplevd 

närvaro av en person i rummet, från en anknytningsperson till en obekant. Från och med de tidiga 

vuxenåren flyttas vanligtvis den mest centrala anknytningen från föräldrar till vänner och 

kärlekspartners (Granqvist & Kirkpatrick, 2016), därav finns förälder/omvårdnadsperson (1.2.1.), 

romantisk partner (1.2.2.), syskon (2.1.3.), barn (2.1.4.), annan familjemedlem/släkting (2.1.5.) 

samt vän (1.2.6.).  Koderna bekant person (1.2.7.) samt okänd person (1.2.8.) var tänkta att 

användas för att särskilja anknytningsrelationer från andra relationer. Samtliga koder var avsedda 

att användas i de fall personerna nämns, det handlar således om personer som potentiellt skulle 

kunna vara anknytningspersoner, då individens faktiska anknytningspersoner är okända. 

 

Undertemat annat objekt (1.3.) bestod av koderna husdjur (1.3.1), annat djur (1.3.2.), annan 

varelse (1.3.3) samt odefinierat (1.3.4.). Då det finns teorier om att husdjur kan fungera som 
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anknytningsobjekt (Zilcha-Mano et. al., 2012), delades husdjur och annat djur upp i olika koder. I 

en studie har personer under sensorisk deprivation beskrivit upplevd närvaro i form av djur 

exempelvis ormar samt väsen eller en maskulin energi (Andersen et al., 2014), det vill säga väsen 

som inte per definition är en högre makt. Koden annan varelse (1.3.3.) var tänkt att fånga väsen 

eller upplevelser av andra varelser som inte representerar en högre makt.  Koden odefinierat 

(1.3.4.) var tänkt att fånga en generell känsla av upplevd närvaro (Andersen et al., 2014) som 

antingen inte ryms under någon av de andra koderna eller som är svår att sätta ord på, då denna 

form av upplevelser kan vara svåra att benämna språkligt (Hood, 1975). 

 

Möjlig upplevd närvaro (1.4.) var det sista undertemat i denna kategori. Det som avsågs kodas här 

var utsagor då deltagaren beskrev ex rädsla eller misstankar om att någon var i rummet eller skulle 

komma in i rummet. 

 

2. Kognitiv upplevelse 

I temat kognitiv upplevelse avsågs att fånga relationella kognitiva upplevelser, det vill säga tankar 

på någon eller något. Dessa koder var avsedda att användas då personer eller objekt förekom i 

utsagorna. 

 

Med ökad kognitiv förmåga blir anknytningsbeteendet mer och mer osynligt och möjliggör tröst 

genom mentala föreställningar av anknytningspersoner (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). Den 

sensoriska deprivationen i experimentet gjorde att mörker och ensamhet var centrala stimuli. Dessa 

tillhör de naturliga stimuli som ofta aktiverar människors rädslosystem vilket liksom 

anknytningssystemet har beskydd som sin centrala funktion. Rädslosystemet startar 

anknytningsbeteenden såsom att tänka på anknytningspersoner (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). I 

denna studie hade dessutom hälften av deltagarna fått intranasal oxytocin. Oxytocin har i en mängd 

studier visat kopplingar till ökat anknytningsbeteende (t.ex. Feldman, 2017; Grigorenko, Warren, 

Lerner, & Phelps, 2011). 

 

I undertemat tänker på anknytnings-/omvårdnadsobjekt (2.1.) avsågs att koda, liksom i temat 

upplevd närvaro, förälder/omvårdnadsperson (2.1.1.), romantisk partner (2.1.2.), syskon (2.1.3.), 

barn (2.1.4.), annan familjemedlem/släkting (2.1.5.), vän (2.1.6.) samt husdjur (2.1.7.). 

 

Studier har visat att även om sambandet mellan oxytocin och social kognition är komplext, så finns 

det ett tydligt samband (Harris & Carter, 2013, Van IJzendoorn et al., 2012; Bartz et. al., 2011) 

Därav avsågs även tankar på andra personer (2.2.) att kodas, dessa delades upp i bekant (2.2.1.) 

för de fall där undersökningsdeltagaren kände till personen men inte hade en relation till 

densamma, exempelvis en skådespelare eller busschauffören, respektive obekant (2.2.2.). 

 

Begreppet övergångsobjekt myntades av Winnicott (1993). Med detta menas ett objekt som 

fungerar som en brygga mellan fantasi och verklighet. Ett övergångsobjekt blir till en symbol för 

det verkliga (anknytnings)objektet och kan användas för att få tröst och uppleva trygghet i 



 

44 

 

anknytningspersonens frånvaro. Ett övergångsobjekt kan spela en viktig roll i övergången från att 

behöva en fysisk anknytningsperson närvarande till en inre förmåga till känsloreglering.  Det 

konkreta övergångsobjektet avladdas så småningom men tillgången till övergångsutrymmen som 

platser är viktiga för senare kreativitet. I utformandet av kodmallen användes koden 

övergångsobjekt (2.3.1) under undertemat tänker på annat objekt (2.3.). För att något ska 

kvalificeras till att vara övergångsobjekt krävs att personen på något sätt tydliggör objektets 

relationella värde, dvs att personen förklarar vad denna plats/objekt betyder för dem. 

Undertemat kompletterades med koden djur (2.3.2) då djur förekommit i personers berättelser från 

sensorisk deprivation (Andersen et. al., 2014). Koden annan varelse (2.3.3.) var, precis som under 

upplevd närvaro, tänkt att fånga väsen eller upplevelser av andra varelser som inte representerar en 

högre makt. Koden annat (2.3.4) var avsedd för övriga relationella objekt. 

 

Med ökad kognitiv förmåga kan människor utveckla en anknytningsrelation med någon form av 

högre makt eller gud. Denna är inte grundad i faktisk fysisk närhet till omvårdnadspersonen men 

har i studier visat sig psykologiskt fungera som en anknytningsrelation. Detta ses exempelvis 

genom behovet av närhet till gud, att gud fyller en funktion som en säker hamn och trygg bas, samt 

att gud, liksom en anknytningsperson, uppfattas som klokare och starkare samt kan fungera som 

ett surrogat till andra anknytningspersoner (Granqvist & Kirkpatrick, 2016). Då Sverige är ett i hög 

utsträckning sekulariserat land var undertemat tänker på en högre makt (2.4) uppdelat på religiös 

(2.4.1), exempelvis gud samt icke-religiös (2.4.2.) i de fall en undersökningsperson satte ord på en 

högre makt, exempelvis andevärlden, utan tydlig religiös anknytning. 

 

Freud ansåg att sexualiteten var en medfödd drift som sökte ett objekt för tillfredställelse. Objekt-

relationsteoretiker såg sexualiteten som sekundär och att den uppstod i objektrelationer. Oavsett 

teoretisk inriktning kan sexualitet ses som en relationell upplevelse då den söker ett objekt i 

verkligheten eller i fantasin/i det inre (Harding, 2001). Undertemat tankar med sexuellt innehåll 

(2.5) var avsedd att användas för alla utsagor med innehåll kopplat till sexualitet. 

 

3. Affekt och emotion 

Känslan av trygghet är fundamental i anknytningen, till och med viktigare än den faktiska närheten 

(Wallin, 2007). Bowlby (1969/1982) menade att känslor är individens intuitiva värdering av 

antingen den egna organismens inre tillstånd eller av den omgivande situationen som individen 

befinner sig i. Affekter och emotioner togs med i kodmallen för deras centrala funktion i 

anknytningsrelationer och andra relationer/relationella upplevelser. Utformandet av koderna utgick 

från Tomkins grundaffekter (Tomkins, 1964) med tillägg av ett antal affekter som kunde kopplas 

till anknytningsteorin (Granqvist & Kirkpatrick, 2016), forskning om upplevelser av samhörighet 

(Yaden et al., 2017) samt förmodade effekter av oxytocin (Olff et al., 2013; Feldman, 2017; Ma et 

al., 2016; Dewall et al., 2014; Shamay et al. 2009). 

 

Då avsikten var att koda relationella upplevelser, kodades alla affekter som i sig ansågs ha en 

relationell innebörd. Dessa var kärlek (3.1.1), trygghet (3.1.2), ensamhet (3.2.1), skam (3.2.2.), 
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rädsla (3.2.3), obehag (3.2.4), ångest (3.2.5.) och sorg (3.2.6).  För att övriga affekter skulle kodas 

krävdes att dessa uppgavs i en relationell kontext, exempelvis “jag kände mig arg när jag tänkte på 

min mor”. 

 

Kärlek (3.1.1) innebär även i sin mildaste form en riktning, ett intresse för någon eller något 

(Brown, 2012) och kan därav ses som relationell. Trygghet (3.1.2) kan uppnås genom dyadisk 

affektreglering då en omvårdnadsperson kan fungera som en trygg bas och säker hamn. Denna 

trygghet kan då barnet utvecklas kognitivt bli till en inre mental funktion och trygghet kan då 

uppnås hos en individ i kontakt med sig själv (Sroufe, 2016), vilket gör att trygghet kan anses ha 

en relationell aspekt. 

 

Ensamhet (3.2.1.) delas upp i emotionell och social ensamhet. Emotionell ensamhet är 

känslan/upplevelsen av att sakna de relationer eller den kvalitet på relationerna man önskar, medan 

social ensamhet är individens faktiska, mätbara situation av relationer. Forskning visar att det är 

den emotionella ensamheten som har koppling till psykisk ohälsa som depression (Dell, Pellham, 

& Murphy, 2019). Skam (3.2.2) ses som den mest sociala av Tomkins grundaffekter. Den uppstår 

i relation till andra så att individen ska kunna anpassa sitt beteende för att skydda sina relationer. 

Skam reglerar därav närhet och distans till andra (Lewis, 2008). Anknytningssystemet är inte 

aktiverat konstant utan startar vid fara. Rädsla (3.2.3), obehag (3.2.4) och ångest (3.2.5.) är några 

av de emotioner som aktiverar anknytningssystemet och riktar in individen på att söka trygghet 

antingen genom ett yttre objekt i form av en anknytningsperson eller senare genom ett inre objekt 

(Cassidy, 2016). Detta gör att dessa emotioner kan ses ha en relationell komponent även om den 

kan vara mer omedveten till sin karaktär. Sorg (3.2.6.) anses relationell då sorg innebär en smärtsam 

förlust av ett värderat ”objekt” vilket individen hade en personlig relation till.   

 

Temat Affekt och emotion delades upp i positiva, negativa och neutrala affekter samt undvikande 

av affekt som underteman. Positiva affekter (3.1.) bestod av koderna kärlek (3.1.1.), trygghet 

(3.1.2.), glädje (3.1.3.) och lugn (3.1.4.) som kan kopplas till trygg anknytning. Koden intresse 

(3.1.5.) är kopplad till utforskande som är en central del av anknytningssystemet (Granqvist & 

Kirkpatrick, 2016). Kärlek kan också tillsammans med lycka (3.1.6.) och frihet (3.1.7.) kopplas 

antingen till samhörighet eller minskad betydelse av det egna jaget (Yaden et al., 2017). Oxytocin 

har i studier visat effekter i form av påverkan på flertalet positiva affekter (Olff et al., 2013; 

Feldman, 2017). Undertemat kompletterades med koden annan/odefinierad (3.1.8.) för andra 

positiva affekter/emotioner samt då den positiva affekten inte definierades.    

 

Negativa affekter (3.2.) bestod av koderna, ensamhet/isolering (3.2.1.), skam (3.2.2), rädsla 

(3.2.3.), obehag (3.2.4.), ångest (3.2.5.) och sorg (3.2.6.). Dessa kompletterades med ilska (3.2.7.) 

och avsmak/avsky (3.2.8.) för att möjliggöra kodning av alla de grundläggande affekterna 

(Tomkins, 1964) samt koden annan/odefinierad (3.2.9.). Forskning visar att oxytocin kan minska 

reaktivitet av negativa affekter samt öka affektregleringen, men hos vissa individer kan intranasalt 

oxytocin även öka antisociala beteenden som våld och avundsjuka (Ma et al., 2016; Dewall et al., 
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2014). I en situation som ses som positiv kan intranasalt oxytocin främja en känsla av 

välbefinnande medan i en situation som upplevs som fientlig kan det tvärtom leda till mer ilska 

(Olff et al., 2013).   

 

Kodmallen kompletterades sedan med den sista av de grundläggande affekterna förvåning (3.3.1.) 

(Tomkins, 1964) samt koden annan/odefinierad (3.3.2.) i undertemat neutral (3.3.). 

 

Under-temat Undvikande av affekt (3.4.) var avsett att koda aktiv avstängning av affekt. Det som 

avsågs var beskrivningar av någon form av undvikande strategi för att slippa negativa affekter. 

Detta antogs vara intressant då undvikande av affekt är vanligt vid otrygg anknytning, särskilt vid 

undvikande anknytning (Wallin, 2007). Det har i fysiologiska och beteendestudier visat sig att 

deaktivering av anknytningssytemet är en vanlig beteendestrategi vid undvikande anknytning 

(Crowell et al., 2016). 

 

4. Samhörighet 

Resultatet från den första delen av studien visar att deltagare beskriver en andlig dimension i livet 

kopplad till “interconnectedness” (Cortes et al., 2018), som är en delskala i “Spiritual 

transcendence scale” (Piedmont, 1999). För att kvalitativt undersöka dessa men även närliggande 

typer av upplevelser valdes det bredare begreppet samhörighet (4.) som tema i kodmallen. 

 

Samhörighet är den valda översättningen av connectedness som även kan översättas med att vara 

sammankopplad med något. Upplevelsen av att vara sammankopplad med något större som 

överstiger här och nu är en central del av andlighet, vilket kan upplevas som en fundamental enhet 

mellan en själv och naturen, i harmoni med hela världen (Piedmont, 1999) med djupare delar av 

självet (Andersen, 2014) eller som en del av en gudomlighet (Hill & Pargament, 2003). Känslan 

av samhörighet eller av att vara sammankopplad med något större än en själv kan delas upp i två 

komponenter, en kopplad till självet och en relationell (Yaden et al. 2017). Dessa komponenter 

bildade två underteman, minskad betydelse av jaget (4.1.) och ökad känsla av samhörighet (4.2.). 

Själv-komponenten handlar om minskat självfokus och självmedvetenhet, som att det vardagliga 

jaget minskar i betydelse. Den relationella komponenten syftar till känslan av att vara gränslöst 

sammankopplad med människor, med omgivningen eller något större (Yaden, 2017) och är i 

analysen uppdelad i koderna djupare del av självet (4.2.1.), universum/allt (4.2.2.), naturen (4.2.3.), 

högre makt/gud (4.2.4.) mänskligheten (4.2.5) och odefinierad (4.2.6.) 

 

5. Inre arbetsmodeller (relationsmönster) 

Inre arbetsmodeller handlar om de beskrivningar och förväntningar individen har på sig själv och 

andra (Bowlby, 1973). Dessa förväntningar blir till individens upplevelse av vem hon själv och 

andra är och bildar ett relationsmönster som återupprepas i olika former, i olika relationer under 

livet (Lemma, Target, & Fonagy, 2011). De inre arbetsmodellerna är baserade på den tidiga 

omvårdnaden men fortsätter att utvecklas utifrån upplevelser och erfarenheter under hela livet 

(Simpson & Rholes, 1998). Studier har visat att vissa relationellt starka tidpunkter innebär särskilt 
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stora möjligheter, exempelvis vid en upplevelse av en trygg vuxen kärleksrelation, vid födseln av 

sitt första barn (Crowell et al., 2016) och i psykoterapi (Lemma et al., 2011). 

Dessa förväntningar kan således ses genom hur individen beskriver sig själv och andra (Lemma et 

al., 2011). Temat inre arbetsmodeller delades upp i självrepresentationer (5.1.) och 

objektrepresentationer (5.2.) som underteman. Dessa var avsedda att koda alla beskrivningar av en 

själv, eller någon annan utöver affekter exempelvis “Jag funderade på att xx varit sen, som vanligt” 

eller “Jag blir alltid osäker i såna här nya situationer”. Koderna bestod av neutral (5.1.1.), positiv 

(5.1.2.) och negativ (5.1.3.) då hur positiva respektive negativa förväntningar en individ har på sig 

själv och andra är kopplat till hur tryggt anknytningsmönster personen har (Simpson & Rholes, 

1998). 

 

6.  Övriga relationella teman 

Här avsågs att koda relationella teman som inte förutsågs utifrån teori samt andra beskrivningar 

som inte fångades upp av den deduktiva kodmallen. Syftet med detta tema var att inte förlora 

möjligheten att upptäcka det unika, icke teoretiskt förutsägbara i materialet och de utsagor som 

hamnade här var avsedda att sedan kodas induktivt.  
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Bi laga 2  

 

Justeringar av kodmallen utförda efter översiktlig genomgång av data utav extern kodare 

 

Tema Upplevd närvaro (1.) 

Tillägg av koderna: syskon (1.2.3.), annan familjemedlem/släkting (1.2.5.) och annan varelse 

(1.3.3.). Tillägg av undertemat möjlig upplevd närvaro (1.4.). 

 

Tema Kognitiv upplevelse (2.) 

Tillägg av koderna: syskon (2.1.3.), annan familjemedlem/släkting (2.1.5.), djur (2.3.2.) och annat 

relationellt objekt (2.3.3.).  

Tillägg av undertemat tankar med sexuellt innehåll (1.4.). 

 

Tema Affekt och emotion (3.) 

Justeringen innebar ett förtydligande av att enbart affekter och emotioner som ansågs i sig ha en 

relationell innebörd skulle kodas. Övriga affekter och emotioner skulle enbart kodas om de uppgavs 

i en relationell kontext för att kvalificera sig som relationella upplevelser.  

 

Det tidigare temat Övrigt ersattes med temat Övriga relationella teman (6.), då icke-relationella 

teman inte var en del av forskningsfrågan och därmed inte av intresse i denna analys. 
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Bi laga 3  

 

Beräkning av interbedömarreliabiliteten 

 

Överensstämmelsen mellan de två kodarna räknades med hjälp av Cohens Kappa (κ) enligt 

formeln: κ = (Pₐ-Pₑ)/(1-Pₑ). 

Pa = relativ observerad överensstämmelse mellan kodarna.  

Pe = hypotetisk sannolikheten för slumpmässig överensstämmelse vid aktuellt antal koder. 

Total överensstämmelse ger κ = 0 och total avsaknad av överensstämmelse ger κ = 0 

Beräkning 

Antal överensstämmande koder: 100 

Antal icke-överensstämmande koder: 27 

Totalt antal kodade: 127 

Pₐ = Antal överensstämmande koder / Totalt antal kodade = 100 / 127 = .78740157 

Pₑ = 1 / Antal koder = 1/65 = .01538462 

 

Kappa (κ) = (Pₐ-Pₑ)/(1-Pₑ) = (.78740157-.01538462)/(1-.01538462) = .77201695/.98461538 = 

.78407972 

 

κ kan tolkas som följande (Landis & Koch, 1977, Viera & Ga, 2005): 

κ-värdet 
 

Grad av överensstämmelse 

< 0.20 
 

Dålig 

0.21 - 0.40 
 

Måttlig dålig 

0.41 - 0.60 
 

Måttlig bra 

0.61 - 0.80 
 

Bra 

0.81 - 1.00 
 

Mycket bra 
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Bi laga 4  

 

Tilläggsanalyser för absorption 

 

Absorption  

I denna studie undersöktes oxytocins och anknytnings påverkan på relationella upplevelser. Då 

detta var del av en andra fas i ett större forskningsprojekt beslutades att komplettera med analyser 

utifrån resultat av den tidigare studien i projektet. Detta resultat visade att absorption hade en 

modererande effekt på oxytocin för olika utfallsvariabler av andlighet (Cortes et al., 2018). Därav 

genomfördes motsvarande hierarkiska multipla och logistiska regressionsanalyser i två modeller, 

där variablerna ångest och undvikande byttes ut mot variabeln absorption. Då detta inte var en del 

av forskningsfrågan placerades dessa analyser i denna bilaga. 

 

Absorption myntades som begrepp av Tellegen och Atkinson (1974) och beskrivs som en förmåga 

till total uppmärksamhet, att bli totalt upptagen av något. Detta möjliggör förändrade 

medvetandetillstånd. Denna förmåga kan innebära att låta sig absorberas av både yttre och inre 

stimuli, såsom en film, naturen, ett minne som upplevs som här och nu, en fantasi eller en aspekt 

av sitt själv (Tellegen & Atkinson, 1974). Absorption skulle därmed kunna antas öka relationella 

upplevelser i form av samhörighet, det vill säga känna sig sammankopplad med någon eller något. 

Absorption kan ses som en personlighetsdisposition eller ett psykologiskt konstrukt som innebär 

en öppenhet inför upplevelser, både emotionellt och kognitivt och som är relaterat till 

personlighetsdraget openness to experience i femfaktor-teorin (Roche & Mcconkey, 1990).  

  

 Tilläggsanalyser 

Tilläggsanalyserna gjordes i form av en hierakisk multipel regressionsanalys och en logistisk 

hierarkisk regressionsanalys för att undersöka om absorption hade en modererande effekt på 

oxytocin påverkan avseende antal och förekomst av relationella upplevelser. Dessa analyser 

utfördes på samma sätt som i studien tidigare beskrivna analyser med modell 1 och 2, och där 

absorption ersatte variablerna ångest och undvikande.  

 

 Hierarkisk multipel regressionsanalys 

Tabell 11. Korrelation mellan utfallsvariabeln antal relationella upplevelser och de oberoende 

variablerna behandling och absorption  

Variabler Pearson korrelation 

Korrelation p 

Antal relationella upplevelser  

Behandling 

 

-.02 .83 
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Absorption  .18 .06 

 

 

Korrelationen på 0,18 mellan absorption och antal relationella upplevelser är inte statistiskt 

signifikant (p = .06). 

 

Hierarkisk multipel regression 

För att undersöka samband och interaktionseffekter av oxytocin och behandling gjordes en 

hierarkisk multipel regressionsanalys i två modeller motsvarande de som utförts i den första delen 

i studien då absorption undersöktes. Modell bestod av steg 1 och 2, modell 2 bestod av steg 1, 2 

och 3. 

 

Utfallsvariabel: Antal relationella upplevelser 

Steg 1. Oberoende variabel: behandling 

Steg 2. Oberoende variabel: absorption. 

Steg 3. Oberoende variabel: behandling x absorption 

De totala modellerna var inte signifikanta. Modell 1: F(2,113) = 1.90, p = .16. Modell 2: F(3,113) 

= 1.29, p = .28. 

 

Tabell 12. Hierarkisk multipel regressionsanalys för variabler som predicerar antal relationella 

upplevelser. 

 
Variabler  Modell 1 Modell 2 

B SE B β B SE B β 

Relationella upplevelser       

Behandling -.15 .31 -.05 -.15 .31 -.45 

Absorption .38 .19 .18 .32 .26 .15 

Behandling x absorption  .13 .39 .43 

R2 .03 .03 

R2 change .03 .01 

F for change in R2 3.75 .12 

Notering. Absorption var i analysen medelvärdescentrerad. Inget av värdena i tabellen var 

statistiskt signifikanta (p < .05).  
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Koefficienterna är inte signifikanta, dvs vi kan inte med säkerhet säga att koefficienterna inte 

egentligen är 0. En koefficient som är 0 visar att den oberoende variabeln inte har någon effekt på 

den beroende variabeln. 

I detta fall finns en icke signifikant (p = .055) påverkan av absorption på antal relationella 

upplevelser i stickprovet. Denna innebär att ett poäng högre på personlighetsegenskapen absorption 

ger i stickprovet en ökning av relationella upplevelser på .38. Då den inte är statistiskt signifikant 

drar vi slutsatsen att vi inte kan uttala oss om ifall absorption påverkar antalet relationella 

upplevelser. Detta kan vara ett typ II-fel då relationella upplevelser inte är normalfördelade. 

 

 
Figur 1. Medelvärden för antal relationella upplevelser i grupperna med låg respektive hög 

absorption uppdelade på de som fick oxytocin respektive placebo. 

 

Den statistiskt signifikanta interaktionseffekt mellan absorption och oxytocin som fanns i den första 

studien undersöktes i modell 2 i den hierarkiska multipla regressionsanalysen. Samma 

interaktionseffekt kunde ses i stickprovet genom att de som fick oxytocin hade fler relationella 

upplevelser i gruppen med låg absorption och färre i gruppen med hög absorption, jämfört med de 
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som fick placebo, se figur 1. Denna interaktionseffekt visade sig i en hierarkisk regression inte vara 

statistiskt signifikant (p = .22).  

 

Logistisk hierarkisk regression 

För att undersöka samband och interaktionseffekter mellan oxytocin och förekomst av relationella 

upplevelser genomfördes en logistisk hierarkisk regressionsanalys. 

Den logistiska hierarkiska regressionen utfördes precis som den hierarkiska regressionen men med 

relationella upplevelser som en dikotom variabel. Utfallsvariabeln dummy-kodades i 0 = hade 

ingen relationell upplevelse och 1 = hade relationell upplevelse. Steg 1 i modellen hade variabeln 

oxytocin, steg 2 variabeln absorption och steg 3 variabeln oxytocin x absorption.  

Den logistiska regressionsmodellen var inte statistiskt signifikant. Modell 1: χ2(2) = 2.54, p = .28. 

Modellen förklarade mellan 2,2 % (Cox och Snell R2) och 3 % (Nagelkerke’s R2) av variationen i 

förekomsten av relationella upplevelser. Ingen av de båda variablerna var signifikanta (p = 0.16 - 

0.60). Modell 2: χ2(3) = 2.96, p = .40. Modellen förklarade mellan 2,6 % (Cox och Snell R2) och 

3,5 % (Nagelkerke’s R2) av variationen i förekomsten av relationella upplevelser. Ingen av 

variablerna var signifikanta (p = .10 - .19). 

 

Tabell 13. Icke-justerade oddskvoter (OR), 95% konfidensintervall samt p-värden för variabler 

som predicerar förekomsten av relationella upplevelser. 

 

Variabler OR 95% CI p 

Modell 1    

Behandling 1.23 .56 – 2.69 .60 

Absorption 1.42 .87 – 2.30 .16 

Modell 2                                                  

   Behandling 8.07 .68 – 95.6 .10 

Absorption  2.06 .69 – 6.14 .19 

Behandling x absorption                         .30 

 

.06 - 1.43 

 

.13 

 

Den statistiskt signifikanta interaktionseffekt mellan absorption och oxytocin som fanns i den första 

studien undersöktes även i modell 2 i den logistiska regressionen. Även här fanns samma 

interaktionseffekt i stickprovet genom att de som fick oxytocin hade i högre utsträckning 

relationella upplevelser i gruppen med låg absorption och i lägre utsträckning i gruppen med hög 
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absorption, jämfört med de som fick placebo, se tabell 3. Denna interaktionseffekt var dock inte 

statistiskt signifikant. 

 

Tabell 14. Deltagarna indelade i grupper utifrån höga och låga absorptionsvärden och behandling, 

samt hade eller hade inte relationella upplevelser. 

 Låg absorption Hög absorption 

  placebo oxytocin placebo oxytocin 

Inga uppl. 13 8 9 11 

Hade uppl. 14 21 20 18 

 

 

 Sammanfattning resultat 

Ingen av de totala modellerna var statistiskt signifikanta. 

 

Analysen innehöll dock resultat som skulle kunna vara intressant att undersöka vidare. 

Den hierarkiska multipla regressionsanalysen visade att det fanns en icke statistisk signifikant, 

men väl trendsignifikant (p = .055) påverkan av absorption på antal relationella upplevelser. Då 

det inte är signifikant drar vi slutsatsen att vi inte kan uttala oss om ifall absorption påverkar 

antalet relationella upplevelser.  

Den statistiskt signifikanta interaktionseffekt mellan absorption och oxytocin som fanns i den 

första studien undersöktes i modell 2. Samma interaktionseffekt kunde ses i stickprovet genom att 

de som fick oxytocin hade fler relationella upplevelser (både i antal och förekomst) i gruppen 

med låg absorption och färre i gruppen med hög absorption, jämfört med de som fick placebo. 

Denna interaktionseffekt var dock inte statistiskt signifikant.  

 

Vid ett korrelationstest mellan studiens samtliga variabler upptäcktes ett statistiskt signifikant 

samband mellan ångest och absorption (r = 0.32, p > .001) i form av att de som hade högre 

relationell ångest även hade högre absorptionsförmåga. 

 

 Tankar inför framtida forskning 

Hela gruppen av de som hade hög absorptionsförmåga i stickprovet hade fler relationella 

upplevelser än de med låg absorption, detta samband var inte signifikant men dock 

trendsignifikant. Den statistiskt signifikanta interaktionseffekt mellan absorption och oxytocin 

som fanns i den första studien undersöktes. Samma interaktionseffekt kunde ses i stickprovet 

genom att de som fick oxytocin hade högre nivåer av relationella upplevelser för båda 

utfallsmåtten i gruppen med låg absorption och färre i gruppen med hög absorption, jämfört med 

de som fick placebo, dessa samband var dock inte statistiskt signifikanta. 

Vid ett korrelationstest mellan studiens samtliga variabler upptäcktes ett statistiskt signifikant 

samband mellan ångest och absorption i form av att de som hade högre relationell ångest även 
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hade högre absorptionsförmåga. Det skulle vara intressant att utforska vidare om detta samband 

föreligger. En person med höga nivåer av relationell ångest har en anknytningsstrategi som 

innebär en överaktivering av anknytningen genom att maximera fokus på anknytningspersonen 

(Ainsworth, 1985; Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Detta starka fokus på signaler från 

någon skulle kunna ha ett samband med absorptionsförmåga, då denna innebär förmågan att bli 

totalt upptagen av något (Tellegen & Atkinson, 1974). Om sambandet mellan absorption och 

ångest föreligger skulle det möjligen kunna förklara att de som fick oxytocin hade färre 

relationella upplevelser i gruppen med hög absorption, genom att oxytocin kan ge en tryggare 

upplevd anknytning (Buchheim et al., 2008) och på så viss kunna minska den höga relationella 

ångesten hos denna grupp, vilket i sin tur skulle kunna ge mer utforskande och färre relationella 

upplevelser. 
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Bi laga 5  

 

Redovisning av antal teman och koder i kodmallen 

 

Tabell 6. Tabell över kodmall med antal teman och koder 

  Teman   Underteman   Koder 

Antal 

koder 

Antal 

koder/tema 

        

1 Upplevd närvaro 1.1 högre makt 1.1.1 religiös 0  

    1.1.2 icke religiös 0  

  1.2 person 1.2.1 

förälder/ 

omvårdnadsperson 0  

    1.2.2 kärlekspartner 0  

    1.2.3 syskon 0  

    1.2.4 barn 0  

    1.2.5 

annan familjemedlem 

/släkting 0  

    1.2.6 vän 0  

    1.2.7 bekant person 1  

    1.2.8 okänd person 6  

  1.3. annat objekt 1.3.1 husdjur 0  

    1.3.2. annat djur 0 
 

    1.3.3 annan varelse 2  

    1.3.4. odefinierat 6  

  1.4 möjlig upplevd närvaro   13 28 

                

2 

Kognitiv 

upplevelse 2.1 

tänker på anknytnings/ 

omvårdnadsobjekt 2.1.1 

förälder/ 

omvårdnadsperson 2  

    2.1.2 kärlekspartner 11  

    2.1.3 syskon 2  

    2.1.4 barn 0  

    2.1.5. 

annan familjemedlem 

/släkting 3  

    2.1.6 vän 10  

    2.1.7 husdjur 2  

  2.2. tänker på andra personer 2.2.1. bekant person 14  

    2.2.2 okänd person 16  

  2.3 

tänker på annat objekt 

(relationellt) 2.3.1 övergångsobjekt 1  

    2.3.2 djur 2  

    2.3.3 annan varelse 4  

    2.3.4. annat 4  

  2.4 tänker på högre makt 2.4.1 religiös 4  

    2.4.2 icke religiös 0  



 

57 

 

  2.5 

tankar med sexuellt 

innehåll   5 80 

                

3 Affekt 3.1 positiv 3.1.1 kärlek -- 0  

    3.1.2 trygghet -- 3  

    3.1.3 glädje 0  

    3.1.4 lugn 1  

    3.1.5 intresse 1  

    3.1.6 lycka 0  

    3.1.7 frihet 0  

    3.1.8 annan/odefinierad 2  

  3.2 negativ 3.2.1 ensamhet/isolering -- 4  

    3.2.2 skam -- 0  

    3.2.3 rädsla - 16  

    3.2.4 obehag - 16  

    3.2.5 ångest - 3  

    3.2.6 sorg 0  

    3.2.7 ilska 0  

    3.2.8 avsmak/avsky 0  

    3.2.9 annan/odefinierad 3  

  3.3 neutral 3.3.1 förvåning 0  

    3.3.2. annan/odefinierad 0  

  3.4 undvikande   15 64 

                

4 Samhörighet 4.1 minskad betydelse av jaget   2  

  4.2 

ökad känsla av 

samhörighet 4.2.1 djupare del av självet 0  

    4.2.2 universum/allt 0  

    4.2.3 naturen 0  

    4.2.4 högre makt/gud 0  

    4.2.5 mänskligheten 0  

    4.2.6. odefinierad 0 2 

                

5 Inre arbetsmodeller 5.1 självrepresentation 5.1.1 neutral 0  

    5.1.2 positiv 0  

    5.1.3 negativ 0  

  5.2 objektrepresentation 5.2.1 neutral 0  

    5.2.2 positiv 0  

    5.2.2 negativ 0 0 

                

6 

Övriga relationella 

teman     11  
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Tabell 7. Totalt antal teman och händelser och samtliga deltagare indelade utifrån ifall de inte 

hade någon relationell upplevelse, om de hade en negativ relationell upplevelse eller en 

positiv/neutral relationell upplevelse 

 

 totalt 

Antal teman 185 

Antal händelser 167 

 totalt antal personer 

Inga relationella upplevelser 41 

Negativ relationell upplevelse 37 

Neutral eller positiv relationell upplevelse 36 
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Bi laga 6  

 

Hierarkisk multipel regressionsanalys 

 

 Korrelation 

 

Tabell 8. Korrelation mellan utfallsvariabeln antal relationella upplevelser och de oberoende 

variablerna behandling, anknytningsdimensioner och anknytningsdimensioner x behandling.  

Variabler Pearson correlation 

Korrelation p 

Antal relationella upplevelser  

Behandling 

Ångest  

Undvikande  

Ångest x behandling 

Undvikande x behandling  

 

.16 .09 

.04 .66 

-.02 .83 

.11 .24 

.08 .40 

 

 Hierarkisk multipel regression 

 

Modell 1 

Steg 1. Oberoende variabel: Oxytocin 

Steg 2. Oberoende variabler: Ångest och undvikande. 

 

Den totala modellen är inte signifikant, F(3,113) = 1.03, p = .38. 

Steg 1 visar att 0,0 % av variationen i antal relationella upplevelser förklaras av den oberoende 

variabeln oxytocin (mätt med R2). 

Steg 2 visar att 2,7 % av variationen förklaras av de oberoende variablerna behandling, ångest och 

undvikande (mätt med R2). 

 

Modell 2 

Steg 1. Oberoende variabel: Oxytocin 

Steg 2. Oberoende variabler: Ångest och undvikande. 

Steg 3. Oberoende variabler: Ångest x oxytocin och undvikande x oxytocin. 
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Den totala modellen är inte signifikant, F(5,113) = .69 p = .63. 

Steg 1 visar att 0,0 % av variationen i antal relationella upplevelser förklaras av den oberoende 

variabeln oxytocin (mätt med R2). 

Steg 2 visar att 2,7 % av variationen i antal relationella upplevelser förklaras av de oberoende 

variablerna ångest och undvikande (mätt med R2). 

Steg 3 visar att 3,1 % av variationen förklaras av de oberoende variablerna ångest x oxytocin och 

undvikande x oxytocin (mätt med R2). 

 

Tabell 9. Hierarkisk multipel regressionsanalys för variabler som predicerar antal relationella 

upplevelser. 

 
Variabler  Modell 1 Modell 2 

B SE B β B SE B β 

Relationella upplevelser       

Behandling -.11 .32 -.03 -.10 .32 -.31 

Ångest .27 .16 .16 .31 .25 .18 

Undvikande  .05 .16 .03 -.7 .25 -.04 

Ångest x behandling  -.9 .33 -.04 

Undvikande x behandling  -.20 .32 .09 

R2 .027 .03 

R2 change .027 .004 

F for change in R2 1.53 0.21 

Notering. Ångest och unvikande var i analysen medelvärdescentrerade. Inget av värdena i 

tabellen var statistiskt signifikanta (p < .05).  

 

B-koefficienten är den oberoende variabelns koefficient och visar vilken effekt ett steg uppåt på 

den oberoende variabeln ger på den beroende variabeln. 

Modell 1 visar att 1 poäng högre på dimensionen ångest predicerar 0,27 fler relationella 

upplevelser. Detta samband är inte statistiskt signifikant (p = .097), men då utfallsvariabeln 

relationella upplevelser inte är normalfördelad är risken förhöjd att göra ett typ II-fel. Därför skulle 

detta samband vara intressant att undersöka vidare. 
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Sammanfattat resultat: Modell 1: F(3,113)= 1.03, p = .38, modell 2:  F(5,113) = .69, p = .63. Detta 

innebär att analysen inte visar några statistiskt signifikanta effekter av oxytocin på antalet 

relationella upplevelser, samt inga statistiskt signifikanta interaktionseffekter av anknytning. F-

värdet är kvoten mellan variansen mellan grupperna och inom grupperna. I detta fall innebär det 

att variansen inom grupperna är större än mellan grupperna.  
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Bi laga 7  

 

Logistisk hierarkisk regressionsanalys 

 

Eftersom antal relationella upplevelser var positivt snedfördelad utfördes en logistisk hierarkisk 

regression med relationella upplevelser som en dikotom variabel.  

Utfallsvariabeln dummy-kodades i 0 = hade ingen relationell upplevelse och 1 = hade relationell 

upplevelse. 

Precis som i den hierarkiska regressionsanalysen genomfördes sedan två modeller av den logistiska 

hierarkiska regressionen. I modell 1 innefattade steg 1 variabeln oxytocin och steg 2 variablerna 

ångest och undvikande. I modell 2 inkluderades både interaktionen mellan oxytocin och ångest 

samt interaktionen mellan oxytocin och undvikande. 

Den första logistiska regressionsmodellen var inte statistiskt signifikant, χ2(3) = 1.68, p = .64. 

Denna första modell förklarade mellan 0,5% (Cox och Snell R2)och 0.6 % (Nagelkerke’s R2) av 

variationerna i förekomsten av relationella upplevelser och klassificerade 64 % av fallen korrekt. 

Ingen av variablerna var signifikanta (p ³.46).  

Den andra modellen hade bättre siffror men inte heller den var statistiskt signifikant χ2(2) = 6.46, 

p= 0.26. Den andra modell förklarade mellan 5,5% (Cox och Snell R2)och 7,6 % (Nagelkerke’s 

R2) av variationerna i förekomsten av relationella upplevelser och klassificerade 65,8 % av fallen 

korrekt. Ingen av variablerna var signifikanta (p ³.07). Det fanns en interaktionseffekt mellan 

behandling och undvikande som påverkar förekomsten av relationella upplevelser. Om man har ett 

poäng högre på dimensionen undvikande och får oxytocin så ökar oddset att få en relationell 

upplevelse 2,1gånger, jämfört med de som inte får oxytocin. Detta är inte statistiskt signifikant (p 

= .07) 

  

Tabell 10. Icke-justerade oddskvoter (OR), 95% konfidensintervall samt p-värden för variabler 

som predicerar förekomsten av relationella upplevelser. 

 

Variabler OR 95% CI p 

Modell 1    

Behandling 1.25 .57 - 2.73 .58 

Ångest 1.16 .78 - 1.72 .46 

Undvikande  1.14 .78 - 1.68 .50 

Modell 2                                                  

   Behandling 1.29 .58 - 2.85 .54 
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Ångest  1.52 .82 - 2.82 .19 

Undvikande .77 0.42 - 1.40 .40 

Behandling x ångest 

Behandling x undvikande                          

.58 

2.13 

.25 - 1.30 

.95 – 4.78 

.19 

.07 

Notering: N=114. Värdena för ångest och undvikande är medelvärdescentrerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


