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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå upplevelser av 

tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. De 35 tvillingarna som ingår i denna 

avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA 

(Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. Studiedesignen är kvalitativ och vid 

intervjuerna användes narrativ metod och berättelsematerialet analyserades med narrativ analys 

(studie I och II) och med kvalitativ, latent innehållsanalys (studie III och IV).  

Enligt tvillingarna i denna avhandling beskrevs tvillingskapet utifrån relationen med 

tvillingpartnern (I, III, IV) och ur ett identitetsperspektiv (II). Tvillingrelationer är unika men 

representerar också variationer. Tre slags relationsmönster identifierades, benämnda den närande, 

tärande och den ytliga relationen som baseras på kvalitativa aspekter (I). De olika typerna av 

relationer blev särskilt tydliga under viktiga skeden i livet, såsom vid ingående av äktenskap (III) 

och vid förlusten av tvillingpartnern (IV), vilket innebar att tvillingarna fick anpassa sig till ett mer 

individualiserat liv. I den närande och den ytliga tvillingrelationen upplevdes inte dessa 

livsförändringar som särskilt dramatiska, medan de för tvillingarna i den tärande relationen 

upplevdes som mer dramatiska. Från ett anknytningsteoriskt perspektiv förblev de äldre 

tvillingarna ankytningspersoner med oförändrade anknytningsmönster genom livet (I). 

Sammanbundet med den nära tvillingrelationen är hur tvillingar definerar sig själva, då 

tvillingskapet innebär att hantera både sin individuella identitet och tvillingidentiteten. 

Självbeskrivningarna med betoning av olikheter, ses mot bakgrund av hur tvillingarna upplevde 

att omgivningen uppfattade dem som en social enhet och tolkades som en vilja att betona sin 

individualitet i förhållande till tvillingpartnern och som ett budskap till omgivningen att vilja bli 

sedd som en egen individ (II).  

Sammanfattningsvis beskrevs tvillingskap av de flesta som en nära, berikande relation genom livet 

och för vissa mindre berikande beroende på vilken slags relation de hade till sin tvillingpartner. 

Parallellt pågick ett identitetsarbete att ta plats som en egen individ i tvillingrelationen och att 

hävda sin individualitet gentemot den övriga omgivningen i budskapet: ”Vi är inte så lika som ni 

tror”! 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 

The overall aim of this thesis was to explore, describe and understand experiences of twinship as 

told in the life stories of older twins. The 35 older twins who participated in this thesis were part 

of two longitudinal studies of older twins, SATSA (the Swedish Adoption Twin Study of Aging) 

and the Gender study. The study design is qualitative and the 35 interviews were collected using a 

narrative method. The life stories were analysed with narrative analysis (studies I and II) and qual-

itative, latent content analysis (studies III and IV). 

According to the twins in this thesis, twinship, was described from the relationship with the co-

twin (I, III, IV) and from an identity perspective (II). Twin relationships are unique and different 

in their own way. Three relationship patterns were identified and labelled as: nurturing, draining 

or superficial based on qualitative aspects (I). The differences in the three relationship patterns 

became even more evident during critical stages in life, for example, when getting married (III) or 

losing the co-twin through death (IV). These events became turning points which meant that the 

twins needed to adjust to a more individualized life. Twins in nurturing or superficial relationship 

patterns did not experience these transitions as particularly dramatic, while for twins in draining 

relationships these life transitions were more dramatic. From an attachment theory point of view, 

the older twins remained attachment figures with an unaltered attachment pattern throughout life 

(I). Bound together with the close twin relationship is how twins define themselves, since the 

twinship means handling both your individual identity and the twin identity. The self-

descriptions, with emphasis on differences, are viewed against the background of how the twins 

experienced the environment perceiving them as a social unity and were interpreted as a desire to 

emphasize ones individuality as related to the twin partner and as a message to the environment 

of desiring to be viewed as a unique individual (II).  

In summary twinship was described by most as a close, enriching relationship throughout life and 

for some, less enriching depending on what kind of relationship they had with their twin partner. 

An identity work was at the same time taking place, trying to establish a position as an individual 

in the twin relationship and to assert ones individuality to the rest of the environment in the mes-

sage: “We are not as alike as you think!” 
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1. Introduktion 

-Hur är det att vara tvilling? Det var en fråga som jag spontant ställde till de äldre tvillingar jag 

intervjuade i den longitudinella tvillingstudien SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging). 

Jag hade ingen tidigare kunskap om tvillingar och tyckte precis som många andra att två likadana 

personer var fascinerande. Svaren jag fick var varierande och väckte ett intresse av att ta reda på 

mer om hur tvillingar själva upplevde och såg på sina liv som tvillingar, sådant som inte syns i 

strukturerade frågeformulär. Vilka var egentligen dessa äldre tvillingar som i åratal så troget 

deltagit i studiens tester och intervjuer och bidragit till nya kunskaper om åldrandets processer 

och medicinska tillstånd? Vad är tvillingskap utifrån det upplevda perspektivet? Vad innebär det 

att ha en tvilling vid sin sida genom livet? Vilka slags relationer utvecklar tvillingar med varandra 

och hur har relationerna förändrats genom livet sett från äldre tvillingars perspektiv? Vad innebär 

tvillingskapet på ålderns höst? Dessa frågor bar jag med mig till mina forskarstudier om äldre 

tvillingars perspektiv på sitt tvillingskap.  

Tvillingar har på olika sätt bidragit till viktiga forskningsrön och kunskap inom mänsklig 

utveckling och medicinska tillstånd, då deras genetiska ursprung gör dem forskningsmetodiskt 

intressanta. Frågeställningar som rör tvillingskapet i sig och det upplevda ”inifrån-perspektivet” 

på tvillingskap har fått stå i skuggan av den genetiska forskningen. Centralt i denna avhandling är 

tvillingars personliga upplevelser av sitt tvillingskap, som det framställs genom deras 

livsberättelser. Livsberättelserna kommer också att spegla och speglas genom den kontext och 

den tid i vilken tvillingskapet har upplevts.  

De äldre tvillingar som ingår i denna avhandling är också, som nämndes inledningsvis, deltagare i 

SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) en longitudinell tvillingstudie som startade 

1984 och som fortfarande pågår (Lichtenstein, De Faire, Floderus, Svartengren, Svedberg & 

Pedersen, 2002; Pedersen, McClearn, Plomin, Nesselroade, Berg & DeFaire, 1991). Syftet med 

den studien var att studera arvets och miljöns betydelse för åldrandet. Frågorna har fokuserat på 

uppväxt, arbetsmiljö, livsstilsfaktorer, personlighet, psykiska funktioner och fysisk hälsa. I 

SATSA-studien ingår också samkönade tvillingar som blivit separerade i tidig ålder, vilket är 

unikt, eftersom tvillingar inte längre brukar skiljas åt vid adoptioner i Sverige. Dessutom finns 

uppgifter om säruppfostran registrerade. För att komplettera de samkönade tvillingarna i SATSA 

användes par ur en annan longitudinell tvillingstudie, Gender, som startade 1994 och avslutades 

2007. I den ingick tvåäggstvillingar av olika kön, då syftet var studera könsskillnader under 

åldrandet (Hancock-Gold, Malmberg, McClearn & Berg, 2001). Gender-studien hade liknande 

frågeställningar som SATSA. SATSA- och Gender-studierna är helt igenom kvantitativa studier 

och resultaten av dessa kommer genom denna avhandling att kompletteras med en kvalitativ 

undersökning av själva tvillingskapet. 
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1.1 Avhandlingens syfte 

Tvillingskap är i sig ett vitt begrepp och i ett tidigt skede framkom det att tvillingarna i sina 

berättelser talade om sitt tvillingskap utifrån ett relationsperspektiv, dvs. relationen till 

tvillingpartnern, men också ur ett identitetsperspektiv. Större delen av avhandlingen behandlar 

därför ett relationellt perspektiv på tvillingskapet, medan en mindre del också behandlar 

identitetsperspektivet. Det övergripande syftet med avhandlingen blev därför att utforska, beskriva och 

förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. Detta syfte bröts ned till fyra 

delsyften som ligger till grund för de fyra delstudierna, nämligen att studera upplevelser av 

tvillingrelationen utifrån ett livsloppsperspektiv (studie I). De följande delstudierna (II, III och 

IV) bygger vidare på resultatet av den första studien och utgör fördjupningar omkring viktiga 

episoder och händelser i livsskeden som tycktes innebära förändring av tvillingrelationen. Dessa 

tidsnedslag sker i barndomen, i familjebildningsåldern eller vuxenåldern och i hög ålder. 

Åldrandet ses som en dynamisk process som är relaterad till ett sammanhang och integrerad i 

hela livsloppet. Avhandlingen är av gerontologiskt intresse genom att den baseras på äldre 

personers berättelser av händelser under ett långt liv.  

Metodologiskt är avhandlingens ansats kvalitativ och materialet består av 35 äldre tvillingars 

livsberättelser. Intervjuerna till samtliga fyra delstudier genomfördes från våren 2007 till hösten 

2008. Tvillingarna bodde spridda över hela landet och alla individer intervjuades en gång. 

Materialet analyserades med narrativ analys (studie I och II) och innehållsanalys (studie III och 

IV). De fyra delstudiernas syften är: 

 

Delstudie I   

att utforska äldre tvillingars upplevelser av och berättelser om relationen till sin tvillingpartner under livsloppet 

 

Delstudie II   

att utforska hur äldre tvillingar upplever och beskriver sin självbild inom tvillingrelationen 

 

Delstudie III 

att utforska och beskriva hur äldre tvillingar upplever sitt äktenskap i förhållande till tvillingrelationen. 

 

Delstudie IV 

att utforska och beskriva äldre tvillingars upplevelser av att förlora sin tvillingpartner i hög ålder.  
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2.Bakgrund 

2.1 Tvillingar 

Tvillingar har i alla tider fascinerat mänskligheten och beskrivits på olika sätt i olika kulturer. De 

har uppfattats som nästan gudomliga, som välsignade men också som uttryck för något ont inom 

mytologi, religion och litteratur långt innan de befanns vara vetenskapligt intressanta (Bacon, 

2010; Bryan, 1992; Leroy, Taiwo, Koeppen- Schomerus, & Bryan, 2002; Stewart, 2000a; 2003). 

Uppfattningar och fördomar om att tvillingar var en olycka, men också att de besatt magiska 

krafter och kunde bota sjukdomar, florerade i äldre tider i det svenska samhället. Kvinnor som 

födde tvillingar ansågs kunna lindra barnsängssmärtor och bota ryggont (Alin-Åkerman, 

Thomassen & Winbladh, 2003). 

Under senare delen av 1800-talet gjorde antropolog Sir Francis Galton studier där han jämförde 

enäggstvillingar med tvåäggstvillingar för att se på arvets och miljöns betydelse för den mänskliga 

utvecklingen och han hävdade då att arvet hade större betydelse än miljön (Galton, 1876; Wright, 

1997). Sedan dess har frågan om arv och miljö kommit att vara central i den moderna 

tvillingforskningen (Bouchard, 1990; Segal, 2000). Tvillingstudier har huvudsakligen fokuserat på 

de biologiska, psykologiska och medicinska aspekterna av den mänskliga utvecklingen. Inom det 

gerontologiska forskningsområdet har tvillingar undersökts med avseende på åldrandet och 

åldersrelaterade processer och tillstånd (Finkel& Pedersen, 2004; Lichtenstein, DeFaire, Floderus, 

Svartengren, Svedberg & Pedersen, 2002; McClearn, Johansson & Berg,1997; Reynolds, Gatz, 

Berg, & Pedersen, 2007). Dock har inte äldre tvillingars sociala liv studerats i samma utsträckning. 

Den här avhandlingen studerar inte åldrandet primärt, men genom att deltagarna är äldre och har 

största delen av livet bakom sig innebär det att de besitter en lång livserfarenhet inte bara av sitt 

tvillingskap utan också av sitt liv i övrigt. Tvillingskapet i hög ålder kan vara av alldeles särskild 

betydelse, eftersom tvillingrelationen ofta är den tidigaste och längsta sociala relationen för båda i 

paret. Den äldre tvillingen kan i sina tillbakablickar berätta om de eventuella förändringar som 

tvillingrelationen genomgått under livsloppet. 

Definitionen av tvillingskap i denna avhandling är: ’två individer födda av samma mor, samma eller två 

intilliggande datum’ (Svenska tvillingregistret). De två individerna kan vara antingen enäggstvillingar 

(monocygota) eller tvåäggstvillingar (dizygota). Termerna inom parentes är biologisk-genetiska 

och visar på graden av genetisk likhet. Enäggstvillingar är i princip 100 % genetiskt lika och ett 

resultat av att ett befruktat ägg delat på sig på ett sådant sätt att det givit upphov till två individer 

(Segal, 2000). Enäggstvillingar är alltid av samma kön och utseendemässigt är de mycket men inte 

helt lika och de har en tendens att bli mer olika med åren. Detta anses bero på miljöpåverkan 

(Segal & Ream, 1998; Segal, 2000). Tvåäggstvillingar eller dizygota tvillingar anses i genomsnitt 

vara 50% genetiskt lika, i likhet med vanliga syskon. Som termen antyder har de sitt ursprung i 

två befruktade ägg, dvs. de är ur genetisk synpunkt som vanliga syskon, men födda samtidigt. 

Tvåäggstvillingar är av antingen samma kön eller av olika kön dvs. flicka-pojke. Av alla födslar 

globalt sett, är 1-2% en tvillingfödsel, varav en tredjedel är enäggstvillingar, en tredjedel är 

tvåäggstvillingar av samma kön och en tredjedel är tvåäggstvillingar av olika kön. Frekvensen av 

tvillingfödslar i Sverige har ökat från 1.8 % av alla födda barn på 1950-talet till 2.8 % år 2010 

(SCB, 2010). Detta anses bero på fler fertilitetsbehandlingar och/eller hormonella förändringar 
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hos kvinnor i västvärlden genom att de ofta föder barn i högre åldrar (Loos, Derom, Vlientinck, 

& Derom,1998). 

 

2.2 Tvillingrelationen 

En aspekt av tvillingskapet är relationen mellan tvillingarna som inom familjekontexten, utgör en 

typ av syskonrelation. I syskonrelationerna lär sig barn att konkurrera, dela med sig, uttrycka 

känslor och behov och utveckla sin sociala förmåga (Cicirelli, 1995; Sanders, 2004) Kvalitéer som 

rivalitet, fientlighet och tillgivenhet har för övrigt setts som kännetecknande för syskonrelationer 

och har använts som variabler för att mäta kvalitet i syskonstudier (Sanders, 2004). Det som sägs 

påverka upplevelsen av en syskonrelation är familjestorlek, födelseordning, tid mellan syskonen, 

kön, barnets personlighet, föräldrarnas äktenskap, socio-ekonomisk klass, kulturella synsätt på 

barnuppfostran och speciella omständigheter, såsom frekventa byten av bostadsorter eller 

traumatiska händelser (Akhtar & Kramer, 1999; Sanders, 2004; Toman, 1994.  

En aspekt som har studerats flitigt i tvillingrelationer är den känslomässiga närheten som 

tvillingar delar (Penninkilampi-Kerola, Moilanen & Kaprio, 2005). Redan prenatalt är tvillingar 

två individer som är fysiskt nära varandra och som föds nära i tid till skillnad från vanliga syskon 

som föds ensamma och med längre tidsintervall (Bryan, 2002; Piontelli, 1992). Närheten i 

tvillingrelationen återfinns också på det känslomässiga planet, då studier visat att tvillingar är 

känslomässigt mer nära varandra än vanliga syskon (Neyer, 2002a,b; Penninkilampi- Kerola et al, 

2005; Schave &Ciriello, 1983). Närheten i tvillingrelationen uttrycker sig bland annat i att de 

spenderar mycket tid tillsammans, i skolan, på fritiden och att de ofta delar vänner (Rose, 

2002;Thorpe & Gardner, 2005). 

Faktorer som tros påverka utvecklingen av tvillingrelationen till en nära relation har setts i 

relation till den uppväxtmiljö föräldrarna skapar för sina tvillingbarn, genom att betona eller inte 

betona tvillingarnas individualitet, t.ex. i valet av lika kläder, eller att namnge med likalydande 

namn (Bacon, 2005; Stewart, 2002,b). En annan påverkansfaktor anses vara en otillfredställande 

anknytning mellan förälder och tvillingbarn, som innebär att tvillingarna knyter an starkare till 

varandra än till föräldern. Tvillingpartnern blir då den viktigaste personen före föräldrarna 

(Schave & Ciriello, 1983). Senare tids tvillingstudier har också genom att jämföra enäggstvillingar 

med tvåäggstvillingar pekat på genetiska orsaker till den känslomässiga närheten (Neyer, 2002a). 

Den studien visade att enäggstvillingar, som är100% genetiskt lika, är känslomässigt mer nära 

varandra än tvåäggstvillingar som är ca 50% genetiskt lika. Slutsatsen av studien blev att 

känslomässig närhet hos monozygota (MZ)-tvillingar var relaterade till det genetiska ursprunget, 

medan dizygota (DZ)- tvillingars nära relation mer var ett resultat av deras interaktion med 

varandra. Detta stöds av den genetiska psykologin som menar att känslomässig närhet mellan 

släktingar kan tolkas i termer av genetisk likhet (Segal, 2000). 

Medan vissa forskare pekar på problematiska konsekvenser av den nära tvillingrelationen, 

(Ebeling, H., Porkka, T., Penninkilampi-Kerola, Berg, Järvi & Moilanen, 2003; Penninkilampi-

Kerola et al, 2005;), pläderar andra forskare för positiva konsekvenser, (Foy, Vernon & Jang, 

2001; Koch, 1966; Pulkkinen, Vaalamo, Hietala, Kaprio & Rose, 2003; Thorpe, 2003). Positivt 
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skulle kunna vara att tvillingrelationen utgör en bra grund för framtida relationer genom att 

tvillingar tidigt lär sig att vara empatiska mot och samspela med varandra (Zahn-Waxler, 

Robinson, & Emde, 1992). Foy et al., (2001) fann att den nära relationen mellan tvillingflickor 

inte påverkade deras relationer med andra barn och att MZ-flickor var speciellt populära i skolan.  

En av de negativa eller problematiska konsekvenserna av känslomässig närhet i en relation kan 

vara när den inkräktar på den personliga friheten och att individen känner sig osjälvständig i 

förhållande till den andra. Penninkilampi-Kerola et al, (2005) undersökte känslomässigt beroende 

hos 16-åriga finska tvillingar och fann att känslomässigt beroende i tvillingrelationer är ett relativt 

vanligt, (25,6%) men inte ett dominerande drag. Det var mer vanligt bland enäggstvillingar 

(33,6%) än hos samkönade tvåäggstvillingar (19,9%) och olikkönade tvåäggstvillingar (18,7%). 

Flickorna var också mer beroende av varandra än pojkarna. Enligt den studien hade också de 

tvillingar som var beroende av varandra mer emotionella besvär i tonåren.  

I en alltför nära tvillingrelation kan det uppstå problem vid införlivandet av nya viktiga relationer, 

såsom pojk- och flickvänner. Den osjälvständiga tvillingen kan då försöka hålla kvar sin 

tvillingpartner och inkräkta på dennes sällskapsliv. Enligt en stor dansk registerstudie, där man 

jämförde tvillingar med icke-tvillingar, visade det sig att tvillingar gifter sig något senare än andra 

(Petersen, Martinussen, McGue, Bingley & Christensen, 2011) och jämfört med andra är det färre 

tvillingar som gifter sig över huvudtaget. Vidare visade studien att kvinnliga tvillingar har lägre 

skilsmässofrekvens än kvinnliga icke-tvillingar – men att män som är tvillingar har samma 

skilsmässofrekvens som de män som inte är tvillingar (Petersen, et al., 2011). En orsak till att 

tvillingar gifter sig något senare antas höra ihop med den nära relationen som de har med 

varandra. Vissa tvillingar kan känna skuld över att de hittat en ny nära relation och den andra 

tvillingen kan känna sig hotad av tvillingpartnerns nya förhållande (Sandbank, 1999). En studie av 

Byng-Hall, (1995) visade att tvillingar tenderar att välja någon som är lik deras tvillingpartner, 

vilket antogs ha att göra med att tvillingen vill återskapa en äktenskapsrelation som liknar 

tvillingrelationen. Genetiska tvillingstudier har undersökt om tvillingars partnerval är genetiskt 

betingat (Lykken & Tellegen,1993; Spotts, Neiderhiser, Towers, Hansson Lichtenstein, 

Cederblad, Pedersen & Reiss, 2004). 

De flesta studier om relationen mellan tvillingar har fokuserat på barn– och tonårstvillingar, med 

några få undantag av vuxna i medelåldern. I en studie av Schave och Ciriello, (1983) undersöktes 

närheten i förhållande till identitetsmönster i tvillingrelationer i åldrarna 35-88 år, där det visade 

sig att närhet i tvillingrelationerna varierade med grad av individualitet och självständighet i 

relationen. De tvillingar som identifierade sig själva mer med tvillingpartnern, på bekostnad av 

den individuella identiteten, var också känslomässigt närmare och beroende av varandra. En tysk 

studie av äldre tvillingar, visade att utvecklingen av syskon/tvillingrelationer följer ett mönster 

under livsloppet som liknar en u-kurva, dvs. att man i barndomen och under tonåren har en nära 

relation, medan man i ung vuxenåldern börjar att frigöra sig från varandra och från 

ursprungsfamiljen och införliva nya nära relationer (Neyer, 2002a) Från medelåldern och framåt 

börjar man närma sig varandra igen och jämfört med vanliga syskonrelationer (Cicirelli, 1995) 

skiljer sig inte detta mönster enligt Neyer (2002a). Däremot skiljde sig tvillingar från vanliga 

syskon i de kvalitativa aspekterna; anknytning, trygghet, beroende och tillfredställelse. Neyer 

(2002a) fann vidare att alla tvillingar i studien, precis som vanliga syskon, följde u-kurvan under 

livsloppet vad gällde boendeort, kontaktfrekvens, känslomässig närhet och socialt stöd. Men 
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tvillingar hade en starkare anknytning, större trygghet, tätare kontaktfrekvens och större 

tillfredställelse i sin tvillingrelation än vanliga syskon. Studien visade också att det fanns skillnader 

i närhet hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar inom dessa områden. I termer av anknytning, 

kände sig enäggstvillingarna närmare och mer beroende av sin tvillingpartner än vad 

tvåäggstvillingarna gjorde. Skillnaden mellan enäggs- och tvåäggstvillingar var att enäggstvillingar 

hade en högre kontaktfrekvens och levde geografiskt närmare varandra. Dessutom stödde de 

varandra mer både känslomässigt och socialt/praktiskt. Neyer (2002a) menar också att den 

känslomässiga närheten i tvåäggstvillingars relationer hör ihop med hur mycket de träffades 

(kontaktfrekvens) medan den känslomässiga närheten i enäggstvillingars relationer hörde ihop 

med deras genetiska likhet. Aspekter som anknytning, trygghet och tillfredställelse i relationen var 

ett resultat av interaktionen mellan tvåäggstvillingarna, medan det för enäggstvillingarna var 

relaterat till deras genetiska ursprung. Neyers (2002a) studie visade dessutom att tvillingpartnern 

fortfarande är viktig i hög ålder, då den fyller både känslomässiga och praktiska behov. Det 

sistnämnda har också setts i studier av äldre syskonrelationer bland icke-tvillingar (Campbell, 

Connidis, & Davies, 1999; Connidis & Davies, 1990). 

I hög ålder minskar också den äldre människans sociala nätverk genom sjukdom och död, vilket 

kan innebära att flera närstående inom en kort tidsrymd har avlidit (Moss & Moss, 1995). 

Detsamma gäller också äldre tvillingar, som kanske både förlorar sin äktenskapspartner och sin 

tvillingpartner. Sorg och förlusten efter en tvillingpartner har undersökts hos yngre och 

medelålders tvillingar, där det framkommit att sorgeprocessen varit djup och långdragen (Pector, 

2002; Withrow & Schwiebert, 2005; Woodward, 1988; 1998), och där förlusten av en 

tvillingpartner jämställts med förlusten av en make/maka eller barn (Segal, Wilson, Bouchard & 

Gitlin, 1995). En anledning till att sorgen efter en tvillingpartner är så djup, tros vara relaterad till 

den nära relationen och det sätt tvillingar identifierar sig i förhållande till sin tvilling (Withrow & 

Schwiebert, 2005). 

 

2.3 Tvillingidentitet 

Specifikt hos tvillingar är också att de har att hantera dubbla identiteter, dels sin egen individuella 

identitet, och dels en ”tvillingidentitet”, som är förknippad med relationen till tvillingpartnern 

(Macdonald, 2002; Schave & Ciriello, 1983) Utifrån ett socialpsykologiskt synsätt och i den här 

avhandlingen ses identitet som föränderligt och som formas i samspel med andra (Jenkins, 2004; 

Turner, 1986). I mötet med andra påverkas och utvecklas individens självbild, vilken utgörs av 

tankar och känslor om sig själv eller sätt att se på sig själv. Därför används också begreppet 

”individualitet” för att beteckna det unika som definierar och avgränsar varje individ eller tvilling 

gentemot tvillingpartnern. Frågan om identitet hos tvillingar är inte helt okomplicerad, eftersom 

den enskilda tvillingen dels måste utvecklas som egen individ, och dels förhålla sig till vem man är 

i förhållande till den andra och till omgivningens synsätt och bemötande. I en studie av 

tonårstvillingar visade Ainslie (1997) att tvillingar frigjorde sig senare från sina föräldrar än 

singelbarn. I en annan studie av 60 amerikanska tvillingar i åldrarna 35-88 år, visade Schave och 

Ciriello (1983) att identitetsupplevelse hörde ihop med närhet i tvillingrelationen. De fann att 

relationer där tvillingarna levde i ett starkt beroende till varandra också uppvisade ett 

identitetsmönster där tvillingarna definierade sig mer utifrån en tvillingidentitet än utifrån en 
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individuell identitet. Schave och Ciriello (1983) identifierade olika identitetsmönster som var 

relaterade till grad av individualisering och känslomässig närhet i tvillingrelationen. Dessa 

identitetsmönster var dels mönster, där tvillingarna såg sig tillsammans som en enhet eller sig 

själva som en halv person utan sin tvilling och deras relation uttryckte sig i ett känslomässigt 

beroende till varandra. Ett annat mönster var att tvillingarna såg varandra som ’bästa vänner’, de 

hade en nära relation, men levde inte i ett känslomässigt negativt beroendeförhållande. Det 

’fragmenterade’ identitetsmönstret innebar att de såg varandra som motsatser, ’den onda och den 

goda’ och denna tvillingrelation var också den mest konfliktfyllda. Sedan fanns det ’idealiserande’ 

identitetsmönstret, där tvillingarna definierade sig själva utifrån tvillingskapet och njöt av den 

uppmärksamhet som de fick från omgivningen, trots detta var de ändå inte känslomässigt 

beroende av varandra. I det’ konkurrerande’ identitetsmönstret, tävlade tvillingarna med varandra. 

Dessa tvillingar hade tydliga gränser för den egna identiteten. I Macdonalds (2002) studie såg 

tvillingar sig själva som 1) en social enhet, 2) som individer eller 3) på sig själva utifrån 

komplementära resonemang, där de egentligen inte hade frigjort sig från varandra. Tvillingarna i 

Macdonalds (2002) studie var unga vuxna, men hur äldre tvillingar ser på sig själva och om deras 

självbild förändras under livsloppet, är i stort sett okänt.  

Studier av äldres identitet har handlat om åldersidentitet, synsätt på äldre och åldrande, och 

utifrån ett socialgerontologiskt synsätt har det också att göra med rollförändringar i ålderdomen, 

t.ex. från att ha varit yrkesmänniska till att bli pensionär. Om (identiteten) och självbilden har 

varit starkt förknippad med arbete och karriär, så kan avsaknaden av ett arbete att gå till upplevas 

som en identitetsförlust och leda till en försämrad självbild (Stuart-Hamilton, 1995). Negativa 

åldersstereotyper kan också påverka den äldres självbild på ett negativt sätt. Peter Öberg, 

socialgerontolog (2001) menar att den skönhets-och ungdomsdyrkan som förekommer i 

samhället idag också påverkar den äldres självbild negativt när kroppen förändras och inte längre 

är vad den brukade vara. Självbilden hos äldre hör också ihop med hälsan och de 

funktionsnedsättningar som kan komma med stigande ålder (Pinquart & Sörensen, 2001. De 

fysiska funktionsnedsättningarna, såväl som de kognitiva funktionsnedsättningarna, t.ex. sämre 

närminne, minnessvårigheter, svårigheter att lära in nya saker kan upplevas som misslyckanden 

och hota självbilden och identiteten. Skillnaden mellan äldre tvillingar och andra äldre verkar 

således ligga i att tvillingars självbild både är förknippat med tvillingrelationen och med förlusten 

av olika förmågor eller rollförluster, medan det för andra äldre mer handlar om det sistnämnda. 

 

3.Teoretiska utgångspunkter 

Denna avhandlings teoretiska utgångspunkter är livsloppsperspektivet, ett perspektiv som också 

används inom socialgerontologin och som innebär att människan ses i sitt socio-historiska 

sammanhang (Birren, Kenyon, Ruth, Schroots & Svensson, 1996; Elder & Giele, 2009; Mortimer 

& Shanahan, 2004; Öberg, 1997; 2002) och anknytningsteorin som söker förklara hur nära 

relationer formas (Ainsworth, 1978; 1989, Bowlby, 1969; 1973). 
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3.1 Livsloppsperspektivet 

Livsloppsperspektivet växte fram på 1960-talet utifrån ett multidisciplinärt synsätt att människors 

liv är en del av ett socialt och historiskt sammanhang och att en individs livshistoria inte kan 

förstås utan knytningen till sitt sociala sammanhang (Elder & Giele, 2009; Gubrium, 1992; 

Mortimer & Shanahan, 2004). Livsloppet i denna avhandling definieras därför som: ”en serie socialt 

definierade händelser och roller som en individ medverkar i och antar över tid”.” eller a lifecourse is defined as a 

sequence of socially defined events and roles that the individual enacts over time”(Giele & Elder, 1998, s.22). 

Dessa livshändelser passerar inte nödvändigtvis i en given ordning utan utgör snarare summan av 

en persons erfarenheter (Elder & Giele, 2009; Mortimer & Shanahan, 2004; Öberg, 1997). 

Centralt för livsloppsperspektivet är att människan ses som en del av ett sociokulturellt, historiskt 

och geografiskt sammanhang, där individens liv och utveckling påverkas av de omständigheter 

och händelser som utspelar sig i den kontext i vilken hon befinner sig. Det kan vara sociala och 

politiska värderingar som påverkar människors uppfattningar och val som leder till förändringar 

för enskilda individer såväl som för hela samhället. Tvillingskap sett i ett livsloppsperspektiv 

innebär att se på fenomenet genom ett filter av flera aspekter relaterade till historisk tidpunkt och 

plats. I den här avhandlingen innebär det fokus på Sverige och de rådande samhällsnormerna, 

värderingarna och sociala relationerna under 1900-talet. 

Livsloppet berör också flera tidsdimensioner, såsom individuell, generations- och historisk tid. 

Individuellt tidsperspektiv har med individens kronologiska ålder att göra, där barndom, vuxenliv 

eller ålderdom påverkar positioner, roller och rättigheter/skyldigheter i samhället. Dessa 

rättigheter och skyldigheter bygger i sin tur på kulturellt formade åldersdefinitioner. 

Generationsmässigt tidsperspektiv är relaterat till att människor placeras i åldersgrupper eller 

kohorter utifrån ålder, t.ex. ”fyrtiotalister”. Det historiska tidsperspektivet hänvisar till större 

samhällshändelser; politiska, ekonomiska eller tekniska. Den industriella utvecklingen har 

inneburit ekonomiska förbättringar i hela det svenska samhället och den tekniska utvecklingen 

under 1900-talet har bidragit till att kommunikationen mellan människor är mycket mer frekvent 

och består av flera alternativa kommunikationsformer. Människan ses också som del i ett socialt 

sammanhang av olika slags relationer, s.k. nätverk. Familjebilden från 1900-talets början skiljer sig 

från familjebilden av idag, t.ex. var familjerna större jämfört med idag. Detta innebar att när det 

föddes tvillingar i en familj fick dessa ofta dela uppmärksamheten från föräldrarna med andra 

syskon. När det föddes tvillingbarn i en familj blev det två munnar, istället för en, att mätta och 

det kunde ofta bli en stor ekonomisk påfrestning. Det var inte helt ovanligt att släktingar 

”övertog” ett av tvillingarna för att avlasta föräldrarna och på grund av det växte en del tvillingar 

upp relativt nära varandra, men ändå i olika hem.  

Inom livsloppsperspektivet ses människan som en aktör som är kompetent att göra aktiva och 

genomtänkta livsval både på samhälls- och individnivå. Förmågan att välja ska inte förväxlas med 

möjligheter att göra val, då det senare är beroende av resurser och begränsningar. Enligt 

livsloppsperspektivet att människan ska ses i förhållande till hela sitt livslopp finns tanken att 

tidiga upplevelser, val och möjligheter påverkar och får konsekvenser under livets gång, dvs. att 

nuet och framtiden påverkas av gårdagen. De ekologiska val som vår generation gör kan t.ex. 
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komma att påverka nästa generation. Individens livsval av t.ex. yrke kan resultera i en 

framgångsrik och utvecklande yrkeskarriär, likaväl som den kan kantas av arbetslöshet (Elder & 

Giele, 2009; Mortimer & Shanahan, 2004). De val som tvillingföräldrar gjorde med avseende på 

hur och vem som skulle fostra deras tvillingbarn, var val som fick konsekvenser för tvillingarna. 

Det var inte enbart ekonomiska svårigheter som avgjorde att barn lämnades bort utan det kunde 

också finnas moraliska orsaker. I början på 1900-talet var det t.ex. skamfyllt att bli gravid utom 

äktenskapet och för att dölja detta skickades den gravida kvinnan bort till någon avlägsen släkting 

tills barnet var fött. Barnet eller barnen lämnades sedan bort för adoption och kvinnan kunde åka 

tillbaka till sin hemort (Lindberg, 2006). 

Åldrandet från ett social-gerontologiskt livsloppsperspektiv ses som en dynamisk process 

integrerad i alla livsskeden, vilket innebär att för att förstå en specifik livsfas måste den ses i 

relation till de andra livsfaserna. Åldrandet ses då utifrån flera perioder till skillnad från en enda 

påverkande period i livet (Andersson, 2002; Tornstam, 2010; Öberg, 1997). Tidigare 

tvillingforskning har fokuserat på olika åldersgrupper av tvillingar, antingen tvillingbarn upp till 

tonåren (Alin-Åkerman, 1991; Alin-Åkerman & Survee, 2003; Bryan, 1983; 1992, Koch, 1966) 

eller vuxna tvillingar från medelåldern till ålderdomen (Neyer, 2002a,b; Schave & Ciriello, 

1983;Tancredy & Fraley, 2006; 2012). Genom att integrera tvillingskap i alla livsskeenden utifrån 

ett livsloppsperspektiv, kan en sammansatt bild av fenomenet växa fram och samtidigt bidra till 

nya insikter om tvillingskapets sociala aspekter och livsvillkor. 

 

3.2 Anknytningsteorin 

Utifrån ett anknytningsteoretiskt resonemang drog Tancredy och Fraley, (2006) slutsatsen att 

tvillingrelationer visar samma anknytningsmönster som andra anknytningsrelationer. 

Anknytningsteorin är en teori som är användbar då man vill beskriva och förstå hur vi skapar 

nära relationer (Ainsworth, 1978; Bowlby, 1969; 1973). Den utgår från antagandet att individer 

har ett inbyggt behov av att knyta an till varandra och som Bowlby (1969) definierar som ”a lasting 

psychological connectedness between human beings”. Anknytning som fenomen observerades och beskrevs 

först som det slags relation som barnet formar till föräldern och som karakteriseras av att barnet 

söker förälderns närhet, tröst och trygghet när det blir stressat. Det som karakteriserar och 

särskiljer en anknytningsrelation från andra typer av relationer har beskrivits i termer av närhet 

(proximity seeking), säker bas (secure base), trygg hamn (safe haven) och separationsångest (separation 

protest) (Ainsworth, 1978; Bowlby, 1969; 1973). Att anknytningen karakteriseras som en trygg 

bas och säker hamn innebär att relationen finns tillgänglig vid behov av stöd och tröst och utgör 

framför allt för barnet också en trygg bas utifrån vilken det kan utforska omgivningen. Övriga 

kännetecken för en anknytning är att den är varaktig över tid och att den riktas mot en specifik 

individ som inte är utbytbar (Ainsworth, 1978;1989). Beroende på typ av omvårdnad och mängd 

och grad av separationer från anknytningspersonerna utvecklar barnet olika anknytningsmönster, 

vilka har benämnts för trygg, otrygg-undvikande, otrygg-ambivalent, otrygg-desorienterad 

anknytning. 

 

Den trygga anknytningen leder till ett anknytningsmönster i relationer där personen kan vara 

både självständig och beroende av anknytningspersonen på ett balanserat sätt, medan 
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en otrygg-undvikande anknytning kan leda till en oförmåga att söka närhet och till ytliga 

relationer i vuxenlivet. Det motsatta mönstret ses hos den otrygga-ambivalenta anknytningen som 

är osjälvständig och kräver mycket närhet i förhållande till sin anknytningsperson. Den otrygga-

desorienterade anknytningen i förhållande till anknytningspersonen har setts hos barn som växer 

upp med fysisk och psykisk misshandel. Föräldern upplevs som skrämmande vilket kan leda till 

svåra relationsstörningar i vuxenåldern. (Ainsworth, 1978; 1989; Sroufe, 2005). 

 

När barnet och dess sociala nätverk blir större, tenderar den primära anknytningspersonen att bli 

mindre central, men inte mindre viktig. Enligt Ainsworth, (1978; 1989) och Bowlby, (1969; 1973) 

är anknytningssystemet aktivt hela livet och kan omfatta flera personer, t.ex. syskonrelationer, 

vänskapsrelationer och parrelationer. Skillnaden mellan föräldraanknytningen och vuxnas 

anknytningar är att barns anknytningar till en förälder är asymmetrisk, dvs. föräldern ger och 

barnet tar emot, medan vuxenanknytningarna är symmetriska med ett mer jämlikt givande och 

tagande (Simpson & Rholes, 1998). I tvillingrelationen uppstår den symmetriska anknytningen 

redan tidigt, vilket inte i sig innebär att den asymmetriska anknytningen till föräldern inte finns. 

Dock verkar det som att tvillingar har en symmetrisk anknytning hela livet.  

 

Vuxenlivets romantiska anknytning anses ha störst likheter med föräldraanknytningen, med den 

skillnaden att den är symmetrisk i jämförelse med barn–föräldraanknytningen (Hazan & Shaver, 

1987). Den vuxna individen har också anknytningar till syskon och vänner (Doherty & Feeney, 

2004; Hazan & Shaver, 1994). Anknytningen under livsloppet kan ändra riktning då det vuxna 

barnet istället ger omvårdnad till sin äldre förälder (Steele, Phibbs & Woods, 2004). Äldres 

anknytningar är oftast kopplade till individens anhörignätverk och kan bestå av flera personer där 

den viktigaste anses vara äktenskapspartnern och därefter egna barn och syskon (Feeney & Van 

Vleet, 2010; Shaver & Makulincer, 2004). Cicirelli (2004; 2010) menar att äldres anknytningar 

förutom till människor också har det till symboliska och religiösa figurer. Han menar att alla 

människor oavsett ålder kan knyta an till symboliska figurer för att de fyller ett anknytningsbehov 

hos oss. Enligt Tancredy och Fraley’s (2006; 2012) studier ser tvillingar sin tvillingpartner mer 

som en anknytningsperson än vad vanliga syskon gör och tvillingpartnern delar plats med vänner 

och livskamrater även i vuxenlivet. Detta gällde även för äldre tvillingar som rapporterade 

starkare anknytning till varandra jämfört med äldre icke-tvillingar. Med avseende på 

anknytningsmönster, visade Tancredy och Fraley (2006) att majoriteten av tvillingarna i deras 

studie hade s.k. trygga anknytningar. Ainslie (1997) studerade vuxna tvillingar och fann att de sätt 

som de beskrev sina reaktioner på separationen från sin tvillingpartner liknande den 

separationsångest som har beskrivits vid separation från en anknytningsperson Särskilt tydligt har 

denna separationsångest kommit till uttryck och beskrivits vid förlusten av en tvillingpartner 

(Segal et al.,1995; Withrow & Schwiebert, 2005; Woodward, 1988; 1998), vilket också talar för att 

tvillingrelationen är en anknytningsrelation. 

 

I denna avhandling ses livsloppsperspektivet och anknytningsteorin som kompletterande genom 

att i livsloppsperspektivet ses tvillingskapet mer utifrån ett kontextuellt perspektiv i tid och rum. 

De mänskliga relationerna är visserligen sammanlänkade med varandra, men närheten, djupet och 

kvalitéerna i de mänskliga relationerna beskrivs inte särskilt, såsom i anknytningsteorin. 

Livsloppsperspektivet kan ge information om det slags samhälle och den tidsanda i vilken 
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tvillingarna i denna avhandlings studier levde sina liv och vilka slags relationer som var 

sammanflätade med varandra. Anknytningsteorin kan bidra med att ge förklaringar till de nära 

relationer som tvillingar format med varandra. Som äldre aktörer kan de berätta om sina livsval 

och ger dessutom ett slags facit till hur livet blev. Ett sätt att fånga detta är i berättelsens form. 

 

4. Metod 

4.1 Metodologiska val 

I denna avhandling har en narrativ metod använts eftersom syftet var att kvalitativt förstå 

människors upplevelser och erfarenheter och utifrån det sammanhang där de ägde rum. Enligt 

den franske filosofen Paul Ricour (1981) upplever och förstår inte människan livet direkt, utan 

tolkar det genom att skapa berättelser. I berättandet binder berättaren ihop nuet med det 

förflutna och skapar ett slags sammanhang och mening av sina erfarenheter. Berättandet kan ge 

självinsikter till berättaren och också kommunicera utåt hur vi vill bli uppfattade av andra. En 

livsberättelse kan sägas vara en slags självrepresentation (Birren, Kenyon, Ruth, Schroots, & 

Svensson,1996; Bülow & Hydén, 2003; Mishler, 1999; Riessman, 1993).  

Livsberättelser där framför allt äldre tvillingar berättar om sina upplevelser och erfarenheter av ett 

långt liv av tvillingskap kan ge nya insikter om både det personligt upplevda och dess kontext. 

Tidigare forskning har visat att den äldre människans berättande också fyller ett behov av att 

reflektera över och skapa mening av det liv hon levt (Ågren, 1992; Öberg, 1997). Livsberättelse 

definieras i denna avhandling som ”en persons egen fria berättelse om sitt liv” (life story) vilken är den 

slags levnadsberättelse som berättaren berättar utan att dennes liv kompletteras med andra källor 

(Bertaux, 1983, s.7). Definitionen på en berättelse är inte entydig, men en beskrivning som ofta 

används i olika sammanhang är att en berättelse har en början, mitt och ett slut (Aristoteles), 

vilket visar att berättelsen är en avgränsad enhet från omgivande text eller tal. Inom det narrativa 

forskningsområdet ses ofta en ”berättelse som sammansatt av händelser som sker i ett temporalt rum 

orsakade av något/någon och som upplevs och framställs av någon ” (Hydén, 1997, s. 20). Centralt för 

berättelsen är också att den har en värderande aspekt, dvs. den berättas för att den upplevs viktig 

att berätta. Berättelserna i denna studie är livsberättelser utifrån äldre tvillingars perspektiv och 

strävar efter att följa tvillingskapet från barndom till ålderdom såsom det har upplevts och 

relaterats av tvillingarna själva. 

 

4.2 Deltagare 

Deltagarna valdes ut för att de ansågs bäst kunna besvara syftet i denna avhandling om 

tvillingskap och för att få en variation av erfarenheter och upplevelser av fenomenet under ett 

livslopp. Deltagarna var äldre tvillingar och rekryterades från SATSA- (Swedish Adoption Twin 

Study of Aging (Lichtenstein et al., 2002; Pedersen et al, 1991) och Gender-studierna (Hancock-

Gold et al., 2001). I SATSA-studien ingår äldre samkönade enäggs- och tvåäggstvillingar som är 

samuppfostrade och säruppfostrade. För att få ytterligare variation i erfarenheter, inkluderades 
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också olikkönade tvillingar från Gender-studien. Vid tidpunkten för rekryteringen av deltagarna 

till detta avhandlingsarbete fanns det 271 tvillingar i SATSA-studien, inkluderat intakta par och 

singlar som var 70 år eller mer och 306 tvillingar i Genderstudien. Åldersgränsen sattes för att de 

ansågs ha ett långt livs erfarenhet av tvillingskap. Därefter valdes initialt 20 samuppfostrade 

tvillingar ut, eftersom de antogs ha mest att berätta om sitt tvillingskap. De representerade en 

jämn spridning avseende enäggs-/tvåäggstvillingar och män/kvinnor. Några månader efter de 

första intervjuerna, inkluderades också 15 säruppfostrade tvillingar från SATSA-studien. Det 

visade sig finnas säruppfostrade som hade bott i sin biologiska familj de första åren av sitt liv 

innan de separerades och som också hade mycket att berätta om tvillingskap. Orsaker till att de 

separerades var oftast på grund av ekonomiska problem, sjukdom eller död i den biologiska 

familjen. I flera av dessa familjer togs den ena tvillingen om hand av en släkting som bodde i 

närheten, vilket innebar att även om familjemiljön visserligen var olika kunde tvillingarna fortsätta 

att träffas. I gruppen säruppfostrade tvillingar fanns också de som hade separerats vid födseln, 

men trots olika uppväxt kunde de berätta om tvillingskapet när de hade återförenats. Orsaken till 

separationen var ofta att modern var ung och hade blivit gravid utom äktenskapet. Dessa 

tvillingar adopterades bort till olika familjer och växte ofta upp långt ifrån varandra. Det dröjde 

alltifrån flera år innan dessa tvillingar träffades igen. De säruppfostrade bestod av tvillingar som 

separerades direkt efter födseln och de som separerats under de tidigaste barnaåren och upp till 

tioårsåldern (se tabell 1) 

Deltagarna hade olika yrken och utbildningsbakgrund (lantbrukare, tjänstemän, sekreterare, lärare, 

egenföretagare, vårdutbildade) och olika civilstånd, dvs. gifta, skilda, änklingar och ogifta. De var 

spridda över hela Sverige och de flesta av de båda personerna i paret bodde på olika orter. Bland 

de 35 deltagare som ingick i detta avhandlingsarbete fanns intakta tvillingpar och singlar. I den 

senare gruppen hade sju personer förlorat sin tvillingpartner i hög ålder och de resterande fyra 

hade en tvillingpartner som avstod från att medverka. Utöver, ålder, zygositet, kön, sär-

samuppfostran, gjordes en avgränsning vad gällde kognitiv förmåga, då stigande ålder kan 

innebära sviktande minnesfunktioner och svårigheter att komma ihåg sin livshistoria. Därför 

inkluderades enbart tvillingar som hade över 25 poäng av 30 möjliga på ett screeningtest som 

används vid misstanke om demens, Mini-Mental-State-Examination (MMSE), (Folstein, Folstein, 

& McHugh, 1975). Personer som har 25 poäng eller mer på MMSE-testet anses inte visa tecken 

på demens. Avgränsningen med ett visst antal poäng på MMSE-testet visade sig betydelsefull, då 

en deltagare befanns ha utvecklat betydande minnessvårigheter, trots att hon tidigare hade klarat 

MMSE-testet. Om avgränsningen på 25 poäng inte hade gjorts, hade risken troligen varit större 

att få med fler deltagare med en begynnande eller utvecklad demens. MMSE-testet och 

zygositets-bestämningarna var gjorda i SATSA- och Genderstudierna innan intervjuerna för 

denna avhandling gjordes.  
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4.3 Datainsamling 

Livsberättelseintervjuerna gjordes under åren 2007-2008 och endast en intervju per deltagare 

genomfördes, vilket innebär att alla fyra delstudierna baserar sig på de 35 livsberättelserna. En 

frågeguide konstruerades med utgångspunkt från ett livsloppsperspektiv, dvs. från barndom till 

ålderdom (Atkinson,1998) och utifrån inläst litteratur om tvillingar, med syfte att täcka områden 

som var relaterade till den övergripande frågeställningen om tvillingskap. Förutom en 

ingångsfråga: Kan du berätta något om ditt tidigaste tvillingminne? innehöll frågeguiden frågor som: När 

och på vilket sätt blev du medveten om att du är tvilling? Hur var det att vara tvilling i skolan? Hur var det att 

vara tvilling i vuxenåldern och när ni träffade era respektive makar? Hur är det att vara äldre tvilling? 

Deltagarna fick välja var de ville intervjuas och alla, utom två, valde att vara i sin egen hemmiljö. 

De två personerna som inte valde sin hemmiljö intervjuades på en offentlig plats, t.ex. ett enskilt 

rum på det lokala biblioteket och på en vårdcentral. Fördelar med att intervjuerna gjordes i 

tvillingarnas hemmiljö var dels att de kunde känna sig bekväma och fria att berätta om sina liv på 

sitt eget sätt och dels för att en del av berättelserna också hörde ihop med deras hemmiljö, t.ex. 

foton på familjen eller saker de hade tillverkat. Deltagarna bodde huvudsakligen i eget hus eller 

lägenhet, men två tvillingar bodde på seniorboende eller på äldreboende. Hembesöket började 

ofta med en liten stunds småprat över en kopp kaffe eller en rundvandring i hemmet. Förutom 

intervjun dröjde vi oss ibland kvar vid fotografier på tvillingparet, bröllopsfoton eller barn och 

barnbarn. Samtalet vid tvillingfotot handlade ofta om hur olika eller lika tvillingarna var. 

Bröllopsfotot kunde handla om vilket slags bröllop de hade haft och fotona på barnen kunde 

resultera i långa utläggningar om barnen och barnbarnen. I några fall var makarna hemma och var 

med under kaffestunden, där de också kommenterade tvillingskapet, men försvann in till ett 

annat rum när inspelningen startades.  

I övrigt intervjuades tvillingarna individuellt för att de skulle känna sig fria att berätta öppet om 

sitt liv utan den andre tvillingens närvaro. Alla var positivt inställda till att berätta sin livshistoria. 

En del deltagare berättade på ett sammanhängande och logiskt sätt, medan andra hade svårare att 

komma igång, även efter att en ingångsfråga hade ställts. Ingångsfrågan ställdes för att stimulera 

till berättande om upplevelser eller händelser om tvillingskap, men ibland fick frågan anpassas 

efter omständigheterna och efter deltagarens sätt att berätta. Någon hade t.ex. tänkt igenom sin 

livshistoria efter årtal, vilka betecknade viktiga händelser i personens liv, andra började berätta 

utan att den inledande frågan behövde ställas. Några förväntade sig strukturerade frågor, som de 

var vana vid från de kvantitativa intervjuerna i SATSA- och Genderstudien. Vissa deltagare gav 

långa verbala utläggningar om sina liv, om än något kronologiskt ostrukturerade, då de t.ex. 

snabbt kunde förflytta sig från ett tidsperspektiv till ett annat eller börja berätta om ett tema men 

avbryta sig och börja berätta om något annat istället. De som hade svårt att utveckla sina svar till 

längre berättelser fick guidas igenom livsberättelsen och där var frågeguiden till god hjälp.  

Att göra livsloppsintervjuer var lärorikt för mig som intervjuare och intervjutekniken förändrades 

något efter hand. Frågeguiden användes mer strikt i de första intervjuerna, men så småningom 

fick deltagaren förutom öppningsfrågan berätta sin livshistoria på sitt eget sätt och utan att bli 

avbruten av frågor. Kompletterande frågor om tvillingskap ställdes när deltagaren hade berättat 

sin del. Förutom berättelser om tvillingskap kunde livshistorierna också handla om barn och 

barnbarn och deras liv utan att det relaterades till tvillingskap. Vissa deltagare hade ett rikt 
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språkflöde, medan andra var mer eftertänksamma och tysta långa stunder. Till en början kändes 

tystnaden en aning obekväm, men tystnad i ett samtal kan stå för flera saker, t.ex. eftertänksamhet 

där det helt enkelt tar tid att formulera sig, något som berör berättaren känslomässigt eller att 

ämnet helt enkelt är uttömt. När jag lät tystnaden finnas där upptäckte jag att deltagaren ofta hade 

mer att säga om ämnet.  

 

4.4 Dataanalys 

Transkriptionen gjordes av författaren till denna avhandling. Transkriptionen lades på en nivå 

som visade hur intervjun växte fram ur interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare. 

Förutom intervjupersonens berättelser och svar transkriberades också intervjuarens frågor samt 

korta eller långa pauser och ord som fångade eller underströk den ordlösa stämningen, t.ex. 

”skrattar” eller ”ler”. Förutom råtranskriptionen gjordes också en transkription som användes i 

den narrativa analysen i delstudie I och II. Den bygger på språkets poetik och ord som berättaren 

betonar ges fetstil. Intervjumaterialet bestod av 521 sidor text (A4 med enkelt radavstånd, 

ordagrann råtranskription). 

Berättelsematerial kan analyseras på olika sätt beroende på syfte och fokus. I denna avhandling 

har delstudie I och II analyserats med narrativ analys enligt Gee (1986, 1991), och delstudie III 

och IV med kvalitativ latent innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). De båda 

analysmetoderna skiljer sig ifråga om tillvägagångssätt i transkription och analyssätt. I den 

narrativa analysen ses varje individs livsberättelse både som en hel berättelse och som 

innehållande många småberättelser. Berättelseavsnitten är förhållandevis långa i jämförelse med 

meningsenheterna i innehållsanalysen. I den narrativa analysen som använts i delstudie I och II 

behålls den ursprungliga texten, medan texten i innehållsanalysen kondenseras och kategoriseras 

på en textnära eller manifest nivå, för att i slutfasen av kategoriseringen och abstraktionsnivån 

blottlägga det latenta innehållet i det som sägs.  

4.4.1 Delstudie I och II 

För att kunna identifiera berättelser i intervjumaterialet användes en socio-lingvistisk analysmetod 

(Gee, 1986; 1991) där transkriberingen bygger på språkets poetik, dvs. språkrytm och 

ordbetoningar. Den transkriberade texten återspeglar därmed hur berättaren organiserar sitt 

berättande för att skapa mening av sina upplevelser. Genom att noggrant följa hur berättaren 

betonar, sorterar och pauserar sin historia formas en text med sammanhållna enheter i form av 

verser och strofer. En vers definieras utifrån att textinnehållet passar ihop och tenderar att uttalas 

i samma takt och utan uppehåll. Genom att rytmen och ordbetoningarna i språket framhävs 

tydliggör transkriptionen vad berättaren vill poängtera och hur lyssnaren ska förstå det berättade. 

Analysmetoden kan användas till både strukturerat och mindre strukturerat berättande, dvs. 

berättelser där episoderna växlar flitigt i tidsperspektiv, t.ex.”maten är så dyr nu förtiden, annat var det 

när jag var barn, då kunde man få mycket för en enkrona” eller där ett ämne påbörjas men avbryts för att 

ett annat spår tar vid. I delstudie I och II användes Gee’s (1986; 1991) modell som analysmetod 

med fokus på innehållet i texten. När berättelserna i textmaterialet var identifierade tolkades 
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innehållet i berättelserna med utgångspunkt från ordbetoningarna (Gee,1986;1991). 

Tillvägagångssättet skedde enligt följande: 

1. Efter transkription lästes hela intervjun igenom för att få en översikt av innehållet  

2. Texten organiserades om till ”verser” (enheter bestående av ca fyra rader) och ”strofer” 

(en strof utgörs av ca två verser).  

3. Varje ”vers” rubricerades med avseende på innehåll och på detta sätt gick det att se var en 

berättelse började och slutade. I artikelcitaten är ordbetoningarna i versaler, medan 

fetstilen är borttagen för att de ska vara mer läsbara. 

4. Berättelserna om tvillingskap sorterades grovt utifrån om de handlade om händelser som 

ägt rum i barndomen, under vuxenlivet eller under ålderdomen. Den allmänt vedertagna 

kronologiska åldersindelningen på de olika livsstadierna har inte följts, utan 

berättelseepisoder som kunde relateras till tidiga tvillingminnen placerades i 

barndomstiden, yrkeskarriär och sällskapsliv placerades i vuxenlivet och ämnen rörandet 

nuet placerades i ålderdomen. Efter denna indelning och sortering av materialet var det 

lättare att se i vilket sammanhang och på vilket sätt berättelserna hängde samman över ett 

livslopp. 

5. De olika individernas berättelser jämfördes med avseende på likheter och skillnader i 

mönster i tvillingrelationer. Berättelser med liknande innehåll grupperades tillsammans 

och tolkades och mynnade ut i en slags kategorisering av tvillingrelationerna (delstudie I) 

och en kategorisering av tvillingens sätt att beskriva sin självbild (delstudie II).   

Tolkningen av berättelserna i intervjutexten löpte parallellt i samband med transkriptionen, 

omorganiseringen till verser och strofer och rubriceringen av verserna samt utifrån språkrytm 

och ordbetoningar. 

4.4.2 Delstudie III och IV 

Kvalitativ latent innehållsanalys, beskriven av Graneheim och Lundman (2004), användes i 

delstudie III och IV, eftersom syftet var att finna variationer av upplevelser i det sociala 

sammanhanget. I variationerna jämförs likheter och olikheter, vilket innebär att det underliggande 

eller latenta innehållet analyseras och tolkas. För att komma åt det latenta innehållet, kondenseras, 

tolkas och kategoriseras texten för att nå en högre abstraktionsnivå. Analysprocessen i studie III 

och IV gjordes enligt följande: 

1. Råtranskriptionen av intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en översikt av 

innehållet. Meningsbärande enheter relaterade till syften togs ut, dvs. sällskapsliv och 

äktenskap (delstudie III) och sorg och förlust (delstudie IV). En meningsbärande enhet 

kan enligt Graneheim och Lundman (2004) vara delar av en mening, en hel mening eller 

flera meningar som innehåller aspekter relaterade till varandra utifrån innehåll och 

sammanhang. 

2. Texterna kondenserades, utan att förlora sitt meningsinnehåll. 
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3. De kondenserade meningsenheterna etiketterades i koder; en slags sammanfattande 

rubrik på meningsenheten. 

4. Koder med liknande innehåll sammanfördes till en underkategori. 

5. Underkategorier med liknande innehåll fördes ihop till en huvudkategori. Dessa steg ska 

enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriva det manifesta innehåll som går att utläsa i 

texten. 

6. Delar jämfördes med helhet och det mönster som i underkategorierna och 

huvudkategorierna tolkades som det latenta innehållet sammanfattades i ett tema.  

 

4.5 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena i denna avhandling har sin utgångspunkt i de fyra individskyddskraven, 

enligt de etiska riktlinjerna för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2012). 

Individskyddskraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Studien är godkänd av den dåvarande etiska kommittén vid Karolinska Institutet 

i Stockholm (Dnr 84:61, tillägg 97-051, 98-319 och 00-132). 

Informationskravet beaktades genom att deltagarna innan de samtyckte till att medverka i studien 

fick skriftlig och muntlig information om studiens syfte, tillvägagångssätt, frivillighet i deltagandet 

och konfidentialitet. Deltagarna fick information flera gånger för att den inte skulle glömmas bort 

i tidsintervallen mellan informationsbrev, telefonsamtal och intervjutillfälle. Frågor rörande 

studien och medverkan kunde därmed förtydligas ytterligare. De frågor som deltagarna ställde 

berörde oftast studiens tillvägagångssätt; att de skulle berätta om sitt liv som tvilling, vilket var ett 

annorlunda intervjusätt än de var vana vid från tidigare kvantitativa studier.  

En livsloppsberättelse kan väcka minnen och reaktioner av olika slag och de deltagare som blev 

emotionellt berörda av sina berättelser, t.ex. vid minnet av förlusten av en närstående eller någon 

annan svår livshändelse, erbjöds att avbryta intervjun, men ingen deltagare ansåg det vara 

nödvändigt. För att byta perspektiv från det sorgliga och för att avsluta intervjun i en positiv 

anda, ställdes ibland frågan: Vad har varit det bästa med tvillingskapet? Flera uttryckte också att det 

var trevligt att ha fått berätta om sitt liv.  

Konfidentialiteten beaktades genom att deltagarnas personuppgifter avidentifierades genom att 

namn och övriga detaljer byttes ut i citat och resultatredovisning. De fiktiva deltagarnamnen 

varierar också i de olika delstudierna för att ingen ska kunna identifieras Ett etiskt dilemma 

uppstod när en tvilling ställde frågor till intervjuaren om den andra tvillingen i ett par. Sådana 

frågor besvarades då inte och tvillingen lät sig nöjas med förklaringen att intervjuaren hade 

tystnadsplikt . Forskningsmaterialet förvaras i ett låst skåp på högskolan och endast de forskare 

som är involverade i projektet har tillgång till det. 

I de etiska övervägandena vägdes också forskningskravet gentemot individskyddskraven och 

deltagande i studien bedömdes inte innebära några nämnvärda negativa konsekvenser för 

deltagarna. Nyttan med avhandlingen måste ses utifrån ett mer långsiktigt och bredare perspektiv, 
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då den kan bidra till kunskap om tvillingars subjektiva perspektiv på sina liv utifrån ett socialt 

sammanhang och därmed ge en mer sammanhållen bild av tvillingskapet. Forskning på äldre 

tvillingar har dessutom inte ägt rum med denna typ av design tidigare och studien kan därmed 

visa på aspekter som inte varit så synliga med kvantitativ design. 

 

4.6 Trovärdighet 

I denna avhandling diskuteras trovärdighet utifrån begreppen tillförlitlighet (credibility), 

pålitlighet (dependability), överförbarhet (transferability) och att någon annan än forskaren 

bekräftar resultaten (confirmability) (Lincoln & Guba,1985).  

Tillförlitlighet (credibility) och pålitlighet (dependability) i kvalitativa studier fokuserar på 

forskarens hantverk och har att göra med hur noggrant tillvägagångssättet genom 

forskningsprocessen har beskrivits och gjort det möjligt för andra att bedöma studiens kvalitet 

(Cresswell, 2004; Lieblich, Tuval-Mashiach & Zilber; 1998; Lincoln & Guba, 1985). I denna 

avhandling har datainsamling och analysförfarande beskrivits steg för steg så att 

tillvägagångssättet skulle vara möjligt att följa i syfte att tillförlitligheten och pålitligheten skulle 

kunna bedömas. Tillförlitligheten ökar också om urvalet för studien är representativt. I denna 

avhandling valdes därför deltagare med personlig erfarenhet av tvillingskap och där de som äldre 

tvillingar hade en lång livserfarenhet av tvillingskap som de kunde berätta om. För att belysa 

fenomenet utifrån olika erfarenheter innefattade urvalet enäggs-och tvåäggstvillingar med olika 

demografisk bakgrund såsom ålder, kön och uppväxtmiljö.  

En ytterligare aspekt som bidrar till tillförlitligheten är insamlandet av data, framför allt då med 

hänsyn till utifrån vilket perspektiv och med vilken förförståelse forskaren har närmat sig 

forskningsfrågan och på vilket sätt som detta kan ha påverkat intervjun och senare tolkning av 

materialet (Larsson, 1994). Min förförståelse om äldre var grundad på flera års sjukvårdsarbete 

med äldre och utbildning i gerontologi vilket skulle ha kunnat påverka mitt förhållningssätt mot 

äldre. Jag har däremot ingen personlig erfarenhet av att vara tvilling eller att leva nära tvillingar. 

Den förförståelse om tvillingskap som jag hade var framför allt färgad av inläsning av kvalitativa 

och kvantitativa tvillingstudier och härstammade från mötena med tvillingar i den longitudinella 

tvillingstudien SATSA, dvs. vi hade setts för en undersökning högst tre gånger med några års 

mellanrum  

I narrativa studier ses också transkription av tal till text som en tillförlitlighetsaspekt och 

transkriptionen bör därför motsvara den detaljeringsgrad som analysen kräver. I de narrativa 

analyserna (studie I och II) användes en socio-lingvistisk metod enligt Gee (1986; 1991) för att 

analysera materialet och som ett transkriptionssätt för att berättelser i materialet lättare skulle 

kunna identifieras. Gee’s (1986; 1991) analys bygger på språkets poetik, vilket syns i 

transkriptionen, där berättarens ordbetoningar är understrukna. Transkriptionen visar dessutom 

hur intervjuberättelserna växte fram som ett resultat av interaktionen mellan deltagare och 

intervjuare. Detta är viktigt då en berättelse kan variera från gång till annan beroende på 

sammanhang och för vem den berättas, enligt Riessman (1993). I den första råtranskriptionen 
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som användes vid innehållsanalysen (studie III och IV) transkriberades likaså hela 

intervjumaterialet ordagrant.  

Pålitlighet kan också tillskrivas överensstämmelsen mellan utsagor som de båda tvillingarna i ett 

par berättar. I denna avhandling ingår flera intakta par och i flera av dessa tvillingpar berättar 

tvillingarna på ett likartat sätt om sin tvillingrelation, vilket kan ses som en validering av fynden.  

Överförbarheten (transferability) i kvalitativa studier är enligt Lincoln och Guba (1985) inte 

möjlig att bedöma. Däremot menar de att en noggrann beskrivning av tillvägagångssätt i 

datainsamling och analys av datamaterialet möjliggör för läsaren att avgöra om resultaten är 

överförbara till andra grupper och sammanhang. I denna avhandling har ambitionen varit att 

beskriva analysgången så noggrant som möjligt. 

Ett sätt att bekräfta (confirmability) resultaten är när andra forskare antingen gör en oberoende 

analys vilket gjordes i delstudie (III och IV) eller genom att olika analytiska tolkningar 

diskuterades till dess samstämmighet uppnåddes vilket gjordes i delstudie (I och II). Citaten i 

resultatpresentationen är avsedda att spegla empirin, vad människor faktiskt sagt, och finns med 

för att läsaren ska kunna bedöma om de tolkningar som forskaren har gjort är rimliga. En 

ytterligare tillförlitlighetsaspekt är att primärdata finns kvar genom de inspelade intervjuerna. 

Författarens tolkningar av materialet och citatens ursprungliga kontext är därigenom möjliga att 

kontrollera. 

 

5.Resultat 

5.1 Delstudie I 

Syfte var: att utforska äldre tvillingars upplevelser av och berättelser om relationen till sin tvillingpartner under 

livsloppet. 

Resultaten av de 35 intervjuerna med de äldre tvillingar som ingick i denna studie och som blickar 

tillbaka på sitt liv som tvilling och sin tvillingrelation visade att tvillingrelationer kan upplevas på 

olika sätt. I livsberättelserna identifierades tre slags relationella mönster i tvillingrelationer vilka 

följde livsloppet. Dessa benämndes: den närande, den tärande och den ytliga tvillingrelationen och 

baserades på relationernas kvalitativa aspekter. Den närande tvillingrelationen upplevdes som 

berikande, uppbygglig och en källa till glädje och känslomässigt stöd i motsats till den tärande 

tvillingrelationen som beskrevs som känslomässigt tung och komplicerad. Den ytliga 

tvillingrelationen upplevdes mer som en artig bekantskap utan större känslomässigt engagemang. 

De flesta deltagarna i den här studien hörde hemma i den närande tvillingrelationen och den 

innefattade både sam- och säruppfostrade tvillingar, lika många män som kvinnor och några fler 

tvåäggstvillingar än enäggstvillingar. Den dominerande aspekten i alla tre typerna av relationer var 

känslomässig närhet eller distans. Det som kännetecknade den känslomässiga närheten i den 

närande tvillingrelationen var en närhet som gav utrymme för frihet och självständighet.Närheten i 

den tärande tvillingrelationen upplevdes däremot som kvävande och beroende och gav inte 
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utrymme för personlig frihet. Frånvaron av känslomässig närhet eller känslomässigt engagemang 

beskrevs av de tvillingar som hade separerats vid förlossningen och träffats först flera år senare. 

Orsaken till att de inte kände sig som tvillingar och inte utvecklade någon nära relation till 

varandra antogs enligt dessa deltagare bero på att de inte hade någon gemensam livshistoria eller 

att de inte hade tillbringat sina första år tillsammans.   

Övriga aspekter som också karakteriserade den närande och den tärande tvillingrelationen kunde 

vara direkta motsatser. Medan tvillingarna i den närande relationen beskrev att de var lojala och 

stödjande, kommunicerade ofta och om allt, löste konflikter snabbt och var överens om 

rollfördelningen i relationen, så konkurrerade och grälade tvillingarna i den tärande relationen, 

lyckades inte lösa konflikter speciellt snabbt och var oense om rollfördelningen. Ovanstående 

aspekter måste också ses i förhållande till den känslomässiga aspekten. En relation som har en 

öppen och tät kommunikation, löser konflikter snabbt, ger den andre frihet och är överens om 

vem som är och gör vad, kan resultera i en relation som upplevs just så berikande som 

tvillingarna i den närande tvillingrelationen beskriver.  

Tvillingrelationerna i denna studie upplevdes generellt sett, med några få undantag, vara lika 

närande eller tärande över tid, vilket pekar på betydelsen av de tidiga åren i tvillingars liv. Den 

dominerande typen av tvillingrelationer var den närande relationen, vilket skulle kunna tolkas 

som att tvillingrelationer oftast är goda och känslomässigt nära och där tvillingskapet ses som en 

berikande tillgång. Det fanns också de som upplevde sin relation svår och dränerande som i den 

tärande tvillingrelationen. Även om ålderdomen innebar att det fanns mer tid till att träffas, 

kunde det finnas andra omständigheter som tog plats, t.ex. att sköta om en sjuk make, att själv 

vara sjuk, att ta hand om barnbarn eller att man bodde på olika orter. De som bodde i samma 

stad utgjorde inte bara ett känslomässigt utan också ett praktiskt stöd förvarandra, t.ex. kunde 

man hjälpa varandra med inköp eller dylika praktiska tjänster. Några hade också ett gemensamt 

ansvar för en gammal förälder. Den närande relationen fortsatte att vara en känslomässigt nära 

relation hela livet, även på ålderns höst, men berättelserna visade att tvillingarna i detta 

relationsmönster också levde mer självständiga liv. 

Den tärande relationen fortsatte att vara tärande även i ålderdomen. En del tvillingar som 

fortsatte att ses beskrev relationen som tät. För några tvillingar hade den intensiva kontakten med 

varandra att göra med att de hade blivit eller var ensamstående. Upplevelsen av att relationen var 

tärande var inte alltid samstämmig mellan paren. I något fall upplevde den ena tvillingen 

relationen som mycket tärande, medan tvillingpartnern inte uttryckte det exakt likadant. 

Tvillingarna i den ytliga tvillingrelationen hade en obefintlig kontakt med varandra på äldre dar. 

De menade att för att känna sig besläktad med sin tvillingpartner efter att ha levt separata liv 

krävdes det tid och motivation för att utveckla relationen.  

 

5.2 Delstudie II 

Syftet var: att utforska hur äldre tvillingar upplever och beskriver sin självbild inom tvillingrelationen 

Resultaten från intervjuerna av hur de 20 äldre samuppfostrade tvillingarna i denna studie 

upplevde och beskriver sig själva och sin självbild handlar om två identiteter; dels en egen 
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individuell identitet inom tvillingrelationen, dels en ”tvillingidentitet”, en slags relationell och 

social identitet som definierar de två individerna i ett tvillingpar i förhållande till varandra. 

Tvillingidentiteten verkar höra nära samman med omgivningens syn på och bemötande av 

tvillingarna som lika och som en social enhet. Detta tog sig uttryck i t.ex. likalydande namn, lika 

klädval, gåvor eller skolbetyg. Motiven från familjen och övrig omgivning kan säkert ha varit en 

vilja att behandla tvillingarna på ett rättvist sätt och att inte favorisera någon av dem, men 

tvillingarna själva uppfattade det inte på det viset. Det upplevdes som att de skulle leva upp till 

omvärldens förväntningar om att vara lika. En del upplevde det positivt, framför allt i barnaåren 

och tonåren, att få den uppmärksamheten som tvillingskapet gav, men för många var det inte alls 

särskilt speciellt. Med åren blev det alltmer frustrerande att få detta bemötande.  

En viktig olikhet var födelseordningen, vilken återkom i nästan alla livsberättelser och tolkades 

som betydelsefull ur ett identitetsperspektiv eftersom den just hos tvillingar betonar unikhet och 

individualitet. Förutom födelseordning beskrevs olikheter mellan enäggs- och tvåäggstvillingar på 

olika sätt. De sistnämnda betonade yttre olikheter som till exempel utseende som ett uttryck för 

sin individualitet, medan enäggstvillingar talade om inre olikheter ofta relaterade till personlighet. 

För att betona eller stärka sin individualitet ytterligare gjorde tvillingarna aktiva val t.ex. 

engagerade sig i olika intressen och aktiviteter, valde olika vänner och gjorde olika yrkesval.  

Under livsloppet identifierades också livshändelser som bidrog till att tvillingarna fick utvecklas 

individuellt. I vuxenåldern kunde det för männen vara under militärtjänsten när de kom till olika 

platser, i familjebildandet när en ny nära relation till äktenskapspartnern skulle utvecklas eller 

sorgliga händelser som t.ex. tvillingpartnerns död. Vid förlust av tvillingpartner blev det särskilt 

tydligt i hur hög grad tvillingarna såg sig själva som individer inom tvillingrelationen. Graden av 

individualitet inom tvillingrelationen verkade också vara relaterad till grad av närhet och sätt att 

interagera med varandra. De tvillingar som hade separerat från varandra till mera 

individualiserade liv beskrev att de hade en nära relation som tillät personlig frihet och 

självständighet. De som definierade sig själva utifrån tvillingidentiteten snarare än utifrån sin 

individualitet verkade ha svårt att frigöra sig från sin tvillingpartner och hade en beroenderelation 

till varandra. Tvillingarna i denna studie beskrev sin känsla av individualitet som något som inte 

kan tas för givet när man är tvilling 

 

5.3 Delstudie III 

Syftet var: att utforska och beskriva hur äldre tvillingar upplever sitt äktenskap i förhållande till 

tvillingrelationen. 

Resultaten visade att de unga tvillingarna ofta träffade sina pojk/flickvänner eller blivande makar 

på offentliga mötesplatser, t.ex. lokala dansställen eller annan fritidsaktivitet. För en del tvillingar 

var detta också en roande tid, då särskilt enäggstvillingar kunde utnyttja sin utseendelikhet för att 

skämta med pojk-/flickvänner. För de flesta tvillingarna var det inget dramatiskt när 

tvillingpartnern fick sällskap, utom för de tvillingar som var mycket beroende av varandra. Då 

tvillingpartnerns pojk-/flickvän kunde upplevas som ett hot mot tvillingrelationen, framför allt 
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om den ena tvillingen hade sällskap, men inte den andre. Det hände också att den ena tvillingen 

”övertog” den andres pojk-/flickvän, men först efter att förhållandet tagit slut.  

De flesta tvillingar gifte sig med några månaders till något års mellanrum, men bara ett tvillingpar 

hade dubbelbröllop. Det som styrde bröllopsdatum, var ofta praktiska skäl, som att få lägenhet 

eller att kvinnan blev gravid. De flesta tvillingar i den här studien gifte sig med partners som inte 

kände varandra sedan tidigare, men det fanns också sådana som gifte sig med släktrelaterade 

partners eller partners som var vänner innan giftermålet.  

Utifrån de äldre tvillingarnas perspektiv kunde man också följa fortsättningen på äktenskapen och 

det visade sig att tvillingäktenskapen identifierades till två olika slags relationer: de disharmoniska 

och de harmoniska tvillingäktenskapen. Den mest vanliga orsaken tilldisharmonin i äktenskapen 

och familjerelationerna var att respektive tvillings makar inte kom överens och orsakade 

konflikter som också påverkade relationen mellan tvillingarna. I de relationer där man inte löste 

konflikterna ledde det till att familjerna distanserade sig från varandra.  

Den näst vanligaste orsaken till disharmonin var att tvillingarna var beroende av och aldrig riktigt 

hade frigjort sig från varandra. Konsekvensen blev då att tvillingpartnern ansågs som jämställd 

med äktenskapspartnern, vilket resulterade i att respektive makar kunde känna sig hotade. Detta 

ledde ibland till lojalitetskonflikter i de berörda relationerna. Om nästan hälften av deltagarna 

upplevde och beskrev sina äktenskapsrelationer som komplicerade, var det drygt hälften som 

också hade harmoniska äktenskap och familjerelationer. 

I de äktenskap som beskrevs som harmoniska var respektive makar förstående och accepterande 

av tvillingrelationen. Det visade sig att tvillingar som gifte sig med makar som var släktrelaterade 

eller vänner fortsatte att umgås familjevis även efter bröllopet. Detta fungerade bra, så länge som 

äktenskapen varade, för om ett tvillingäktenskap där bådas respektive makar var släkt slutade i 

skilsmässa, blev det på ett sätt dubbelt komplicerat. Då hamnade även tvillingpartnern till den 

som skiljde sig i en lojalitetskonflikt, vilket skulle komma att påverka både äktenskapet och 

tvillingrelationen negativt. I den här kategorin fanns det både enäggs-och tvåäggstvillingar och 

sär- och samuppfostrade. Dessa tvillingar beskrev också sin tvillingrelation som stödjande och 

närande med personlig frihet gentemot varandra.  

 I ålderdomen och vid tiden för studien hade 14 av de 34 som gift sig, blivit änklingar och 7 av de 

34 hade skilt sig och några av dessa hade inlett en ny relation. Största orsaken till skilsmässa var 

enligt tvillingarna att de blev lämnade för att partnern hade varit otrogen. Dessa äktenskap 

beskrev problem som sjukdom, missbruk och liknande och som inte verkade vara relaterade till 

tvillingrelationen. Tvillingpartnerns roll under hela skilsmässoprocessen var att stödja och finnas 

till för sin separerade tvilling. Detta gällde framför allt de tvillingar som hade en närande relation 

med varandra, medan de tvillingar som hade en svår och komplicerad relation inte gav varandra 

stöd i samma utsträckning. Jämsides med tvillingpartnern fanns också den övriga familjen, dvs. 

vuxna barn som gav sitt stöd. 
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5.4 Delstudie IV 

Syftet var: att utforska och beskriva äldre tvillingars upplevelser av att förlora sin tvillingpartner i hög ålder.  

Resultaten visar att upplevelsen av förlust av en tvillingpartner vid hög ålder uttrycks på både 

emotionella och beteendemässiga sätt. Emotionella reaktioner hos den sörjande tvillingen 

inkluderade en variation av känslor som dels var associerade till den saknade relationen och dels 

handlade omen slags självreflektion. Den beteendemässiga dimensionen beskrevs både i de 

utåtriktade och i de inre mentala strategier som tvillingarna använde i sorgeprocessen.  

Den emotionella dimensionen av förlusten innefattade ett spektrum av negativa känslor som 

kunde tolkas som liknande dem som sörjande icke-tvillingar har. Orsakerna till dessa känslor kan 

däremot vara olika för tvillingar och icke-tvillingar, då tvillingars förluster är mer relaterade till 

identiteten. Det fanns också en variation i sorgeupplevelsen, eftersom förlusten av 

tvillingpartnern upplevdes mer förödande för en del än för andra. Det som var framträdande i 

förhållande till sorgeerfarenheten handlade om kvaliteten på själva relationen. En emotionellt 

nära tvillingrelation kan upplevas som varm och stödjande eller som komplicerad, beroende och 

icke-stödjande, men båda sidor påverkar upplevelsen av förlusten. De flesta deltagarna i denna 

studie beskrev att de hade haft stödjande och harmoniska relationer med sorgeerfarenheter som 

kännetecknades av emotionell smärta och ensamhet.  

De med beroende tvillingrelation upplevde också ensamheten i sorgen, men där fanns även skuld 

och förebråelser. De äldre deltagarna i denna studie kunde tala om sin avlidna tvillingpartner på 

sätt som indikerade att de hade förblivit anknytningsfigurer för varandra genom hela livet. Med 

en sådan person närvarande i livet hade förluster och kriser varit lättare att hantera, men när 

tvillingpartnern dog innebar det också att den person som mött dessa behov var borta och detta 

kan också förklara en del av sorgeupplevelsen. Baserat på de livslånga tvillingrelationernas 

kvalitéer och jämförelserna av förlusten av tvillingpartnern och andra syskon eller 

äktenskapspartner, indikerade studien att anknytningen till tvillingpartnern kunde vara starkare 

eller svagare. Förlusten av en tvillingpartner vid hög ålder upplevdes, även om den var förödande, 

som mer naturlig än om det skett vid yngre åldrar.  

Även om förlusten upplevdes som djup och förödande hanterade de sörjande tvillingarna 

förlusten på ett aktivt sätt. Detta innefattade både utåtriktade och inre mentala strategier. Ett 

exempel på utåtriktad strategi var att berätta om tvillingpartnerns död. Tvillingpartnerns bortgång 

var verkligen en svår livshändelse att prata om och tolkades därför som ett sätt att hantera 

händelsen. Samtidigt som sorgehanteringen var utåtriktad, pågick en inre och kognitiv 

hanteringsstrategi som också inkluderade positiva tankar och känslor. Även om känslorna som 

hade med förlusten att göra upplevdes negativa, fanns det underförstått positiva känslor i 

hanteringsstrategierna. Beteendedimensionen är intressant inte bara på grund av sätten att hantera 

förlusten utan även för vilken typ av känslor som hanteringsstrategierna genererar. Trots sin höga 

ålder visade deltagarna i denna avhandling på en inre styrka och kompetens att engagera sig i sin 

egen sorgeprocess. 
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6. Resultatdiskussion 

Tvillingskap personligt upplevt utifrån ett livsloppsperspektiv utgjorde ramen för denna 

avhandling med syfte att utforska, beskriva och förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre 

tvillingars livsberättelser. I ett tidigt skede framkom två huvudspår som skulle kunna betecknas 

som olika aspekter av tvillingskap en relationell aspekt och en identitetsaspekt. Den relationella 

aspekten handlar om relationen mellan två individer födda samtidigt och identitetsaspekten som 

innebär att individen måste förhålla sig till sin ”jag”-identitet eller individuella identitet kontra en 

”tvillingidentitet”. När det gäller tvillingskap är dessa två aspekter nära sammanbundna, vilket 

också avspeglar sig i avhandlingens olika delstudier. Resultaten kommer därför att diskuteras 

utifrån relations- ( Studie I, III, och IV) och identitetsaspekterna ( Studie II). 

 

6.1 Relation 

För att förstå tvillingrelationerna hos dagens äldre tvillingar behöver man se tillbaka på hur 

relationen har varit under livet fram till nu. Dessa äldre tvillingar talar om en viktig och nära 

relation som de har med sin tvillingpartner. Denna är och var viktig, men liksom i alla andra 

mänskliga relationer upplevs tvillingrelationer olika och i denna avhandling identifierades tre olika 

tvillingrelationsmönster; den närande, den tärande och den ytliga tvillingrelationen. Dessa 

benämningar ska endast ses som en slags summering av upplevelsen och beskrivningen av 

respektive tvillingrelation och inte som en statisk kategorisering av hur tvillingrelationer är. 

Tvillingrelationer liksom alla mänskliga relationer är komplexa och risken med kategoriseringar är 

att de kan bidra till att skapa stereotyper. Dessa benämningar valdes för att de uttrycker något av 

tvillingrelationens kvalitativa aspekter och framför allt den känslomässiga aspekten närhet.  

Sett från ett livsloppsperspektiv blev det tydligt att närhet i relationerna upplevdes olika beroende 

på grad av närhet och typ av relation. Närheten hos tvillingarna i den närande tvillingrelationen 

upplevdes som positiv och berikande, medan den för tvillingarna i den tärande relationen 

upplevdes som ett beroende eller var kvävande. Ett intressant resultat är att den sistnämnda 

gruppen bestod av samuppfostrade enäggstvillingar som var kvinnor. Detta visade också 

Penninkilampi-Kerolas et al (2005) studie av finska tonårstvillingar där flickorna uppvisade ett 

större beroende av varandra än pojkarna. Orsaker till detta antogs vara relaterade till 

personlighetsdrag och könsroller, dvs. att kvinnor skulle vara mer känsliga och uttrycksfulla 

angående sina känslor av närhet än vad pojkar är. Det ansågs att pojkar tenderar att vara mindre 

benägna att rapportera känslomässigt beroende då det kan associeras med svaghet och omognad 

(Penninkilampi-Kerola et al, 2005). Ingen av männen i denna avhandlings studier talade om 

beroende, men det innebär inte att de inte var det. Berättelserna om barndomen visade att när det 

blev för mycket närhet, råkade de i slagsmål. (Penninkilampi-Kerola et al, 2005) menar också att 

en gemensam uppväxtmiljö kan vara en orsak till att det skapas ett beroende mellan tvillingar, 

men går inte in på vad i den gemensamma uppväxtmiljön som skulle orsaka beroendet. Neyer 

(2002a) menade att orsaker till grad av närhet i tvillingrelationer har med genetisk likhet att göra, 

ju större genetisk likhet, desto större närhet, vilket skulle förklara att hans studier visade att 
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enäggstvillingar står varandra närmare än tvåäggstvillingar. Tvillingarna i Penninkilampi-Kerolas 

et al (2005) och i Neyers (2002a) studier var samuppfostrade, men om samuppfostrade jämförs 

med säruppfostrade med avseende på närhet, som i denna avhandling, så visade det sig att ingen 

av de säruppfostrade enäggstvillingarna berättade om sin relation i termer av känslomässigt 

beroende (Studie I).  

I den här avhandlingen var de beroende enbart samuppfostrade, vilket talar för att det är i den 

gemensamma miljön som beroendet skapas. Möjliga påverkansfaktorer i miljön har kopplats till 

moderns oförmåga att ta hand om sina tvillingbarn, vilket då skulle innebära att tvillingarna blir 

mer hänvisade till varandra varpå det skapas ett beroende (Schave & Ciriello 1983). Enligt 

anknytningsteorin kan också föräldern ses som en möjlig orsak till hur barnet utvecklar nära 

relationer och beroende på vilken omvårdnad som det får, utvecklar det sedan olika 

anknytningsmönster (Ainsworth, 1978; 1989; ). Tvillingar i denna avhandling som var beroende 

beskrev visserligen i några fall att det fanns en mor som inte kunde ta hand om sina tvillingar på 

grund av sjukdom, men att de större syskonen istället då hjälpte till med tvillingarna, vilket kan ha 

kompenserat för moderns oförmåga. Storleken på syskonskaran är därför intressant med tanke på 

att den skulle kunna bidra till att skapa beroende i en tvillingrelation. Några av de beroende 

tvillingarna i den här avhandlingen var enda-barn och mer hänvisade till varandra, än tvillingarna i 

stora familjer med många syskon.  

Genom tillbakablickar som de äldre tvillingarna i denna avhandling gör, berättar de om hur 

omgivningen bemötte och behandlade dem som lika och hur relationen sedan upplevdes under 

livsloppet. Enligt Penninkilampi-Kerolas et al (2005) och Ebelings et al, (2003) studier kan 

beroendeskap i tvillingrelationer resultera i ökad risk för psykisk ohälsa. Tvillingarna i deras 

studier var i tonåren och unga vuxna, men sett från de äldre tvillingarnas perspektiv, som i denna 

avhandling, talades det om att beroendet var tungt att bära och komplicerade livet med övriga 

relationer (Studie III). Närhet blir negativ när personen känner sig ofri och osjälvständig, men 

den andra sidan av närhet är när det också finns ett mått av frihet, såsom i den närande relationen 

(Studie I). Hittills har känslomässig närhet i de två tvillingrelationsmönstren som benämndes 

närande och tärandetvillingrelation diskuterats på grundval av att båda typerna av tvillingrelation 

uppvisade en hög nivå av känslomässigt engagemang för varandra.  

Den tredje typen av relationsmönster, benämnt som den ytliga tvillingrelationen, på grund av att 

den karakteriserades av mindre känslomässig närhet och lågt känslomässigt engagemang 

uppvisade säruppfostrade tvillingar som separerats vid födseln. Även om de träffades flera år 

senare, utvecklade just dessa tvillingar ingen närhet till varandra. Deras egna förklaringar till det 

var att de inte hade en gemensam barndom, inga minnen att dela och att de inte hade tagit sig tid 

med varandra. Ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv behöver en relation tid för att en 

anknytning ska utvecklas (Ainsworth, 1978; 1989; Bowlby, 1969; 1973), vilket skulle kunna 

innebära att en anknytning hade kunnat utvecklas mellan dessa tvillingar om de hade givit 

relationen mer tid. Dessa säruppfostrade tvillingars upplevelse av känslomässig närhet eller brist 

på närhet, kan stödja anknytningsteorin i att det är i den sociala miljön som anknytningar eller 

nära relationer uppstår.Det skulle innebära att känslomässig närhet åtminstone hos 

enäggstvillingar inte har med genetisk likhet att göra (Neyer, 2002a). Orsaker till hur nära 

relationer uppstår synes vara flerfaldiga och det troliga är ändå att nämnda orsaksförklaringar 

samverkar i hur känslomässig närhet upplevs och utvecklas. 
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Enligt livsberättelserna i denna avhandling och utifrån den äldres perspektiv kunde tvillingarna 

blicka tillbaka och både tala om hur de hade upplevt relationen på en känslomässig nivå och hur 

de hade interagerat med varandra, dvs. hur de kommunicerade, hanterade konflikter och hur de 

såg på rollfördelningen i relationen. Dessa aspekter av tvillingrelationen, dvs. kommunikation, 

problemlösningsförmåga och rollfördelning visade sig vara olika i den närande respektive tärande 

tvillingrelationen. I den närande relationen fanns en öppen och tät kommunikation, vilket den 

tärande relationen delvis verkade ha, men den beskrevs också som mer negativ, dvs. att 

kommunikationen var konfliktfylld. Detta innebar inte att tvillingarna i den närande relationen 

aldrig hade konflikter, skillnaden från den tärande relationen var att konflikterna löstes snabbt. 

Typ av kommunikation och problemlösning är viktiga aspekter för hur en relation upplevs, 

utvecklas och bibehålls. Likaså beskrevs samförstånd angående rollfördelningen i relationerna 

olika i den närande och den tärande relationen. Ett samförstånd angående vem som är och gör 

vad är ett sätt att ta vara på styrkorna och använda dem komplementärt inom ett par, medan en 

rivalitet och tävlan om vem som ska bestämma skapar slitningar i en relation (Gold, 1989a; 

Sanders, 2004). 

Dessa sätt att förhålla sig till varandra inom respektive tvillingrelationsmönster kan vara en del i 

att relationerna upplevdes antingen som närande eller tärande. De flesta tvillingar som ingick i 

denna studie beskrev sitt tvillingskap som närande och berikande, vilket visar att tvillingskap 

oftast är något positivt. Det som tvillingarna beskriver om sin relation, åtminstone i den närande 

tvillingrelationen, är aspekter som är sådan som förekommer i alla goda relationer. Genom att se 

på helheten och väga det positiva mot det negativa, ges en mer rättvisande bild av 

tvillingrelationer och mänskliga relationer i allmänhet. Ensidig fokusering på det negativa i 

tvillingrelationer eller alla mänskliga relationer kan få onödigt stora proportioner om den inte 

balanseras mot det positiva. Enligt avhandlingens studier upplevdes de flesta tvillingrelationer 

som olika, men de goda, nära och uppbyggliga (=närande) relationerna var dominerande.   

 

6.2 Anknytning 

Kan avhandlingens tvillingrelationer ses och förstås utifrån anknytningsteorin? Redan tidigare 

kvantitativa studier har visat att tvillingar är anknytningspersoner för varandra (Tancredy & 

Fraley, 2006) och tvillingarna i denna avhandling uppvisade också de typiska dragen; närhet, stöd 

och trygghet, som karakteriserar en anknytningsrelation (Studie I, III, IV). Från äldre tvillingars 

perspektiv kan man också se att de olika tvillingrelationsmönstren kan ses i termer av 

anknytningsmönster, dvs. den närande tvillingrelationen kan ses som en trygg anknytning, medan 

den tärande tvillingrelationen skulle kunna ses som otrygg-ambivalent, dvs. söker mycket 

känslomässig närhet såsom de beroende tvillingarna i den tärande tvillingrelationen gjorde. Den 

ytliga tvillingrelationen kan inte placeras in i anknytningshierarkin eftersom de inte hade knutit an 

till varandra. Tancredy och Fraley (2006) menade också att äldre tvillingar var högre upp i 

anknytningshierarkin än vanliga syskon, vilket också visade sig i relationerna i denna avhandling. 

Fraley och Tancredy (2012) har i en senare stor kvantitativ studie undersökt och jämfört 

anknytningar hos enäggstvillingar och tvåäggstvillingar och funnit att enäggstvillingar tenderade 

att oftare ange sin tvillingpartner som anknytningsperson än vad tvåäggstvillingar gjorde. Deras 
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studie var en tvärsnittstudie och visade därför inget om hur anknytningar förändras under ett 

livslopp.  

Tvillingarna i denna avhandling kunde se tillbaka på sin tvillingrelation såsom den varit under 

hela livsloppet och det visade sig att deras anknytningar hade mer med tid och relationskvalitet att 

göra än zygositet, då både enäggs- och tvåäggstvillingar beskrevs som anknytningsfigurer. Om 

tvillingrelationerna ses i ett livsloppsperspektiv verkade de heller inte att ha förändrats nämnvärt, 

vilket skulle innebära att det anknytningsmönster som etablerades i barndomen förblev detsamma 

till just tvillingpartnern. Detta blev tydligt vid viktiga livsskeden, t.ex. vid ingåendet av äktenskap, 

då de med trygg anknytning eller närande relation inte såg det som särskilt dramatiskt att 

tvillingpartnern gifte sig, medan det för tvillingarna i den tärande relationen eller ambivalenta - 

otrygga anknytningen var mer dramatiskt och hotande (Studie III). Samma sågs vid förlusten av 

tvillingpartnern, där förlusten visserligen upplevdes som djup och förödande, men där 

tvillingarna i den tärande relationen också brottades med skuld (Studie IV). 

 

6.3 Identitet 

Det som blir tydligt i tvillingarnas livsberättelser är att ’tvillingskap’ står för olika innebörder 

beroende på vem som talar om det. När tvillingarna själva talar om sitt tvillingskap gör de det 

mestadels utifrån sin relation till tvillingpartnern, men invävt i detta framkommer att tvillingskap 

också handlar om dubbla identiteter, den egna individuella och den sociala tvillingidentiteten och 

hur de förhåller sig till detta. Även om icke-tvillingar inte är med i materialet, så talar tvillingarna 

själva om hur de uppfattade att omgivningen såg på tvillingskap, nämligen utifrån uppfattningen 

att tvillingar är lika och ibland rent av en social enhet. Likhetssynen tycktes vara grundad på 

fördomar om tvillingar, vilket kan förstås mot bakgrund av att det man visste om tvillingar på 

1930-talen ofta var grundat på okunskap. Synsättet på tvillingskap som ”två lika” upplevdes av 

många tvillingar som överdrivet och som de, sedan när de själva fick bestämma, värjde sig emot 

genom att betona olikheter framför likheter. Vad som tycks värre var att bli behandlad som en 

social enhet, dvs. att bli sedd som en person, t.ex. att tala till den ena tvillingen men inte till den 

andra, därför att det förutsattes att den andre tvillingen ändå fick veta det genom sin 

tvillingpartner. Konsekvenserna blev att många tvillingar upplevde sig som anonyma och 

förminskade som individer. Motreaktionen blev då att hävda sin individualitet och att betona den 

genom att beskriva sig själv utifrån olikheter till tvillingpartnern. Det kan tolkas som en rent 

allmänmänsklig önskan om att vilja bli sedd för sin egen skull. Kanske vill de också utmana 

omgivningen till att se djupare än till den yttre likheten och på det viset utmana alltjämt 

florerande myter om att tvillingar är lika som bär. Uppenbarligen fick dessa tvillingar sträva i en 

uppförsbacke vad gällde att hävda sin individualitet och det verkade vara så genom livet och 

fortfarande på äldre dagar var det viktigt att berätta om att de var olika. Så det livslånga 

identitetsarbetet verkade gå ut på att frigöra sig själv från en av omgivningen pålagd social 

tvillingidentitet, som enligt tvillingarna själva inte var rättvisande.  

På frågan om hur det var att vara tvilling, svarade många: -Det är trevligt, men det är inget speciellt, jag 

vet ju inte om något annat och meningen avslutades med motfrågan: Hur är det att inte vara tvilling? 

Dessa och liknande påståenden väcker frågan om är det den sociala omgivningen som gör 
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tvillingskapet till mer än det i själva verket är och gör man det därför att det alltid har funnits en 

viss fascination av två människor som ser likadana ut?  

Frågan om individualitet inom tvillingrelationen väcker också frågan om vilka konsekvenser det 

blir för tvillingrelationen? Schave och Ciriello (1983) menar att identitetsfrågan hör ihop med den 

slags relation tvillingarna sedan utvecklar med varandra, där de ger exempel på en ”unit identity” 

dvs. tvillingar som upplever sig som en person, är inte bara osäkra på den individuella identiteten, 

utan är känslomässigt beroende av varandra. Detta kunde också ses hos de beroende tvillingarna i 

den tärande relationen och framför allt i den vilsenhet och identitetsförlust som kunde iakttas hos 

de tvillingar som hade förlorat sin tvillingpartner efter en livslång relation (I, IV). Skillnaden 

mellan Schave och Ciriello’s (1983) studier och denna avhandling är den bakomliggande orsaken 

till den typ av ”unit identity” som de beskriver. Medan de relaterar den till moderns oförmåga att 

ta hand om sina tvillingbarn, pekar livsberättelserna i denna avhandling på det socialt 

konstruerade tvillingskapet, som pålagts av omgivningen, som en stark bidragande faktor både till 

hur de beskriver sin självbild och till vilken slags relation de utvecklar med varandra (II). 

Skiljer sig då äldre tvillingars sätt att se på sin identitet från andra äldres? Ja, delvis, visserligen har 

äldre tvillingar precis som andra äldre att hantera sådant som påverkar den äldres självbild 

negativt, t.ex. förluster vad gäller fysiska och mentala förmågor och rollförluster av olika slag, 

men för tvillingar blir det en ytterligare förlust när tvillingpartnern dör och inte bara förlust av 

relationen, utan en identitetsförlust i varierande grad. 

 

6.4 Tvillingrelationen sett ur ett livsloppsperspektiv 

Hur blev då tvillingskapet genom livet? Titeln på denna avhandling antyder att det inte bara 

handlar om upplevelser av tvillingskap, utan upplevelser som har en tidsaspekt i sig, nämligen 

genom livet och ett långt liv eftersom tvillingarna är äldre idag. När dessa äldre tvillingar blickar 

tillbaka på sina liv, så är deras livsberättelser intressanta såsom innehållande flera aspekter. De 

berättar inte om sitt tvillingskap lösryckt ur ett sammanhang, utan i förhållande till det slags 

samhälle de växte upp och har levt i. Deras livsberättelser är därför inte bara berättelser om deras 

enskilda liv, utan också berättelser om det svenska samhället under 1900-talet. De berör 

ekonomiska, historiska och sociala aspekter liksom moraliska värderingar och normer som gällde 

under deras uppväxt och relaterar det till sitt tvillingskap. Tidsdimensionen i livsloppet gör att 

nuet på ålderdomen kan speglas mot tidigare livshändelser i barndomen, vuxenlivet och 

ålderdomen. Framför allt kan förändring över tid kopplas till livshändelser som utgjorde ett slags 

vändpunkter som innebar att tvillingrelationen ändrade riktning. Här menas att tvillingarna gick i 

en riktning mot mer individualiserade liv. De olika typerna av tvillingrelationer, sett från de äldre 

tvillingarnas perspektiv, förblev till stor del stabila i sina relationsmönster över tid, liksom deras 

förhållningssätt till varandra, framför allt i den närande och den tärande tvillingrelationen. Trots 

att relationsmönstret förblev stabilt inom de olika relationstyperna, så skiljde de sig mycket från 

varandra. Den närande tvillingrelationen förblev med några få undantag en nära relation genom 

livet, men där tvillingarna frigjorde sig för att leva mer individuella liv, till skillnad från tvillingarna 

i den tärande relationen som fortsatte att ha en komplicerad och för somliga en beroende relation 
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till varandra (I). Stabiliteten i relationsmönstren över tid, trots livshändelser som skulle ha kunnat 

förändra relationen, för odelat tanken till de tidiga årens betydelse i en människas liv. 

Är de relationsmönster som etableras i barndomen oföränderliga? Nej det är förmodligen mer 

komplicerat än så. Livsloppsperspektivet visar på komplexitet i relationerna och undantag från 

tvillingrelationsmönstren fanns också. En närande relation kunde bli en tärande över tid t.ex. då 

nya nära relationer skulle upprättas i form av äktenskap och familjebildande. Ingåendet av 

äktenskap var alltså en slags vändpunkt på gott och ont för tvillingrelationen. Det var på gott där 

det visade sig att de i den närande tvillingrelationen både kunde ha glädje av sin tvilling och ha ett 

äktenskap och familj. På ont kunde det vara som i den tärande relationen, där tvillingarna 

fortsatte att ha komplicerade relationer med varandra och också i sina äktenskap. Flera av dessa 

tvillingar skilde sig också senare (III). 

Den ytliga tvillingrelationen liknade inte de två andra relationstyperna under livsloppet. Då 

tvillingarna blivit separerade från födelsen fanns det inget att berätta om tvillingskap från den 

tiden. Däremot hade var och en av dessa tvillingar sin egen barndomshistoria och de relaterade 

sin brist på känsla av tvillingskap just till att de separerades. I berättelserna om barndomen 

beskriver de att dåtidens moral och synsätt på äktenskap innebar att det var skamfyllt att bli med 

barn utom äktenskapet. För att dölja detta skickades den gravida kvinnan bort till någon avlägsen 

släkting tills barnet var fött. Barnet eller barnen om de var tvillingar lämnades bort för adoption 

och kvinnan kunde åka tillbaka till sin hemort. Tvillingar i en sådan situation kom efter födseln 

till ett barnhem och bortadopterades sedan till skilda adoptivhem, utan att känna till den andra 

tvillingen och ibland inte heller känna till om sin adoption. En del säruppfostrade tvillingar fick 

reda på sin adoption genom tanklösa kamrater.  

De olika delstudierna har gjort nedslag i tidskeden som på ett sätt kan ses som vändpunkter då 

livet förändras för tvillingrelationen som sådan, men också mot ett mer individualiserat liv för de 

båda tvillingarna. 

 

6.5 Individualitet under livsloppet 

Graden av individualisering relateras återigen till typ av relationsmönster, som i sin tur relateras 

till barndomen och den slags syn på tvillingar som omgav dem. Det faktum att omgivningens syn 

på dem som tvillingar berättades om och om igen måste innebära att det fortfarande på äldre 

dagar var viktigt att få ta plats som individ och att det under hela livet hade varit viktigt att hävda 

sin individualitet. Även om tvillingarna som barn inte kunde välja hur omgivningen påverkade 

dem, kunde de senare i livet göra aktiva val som ledde till mer individualiserade liv, t.ex. 

utbildning och yrkesval, äktenskap (II, III). Livsloppsperspektivet inrymmer också livshändelser 

som drabbar individerna utan att de kan påverka dem och i det här sammanhanget åsyftas 

livshändelsen att förlora sin tvillingpartner i hög ålder. Genom denna livshändelse tydliggjordes 

graden av individualitet igen i det att de sörjande tvillingarna beskrev förlusten av sin 

tvillingpartner som att förlora sig själv (IV). 

Omgivningens syn på tvillingar som en social enhet fick konsekvenser, så att tvillingarna kände 

sig anonyma och hade ett behov av att få synliggöra sig själva som individer. Utifrån den äldres 
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perspektiv, såg det heller inte ut som att självbilden hade förändrats under livsloppet, eftersom 

dessa äldre fortfarande hade behov av att lyfta fram just de aspekter av självbilden som de gjorde. 

Vilken betydelse har då syskonrelationer för den äldres självbild i allmänhet? Livslånga relationer 

till syskon innebär att ha minnen i en gemensam livshistoria och utgör en del av en individs 

självbild (Cicirelli, 1995). 

Dessa livsberättelser handlar om hur tvillingskap upplevs och beskrivs av äldre människor som 

blickar tillbaka på sitt liv. Frågan är om de skulle ha beskrivit sitt tvillingskap på samma sätt om 

de varit yngre eller medelålders, skulle betoningen på relation och individualitet varit lika viktig 

när de var yngre eller är det ett åldersfenomen? För att förstå den äldre tvillingens berättelse om 

tvillingskap, är det liksom livsloppsperspektivet förespråkar viktigt att se på tvillingskapet 

integrerat under alla livsskeden. De äldre tvillingarnas livsberättelser visade att tvillingrelationen 

alltid har varit en nära och viktig relation, trots olika livshändelser och nya relationer som har 

kantat vägen. Om relationen till tvillingpartnern var närande och god under livets gång, så synes 

den också vara det i ålderdomen, medan det för dem som hade haft en komplicerad relation till 

sin tvillingpartner genom livet, också var svårt i ålderdomen. Några av de som hade separerats 

och senare träffats upplevde inte sig själva som tvillingar på ålderdomen. 

Frågan om vad som skiljer tvillingar från icke-tvillingar är intressant även om avhandlingen inte 

syftade till att jämföra tvillingar med icke-tvillingar. Dock jämförde tvillingarna själva sin 

upplevelse av tvillingskap med vanligt syskonskap och det konstaterades i varierande grad att en 

tvilling är något mer än ett vanligt syskon. De som inte ansåg att det var något speciellt var 

säruppfostrade tvillingar. 

 

7. Metoddiskussion 

7.1 Metodval 

Äldre tvillingars livsberättelser eller narrativer bedömdes som ett sätt att svara på 

forskningsfrågan om tvillingskapet utifrån flera aspekter, nämligen det personligt upplevda över 

tid. Dessa äldre tvillingar hade en livslång erfarenhet av tvillingskap, men i livsberättelserna gav de 

också information om den kontext i vilken tvillingskapet hade upplevts. Den visade sig vara 

passande för de äldre deltagarna som gärna berättade om sina liv. Livsberättelser ger också 

utrymme till att analyseras på flera olika sätt. 

 

7.2 Deltagare 

Valet av deltagare är viktigt för att kunna få svar på sina forskningsfrågor och tolkningen av 

resultaten. Deltagarna här var äldre tvillingar som hade valts ut för att representera en variation av 

erfarenheter av tvillingskap och efter vissa inklusionskriterier såsom, zygositet, ålder, kön, 

kognitiv förmåga och uppväxtmiljö. En någorlunda jämn fördelning av deltagarna vad gällde 
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kriterierna gjordes, då det i det tidiga skedet var tänkt att livsberättelserna skulle generera 

kunskaper som kunde byggas på med kvantitativa studier.  

Det visade sig sedan att berättelsematerialet från 35 deltagare blev så rikt att det skulle generera 

fler studier och kom att utgöras av alla fyra delstudierna i avhandlingen. Det kan ifrågasättas vilka 

resultaten hade blivit om urvalet hade skett helt slumpmässigt utifrån ålder och att det t.ex. hade 

bestått av många fler tvåäggs- än enäggstvillingar? Det är då möjligt att de olika typerna av 

tvillingrelationer hade sett annorlunda ut, men den variation som eftersträvades vid valet av 

deltagare uppfylldes och genererade också frågeställningar att forska vidare på. Antalet 

säruppfostrade tvillingar som ingår i denna avhandling kan tyckas stort med tanke på att syftet var 

att utforska det upplevda tvillingskapet och att det rimligtvis borde var de samuppfostrade 

tvillingarna som hade mest att berätta. Dock och som redan nämnts visade det sig finnas en hel 

del tvillingar som visserligen var säruppfostrade, men som hade kunnat fortsätta sin relation efter 

separationen och därför hade en hel del att berätta om sitt tvillingskap. Endast ett fåtal av de 

säruppfostrade var separerade från födseln och deras berättelser var också intressanta i 

förhållande till frågan om upplevt tvillingskap, då det visade sig att de inte kände sig som 

tvillingar. Det kan ytterligare understryka frågan om hur mycket tvillingskap är en social 

konstruktion pålagd av omgivningen (II). 

I urvalet finns också intakta par och dessa hade kunnat studeras även utifrån ett mer dyadiskt 

perspektiv, nu sågs istället de två tvillingarna i ett par som ett sätt att validera fynden, dvs. om 

båda tvillingarna berättade en liknande berättelse oberoende av varandra. Urvalet av deltagare till 

delstudie III består bara av tvillingar och följaktligen bara av deras versioner, men om 

make/make hade inkluderats hade bilden av äktenskapen troligen blivit mer fullständig. 

Deltagarantalet i studie IV kan tyckas litet, men vid tidpunkten för intervjuerna var det dessa som 

uppfyllde alla kriterierna. Analysen av dessa sju tvillingars sorgeupplevelser gav ändå tillräckligt 

mycket för att kvalitativt förstå hur dessa tvillingar upplevde sin sorg. Eftersom tvillingskapet inte 

upplevs isolerat från andra relationer, skulle naturligtvis även andra familjemedlemmar kunnat 

ingå i dessa studier, men primärt valdes bara tvillingar för att de är de enda som har erfarenhet av 

att vara tvillingar.  

 

7.3 Datainsamlingen 

Intervjuerna gjordes i livsberättelsens form, vilket visade sig vara bra. I de fall där inte berättandet 

var så spontant och ordrikt, var det bra att ha en frågeguide till hands (Atkinson, 1998). Samma 

frågeguide följdes i alla intervjuerna med viss modifikation allt efter sammanhanget. 

Det kunde ha varit önskvärt att göra uppföljande intervjuer till den enda som gjordes per 

deltagare, då en livsberättelse av den här typen också sätter igång en process av minnen. Om fler 

intervjuer hade gjorts kunde de ha tillfört större djup och flera detaljer till den första intervjun.  

Dock bedömdes livsberättelser på ca en timme tillräckligt rika på innehåll för att spegla 

tvillingskapet utifrån ett livsloppsperspektiv. 

I vilken mån min förförståelse påverkade själva intervjuandet, visade sig i bandinspelningarna 

som gav många insikter om mitt sätt att intervjua. För att minska min påverkan på intervjun och 
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deltagarna, ändrades intervjusättet så att jag intog en mer avvaktande hållning i intervjuns 

inledande del och var mer aktiv i slutet. Inom det narrativa forskningsfältet talar man om 

samberättande, dvs. berättelser växer fram i interaktionen mellan intervjuare och berättare och att 

det hör till berättelsens natur att den ändras varje gång den berättas (Mishler, 1999; Riessman, 

1993). 

 

7.4 Dataanalyserna 

Berättelsematerial kan analyseras på flera sätt och i denna avhandling valdes två olika metoder för 

att analysera intervjuerna; narrativ analys enligt Gee (1986; 1991) och kvalitativ latent 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Skillnaderna ligger i att i den 

narrativa metoden analyseras större textavsnitt eller berättelseepisoder, medan innehållsanalysen 

bryter ner texten till mindre enheter som kategoriseras i olika abstraktionsnivåer. Båda sätten att 

analysera texterna har sina kritiska punkter; transkription enligt den socio-lingvistiska modellen 

kräver god kunskap om språket, så att inte ordbetoningar och språkrytm uppfattas som dialektala. 

Den kritiska punkten med innehållsanalysen är att det är lätt att förlora sig i meningsenheter och 

delar om inte dessa ses i relation till syfte och sin kontext. Rubriceringen av kategorierna 

diskuterades med handledarna som medbedömare. Fördelar med innehållsanalysen är att 

analysstegen tydligt visar tillvägagångssättet och är lätta att replikera. I båda analysmetoderna 

diskuterades analystolkningar tills en samstämmighet nåddes, vilket är ett sätt att öka 

tillförlitligheten enligt Lincoln och Guba (1985). 

8. Slutsatser 

De äldre tvillingarnas upplevelser av sin tvillingrelation var alla unika och olika. Baserat på 

kvalitativa aspekter identifierades tre olika typer av relationsmönster; som benämndes närande, 

tärande och ytlig tvillingrelation. Den dominerande aspekten i alla tre relationsmönstren var 

känslomässig närhet med varierande grad av engagemang. Den närande tvillingrelationen 

uppvisade ett tryggt anknytningsmönster, medan den tärande relationen uppvisade ett otryggt-

ambivalent anknytningsmönster. Den ytliga tvillingrelationen uppvisade inga anknytningsdrag. På 

ålderdomen fyllde tvillingrelationen en känslomässig, social och praktisk funktion. 

Relaterad till tvillingrelationen är den självbild tvillingarna beskriver. En självbild som bygger på 

komponenter bestående av omgivningens uppfattning om tvillingar som varande lika och 

tvillingarnas respons på detta, blir att framhäva sina olikheter i förhållande till varandra. Detta 

tolkades som en önskan att betona sin individualitet i förhållande till omgivningen och som en 

önskan om att bli sedd som en egen individ. Tvillingar har således att växla mellan dubbla 

identiteter och har ett pågående identitetsarbete för att ta plats som egna individer inom 

tvillingrelationen.  

 

Införlivandet av en ny nära relation med en äktenskapspartner innebar en vändpunkt för 

tvillingrelationen. De två olika typerna av äktenskap benämnda som harmoniska respektive 

disharmoniska, visade att i de harmoniska äktenskapen intog partnern en förstående och 
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accepterande roll och tycktes inte känna sig hotad av den nära tvillingrelationen. Omvänt kan en 

äktenskapspartner som kände sig hotad av tvillingrelationen vara en förklaring till att en del av de 

disharmoniska äktenskapen slutade i skilsmässa. Kombinationen tvillingskap och äktenskap 

kunde upplevas som två konkurrerande nära relationer i det disharmoniska äktenskapet, samtidigt 

som tvillingskapet också fungerade som en resurs som i de harmoniska äktenskapen. 

Ännu en vändpunkt i tvillingrelationen var uppbrottet av en livslång, nära relation i form av 

förlusten av tvillingpartnern genom dödsfall. Sorgeupplevelsen dominerandes av känslor av 

saknad och ensamhet, inte bara relaterade till förlusten av tvillingpartnern utan också till en 

förlust av tvillingidentiteten. Trots en känslomässigt förödande förlust engagerade sig den 

sörjande tvillingen i sin sorgeprocess och använde sig av både externa resurser, som att söka tröst 

i gemenskapen med andra och interna kognitiva strategier, som att istället tänka på vad som var 

bäst för den andre istället för att fokusera på den egna saknaden i sin sorgehantering.  

De olika tvillingrelationsmönstren förblev trots sin komplexitet och genom livshändelser stabila 

under livsloppet. Grad av känslomässig närhet i kombination med omgivningens syn på 

tvillingskap påverkade upplevelsen av individualitet och ledde till ett livslångt identitetsarbete att 

ta plats som individ. 

 

9. Implikationer och fortsatt forskning  
Den betydelse som resultaten från denna avhandling har för gerontologins kunskapsområde 

beror på om tvillingar ses som en speciell grupp eller som icke-tvillingar, med den skillnaden att 

tvillingar är två individer födda samtidigt. Det troliga är väl att tvillingar är både och, dvs. 

speciella, åtminstone biologiskt-genetiskt och socialt, men inte mer speciella än att studier av 

tvillingars sociala liv också är tillämpbara på icke-tvillingar. Att äldre tvillingar talar om betydelsen 

av nära relationer i ålderdomen är kanske inte så svårt att förstå med tanke på den slags relation 

de har haft med sin tvilling under ett långt liv. Det intressanta däremot är se på de aspekter som 

gör relationen till en närande eller god relation, istället för enbart problematisk. I de positiva 

tvillingrelationerna som beskrivs här nämndes betydelsen av kommunikation, konfliktlösning och 

rollfördelning, vilka är aspekter som är betydelsefulla i alla mänskliga relationer. Fler studier 

kunde tillföra mer kunskap om de positiva relationerna med avseende på att identifiera flera 

aspekter som konstituerar den goda relationen. I kontexten hälsa och livskvalitet hos äldre skulle 

sociala relationers betydelse också kunna studeras.   

Har då avhandlingen tillfört ny eller komplementär kunskap om de tvillingar som ingår i SATSA- 

och Genderstudierna. Ja, livsberättelserna ger mer kunskap om den kontext som tvillingarna har 

vuxit upp i och framför allt om de sociala relationerna. Nu rörde sig dessa tvillingars berättelser 

mycket om de allra närmaste relationerna i sina liv, men ytterligare studier skulle kunna inkludera 

flera olika typer av relationer som ingår i en tvillings sociala nätverk. Här talar den sociala 

nätverksteorin om relationer som är tillskrivna och relationer som väljs, ytligare relationer och 

nära relationer (Pernice-Duca, 2008; Song, 2011; Stern & Fullerton, 2009). 
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Longitudinella kvalitativa tvillingstudier skulle öka kunskapen om tvillingars sociala liv och 

livsvillkor och tillföra en detaljrikedom och kunskaper om förändring över tid. 

Liknande livsberättelsestudier med yngre åldergrupper skulle öka kunskapen om hur unga 

tvillingar idag resonerar om sitt tvillingskap. 

Vidare skulle flera kvalitativa studier av tvillingar kunna bidra till kvalitativ metodutveckling av 

tvillingstudier, då tvillingstudier idag är nästan uteslutande kvantitativa.  

För vem eller vilka har den här kunskapen betydelse? Svaret är nog att eftersom det föds fler 

tvillingar idag så är den här kunskapen viktig för de flesta som har ett intresse av eller har med 

tvillingar att göra, t.ex. för blivande tvillingföräldrar, lärare, vårdpersonal, äktenskapspartners, 

släkt och vänner, tvillingforskare och inte minst media. 
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