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ATT SKATTA SIN KÄRLEKSRELATION 
- En studie av självskattningsinstrumentet ENR1 

                     
                          Lisa Strand och Kerstin Ståhl 
 
 
Anknytningsteorin handlar i grunden om barns relationer till 
sina primära vårdnadsgivare, och har också kommit att bilda 
ramverk för studier kring vuxna kärleksrelationer. ”Experiences 
of Close Relationships” (ECR) är ett självskattningsinstrument 
som mäter vuxenanknytning, och som används i forskningen 
sedan 1998. Denna studies första syfte var att undersöka den 
svenska versionen av detta instrument: ”Erfarenheter av Nära 
Relationer” (ENR) och dess psykometriska egenskaper. Dess 
andra syfte var att titta på skillnader i svarsmönster hos olika 
grupper i urvalet, bestående av 313 studenter vid Stockholms 
Universitet. ENR verkade ha liknande psykometriska 
egenskaper beträffande faktorstruktur som förlagan ECR. Det 
fanns också visst stöd för reliabilitet och validitet. Vidare 
uppmättes skillnader i svarsmönster mellan män och kvinnor, 
mellan olika åldersgrupper, mellan grupper med olika 
relationsstatus och mellan respondenter med och utan barn. 
ENR befanns således fungera tillfredsställande i det aktuella 
urvalet, och bedömdes därför som lovande beträffande fortsatta 
studier i svenska populationer.  

 
 
Det engelska självskattningsinstrumentet, ”Experiences of close relationships”, ECR, är 
en enkät som mäter vuxenanknytning i kärleksrelationer (Brennan, Clark & Shaver, 
1998). Instrumentet bygger på anknytningsteorin, som i grunden handlar om barns 
interaktion med sina primära vårdnadshavare. ECR har funnits och använts i 
forskningssammanhang sedan 1998, huvudsakligen i den anglosaxiska delen av världen. 
Den svenska versionen, ”Erfarenheter av nära relationer”, ENR utarbetades år 2003 men 
har ännu bara använts i mindre ickepublicerade studier (Broberg & Granqvist, 2003). 
Genomförandet av denna studie är ett steg i processen att göra detta instrument 
tillgängligt för den svenska anknytningsforskningen och för det fortsatta utforskandet av 
hur vi gör och mår i kärleksrelationer.  
 
Anknytning 
Sett ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, är de flesta områden i en individs liv 
berörda av det sätt på vilket man som liten knutit an till sin/sina primära 
vårdnadshavare. Dessa primära bindningsmönster, eller inre arbetsmodeller, ligger till 
grund för hur vi relaterar till andra senare i livet. De blir till inflytelserika kognitiva 
strukturer som blir bestående och tagna för givna och börjar fungera på en omedveten 
nivå (Bowlby, 1988, s. 167). Individens erfarenheter svarar på frågor om hur världen 
kan förväntas vara, vilket stöd som kan förväntas och hur individen utifrån detta kan 
                                                
1 Vi vill tacka våra handledare: Pia Risholm Mothander och Elisabet Borg. Vi har uppskattat ert stöd och 
engagemang i vårt arbete, och att ni också har lämnat utrymme för oss att tänka i egna banor. 
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bete sig för att skapa största möjliga trygghet/närhet. De inre arbetsmodellerna är också 
nyckeln till barnets bedömning av hur acceptabelt eller oacceptabelt det är i sin 
anknytningspersons ögon (Bowlby, 1973, s. 236). 
 
John Bowlby (1907-1990) menade att anknytning, liksom mat och sex är en 
överlevnadsstrategi som ger oss skydd under vår tid av sårbarhet. Anknytningen består 
av flera näraliggande och ofta kompletterande beteendesystem, där de mest 
grundläggande är: anknytning/närmandesystemet, utforskandesystemet samt 
omvårdnadssystemet. Omvårdnadssystemet är aktivt hos föräldern eller vårdgivaren och 
inte hos barnet. Det som utmärker anknytningsrelationen är att barnet söker trygghet, 
tröst och beskydd hos sin anknytningsperson. ”Anknytning handlar specifikt om hur 
människor (barn och vuxna) utvecklar och bevarar förmågan att använda sig av vissa 
utvalda personer som källor till trygghet och beskydd i stunder när fara hotar” (Broberg 
et al., 2006, s. 158). 
 
I gynnsamma fall (vid den trygga anknytningen) fungerar föräldern som en trygg bas för 
barnet, från vilken det kan ge sig ut och utforska världen. När fara uppstår, eller när 
barnet blir oroligt fungerar denna förälder även som en säker hamn, till vilken barnet 
kan återkomma efter sin utflykt och ”tanka” trygghet. Det finns ingenting som lugnar 
det upprörda eller skrämda barnet så mycket som närvarande kroppskontakt med dess 
anknytningsperson. Bowlby menade att en emotionellt stabil människa livet igenom 
behöver en trygg bas att komma tillbaka till och att hon ger sig ut på längre och kortare 
utflykter därifrån. (Bowlby, 1988) 
 
 
Anknytningsmönster hos barn 
Mary Ainsworth (1913-1999) utvecklade i början av 60-talet laboratoriestudien 
Främmandesituationen. Denna kom att ligga till grund för de olika anknytningsmönster 
som mycket av dagens forskning byggt vidare på. Dessa mönster kom att benämnas: 
Trygg (B), Otrygg undvikande (A), samt Otrygg ambivalent/motspänstig (C). I stora 
drag ger den trygga anknytningen trygghet och beskydd för barnet när det söker närhet 
till sin anknytningsperson. Anknytningen kallas otrygg om barnet inte blir lugnat när 
det behöver skydd. Främmandesituationen var den första av en mängd liknande studier 
där man undersökte hur barnen reagerade på att separeras från modern och hur deras 
utforskande lek påverkades av detta. Hur de betedde sig vid återföreningen när modern 
kom tillbaka var en annan nyckelinformation när man observerade barnen. (Bowlby, 
1980, s 336 ff; Bowlby, 1973, s 61 ff). 
 

Trygg anknytning, B (Secure) 
Den allra vanligaste formen av anknytning, som 60-70% i väst har till åtminstone en av 
sina föräldrar är den trygga anknytningen. Vid denna anknytning är barnets erfarenhet 
att föräldern, eller vårdgivaren har varit lättillgänglig och lyhörd för sitt barns signaler. 
Relationen till föräldern är flexibel och kan växla mellan utforskande och 
trygghetssökande och barnet använder sig av föräldern som en trygg bas. I 
Främmandesituationen kan man se att dessa barn aktivt söker närhet och kontakt med 
sin mamma när denna kommer tillbaka efter separationen. Detta beteende är till skillnad 
från de otrygga anknytningsstilarna inte färgat av vare sig ilska eller undvikande.  
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Otrygg undvikande anknytning, A (Avoidant) 
Den otrygga undvikande anknytningen är den näst vanligaste formen av anknytning och 
ca 15-25% av barn i väst har denna. Dessa barn använder inte föräldern som en trygg 
bas och de undviker nära kontakt med föräldern direkt efter separationen. Skillnaden 
mellan denna anknytning och den trygga ligger i om barnet hälsar föräldern vid 
återföreningen eller ej. Undvikandet av blickkontakt vid återföreningen signalerar att 
barnet blivit oroligt vid separationen men att det inte vågar visa denna ängslan för 
föräldern eftersom det då riskerar att bli avvisat och därmed ännu mer ängsligt, vilket är 
ett uttryck för en defensiv psykologisk reaktion. För att uppnå optimal närhet kan barnet 
inte ge alltför påtagligt uttryck för behov av tröst och omsorg; det lär sig att inte gnälla 
för småsaker.  
 

Otrygg ambivalent/motspänstig anknytning, C (Anxious ambivalent)  
Cirka 5-15% av barnen i väst anses ha denna form av anknytning och dessa barn är 
osäkra på om deras förälder kommer att vara tillgänglig eller deltagande eller hjälpsam 
vid behov. Dessa barn visar ofta en stark önskan om kontakt med föräldern och blir 
mycket upprörda i samband med separation. Problemet är att kontakten med föräldern 
inte bidrar till att få anknytningssystemet att gå i vila eftersom förälderns beteende är 
oförutsägbart och barnet därför har svårt att veta vad det kan förvänta sig av föräldern 
när anknytningssystemet är aktiverat. Dessa barn är således benägna för 
separationsångest och är ofta efterhängsna och rädda för att utforska världen. Barnet lär 
sig inte att själv reglera samspelet med föräldern eftersom denne inte är lyhörd för 
barnets signaler och barnet är utelämnat åt förälderns godtycke. Detta gör att barnen får 
mindre tilltro till sin egen förmåga och riskerar att bli mer passiva. Ängsliga, gnälliga 
och klängiga skaffar dessa barn sig det beskydd de behöver. ”The child is all the more 
clinging the more it has an inner conviction that separation will repeat itself 
(Burlingsham & Freud, 1944, refererat i Bowlby, 1973, s. 275)”.  
 
I början av 1980-talet, genomfördes olika studier kring barn som inte riktigt passade in i 
något av ovanstående anknytningsmönster (Main & Solomon, 1986). De barn som 
studerades hade större svårigheter och avvikande beteenden och kom ofta från familjer 
med olika former av social och psykisk problematik. Dessa barn kom att tillhöra vad 
som kallas den desorganiserade anknytningen, vilken inte är ett mönster i sig, utan 
snarare avsaknad av mönster, eftersom tillämpningen av den trygga eller otrygga 
anknytningen brutit samman för barnen och inte hållit hela vägen. Den desorganiserade 
anknytningen, i kombination med andra riskfaktorer, kan leda till 
dissociationsstörningar och annan senare psykopatologi. 
 

Desorganiserad anknytning  
Dessa barns samspel med föräldern bygger på rädsla och anknytningssystemet är 
kroniskt påslaget. Om förälderns beskyddande närhet uteblir under så lång tid att barnet 
är i fara kan barnet själv lära sig att deaktivera (losskoppla) anknytningssystemet. I fall 
av fysiska och sexuella övergrepp där föräldern är upphovet till faran, hamnar barnet i 
en situation där det fortfarande är farligt att vara för långt bort, samtidigt som det är 
minst lika farligt att komma närmre. Genom att information processas och lagras i olika 
system kan barnet minnas händelser rent kognitivt utan att behöva uppleva de starka 
negativa känslor som är förknippade med händelsen. Barnet ägnar sig ofta åt underliga 
beteenden som exempelvis att gömma sig bakom en stol, sätta händerna för ansiktet när 
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föräldern kommer eller att dunka huvudet i väggen. Dessa beteenden visar sig endast 
när anknytningssystemet är aktiverat och är ett uttryck för rädslosystemet.  
 
 
Anknytning i vuxen ålder  

Many of the most intense emotions arise during the formation, the maintenance, 
the disruption and the renewal of attachment relationships. The formation of a 
bond is described as falling in love, maintaining a bond as loving someone, and 
losing a partner as grieving over someone. (Bowlby, 1980, s. 40) 
  

Genom livet utvecklas anknytningen och tar olika former, anknytningen är ett 
perspektiv som är tillämpligt från vaggan till graven. I nedanstående tabell åskådliggörs 
hur de centrala begreppen upprätthållande av närhet, säker hamn och trygg bas ser olika 
ut i olika utvecklingsfaser. Även om anknytningen till föräldern kvarstår över tid, flyttas 
de grundläggande anknytningsbeteendena gradvis över till andra relationer. Framför allt 
ungdomsåren präglas av denna övergång från föräldrar till kamrater och andra 
jämnåriga, vilket inte alltid är en smärtfri resa. Det gäller för tonåringen att balansera 
sina nya behov av självständighet och oberoende från ursprungsfamiljen med behoven 
av trygghet och säkerhet. När processen är avslutad kan anknytningen till föräldrarna 
aktiveras på nytt hos den unga vuxna individen, vilket ofta sker när man själv ska bli 
förälder eller i tider av kris (Broberg et al., 2006). 
 
Både Bowlby (1980) och Ainsworth (1989) menade att långvariga parrelationer mellan 
vuxna kunde betraktas som anknytningsrelationer, och på senare år har det forskats 
mycket inom detta område. Forskningen visar att det i genomsnitt tar ca två år att 
utveckla en anknytning till sin kärlekspartner, då de ovanstående tre komponenterna 
finns närvarande i relationen. (Fraley & Shaver, 2000). Den vuxna kärleksrelationen  
 
Tabell 1. En modell av anknytningsprocessen över tid vid normal utveckling. Föräldrar 
utbyts som primära anknytningspersoner och anknytningsbeteenden, ett efter ett, riktas 
istället mot kamrater (Hazan & Shaver, 1994, s.9, egen översättning). 
Utvecklingsfas: Målet för anknytningsbeteendet: 

 
  

Föräldrar   
 
Kamrater 

 
Spädbarn 

 
Upprätthållande av närhet 
Säker hamn 
Trygg bas 

 

 
Tidig Barndom 

 
Säker hamn   
Trygg bas 

 
Upprätthållande av närhet 

 
Sen barndom/ 
Tidig ungdom 

 
Trygg bas 

 
Upprätthållande av närhet 
Säker hamn 

 
Vuxen  

  
Upprätthållande av närhet 
Säker hamn 
Trygg bas 
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består av tre olika beteendesystem som samspelar: anknytning, omvårdnad och 
reproduktion, något som skiljer den från barnets relation till sin vårdnadsgivare. Den 
vuxna relationen är på så sätt reciprok till sin natur, vilket innebär att båda parter kan ge 
och ta emot omvårdnad i förhållandet, och att rollerna växlar sinsemellan. 
Anknytningssystemet hos både barn och vuxna verkar ändå aktiveras och deaktiveras av 
samma typ av signaler och till viss del också ha samma funktion: skydd.  
 
En mer central funktion för anknytningssystemet i vuxen ålder är förmodligen att främja 
långsiktig parbildning vilket underlättar avkommans överlevnad. Detta sker bl.a. genom 
att barnet då får tillgång till mer än en vårdnadsgivare. (Fraley & Shaver, 2000; Broberg 
et al., 2006). Enligt ovanstående resonemang borde också en trygg kärleksrelation 
främja förälderns psykiska välmående och på så sätt inverka positivt på omvårdnaden 
av de egna barnen. 
 
Hur pass föränderligt är en individs anknytningsmönster? Individen har i allmänhet kvar 
sina mönster om inga förändringar sker i miljön. Ju äldre personen är, desto svårare är 
det att förändra sitt sätt att knyta an till en ny person, eftersom de inre arbetsmodellerna 
till stor del automatiserats och assimilerats. Detta innebär att tidigare upplevelser 
påverkar de förväntningar individen har på sitt samspel med andra, och förväntningarna 
i sig begränsar upplevelsen till det som är i linje med det som individen redan vet. I 
vissa faser i livet är vi mer mottagliga för förändringar, som exempelvis vid 
separationer eller utvecklingsmässiga omvälvningar som pubertet eller vid inledandet av 
den första långa parrelationen. Även oväntade förändringar i miljön, positiva så väl som 
negativa, kan leda till att arbetsmodellerna uppdateras, liksom erfarenhet av psykoterapi 
(Broberg et al., 2006).   
 
 
Anknytningsmönster hos vuxna 
Forskningen inom vuxenanknytning kan grovt delas in i två traditioner, som utvecklat 
olika sätt att mäta och kategorisera anknytningsmönster. Den första traditionen 
fokuserar på anknytningsmönster inom familjen, och där används främst intervjuer där 
man undersöker den vuxnes minnen av anknytningen till sina egna föräldrar (den mest 
använda är anknytningsintervjun, AAI = Adult Attachment Interview). 
Anknytningsintervjun började utvecklas i mitten 80-talet av George, Kaplan och Main 
(Broberg, Ivarsson & Hinde, 1996). Denna intervju bygger på upptäckten att den vuxna 
individens sätt att prata om sina erfarenheter av samspel med de egna föräldrarna 
predicerade hur deras barn sedan betedde sig i Främmandesituationen. Barn som 
klassades som undvikande i Främmandesituationen, hade föräldrar/vårdare som själva 
verkade avfärda anknytningsrelaterade minnen och upplevelser. Barn som klassades 
som ambivalenta/motspänstiga hade föräldrar/vårdare som verkade ängsligt upptagna av 
anknytningsteman. Barn slutligen som klassades som trygga, hade föräldrar/vårdare 
som förhöll sig tryggt och självständigt gentemot anknytningsrelaterade ämnen och 
upplevelser (Bartholomew & Shaver 1998). Så småningom tillkom en fjärde kategori, 
olöst sorg eller trauma (unresolved), som ofta utgjordes av föräldrar vars barn klassats 
som desorganiserade/desorienterade i Främmandesituationen (se Tabell 2). I och med  
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Tabell 2. Förhållandet mellan barnets klassificering i Främmandesituationen och 
förälderns klassificering enligt anknytningsintervjun. 

 
utvecklandet av anknytningsintervjun förflyttades forskningen från att observera 
faktiska beteenden till en metakognitiv nivå där man studerar respondenternas 
upplevelser/inre representationer av anknytning. Stödet för validiteten och reliabiliteten 
hos anknytningsintervjun är starkt. Flera metaanalyser har genomförts som bl.a. styrkt 
sambandet mellan mödrars klassificering i intervjun och deras barns beteende i 
Främmandesituationen. Man har också fått stöd för interbedömarreliabilitet och test-
retest-reliabilitet (Broberg et al., 1996).  
 
Den andra forskningstraditionen inom vuxenanknytningen fokuserar på anknytning till 
andra vuxna, som t.ex. vänner och kärlekspartners. Här används i första hand 
självskattningsinstrument för att komma åt individens erfarenheter av sina nuvarande 
nära relationer. 1987 genomförde Hazan och Shaver den första undersökningen baserad 
på antagandet att kärlek mellan vuxna är en anknytningsprocess, och att individer 
upplever kärlek olika p.g.a. sina olika anknytningshistorier. Ambitionen var att genom 
anknytningsteorin skapa ett ramverk för att förstå kärlek mellan vuxna individer i alla 
dess olika former (Hazan & Shaver, 1987). Forskarna utgick från Ainsworths tre 
anknytningsmönster, och skapade ett självskattningsinstrument där respondenten själv 
fick skatta vilken anknytningsstil som bäst passade in på honom/henne (se Tabell 3). 
Resultaten av denna studie var positiva, och visade att det verkade finnas tydliga 
kopplingar mellan anknytning i barndomen och vuxenanknytning. Fördelningen av 
anknytningsstilar hos de vuxna motsvarade t.ex. i stort sett den man tidigare kunnat 
konstatera hos barn. Man kunde också göra kopplingar mellan individens nuvarande  
 
Tabell 3. Anknytningsstil enl. Hazan och Shaver 1987 

 

Barnets klassificering 
i främmande-
situationen 
 

 
Trygg (B)  

 
Undvikande (A) 

 
Ambivalent-
motspänstig (C) 

 
Des- 
organiserad 

Förälderns 
klassificering enligt 
anknytnings-
intervjun 
(Broberg et al., 1996) 

 
 
Fri/Autonom  

 
 
Avfärdande 

 
 
Överdrivet 
upptagen 

 
 
Olöst sorg 
eller trauma 

Secure. I find it relatively easy to get close to others and I am comfortable depending on them and having 
them depend on me. I don’t often worry about being abandoned or about someone getting too close to me.  
 
Avoidant. I am somewhat uncomfortable being close to others; I find it difficult to trust them completely,  
difficult to allow myself to depend on them. I am nervous when anyone gets too close, and often, love 
partners want me to be more intimate than I feel comfortable being. 
 
Anxious-ambivalent. I find that others are reluctant to get as close as I would like. I often worry that my 
partner doesn’t really love me or won’t want to stay with me. I want to merge completely with another 
person, and this desire sometimes scares people away. 
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anknytningsstil och dennes anknytningshistoria, d.v.s. hur man upplevt sina egna 
föräldrar och interaktionen med dem.  Denna undersökning blev startskottet för många 
andra forskare som följde i samma spår och som ofta utvecklade egna mätinstrument för  
att mäta anknytning hos vuxna. Genom en rad olika studier har t.ex. sambandet mellan 
anknytning och nöjdhet i en kärleksrelation kunnat beläggas, genom att tryggt anknutna 
individer som grupp är mer nöjda med sina nära relationer än övriga grupper. Forskare 
har också funnit stöd för att en trygg anknytning ökar individens självsäkerhet, tillit och 
kommunikation i nära relationer, medan en otrygg anknytning kan associeras till 
svartsjuka, oro/ångest, undvikande av samt missnöje i nära relationer (Bartholomew & 
Horowitz, 1991; Collins & Read, 1990; Feeney & Noller, 1990; Hazan & Shaver, 1987;  
Morrison, Goodlin-Jones & Urquiza, 1997; Simpson, 1990).  
 
År 1990 presenterade Bartholomew en ny modell för anknytningsmönster hos vuxna 
(Bartholomew, 1990). Hon uppmärksammade att intervjuer och självskattningar 
verkade fånga upp två olika former av undvikande anknytning. Den grupp som i 
självskattningar kallades för undvikande (undvikande/avoidant), verkade medvetet 
undvika nära relationer p.g.a. rädsla, och rapporterade också låg självkänsla och olika 
 
Tabell 4. Olika anknytningsmönster hos vuxna 

 
 

 B 
 

A 
 

C 

 
Hazan & 
Shaver, 1987 

 
TRYGG 
 
 
Lätt att komma 
nära andra. 
Bekväm med 
intimitet. Liten 
oro över att bli 
lämnad. 
 

 
UNDVIKANDE 
 
 
Svårt att lita på 
andra. Inte 
bekväm med 
närhet. 

  
AMBIVALENT-
MOTSPÄNSTIG 
 
Oro över att bli 
lämnad. Kämpar 
för att komma 
nära andra. 
Upplever sig ofta 
bortstött.  
 

 
Anknytnings-
intervjun,  
(Broberg et al., 
1996) 

 
FRI/AUTONOM 
 
 
Fri i förhållande 
till sina 
anknytningsrela-
tioner från barn-
domen. 
 

  
AVFÄRDANDE 
 
 
Förringar 
betydelsen av 
anknytning. 

 
ÖVERDRIVET 
UPPTAGEN 
 
Upptagen av sina 
tidiga 
anknytnings-
erfarenheter. 

 
Bartholomew, 
1990 
 

 
TRYGG 
 
Beväm med 
intimitet och 
självständighet. 

 
RÄDSLO-
FYLLD 
 
Rädd för 
anknytning. 
Undviker social 
kontakt 

 
AVFÄRDANDE 
 
Förnekar 
anknytning. 
Oberoende 

 
UPPTAGEN 
 
Överdrivet 
beroende  
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grader av psykiskt lidande. Hos motsvarande grupp enligt anknytningsintervjuns modell 
(avfärdande/dismissing) verkade undvikandet fungera mer omedvetet genom ett 
förnekande av de egna behoven av närhet, och dessa individer uppgav heller inte några 
problem liknande dem hos den förra gruppen. Bartholomew skiljde på dessa två former 
av undvikande, och kallade dem för avfärdande (dismissing), och rädslofylld (fearful). 
 
Tabell 4 visar de anknytningsmönster som använts/används i olika sammanhang och av 
olika forskare, och hur de relaterar till Ainsworths grundläggande 
anknytningskategorier hos barn: Trygg (B), Undvikande (A) och Ambivalent (C)2. 
 
 
Anknytning och kön  
Det har varit svårt att finna könsskillnader inom den anknytningsteoretiska 
forskningstraditionen. I mångt och mycket är det som utgör en god moder detsamma 
som det som utgör en god fader. Traditionen att mödrarna är de primära 
vårdnadshavarna fortlever och man har också funnit att det har varit betydligt svårare att 
intressera pappor till denna typ av forskning än det har varit att intressera mammor 
(Broberg et al., 2006).  
 
Skillnader i beteende mellan könen bland otryggt anknutna fyraåringar rapporteras av 
Turner (1991). Dessa barns beteende speglar förväntan att bli avvisade eller att bli 
okänsligt eller oförutsägbart bemötta och pojkarna visade ett mer aggressivt, störande, 
självhävdande, kontrollerande och uppmärksamhetssökande beteende än de tryggt 
anknutna barnen. De otryggt anknutna flickornas beteende utmärktes av mer beroende, 
mindre självhävdande och de var mindre kontrollerande och mer fogliga än de tryggt 
anknutna barnen. Bland de tryggt anknutna barnen fann man i denna studie inga 
könsskillnader. 
 
Begreppet separation-individuation förekommer i den forskning av unga vuxna som 
behandlar kön och anknytning. Det beskriver tonåringens frigörelse från beroendet av 
föräldrarna i utbyte mot ökad självständighet. I begreppet ryms också den växling 
mellan beroende och självständighet som sker inom individen (Gnaulati & Heine, 2001; 
Lemma, 2004). I de fall där denna utveckling blir problematisk, tänker man sig att 
resultatet följer en könslinje, där männens sårbarhet yttrar sig i form av en överdriven 
känsla av självtillräcklighet och en förnekelse av behov av beroende, då man tänker sig 
att dessa skulle kunna väcka rädslor för uppslukande och sammansmältning (Gnaulati & 
Heine, 2001). Kvinnors sårbarhet tar sig mer form av minskad självständighet och 
överdrivet beroende av andra. Gnaulati och Heine fann stöd för detta i sin studie av 300 
unga vuxna, där männen i signifikant högre grad förnekade sitt beroende och 
kvinnornas vänskapsrelationer i signifikant högre grad kunde beskrivas som ”insnärjda” 
(Gnaulati & Heine, 2001). 
 
Könsrollsutvecklingen är en starkt påverkande faktor i hur individens problem yttrar sig 
och Winstead, Derlega & Rose (1997) säger följande om socialiseringen av könsroller 
och vänskap: 
                                                
2 Eftersom desorganiserad/desorienterad anknytning inte är ett anknytningsmönster utelämnas det här, 
trots att denna kategori också finns i Anknytningsintervjuns kodning. 
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Gender differences in friendships have been linked to patterns of gender 
socialization. Typically, girls are socialized to be interdependent, cooperative, and 
emotionally attuned to others, whereas boys are taught to be independent, 
competitive, and dominant. As a result, girls and boys develop different values 
concerning what is important in friendship and learn to interact according to the 
norms of their same-sex group (Winstead, Derlega & Rose, 1997, s 111). 

 
Psykoanalytikern och feministen Nancy Chodorow (1989) förklarar olikheter i 
anknytning mellan könen i pojkens och flickans olika sätt att lösa Oidipalkonflikten. I 
detta resonemang ligger att utkomsten är heterosexuell kärlek och att det primära 
kärleksobjektet är modern och det sekundära är fadern, som även antas vara mindre 
närvarande än modern. Pojken löser sitt oidipuskomplex genom att trycka ner sin 
anknytning till modern och istället identifiera sig med fadern. I vuxen ålder ska han 
kunna ha sin primära relation med någon annan som är som modern. I detta 
nedtryckande av den primära emotionella enheten med modern, ligger ett nedtryckande 
av det egna känslolivet och tillgången till detta. Pojken har, till skillnad från flickan, 
kärlek för den ena föräldern och samtidigt hat för den andra som en rival. Flickan 
däremot vänder sig till pappan med sin libido, och också för att fly moderns dominans, 
men det innebär inte att pappan ersätter den primära anknytningen med modern. Istället 
behåller och bygger flickan vidare på sitt pre-Oidipala band till sin mamma som 
karaktäriseras av primär identifikation – en känsla av enhet där hon inte skiljer på sina 
egna och mammans intressen samt betydande beroende. Flickans känsloliv utgörs 
utifrån detta resonemang såväl av den djupa kontakten med mamman som med hennes 
Oidipala band till både mamman och pappan (Chodorow, 1989).  
 
Bartholomew och Horowitz genomförde 1991 en studie där man testade de fyra 
kategorierna: trygg, avfärdande, upptagen och rädslofylld. Studien bestod av intervjuer 
och självskattningsinstrument. Bland annat fick deltagarna skatta olika 
personlighetsaspekter av sig själva och de blev intervjuade kring barndomserfarenheter 
och erfarenheter kring vänskap. Man fann könsskillnader beträffande 
anknytningskategori både i enkäten och intervjun; signifikant fler män hamnade i den 
avfärdande gruppen och signifikant fler kvinnor hamnade i den upptagna gruppen. 
Individerna i den avfärdande gruppen skattade extremt högt på självförtroende och 
extremt lågt på emotionellt uttryck, närhet till att gråta och värme. De skattade lägre än 
den trygga och den upptagna gruppen kring allting som rörde närhet i personliga 
relationer och intimitet samt förmåga att lita på andra och att använda andra som en 
trygg bas. Individerna i den upptagna gruppen skattade tvärt emot den avfärdande 
gruppen på i stort sett alla aspekter. Bland annat skattade denna grupp extremt högt på 
omsorg om andra, öppenhet - på gränsen till opassande, samt närhet till att gråta. De 
skattade lågt på balans av kontroll i vänskapsrelationer (Bartholomew & Horowitz, 
1991).  
 
 
Anknytning och föräldraskap 
Som tidigare nämnts består den vuxna kärleksrelationen av tre beteendesystem som 
samspelar: anknytning, omvårdnad och reproduktion. Omvårdnadssystemet har två 
funktioner i parrelationer, genom att man ger omvårdnad till sin partner, och att man 
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delar omvårdnaden av den gemensamma avkomman. Bowlby (1982) beskrev samspelet 
mellan anknytning och omvårdnad när det gäller förälder-barn relationer på följande 
sätt: 

Like many other sorts of social relationships, the parent-child relationship is a 
complementary one. Thus, the behaviour of a mother is usually quite different 
from that of her child. Nevertheless, in the ordinary course of events the 
behaviour of the one is the complement of that of the other. /…/ Attachment is 
then limited to behaviour normally directed towards someone conceived as better 
able to cope with the current situation; whilst caregiving specifies the 
complementary behaviour directed towards someone conceived as less able to do 
so. (Bowlby 1982, s.377) 
 

Omvårdnadsbeteendet kan alltså definieras som ett beteendesystem hos föräldern3 som 
kompletterar barnets anknytningsbeteende. Det var inte förrän i mitten av 90-talet som 
forskare började intressera sig för omvårdnadsbeteendet som just ett organiserat 
beteendesystem, som på olika sätt är kopplat till men oberoende av anknytning (George 
& Solomon, 1999). George och Solomon (1996a, 1996b, 1999) ser 
omvårdnadsbeteendet ur ett etologiskt perspektiv, vilket innebär att beteendet är 
målstyrt och samspelar med andra beteendesystem hos föräldern. Målet och funktionen 
med omvårdnadsbeteendet är desamma som anknytningssystemet, d.v.s. att genom 
närhet ge skydd åt barnet, vilket i slutändan innebär överlevnad av de egna generna.  
 
Även om mycket forskning tyder på att förälderns interaktion med sitt barn till stor del 
styrs av dennes egna upplevelser i barndomen, så behöver inte barnets 
anknytningsmönster vara en direkt replikation av förälderns. George och Solomon 
(1996a, 1996b, 1999) argumenterar för att förälderns omvårdnadsbeteende är skiljt från 
men har sina rötter i hans/hennes egen anknytningsstil, och kallar det för en mogen 
omvandling av hans/hennes eget anknytningsmönster. Både systemen för anknytning 
och omvårdnad styrs av inre arbetsmodeller, vilket innebär att det finns möjlighet till 
förändring under livet när den inre modellen inte längre har stöd i verkligheten p.g.a. 
nya erfarenheter. Exempel på vad man tänkt sig kunna åstadkomma en sådan förändring 
är psykoterapi, en stödjande partner och födelsen av det första barnet. George & 
Solomon (1996a) refererar till tre undersökningar som visar att vissa mödrar som före 
förlossningen har klassats som otryggt anknutna, får barn som ett år senare klassas som 
tryggt anknutna. Moderns omvårdnadsbeteende verkar alltså ha utvecklats i en annan 
riktning än hennes tidigare anknytningsmönster, vilket man kan se som ett tecken på att 
en förändring skett i samband med barnets födelse (George & Solomon 1996a).  
 
Omvårdnadssystemet utvecklas successivt genom livet, men förmodligen är det vid 
födelsen av det första barnet som den största omvandlingen sker. Då ska individen gå 
från att vara någon som vid fara söker skydd hos andra, till att skydda sitt eget barn. Nu 
tänker man sig att förälderns egna anknytningserfarenheter omvandlas för att integreras 
i hans/hennes system för omvårdnad. När barnet väl är fött så spelar samspelet med 
barnet i nuet en viktig roll för omvårdnadsbeteendet, liksom andra omständigheter som 
det stöd som föräldern får i sin nära omgivning. George och Solomon (1999) betonar att 
                                                
3 I följande stycke kommer vi att använda begreppet förälder när vi menar barnets primära 
anknytningsperson. Vi tror att denna text vinner på att genomgående använda ett begrepp istället för att 
växla mellan olika ibland lite omständliga omskrivningar (tex vårdnadsgivare, anknytningsperson). 
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det behövs mer forskning för att man bättre ska kunna förstå de förändringar som sker 
under denna mycket omvälvande period. 
 
Även reproduktionssystemet ingår som sagt i den vuxna parrelationen, även om det 
forskats betydligt mindre inom detta område (Fraley & Shaver, 2000). Vissa forskare 
har föreslagit ett samband mellan anknytning (trygg/otrygg) och reproduktiva strategier, 
d.v.s. sexuell mognad, lång- eller kortvariga parrelationer och föräldrabeteende i form 
av närvaro och vård av avkomman (parental investment) (Belsky, Steinberg & Draper, 
1991). Undersökningar visar också att den trygga anknytningsgruppen är mer inriktad 
på långvariga relationer, och är mindre involverad i t.ex. sexuella kontakter utanför 
relationen. Undvikande anknytning associeras till kortvariga relationer, och vissa studier 
har visat att individer med denna typ av anknytning oftare rapporterar att de inte har en 
fast relation och heller inte letar efter en partner. Denna grupp verkar också vara mer 
involverad i olika typer av promiskuitet, t.ex. att träffa fler partners samtidigt. Gruppen 
ambivalent/upptagen däremot uppger oftare att man inte har en stabil kärleksrelation, 
men att man letar efter en partner, vilket kan tyda på att denna grupp strävar 
efter långvariga relationer, men kan ha vissa svårigheter att genomföra denna strategi 
(Kirkpatrick, 1998). Det är dock oklart ifall dessa olika strategier för parbildning och 
reproduktion också inverkar på individens benägenhet att bli förälder. Vissa studier har 
funnit samband mellan undvikande anknytning och en mer negativ inställning till 
föräldraskap, inklusive större osäkerhet på om man själv vill bli förälder. Hos 
ambivalent/upptaget anknutna individer fanns liknande negativa inställningar till 
föräldraskap och tvivel på den egna förmågan, men detta inverkade inte på önskan om 
att själv få barn (Rholes, Simpson & Blakely, 1995; Rholes, Simpson, Blakely, Lanigan 
& Allen, 1997). Rholes med kollegor (1997) refererar till en hälsoundersökning gjord i 
USA 1988 som visar att 95 % av alla kvinnor som kan få barn får minst ett barn under 
sin livstid. Detta skulle tyda på att anknytning inverkar mindre på benägenheten att 
verkligen bli förälder (i alla fall för kvinnor) och kanske mer på föräldrastil och 
interaktion med barnet när det är fött.  
 
 
Intervju och självskattning – mäter man samma sak? 
Det pågår en debatt om vilka metoder som bäst lämpar sig för att mäta 
vuxenanknytning, och om intervjumått och självskattningsinstrument mäter samma 
konstrukt. De studier som har genomförts för att jämföra t.ex. anknytningsintervjun med 
olika självskattningsinstrument för romantisk anknytning har funnit svag koppling eller 
ingen koppling alls mellan dem (Shaver, Belsky & Brennan, 2000; Holtzworth-Munroe, 
Stuart & Hutchinson, 1997). Det ligger nära till hands att ifrågasätta självskattningarnas 
validitet, givet att anknytningsintervjun visat sådan god prediktiv förmåga när det gäller 
barns anknytningsmönster. Man har inte heller funnit stöd för det grundläggande 
antagandet att barnets tidiga erfarenheter med föräldrarna bildar basen för individuella 
skillnader i romantisk anknytning i vuxen ålder, t.ex. genom longitudinella studier som 
jämför barnets anknytningsmönster med den vuxne individens romantiska anknytning 
(Broberg et al., 2006). Bartholomew och Shaver (1998) argumenterar för att debatten 
delvis har att göra med olika subkulturer inom forskningsvärlden som talar förbi 
varandra. De forskare som studerar familjen och föräldraskap är ofta kliniker med 
psykodynamisk grund, som föredrar observationer och intervjuer framför 
självskattningsinstrument, och som oftast studerar små urval. Den andra gruppen 
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företräds främst av forskare med en socialpsykologisk inriktning, som föredrar 
självskattningsinstrument, tänker i termer av personlighet och sociala interaktioner och 
oftast studerar större urval.  
 
Innan man drar långtgående slutsatser är det viktigt att vara medveten om 
grundläggande skillnader mellan de båda metoderna, som kan göra direkta jämförelser 
problematiska. En första skillnad rör vilken aspekt av anknytning som man vill mäta; 
anknytningsintervjun inriktar sig på den vuxne individens mentala bild/representation 
av anknytning till specifika personer, d.v.s. de egna föräldrarna i barndomen, medan de 
olika självskattningsinstrumenten som mäter vuxenanknytning oftast inriktar sig på en 
mer generell bild av en kärlekspartner (Jacobvitz, Curran, & Moller, 2002). I 
anknytningsintervjun lägger man stor vikt vid både individens faktiska erfarenheter, 
men också sättet som han/hon talar om sina erfarenheter på. Detta bygger på tanken att 
anknytningen fungerar delvis utanför individens medvetande. Individens agerande 
under intervjun ger alltså indirekt information som antas spegla omedvetna 
förhållningssätt. Denna aspekt saknas helt i självskattningsinstrumenten, där man 
förutsätter att individen är medveten om sitt sätt att fungera och därför kan uppge det 
någorlunda korrekt. Här tar man alltså inte hänsyn till t.ex. idealisering eller social 
önskvärdhet som kan påverka svarsmönster. Det har också visat sig att studier där man 
tar hänsyn till t.ex. idealisering har kunnat visa på samband mellan romantisk 
anknytning och anknytning i barndomen (Roisman, Collins, Sroufe & Egeland, 2005; 
Treboux, Crowell & Waters, 2004). 
 
Ett annat problem har att göra med de klassificeringssystem som används. Mycket av 
forskningen om kärleksrelationer (och mest viktigt i detta sammanhang, 
mätinstrumentet ECR; Experiences of Close Relationships) bygger på Bartholomews 
modell över anknytningsmönster: trygg, avfärdande, upptagen och rädslofylld 
(Bartholomew, 1990). Anknytningsintervjun använder följande kodningssystem: 
fri/autonom, avfärdande, upptagen och olöst sorg eller trauma (Broberg et al., 1996). 
Kodningssystemen kan på ytan verka likartade och i det närmaste utbytbara, men när 
man tittar närmare upptäcker man flera diskrepanser. Detta gäller främst den avfärdande 
gruppen i båda systemen, och det fjärde anknytningsmönstret rädslofylld/olöst trauma 
(se Tabell 5). Skillnaden i den avfärdande gruppen har att göra med problemet med 
medvetenhet som beskrivits ovan. Den person som öppet berättar om och förhåller sig 
till sina problem med närhet  
 
Tabell 5. Anknytningsmönster enligt Bartholomew och Anknytningsintervjun. 
Bartholomew 
(1990) 

Trygg 
 

Avfärdande Upptagen Rädslofylld 

Anknytnings-
intervjun 
(Broberg et 
al, 2006) 

 
Fri/autonom 

 
Avfärdande 

Överdrivet 
upptagen 

Olöst sorg eller 
trauma 

 
klassas förmodligen olika i de två typerna av mätningar, i anknytningsintervjun som 
trygg men i självskattningar som avfärdande. Tvärtom skulle en person som inte är 
medveten om några problem förmodligen skatta sig som trygg på t.ex. ECR medan man 
i anknytningsintervjun skulle fånga upp andra signaler (nedtoning av problem, 
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idealisering av föräldrar) som avfärdande. Gruppen olöst sorg eller trauma i 
anknytningsintervjun har ingen tydlig motsvarighet i självskattningen då den innefattar 
individer som framstår som desorganiserade/desorienterade i intervjun när samtalet 
kommer in på förlust eller trauma. Det finns idag inga bevis för kopplingar mellan 
gruppen rädslofylld och den desorganiserade anknytningsgruppen (Jacobvitz et al., 
2002). 
 
Det finns också skäl som talar för att använda självskattningen som metod för att mäta 
romantisk vuxenanknytning. Crowell, Fraley och Shaver (1999) anger tre skäl för att tro 
på att deras funktionalitet: (1) Bowlby hävdar att anknytning spelar en stor roll i 
människors emotionella liv, och att vuxna människor är förmögna att ge värdefull 
information om detta. (2) De flesta vuxna individer har tillräcklig erfarenhet av nära 
relationer för att kunna redogöra för hur de beter sig då, och vad deras partners har sagt 
till dem om deras beteende. (3) Omedvetna och medvetna processer arbetar ofta i 
samma riktning för att uppnå ett mål. Dessutom är det ett faktum att människor faktiskt 
väljer att skatta sig själva som t.ex. undvikande eller upptaget anknutna trots att dessa 
alternativ inte framstår som de mest socialt önskvärda.   
 
Bartholomew och Shaver (1998) föreslår tanken om ett underliggande system av inre 
anknytningsrelaterade representationer som är gemensamt för de olika traditionerna. 
Detta skulle innebära att det finns kopplingar mellan t.ex. anknytningsintervjuer och 
självskattningsinstrument och att de i alla fall delvis mäter samma saker.  Författarna 
vill dock poängtera skillnaderna i olika sätt att mäta anknytning enligt följande: 
  

1. domän (familj, kamrater eller kärleksrelationer)  
2. metod (intervju eller självskattning) 
3. dimensionalitet (kategorier eller dimensioner)  
4. kategoriseringssystem.  
 

De sätt att mäta anknytning som ligger nära varandra utifrån denna indelning kommer 
att överensstämma bäst, t.ex. om man jämför mätningar inom samma metod eller 
domän. Minst överlappning skulle man få vid jämförelser av olika metoder inom olika 
domäner. Detta är fallet vid en jämförelse mellan anknytningsintervjun (AAI) och ECR, 
som ju till hör olika domäner (familj resp. kärleksrelationer) och använder olika 
metoder (intervju resp. självskattning). Genom att ta hänsyn till dessa skillnader kan 
man göra jämförelser med större precision och på så sätt visa på kopplingar mellan de 
olika sätten att mäta anknytning. Detta skulle tala för tanken om ett gemensamt 
underliggande konstrukt. 
 
Jacobvitz med kollegor (2002) nämner en rad studier där man funnit kopplingar mellan 
anknytningsstil enligt anknytningsintervjun och beteende i relationer. Man har 
videofilmat interaktionen hos par när de löser problem och funnit skillnader mellan 
individer med olika anknytningsstil. Tryggt anknutna individer (enligt 
anknytningsintervjun) använde sin partner som en trygg bas och utgjorde en trygg bas 
för partnern i större utsträckning än de individer som hade annan anknytningsstil. Man 
har sett att män med avfärdande anknytning var de mest kontrollerande och uppvisade 
mest distans i konfliktsituationer, medan män med upptagen anknytningsstil var de som 
uppvisade minst distans. På så sätt har man alltså kunnat koppla anknytningsstil enligt 
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anknytningsintervjun med beteende i en kärleksrelation. Liknande kopplingar har gjorts 
i studier där man använt självskattningsinstrument. Genom att videofilma interaktionen 
mellan par kunde olika forskare t.ex. konstatera att individer med undvikande 
anknytning visade färre tecken på sorg och upprördhet vid separation, och att de 
betedde sig mer undvikande vid återförening. De fann också att individer med 
undvikande anknytning betedde sig mer distanserat när de blev oroliga än övriga 
individer. Kvinnor med upptagen/ambivalent anknytning blev mer stressade och oroliga 
i konfliktsituationer, och de betedde sig mer negativt i interaktionen med sin partner 
(Fraley och Shaver, 1998; Simpson, Rholes & Nelligan, 1992; Simpson, Rholes och 
Phillips 1996). Alla dessa resultat talar också för att det finns kopplingar mellan 
anknytningsintervjuer och självskattningar, även om Jacobvitz med kollegor (2002) 
efterlyser mer forskning för att vidare undersöka denna fråga.  
 
 
Utvecklandet av ECR 
Brennan, Clark och Shaver publicerade 1998 en artikel där man introducerade ett nytt 
mätinstrument: ”Experiences in Close Relationships”, ECR (Brennan et al., 1998). Man 
hade då funnit att det fanns vissa problem med att mäta anknytning som diskreta 
kategorier i enlighet med Hazan och Shaver (1987), både teoretiskt och genom 
svårigheterna att bearbeta data statistiskt. Det nya instrumentet byggde på antagandet att 
anknytning kan mätas genom två kontinuerliga dimensioner, Undvikande (Avoidance) 
och Ångest (Anxiety). De två dimensionerna antogs också ligga till grund för 
Ainsworths tre anknytningsstilar, något som forskarna fann stöd för genom att studera 
hennes kodningar av barns beteende i Främmandesituationen. Undvikandedimensionen 
motsvarades av olika grader av undvikande av modern och färre tecken på förtvivlan i 
moderns frånvaro, och ångestdimensionen motsvarades av gråt, ovilja att utforska 
omgivningen i moderns frånvaro och arg protest gentemot modern under återförening 
med henne. Brennan med kollegor pekade också på att de forskare som redan börjat 
använda Likert-skalor i sina undersökningar, ofta kommit fram till en faktormodell som 
stämde väl överens med dimensionerna Ångest och Undvikande. (Collins & Read, 
1990; Levy & Davis, 1988; Simpson, 1990).  
 
Efter att ha gjort en grundlig litteraturgenomgång inom forskningen kring 
vuxenanknytning och kärlek tog Brennan med kollegor fram sammanlagt 482 olika 
frågor, som tillsammans definierade 60 namngivna begrepp relaterade till 
vuxenanknytning. Efter att ha kontrollerat för redundans i materialet reducerades 
frågorna till 323 stycken, som fortfarande definierade 60 olika delskalor. Ibland fick 
man ändra ordalydelsen för att betona att intresseområdet var kärleksrelationer och inte 
nära relationer över huvud taget. Totalt hämtade man de slutliga frågorna från 14 olika 
forskare/forskargrupper, och en mängd olika aspekter av anknytning berördes, tex tillit, 
ambivalens, omvårdnad, kommunikation, undvikande, ensamhet, rädsla att bli avvisad, 
svartsjuka och självständighet. Vidare genomfördes en validerande studie med 1086 
deltagare, där man bl.a. använde andra etablerade mätinstrument för jämförelse, t.ex. 
Bartholomew och Horowitzs ”Relationship Questionnaire”, RQ (Barthlomew & 
Horowitz, 1991).  
 
Vid en faktoranalys av svaren på de 323 frågorna kom Brennan med kollegor fram till 
en två-faktor lösning som motsvarade de redan kända dimensionerna Undvikande och 
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Ångest. Undvikandeskalan relaterade till ovilja att komma nära och att inte känna sig 
bekväm med närhet till sin partner. Ångestskalan relaterade till oro i nära relationer och 
överdriven rädsla för att bli övergiven.  Vid klusteranalys framträdde fyra olika grupper 
som stämde överens med Bartholomews beskrivning av de fyra anknytningsmönstren: 
trygg, upptagen, rädslofylld och avfärdande. Deltagarna i gruppen trygg hade låga 
värden på både ångest- och undvikandeskalan, deltagarna i gruppen upptagen hade hög 
Ångest men lågt Undvikande, de som hamnade i gruppen avfärdande hade låg Ångest 
men högt Undvikande, medan de som hamnade i gruppen rädslofylld hade höga värden 
på båda skalorna (se figur 1).  
 
Forskarna valde sedan ut de 36 frågor som hade högst absolut korrelation med de 
bakomliggande faktorerna, och fick på så sätt två skalor med 18 frågor i varje. Detta 
bildade det färdiga instrumentet ECR. En jämförelse mellan ECR och Bartholomews 
redan utprövade instrument visade en stor överensstämmelse. Studien visade också att 
ECR fungerade bättre än RQ i flera avseenden. Brennan, Clark och Shaver (1998) 
använde alltså Bartholomews modell med fyra anknytningsgrupper, men adderade de 
underliggande dimensionerna Undvikande och Ångest. Det verkar idag finnas 
konsensus inom forskningsvärlden att vuxenanknytning består av dessa två dimensioner 
(Mikulincer, Shaver, & Pereg, 2003). Anknytningsrelaterad ångest innefattar, förutom 
rädsla att bli övergiven, ett överdrivet behov av bekräftelse och nedstämdhet när ens 
partner inte är tillgänglig. Anknytningsrelaterat undvikande innefattar, förutom ovilja 
till närhet, ett överdrivet behov att vara oberoende och ovilja att öppna sig för andra 
människor. Människor med 
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Figur 1. Vuxenanknytning enligt Bartholomew (1990) med dimensionerna Ångest och 
Undvikande. 
 
höga värden på någon av dessa dimensioner antas ha en otrygg anknytning av något 
slag, och de som har låga värden på både Undvikande och Ångest ses som tryggt 
anknutna (Wei, Russel, Mallinckrodt & Vogel, 2005). I senare forskning har olika 
forskare funnit signifikanta samband mellan Ångest och Undvikande enligt ECR och 
samarbetsförmåga, emotionell stabilitet (Picardi, Caroppo, Toni, Bitetti, & Di Maria, 
2005) samt nöjdhet i nära relationer (Conradi, Gerlsma, van Duijn, & de Jonge, 2006; 
Frei & Shaver, 2002). I andra studier har man funnit att anknytningsrelaterad Ångest, 
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till skillnad från Undvikande, verkar kunna minska med tiden (Klohnen & John, 1998; 
Mickelson, Kessler & Shaver, 1997). Detta kan tyda på att Ångest i nära relationer 
påverkas mer av verkliga händelser (tex separationer och hur mottaglig ens partner är) 
än Undvikande (Fraley & Shaver, 2000). 
 
Efter hand upptäckte man att ECR (och även andra liknande självskattningsinstrument) 
uppvisade ett relativt stort mått av temporär instabilitet och diskriminerade sämre i den 
änden på skalorna där värdena var lägre. Detta innebar vissa problem med att urskilja 
förändringar och stabilitet i anknytningsmönster hos individer som klassats som trygga. 
Fraley, Waller och Brennan (2000) omarbetade skalan något och bytte ut vissa frågor i 
ambitionen att skapa ett mer reliabelt och precist mått på vuxenanknytning. Detta 
resulterade i en reviderad version: ECR-R. Skillnaden mellan ECR och ECR-R är att ca 
hälften av frågorna bytts ut i den senare versionen, och att det senare instrumentet visat 
sig ha större precision och bättre temporär stabilitet än förlagan (Fairchild & Finney, 
2006). Trots dessa brister i ECR så fann Fraley med kollegor (2000) att detta instrument 
hade klart bättre psykometriska egenskaper än de andra instrument som undersöktes. 
Både ECR och den reviderade ECR-R används flitigt i forskningen fram till idag. ECR 
översattes till svenska år 2003 av Broberg och Granqvist, men har hittills bara använts i 
mindre opublicerade studier i Sverige. Den reviderade versionen, ECR-R, är inte 
översatt till svenska och har inte använts i Sverige i någon publicerad studie. 
 
 
Syfte och Frågeställningar 
Inom anknytningsforskningen undersöks mänskliga relationer. Anknytningsintervjun är 
en kostsam och tidskrävande metod, som i huvudsak når ut till mindre urval. Därför 
finns det ett behov av lättillgängliga mätinstrument som ENR, vilka ökar forskningens 
räckvidd till större urval. I denna studie prövas och utvärderas instrumentet som ett led i 
denna utveckling. 
 
Syfte 
 

1. Att undersöka hur det svenska mätinstrumentet ”Erfarenheter av nära relationer” 
(ENR) fungerar psykometriskt i en svensk population utifrån ett stickprov 
bestående av studenter vid Stockholms Universitet. 

2. Att undersöka undergrupper i den svenska populationen och titta på eventuella 
skillnader i svarsmönster. 

 
Frågeställningar 
 

1. Visar det svenska mätinstrumentet ENR en acceptabel reliabilitet med avseende 
på intern konsistens? 

2. Hur ser faktorstrukturen ut för ENR? 
3. Visar mätinstrumentet ENR en rimlig validitet? 
4. Finns det en skillnad i svarsmönster med avseende på kön och ålder? 
5. Finns det en skillnad i svarsmönster med avseende på livsform, d.v.s. aktuell 

relationsstatus respektive förälder/inte förälder? 
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M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet utgjordes av 313 studenter vid Stockholms Universitet, alla med minst ett par 
månaders erfarenhet av akademiska studier. 220 av studenterna var kvinnor (70%), 93 
var män (30%). Genomsnittsåldern för deltagarna var 28,7 år (s: 8,0), och varierade från 
18 till 55 år. 209 av de 313 deltagarna befann sig vid undersökningstillfället i en fast 
relation och medellängden på den aktuella relationen var 3,9 år (s: 5,7). 
Genomsnittslängden på den längsta relationen man haft var 5,5 år (s: 5,6), och varierade 
från en månad till 30 år. 66 personer hade egna barn. (Se Tabell 6 och 7.) 
 
Tabell 6.  Undersökningsdeltagare: Bakgrundsvariabler 
 Spann M s 
Ålder 18-55 år 28,7 8,0 
Aktuell relation  0-30 år 3,9 5,7 
Längsta relation 0-30 år 5,5 5,6 
Nöjd  0-10 3,5 9,4 
 
Tabell 7. Undersökningsdeltagare: Livsform uttryckt i procent 
 Ja Nej 
Är i relation 67 33 
Är förälder  22 78 
 
 
Material 
”Erfarenheter av nära relationer”, ENR, är den svenska översättningen av ECR (Broberg 
& Granqvist, 2003). Mätinstrument har formen av en enkät, och syftar i likhet med ECR 
till att mäta dimensionerna anknytningsrelaterad Ångest och anknytningsrelaterat 
Undvikande. Undvikande innebär ovilja att komma nära och att inte känna sig bekväm 
med närhet till sin partner. Ett exempel på en fråga som mäter Undvikande är: ”Jag 
försöker undvika att komma alltför nära min partner”. Ångest handlar om att känna oro 
i nära relationer och överdriven rädsla för att bli övergiven. Ett exempel på en fråga som 
mäter Ångest är: ”Jag oroar mig för att bli övergiven”. Vissa frågor i enkäten är 
omvända (R). Ett exempel på en sådan fråga som mäter Undvikande är: ”Det känns 
naturligt och bra för mig att vara beroende av min partner”. 
 
Respondenten får skatta sina känslor i och upplevelser av nära relationer på en sjugradig 
Likert-skala (1 = instämmer inte alls, 4 = neutral/blandad, 7 = instämmer helt). Till 
enkäten fogades ett antal bakgrundsfrågor för att mäta demografiska variabler (kön och  
ålder) samt frågor kring erfarenheter av relationer och föräldraskap (relationsstatus, 
längd på aktuell relation, längd på längsta relation, hur nöjd man är med sin nuvarande 
relation (1-10) och antal barn) (hela enkäten inklusive bakgrundsfrågor, se bilaga). 
Översättningen korrigerades också något inför användandet; uttrycket ”en partner” 
ändrades genomgående till ”min partner”. Detta för att språket i frågorna skulle 
upplevas mer naturligt och personligt. Av misstag kvarstod fråga 21 som i 
originalöversättningen: Jag tycker det är svårt att låta mig själv vara beroende av en 
partner.  
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Procedur 
Enkäten skickades ut via mail till alla studenter vid Psykologiska Institutionen vid 
Stockholms Universitet.  Mailet innehöll en kortfattade beskrivning av syftet med 
studien, samt information om att deltagandet var frivilligt och anonymt. Preliminär 
tidsplan fanns angiven, samt vart man kunde vända sig för att få del av resultaten av 
studien. De studenter som valde att delta i studien kunde maila in sina svar direkt till en 
speciell hotmailadress som skapats för detta ändamål. Det fanns även möjlighet att 
lämna in enkäten i pappersform vid fyra olika tillfällen. En påminnelse skickades ut 
efter ca en vecka följd av ytterligare två inom loppet av fyra veckor. P.g.a. den sneda 
könsfördelningen på institutionen distribuerades sedan enkäten till ytterligare studenter 
vid Stockholms Universitet. Dessa studenter fick också enkäten via mail, med samma 
information som tidigare. Den enda möjligheten att svara var då per mail, till samma 
adress som använts tidigare. Enkäter samlades även in manuellt i Frescatihusen vid tre 
tillfällen. Även dessa deltagare fick samma information som ovanstående grupper. 
Datainsamlingen pågick i åtta veckor.  
 
Svaren bearbetades efter hand som de kom in. De numrerades och matades in i SPSS, 
varefter alla mailadresser raderades. I de fall där det fattades svar i själva enkäten, 
infogades den specifika respondentens medelvärde på undvikande- eller ångestskalan, 
beroende på vilken fråga som fattades. Detta räknades ut för hand, och matades in 
manuellt i datafilen. I de fall där respondenten inte givit fullständiga svar på förfrågorna 
skedde ingen bearbetning, utan detta behandlades på sedvanligt sätt som ”missing data” 
i analysen. En översättning tillbaka till engelska från den svenska versionen utfördes 
också av en professionell tolk och översättare. Denna översättning användes för att 
jämföra med originalversionen av ECR för att upptäcka eventuella missar i den svenska 
översättningen. För mer resonemang kring detta, se avsnittet Diskussion. 
 
 

 
R e s u l t a t 

 
 

Medelvärdet för Undvikande var 2,58 (s = 0,98) och medelvärdet för Ångest var 3,17 (s 
= 1,05) i det aktuella urvalet. Först beräknades korrelationer för att få en preliminär bild 
av vilka samband som fanns mellan de variabler som framkommit genom 
bakgrundsfrågorna samt Undvikande och Ångest (se Tabell 8). Alla uppmätta 
signifikanta korrelationer definieras som svaga då de låg under 0,29 (Pallant, 2007, 
s.132). 
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Tabell 8. Pearsons produkt-moment korrelationer mellan bakgrundsvariabler och 
Undvikande och Ångest. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. Kön  ― 0,03            -0,04               -0,11               -0,02              -0,07 0,13*          -0,18** 

 
2. Ålder  ―               0,70**            0,75**           -0,17*             0,60**            -0,08            -0,21** 

 
3. Rel.   ― 0,94**           -0,08               0,62**            -0,10           -0,18** 

 
4.L.Rel.    ―    -0,16*            0,63**            -0,23**        -0,23** 

 
5. Nöjd       ―                0,02                -0,51**       -0,14* 

 
6. Barn      ―                - 0,17**      -0,23** 

 
7. Und.       ―              0,18** 

 
8. Ång.        ― 

 
* p< 0,05; ** p< 0,01.  1 = Kön (kvinna=1, man=2); 2 = Ålder; 3 = Längd på aktuell 
relation; 4 = Längd på längsta relation; 5 = Hur nöjd man är med sin nuvarande relation 
(1-10); 6 = Antal barn; 7 = Undvikande mätt genom undvikandeskalan; 8 = Ångest mätt 
genom ångestskalan. 
 
 
Psykometri 
De flesta frågor i mätinstrumentet korrelerade högt sinsemellan inom respektive 
frågeområde. Både för undvikande- och ångestskalan låg de flesta korrelationerna 
mellan 0,3 och 0,6. Undantag var fråga 1, 19, 27 och 29 på undvikandeskalan och fråga 
10 och 28 på ångestskalan, vilka alla hade lägre korrelationer (flera korrelationer låg 
runt 0,10, och de flesta låg runt 0,20 – 0,30). En faktoranalys (PCA) genomfördes på 
samtliga frågor i mätinstrumentet. Först utfördes en oblik rotation för att kontrollera om 
faktorerna var korrelerade. Eftersom faktorerna visade sig korrelera svagt (0,085), 
valdes istället en ortogonal rotation (Varimax). Gränsvärdet för att välja en Oblik 
rotation ligger på 0,15 (Devellis, 2003, s.124). 
 
Reliabiliteten för de bägge skalorna Undvikande och Ångest mätt med Cronbach Alpha, 
var 0,91 för båda skalorna.  
 
Den första analysen som genomfördes gav sju komponenter med Eigenvalue över 1, 
varav de två första förklarade 24,6 % respektive 17,4 % av den totala variansen. 
Därefter sjönk värdet kraftigt till 5,5 % för den tredje och 3,0 % för den sjunde faktorn. 
Vid granskning av scree plot kunde man tydligt se att en två-faktorlösning var ett 
lämpligare val. Därför utfördes en andra PCA där data tvingades in i en två-
faktorlösning. Denna förklarade totalt 42 % av variansen där faktor ett stod för 24,6 % 
och faktor två för 17,4 %, i likhet med den ursprungliga sju-faktorlösningen. De två 
faktorerna motsvarade de två latenta variablerna Undvikande (Avoidance) och Ångest 
(Anxiety) enligt Brennan, Clark och Shaver (1998). Laddningarna på undvikandeskalan 
låg mellan 0,452 och 0,736 och laddningarna på ångestskalan låg mellan 0,400 och 
0,755 (se Tabell 9). Två items på undvikandeskalan dubbelladdade; nr 11 och 19.  
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Tabell 9. Faktorladdningar och communalities i respektive fråga för de två kvarstående 
faktorerna Undvikande och Ångest. 

 Fråga Und Ång Commu-
nalities 

Fråga Und Ång Commu-
nalities 

 7 0,736 0,139 0,560 6 0,221 0,755 0,618 
 13 0,727 0,259 0,596 8 0,161 0,730 0,560 
 23 0,710 -0,001 0,504 4 0,199 0,705 0,537 
 17 0,705 0,134 0,516 2 0,148 0,693 0,503 
 25 0,688 -0,053 0,476 24 -0,033 0,688 0,474 
 33 0,684 0,065 0,472 14 0,067 0,662 0,443 
 9 0,673 0,167 0,481 30 -0,170 0,651 0,453 
 35 0,671 -0,186 0,485 12 0,191 0,619 0,420 
 31 0,644 0,037 0,416 26 0,250 0,614 0,439 
 5 0,621 0,271 0,459 16 0,204 0,613 0,417 
 11 0,616 0,343 0,497 20 0,018 0,612 0,374 
 15 0,615 -0,140 0,397 18 -0,287 0,602 0,445 
 27 0,609 -0,079 0,377 22 0,147 0,590 0,370 
 3 0,540 -0,028 0,292 36 0,051 0,584 0,344 
 21 0,503 0,174 0,283 32 -0,248 0,577 0,395 
 29 0,477 -0,067 0,232 34 -0,117 0,540 0,305 
 19 0,474 0,310 0,321 10 0,020 0,488 0,239 
 1 0,452 -0,125 0,220 28 -0,192 0,400 0,197 

 
 
Som ett mått på kriterievaliditet hos ENR undersöktes till vilken grad Undvikande och 
Ångest relaterade till Nöjdhet i aktuell relation (respondenternas skattningar över hur 
nöjda de är med sin nuvarande kärleksrelation). Tanken var att ett negativt samband 
skulle styrka validiteten i mätinstrumentet, eftersom tidigare forskning visat att 
Undvikande och Ångest korrelerar negativt med Nöjdhet (Conradi et al. 2006; Frei & 
Shaver, 2002). En multipel hierarkisk regression utfördes, där det i första ledet 
kontrollerades för Ålder som eventuell bakomliggande variabel, enligt resultatet i Tabell 
8. Resultatet visade på en signifikant effekt, där Ålder förklarade 2,8 % av variansen i 
Nöjdhet. När variablerna Undvikande och Ångest lagts till ekvationen, förklarade 
modellen 29,3% av den totala variansen F (3, 201) = 27,72, p< 0,001. Med Undvikande 
och Ångest som oberoende variabler förklarades ytterligare 26 % av variansen, när det 
kontrollerats för Ålder, R squared change = 0,26, F  change (2, 201) = 37,55, p< 0,001. 
I den slutliga modellen var variablerna Ålder och Undvikande statistiskt signifikanta, 
där Undvikande hade ett högre betavärde (beta = -0,49, p< 0,001) än Ålder (beta = -
0,17, p = 0,006). Statistisk signifikans uppnåddes inte för Ångest (beta = -0,09, p = 
0,15). 
 
 
Livsform och svarsmönster 
I följande stycke beskrivs jämförelser mellan olika undergrupper i urvalet. På grund av 
att storleken på dessa grupper genomgående skiljer sig markant åt, utfördes uppföljande 
beräkningar för att säkerställa resultaten. Lika stora grupper som de minsta grupperna 
slumpades fram fyra gånger och dessa användes i exakt samma statistiska beräkningar 
som de som redovisas nedan. Dessutom, som ett ytterligare stöd har icke-parametriska 
test utförts, i form av Kruskal-Wallis Test samt Mann-Whitney U Test. Resultaten av 
dessa beräkningar kommer inte redovisas i sin helhet, utan bara de p-värden som erhölls 
kommer att anges. Dessa fungerar som ett sätt att stödja de ursprungliga resultaten i 
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resonemangen nedan.  I de fall då endast ett p-värde redovisas, gav alla uträkningar 
samma resultat.  
 
Respondenterna grupperades enligt anknytningsmönster, enligt instruktioner av 
Brennan, Clark och Shaver (1998). Detta gjordes för att kontrollera hus stora de olika 
anknytningsgrupperna var, samt för att pröva om skillnaderna mellan grupperna var 
robusta och därmed talade för validiteten i instrumentet. Fördelningen var som följer: 
Trygg: n = 154 (49.2%), Rädslofylld: n = 46 (14.7%), Upptagen: n = 73 (23.3%) och 
Avfärdande: n = 40 (12.8%). Två stycken envägs oberoende ANOVA utfördes för att 
undersöka skillnader i medelvärden för Undvikande och Ångest mellan de fyra 
anknytningsgrupperna. Resultatet visade på signifikanta skillnader för både 
Undvikande; F (3, 309) = 103,64; p< 0,001, och Ångest; F (3, 309) = 200,81, p< 0,001. 
Uppföljande Post Hoc Test (Tukey HSD) visade att Avfärdande och Rädslofylld 
anknytningsgrupp hade signifikant högre värden av Undvikande än grupperna Trygg 
och Upptagen, medan grupperna Rädslofylld och Upptagen hade signifikant högre 
värden av Ångest än grupperna Trygg och Avfärdande (se Tabell 10). Samma resultat 
erhölls med de icke-parametriska testen (p < 0,001) och de slumpmässiga beräkningarna 
(p< 0,001).  
 
Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för fyra 
anknytningsgrupper. 
   Undvikande Ångest 
Anknytning N (313) % M s M s 
Trygg 154 49,2 2,00 0,52 2,54 0,64 

 
Rädslofylld 46 14,7 3,84* 0,70 4,01* 0,59 

 
Upptagen 73 23,3 2,28 0,50 4,40* 0,54 

 
Avfärdande 40 12,8 3,89* 0,63 2,37 0,68 

 

* Skiljer sig signifikant från de övriga grupperna. 
 

Ålder 
Vidare utfördes en envägs oberoende ANOVA för att kontrollera eventuella 
åldersskillnader i svarsmönster. Först skapades fyra ålderskategorier i SPSS. Resultatet 
visade en signifikant skillnad för Ångest; F (3, 309) = 4,81; p = 0,003, men inte för 
Undvikande; F (3,309) = 2,36; p = 0,072. Uppföljande Post Hoc Test (Tukey HSD) 
visade att den yngsta och den äldsta gruppen skiljde sig signifikant åt beträffande  
Ångest (se Tabell 11). Samma resultat erhölls med icke-parametriska tester (p = 0,001) 
och fyra slumpmässiga grupper (p = 0,009; 0,003; 0,004; 0,007).  
 
 
 
 
 
 
 



22 

Tabell 11. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för fyra 
åldersgrupper. 
  Undvikande Ångest 
Ålderskategori N (313) M s M s 
-23 
 

102 2,77 1,06 3,41* 1,02 

24-27 
 

71 2,40 0,79 3,22 0,97 

28-34 
 

70 2,57 0,99 3,11 1,10 

Över 35 
 

70 2,48 0,98 2,81* 1,04 

*Dessa grupper skiljer sig signifikant från varandra. 
 
Kön 

Genom oberoende T-test upptäcktes signifikanta könsskillnader för både Undvikande 
och Ångest. Männens värden av Undvikande var högre än kvinnornas (t (311) = -2,34; p 
< 0,05) medan det omvända gällde för Ångest, där kvinnornas värden var signifikant 
högre än männens (t (311) = 3,05; p = 0,002) (se Tabell 12). Dessa resultat stod sig både 
med de icke-parametriska testen (Undvikande: p = 0,013 och Ångest: p = 0,005) och 
med beräkningarna med fyra slumpmässiga grupper (Undvikande: p = 0,06; 0,02; 
0,079; 0,001) och Ångest: p = 0,025; 0,011; 0,021; 0,027). Ett oberoende T-test utfördes 
också för att kontrollera för eventuella åldersskillnader mellan könen, men ingen 
signifikant skillnad uppmättes (t (311) = - 0,563; p = 0,574). 
 
Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för män och  
kvinnor. 
                                                                                     Undvikande                                  Ångest 
 N Medelålder M s           M s 
Män 93 

 
29,1 2,77* 0,98 2,89* 0,97 

Kvinnor 220 
 

28,5 2,49* 0,97 3,28* 1,07 

Total       313 28,6 2,58 
 

0,98 3,17 1,05 

* Dessa grupper skiljer sig signifikant från varandra 
 

Relation                                                                                                          
En envägs oberoende ANOVA utfördes för att se om det fanns ett samband mellan 
respondenternas aktuella relationsstatus och deras svarsmönster, d.v.s. deras 
medelvärden av Undvikande och Ångest. Tre relationsgrupper bildades, beroende på 
om man uppgivit att man för närvarande hade en fast kärleksrelation, att man var singel 
men ville träffa någon eller att man var singel och inte ville träffa någon. Resultatet 
visade en signifikant skillnad för både Undvikande; F2, 309 = 43,72; p < 0,001, och 
Ångest; F2, 309 = 15,38; p < 0,001, mellan de tre relationsgrupperna. Uppföljande Post 
Hoc Test (Tukey HSD) visade att gruppen ”Fast Relation” hade signifikant lägre värden 
av Undvikande än de båda andra grupperna. Gruppen ”Vill träffa någon” hade 
signifikant högre värden av Ångest än övriga grupper (se Tabell 13). Dessa resultat fick 
stöd av de icke-parametriska testen (p < 0,001), dock ej i beräkningarna med 
slumpmässiga grupper. I dessa beräkningar uppmättes endast en signifikant skillnad för 
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Undvikande (p = 0,025; 0,003; 0,001, 0,001). Post Hoc test (Tukey HSD) visade att 
gruppen ”Fast Relation” hade signifikant lägre värden än gruppen ”Vill ej träffa någon”. 
Inget stöd för signifikanta skillnader fanns för Ångest. Trots detta kan konstateras att 
tendenserna var desamma i alla utförda uträkningar, d.v.s. att gruppen ”Fast relation” 
genomgående hade lägst värden av Undvikande, och att gruppen ”Vill träffa någon” 
hade högst värden av Ångest.                                                                                                                                                      
                  
Tabell 13. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för tre 
relationsgrupper, ”fast relation”, ”vill träffa någon”, ”vill ej träffa någon”. 
  Undvikande Ångest 
Grupp N(312) M s M s 
Fast Relation                     209 2,24* 0,81 2,98 1,02 

 
Vill träffa ngn 
                

88 3,21 0,96      3,65* 0,90 

Vill ej träffa ngn 15 3,47 0,85 2,94 1,42 

* Denna grupp skiljer sig signifikant från övriga grupper 
 

  Föräldraskap 
Slutligen undersöktes sambandet mellan föräldraskap och svarsmönster. Ett oberoende 
T-test utfördes där grupperna ”Har barn” och ”Har ej barn” ställdes mot varandra. 
Signifikanta skillnader uppmättes, där gruppen ”Har barn” hade lägre värden än 
gruppen ”Har ej barn” av både Undvikande (t (300) = -2,73; p< 0,01) och Ångest (t 
(300) = - 4,51; p< 0,001) (se Tabell 14).  Samma resultat erhölls med de icke-
parametriska testen (Undvikande: p = 0,019; Ångest: p = 0,001) och fyra slumpgrupper 
(Undvikande: p = 0,036; 0,001; 0,05; 0,138 och Ångest: p  0,001; 0,001; 0,005; 0,04). 
Ett oberoende T-test visade också en signifikant åldersskillnad mellan grupperna (t 
(300) = 14,10; p< 0,001). Även detta resultat fick stöd genom icke-parametriska tester 
(p< 0,001) och genom fyra slumpgrupper (p < 0,001). 
 
Tabell 14. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för 
grupperna ”Har barn” och ”Har ej barn”. 
                                                     Undvikand                            Undvikande Ångest 
Grupp N (302)4 Medelålder          M        s           M         s 
Har barn              66 37,6* 2,32* 

 
0,87 2,97* 0,95 

 
Har ej barn 236 25,8* 2,66* 1,0 3,59* 1,1 

 

* Grupperna skiljer sig signifikant från varandra 
 
Inom gruppen ”Har barn” skapades därefter två grupper, beroende på om man uppgivit 
att man levde tillsammans med barnets andra förälder (Bor med) eller om man inte 
gjorde det (Bor ej med). Ett oberoende T-test utfördes för att undersöka skillnader 
mellan dessa grupper. Signifikant skillnad av Undvikande uppmättes (t (63) = -3,39; p = 
0,001) men ej av Ångest (t (63) = -0,85; p = 0,40) (se Tabell 15). Samma resultat erhölls 

                                                
4 I bakgrundsfrågorna gavs utrymme för ytterligare en grupp som innefattade de individer utan egna barn, 
men vars partner hade barn. Denna grupp blev för liten (8 st) och togs därför bort. 
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med de icke-parametriska testen (p = 0,006) och med fyra slumpgrupper (p = 0,002; 
0,002; 0,006; 0,015). 
 
Tabell 15. Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för 
grupperna ”Bor med” och ”Bor ej med”. 
  Undvikande Ångest 
Grupp       N (65) M s M s 
Bor med 52 

 
2,13* 0,76 2,69 0,89 

Bor ej med 
 

13 2,98* 0,98 2,92 0,88 

* Dessa grupper skiljer sig signifikant åt.   
 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
Psykometri 
Ett syfte med denna studie var att undersöka hur mätinstrumentet Erfarenheter av nära 
relationer (ENR) fungerar i en svensk population genom ett stickprov bestående av 313 
studenter vid Stockholms Universitet. Genom faktoranalys replikerades den 
tvåfaktorlösning som också ligger till grund för det ursprungliga instrumentet ECR 
(Brennan et al., 1998). De två faktorerna motsvarade de två teoretiska dimensionerna 
Undvikande och Ångest. Alla laddningar av frågor på respektive faktor låg över 
gränsvärdet för en signifikant laddning på 0,3, och de flesta låg runt 0,6-0,7 vilket anses 
vara starka laddningar (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1992, s 239). Två frågor på 
undvikandeskalan dubbelladdade i ångestskalan, med värden på runt 0,3 (se Tabell 9). 
Den totala mängden förklarad varians låg på 42 %, vilket kan anses vara ett acceptabelt 
resultat (Tsagarakis, Kafetsios & Stalikas, 2007). Detta kan dock jämföras med Brennan 
med kollegors (1998) mängd förklarad varians på 63 % (Fairchild & Finney, 2006). 
Instrumentet hade i likhet med Brennan et al. (1998) en hög intern konsistens: Cronbach 
Alpha var 0,91 för båda skalorna - att jämföra med ursprungsstudiens 0,91 för 
ångestskalan och 0,94 för undvikandeskalan (Brennan et al., 1998). Resultaten tyder 
således på att den svenska versionen, ENR, stämmer överens med tidigare studier 
beträffande de två faktorerna Undvikande och Ångest samt den interna konsistensen 
(Brennan et al. 1998, Conradi, et al., 2006).   
 
Instrumentet fick även visst stöd vad gäller validitet. Kriterievaliditeten styrktes delvis 
genom ett negativt samband mellan Undvikande och Nöjdhet i nuvarande 
kärleksrelation. Tanken var att ett samband även skulle erhållas för Ångest och Nöjdhet, 
men detta samband var inte signifikant. Begreppsvaliditeten i instrumentet styrktes 
genom den uppnådda tvåfaktorlösningen, och genom att respondenternas svarsmönster 
ofta stämde överens med bakomliggande teoretiska antaganden. Ett exempel på detta är 
att signifikanta skillnader av Undvikande och Ångest uppmättes mellan grupper med 
olika relationsstatus. 
 
Enskilda frågor kunde ändå ifrågasättas enligt vissa kriterier. Pallant (2007) menar att 
ett communality-värde under 0,3 i kombination med en svag faktorladdning kan vara ett 



25 

tecken på att en fråga fungerar dåligt. Detta kan motivera att denna fråga tas bort i syfte 
att förbättra skalans egenskaper. Vid granskning av frågor med låga laddningar i sina 
respektive faktorer uppmärksammades därför de som även hade låga communality-
värden: fråga nummer 1, 10, 28 och 29 (se Tabell 9). Dessa frågor utmärktes dessutom 
av att de hade betydligt lägre korrelationer inom sin skala än övriga frågor. 
 
Fråga 1 och 29 verkar oproblematiska vad gäller själva innehållet i frågorna. Fråga 1, 
”Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst inne”, (Laddning: Und 
0,452, com 0,229) verkar handla om Undvikande, i detta fall ovilja att öppna sig i nära 
relationer. Fråga 29, ”Det känns naturligt och bra för mig att vara beroende av min 
partner” (Omvänd fråga), (Laddning: Und 0,477, com 0,232) verkar också adressera 
Undvikande, i detta fall att känna sig obekväm med närhet. Inte heller vid granskning av 
översättningen tycktes det finnas något att anmärka på.  
 
Även fråga 28, ”När jag inte har något förhållande känner jag mig något ängslig och 
osäker”, (Laddning: Ång 0,400, com 0,197) verkar oproblematisk beträffande 
innehållet. I begreppet anknytningsrelaterad Ångest innefattas även nedstämdhet/oro när 
individen inte har någon partner. Översättningen tycktes också vara utan anmärkning. 
Denna fråga är dock struken i den reviderade versionen ECR-R vilket tyder på att 
problem med denna fråga uppstått även i tidigare undersökningar.  
 
Fråga 10, ”Jag önskar att min partners känslor för mig var lika starka som mina 
känslor för honom/henne”, (Laddning Ång 0,488, com 0,239) , verkar handla om 
Ångest, i detta fall överdriven ängslan/oro i nära relationer. Frågan blir dock tvetydig i 
sin formulering. Underförstått i frågan ligger upplevelsen av att min partner har mindre 
starka känslor för mig än jag för henne/honom. Flera respondenter har reagerat på denna 
fråga. De har undrat över hur de ska svara på den om de redan känner att partnerns 
känslor är lika starka som de egna. Frågan hade kanske inte väckt samma förvirring i 
den engelska versionen: ”I often wish that my partners feelings for me were as strong as 
my feelings for him/her”. I den svenska översättningen har ordet ”often” försvunnit, 
vilket skapar en nyansskillnad i frågans innebörd. Denna fråga står kvar i ECR-R, vilket 
stärker resonemanget att problemet ligger just i översättningen.  
 
Två frågor, nr 11 och 19, dubbelladdar, d.v.s. laddar över 0,3 på båda faktorerna.  Båda 
frågorna ska mäta Undvikande, men verkar också fånga upp aspekter av Ångest. Fråga 
11, ”Jag vill gärna komma nära min partner, men drar mig ändå ofta tillbaka.”, tycks 
bestå av två påståenden. Det andra påståendet i meningen verkar handla om 
Undvikande, i detta fall att dra sig tillbaka från sin partner. Det första påståendet 
däremot handlar om en vilja att komma nära sin partner, något som i en överdriven 
omfattning innefattas i begreppet Ångest. Det är dock inte lika självklart en del av 
begreppet Undvikande. Även i översättningen finns det problem. Den svenska 
versionen av frågan innehåller ett ”gärna” vilket saknas i den ursprungliga versionen av 
frågan: ”I want to get close to my partner, but I keep pulling back.”. Detta förstärker 
intensiteten i intentionen att vilja komma nära, vilket också stämmer överens med 
ångestbegreppet. Denna fråga är borttagen i ECR-R. Fråga 19, ”Jag tycker att det är 
ganska lätt att komma nära min partner.” (Omvänd fråga), kan också tyckas innehålla 
en intention att komma nära som inte innefattas i Undvikande. Vid granskning av 
översättningen fanns inget att anmärka på.  
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Trots dessa invändningar kan konstateras att inga frågor har faktorladdningar som 
hamnar i riskzonen för att vara icke-signifikanta, d.v.s. 0,3 och därunder. Mot bakgrund 
av det tidigare resonemanget kring ENR´s psykometriska egenskaper 
(tvåfaktorstrukturen, många starka laddningar runt 0,6-0,7, hög intern konsistens samt 
delvis styrkt validitet) kan man hävda att ENR fungerar tillfredsställande i detta 
stickprov.  
 
 
Urval 
Som redan nämnts i ovanstående text var ett av denna studies huvudsyften att undersöka 
en svensk population utifrån ett stickprov bestående av studenter vid Stockholms 
Universitet. Stickprovet skiljer sig från den svenska populationen i tre grundläggande 
avseenden: kön, ålder och utbildningsnivå. Den 31:a december 2006 var medelåldern i 
den svenska befolkningen 40,9 år, andelen män/kvinnor var 49,6/50,4 %. 47 % av 
befolkningen i åldrarna 16 – 74 år hade minst tre års gymnasieutbildning (061231 enligt 
SCB). Detta att jämföras med det aktuella stickprovet där medelåldern låg på 28,7 år, 
andelen män/kvinnor var 30/70 %. Hela stickprovet bestod av universitetsstuderande, 
d.v.s. 100 % individer med minst tre års gymnasieutbildning. Urvalet i den aktuella 
studien skiljer sig således från den svenska populationen genom att medelåldern är 
lägre, andelen män är lägre, och att utbildningsnivån är högre. Utbildningsnivå relaterar 
till högre socioekonomisk status (Ranehill, 2002). George och Solomon (1996) nämner 
att flexibel omvårdnad och trygg anknytning kan associeras till medelklassen, vilket 
således skulle kunna innebära att individer med höga värden av Undvikande och Ångest 
är underrepresenterade i urvalet. 
 
Här är det också intressant att se hur denna studie förhåller sig till undersökningar i 
andra länder (USA, Holland, Spanien), med avseende på uppmätta medelvärden av 
Undvikande och Ångest.  
 
Tabell 16. Medelvärden av Undvikande och Ångest i fyra studier. 
 Undvikande Ångest 
 M s M s 
Denna studie 2,58 0,98 3,17 1,05 
Brennan et al., 1998 2,87 1,14 3,45 1,11 
Conradi et al., 2006 2,59 0,98 3,51 0,88 
Alonso-Arbiol et al., 2007 2,84 0,86 4,08 0,85 

 
Som framgår av tabellen hamnar vår studie lägst på båda skalorna, medan övriga studier 
ligger något högre. Urvalen i alla fyra fallen består av studenter, men vi har inte jämfört 
övriga uppgifter, t.ex. hur många som befann sig i en relation och längd på 
genomsnittsrelationen. Skillnaderna kan alltså båda ha att göra med kultur och urvalet i 
övrigt. 
 
Det finns också aspekter av det aktuella urvalet som skulle kunna gagna studien.  
Studenter kan förmodas vara vana vid att svara på liknande frågor och kanske förstå 
dem bättre än genomsnittsbefolkningen. Dessutom är de förmodligen mer toleranta för 
enkätens längd. Sammanfattningsvis kan sägas om urvalet att det generellt skulle kunna 
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leda till lägre uppmätta värden på både Undvikande och Ångest i förhållande till 
normalpopulationen (p.g.a. den högre utbildningen och socioekonomisk status). Den 
låga medelåldern skulle kunna innebära en förhållandevis högre omfattning av Ångest 
än av Undvikande, eftersom forskare tidigare funnit att Ångest verkar kunna avta med 
tiden (Mickelson et al., 1997).  
 
 
Livsform och svarsmönster 
Studiens andra syfte var att undersöka undergrupper i den svenska populationen och 
titta på eventuella skillnader i svarsmönster och dessa resonemang följer nedan.  
 

Ålder 
Äldre respondenter skattade generellt lägre värden av Ångest än de yngre. Detta 
stämmer med teorin att Ångest påverkas av verkliga händelser och därför har visat sig 
kunna avta med tiden (Fraley & Shaver, 2000; Mickelson, Kessler & Shaver, 1997).  
Detta skulle kunna innebära att det finns ett samband mellan relationslängd och 
minskad Ångest, åtminstone i de fall där individen hamnar i en relation med någon som 
uppvisar trygga anknytningsmönster. Se mer om detta nedan. 
 

Kön 
Resultaten i denna studie kring kön och anknytning visade på signifikanta skillnader 
mellan kvinnor och män, där kvinnorna hade högre Ångest och männen hade högre 
Undvikande. Utifrån teorin bakom mätinstrumentet ENR speglar kvinnornas högre 
medelvärden på ångestskalan att de i större omfattning än männen i stickprovet 
upplevde en rädsla att bli övergivna, att de kände oro i nära relationer, att de hade ett 
överdrivet behov av bekräftelse och att de kände nedstämdhet när deras partner inte var 
tillgänglig. Männens högre medelvärden på undvikandeskalan speglar då att de i större 
omfattning än kvinnorna i stickprovet inte kände sig bekväma med närhet till sin 
partner, att de upplevde ett överdrivet behov av att vara oberoende samt att de hyste 
ovilja att öppna sig för andra människor.  
 
Detta pekar på att könsrollsutvecklingen påverkar vårt sätt att vara i nära relationer. 
Resultaten sammanfaller med teorin kring att vi socialiseras in i olika könsroller, vilken 
talar om att kvinnor har mer nära till beroende samt att de har lättare för att komma nära 
i vänskaps- och kärleksrelationer än vad männen har (Winstead et al., 1997). Det 
stämmer också med Chodorows resonemang kring hur pojkar och flickor löser 
oidipalkonflikten på olika sätt. Kvinnors upprätthållna närhet till sin primära 
vårdnadshavare, modern, skulle göra att det ligger mer nära till för kvinnor att låta sig 
vara beroende och också att ha kvar tillgången till det egna känslolivet (Chodorow, 
1989). I begreppet Ångest innefattas en ökad emotionalitet, på så sätt att personen är i 
kontakt med djupa rädslor och låter dessa ha stort inflytande i kärleksrelationer.  
 
För männen skulle socialiseringen in i deras könsroll istället kunna handla om att lära 
sig bli oberoende, tävlingsinriktad och dominant (Winstead et al., 1997).  Inom 
forskningen av unga vuxna och teorierna om hur pojkar och flickor utvecklas olika i hur 
de separerar från föräldrarna talar även här olikheterna om att pojkarna tenderar att få en 
överdriven känsla av självtillräcklighet och en förnekelse av behov av beroende 
(Gnaulati & Heine, 2001). Att män skulle ta avstånd från känslor av beroende är något 
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som återkommer även i Chodorows tolkningar. Hon menar ju att det krävs av pojken i 
socialiseringen till att bli man att han tar avstånd från sin primära vårdnadshavare och 
därigenom också från det beroende han upplevt tillsammans med denna. (Chodorow, 
1989).  
 
Det tycks inte så vanligt att få denna typ av resultat när det gäller anknytning och kön 
(Hazan & Shaver 1987; Collins & Read 1990; Morrison et al. 1997; Feeney & Noller 
1990). Det är intressant att dessa skillnader uppkommer just i en svensk studie, med 
tanke på att Sverige brukar anses vara långt framme i jämställdhetsprocessen. Det 
återstår att se om dessa resultat kommer att replikeras i kommande studier med ENR i 
Sverige. 
 

Relation 
Vi kommer nedan att diskutera de ursprungliga resultaten, som presenteras i Tabell 13, 
trots att alla skillnaderna inte var signifikanta i de uppföljande beräkningarna. Alla 
uträkningarna visar samma tendens, vilket vi bedömer som tillräckligt för att föra en 
diskussion kring resultaten. Korrelationerna i materialet, som presenteras i Tabell 8, är 
däremot utan anmärkning. 
 
Gruppen Fast relation hade signifikant lägre medelvärde på undvikandeskalan än övriga 
grupper vilket stämmer överens med teorin som talar om att den trygga anknytningen 
ökar individens självsäkerhet, tillit och kommunikation i nära relationer, vilket i sin tur 
skulle underlätta för och leda till att relationer överlever (Bartholomew & Horowitz, 
1991; Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Morrison et al., 1997; Simpson, 
1990). Vidare fanns ett negativt samband (se Tabell 8) mellan både Undvikande och 
Ångest och Längd på längsta relation (r = -0,23 för båda skalorna). Det kan tyckas  
förvånande att det negativa sambandet inte var högre för Undvikande än för Ångest, 
eftersom Undvikande anknytning ju utmärks av kortare relationsmönster och även 
beteenden där strävan inte tycks vara en lång, monogam relation (Kirkpatrick, 1998). 
Man kan tänka sig att detta har att göra med urvalet. Yngre respondenter var 
överrepresenterade i det aktuella urvalet i förhållande till normalpopulationen, och 
forskning har kunnat visa att Ångest verkar kunna minska med åren (Mickelson et al., 
1997). Detta verkar också gälla i urvalet, där det fanns ett signifikant negativt samband 
mellan Ångest och Ålder (r = 0,21, Tabell 8). Således kan man anta att de yngre 
respondenterna hade högre värden av Ångest och att dessa kanske inte hunnit med så 
långa relationer ännu.  
 
Bland de tre grupperna: ”Fast relation”, ”Vill träffa någon”, ”Vill ej träffa någon”, hade 
gruppen ”Vill träffa någon” signifikant högre medelvärden på ångestskalan än de övriga 
två grupperna. Vissa studier har visat att gruppen ambivalent/upptagen oftare uppger att 
man inte har en stabil kärleksrelation, men att man letar efter en partner (Kirkpatrick, 
1998). Den ambivalent/upptagna gruppen ligger högt på ångestskalan och det sätt man 
relaterar utifrån detta är präglat av en överdriven oro och ängslan kring 
anknytningsteman i allmänhet, vilket kanske kan skrämma bort en partner. Forskare har 
funnit stöd för att en otrygg anknytning kan associeras till svartsjuka, oro/ångest, 
undvikande av samt missnöje i nära relationer (Bartholomew & Horowitz, 1991; Collins 
& Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; Morrison et al., 1997; Simpson, 1990) och man 
har bl.a. sett att mäns nöjdhet med relationen har en negativ korrelation med deras 
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partners grad av Ångest (Collins & Read, 1990). I korrelationstabellen (Tabell 8) kan 
utläsas ett negativt samband mellan Ångest och Längd på aktuell relation (r = -0,18). 
Även detta är i linje med resonemanget att ångestbenägna individer skulle sträva efter 
att hela tiden komma nära, men att det inte är helt lätt för dem att lyckas med att 
upprätthålla detta önskemål. Man kan också resonera omvänt, d.v.s. att det är 
relationens längd som påverkar graden av Ångest och inte tvärtom. Flera forskare stöder 
teorin att anknytningsrelaterad Ångest i högre grad påverkas av verkliga händelser än 
Undvikande, och därför verkar kunna avta med tiden (Fraley & Shaver, 2000; 
Mickelson, Kessler & Shaver, 1997). Detta borde innebära att en längre relation med 
positiva erfarenheter kan få Ångest att avta. 
 

Föräldraskap 
Respondenter som uppgivit att de hade barn hade signifikant lägre värden av 
Undvikande och Ångest än övriga respondenter. Dessutom korrelerade både 
Undvikande och Ångest negativt med Antal barn i den aktuella studien. Detta tyder på 
att trygga individer är föräldrar i högre grad än otrygga individer, och att det också har 
ett samband med antalet barn man skaffar. Det bör dock poängteras att dessa samband 
inte säger något om kausalitet, och att det inte går att utesluta att det finns andra 
bakomliggande variabler som påverkar resultaten. Det går ändå att diskutera resultaten 
ur flera aspekter. Gruppen som har barn är signifikant äldre än den andra gruppen. 
Medelåldern i gruppen utan barn låg på 25,8, vilket är en ålder då de flesta ännu inte 
hunnit skaffa sitt första barn. Dessutom kan tänkas att barn-gruppens lägre uppmätta 
värden av Ångest förklaras av att de är äldre, i enlighet med teorin att Ångest kan avta 
med åren (Mickelson et al., 1997). Inget sådant samband med Undvikande finns dock 
(Klohnen & John, 1998). Man kan tänka sig att fler individer med trygg anknytning 
skaffar barn, eftersom denna grupp i högre grad verkar engagera sig i längre 
parrelationer vilket skapar gynnsamma förutsättningar för familjebildning (Kirkpatrick, 
1998). Individer med trygg anknytning kan också tänkas ha mer positiva erfarenheter av 
föräldraskap än individer med otrygg anknytning. Forskningen har visat att individer 
med avfärdande och ambivalent anknytning ofta har mer negativa förväntningar på 
föräldraskap och att detta i den avfärdande gruppen avspeglar sig på att man i högre 
grad uppger att man inte vill skaffa barn själv (Rholes et al., 1995; 1997). Det är dock 
inte klart ifall dessa förväntningar och inre modeller av föräldraskap verkligen inverkar 
på om individerna skaffar barn eller inte. Vi har inte kunnat finna några undersökningar 
som visar att otryggt anknutna individer inte skulle bli föräldrar i lika hög grad (d.v.s. 
skaffa minst ett barn) som trygga individer.  
 
Man kan också tänka sig en annan förklaring till att gruppen med barn hade lägre 
värden av Undvikande och Ångest än den utan barn. Studier har kunnat visa att en del 
mödrar med otrygg anknytning ibland får barn som klassas som trygga ett år efter 
födelsen. Detta tyder på att omvårdnadssystemet utvecklats i en annan riktning än den 
egna ursprungliga anknytningen (George & Solomon, 1996a). Frågan är i så fall om 
moderns egen anknytning också påverkas genom omvandlingen i omvårdnadssystemet 
eftersom omvårdnadssystemet och anknytningssystemet är så intimt kopplade till 
varandra. Detta pekar på att man skulle kunna genomgå någon form av bearbetning av 
de egna anknytningsrelaterade erfarenheterna genom sina nya erfarenheter som förälder, 
och att detta också kan påverka de inre arbetsmodellerna. I så fall skulle detta kunna 
betyda att en del föräldrar med otrygg anknytning vid gynnsamma förhållanden 
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utvecklas mot en tryggare anknytning själva i samband med att de blir föräldrar. Att en 
sådan förändring också skulle synas i individens anknytning inom ramen för en 
kärleksrelation (vilket ju är det som ENR mäter) vore ännu mer intressant.  För att 
verkligen kunna undersöka detta skulle man behöva mäta förälderns anknytning både 
före och efter födelsen, helst både med ett självskattningsinstrument och med hjälp av 
t.ex. anknytningsintervjun. Eftersom detta går utanför ramen för denna studie, får vi här 
nöja oss med att föra upp tanken. Kanske kan detta eventuellt ge idéer till kommande 
undersökningar. 
 
Slutligen kan man också nämna teorin om reproduktiva strategier som går ut på att en 
otrygg anknytning bl.a. kan associeras till kortvariga parrelationer och mindre 
engagemang i de egna barnen (Belsky et al., 1991). I enlighet med detta resonemang 
borde Undvikande och Ångest också relatera till i vilken grad en förälder stannar kvar i 
relationen med den andra föräldern, och hur mycket man investerar i sina barn. Detta 
skulle kunna vara en del av förklaringen till att individer som uppgivit att de bor med 
sitt/sina barns andra förälder har signifikant lägre värden av Undvikande än de som 
uppgivit att de inte gör det (se Tabell 15). Det aktuella urvalet är dock för litet för att 
kunna uttala sig bestämt i den här frågan. 
 
Som svar på studiens andra syfte kan således konstateras att det fanns skillnader i 
svarsmönster mellan flera olika grupper i det aktuella stickprovet. Dessa uppmättes 
mellan män och kvinnor, mellan dem som hade en fast relation och de som inte hade 
det, mellan föräldrar och dem som inte hade barn, och också till viss del mellan olika 
åldersgrupper.  
 
 
Begränsningar med undersökningen 
Relationen mellan det aktuella urvalet och normalpopulationen samt möjliga 
konsekvenser av detta har redan diskuterats ovan. Det är dessutom viktigt att diskutera 
det bortfall som finns. Vilka respondenter är det som väljer att inte svara på en enkät 
som handlar om kärleksrelationer? Det kanske är så att de som väljer att svara är de som 
är intresserade av ämnet nära relationer och kärlek. Dessa individer har möjligen i högre 
grad funderat kring dessa ämnen och har mer positiva erfarenheter. De som däremot 
upplever sina nära relationer som problematiska och kanske helst vill undvika att 
fundera kring dem svarar säkert inte lika ofta på denna typ av enkät. Följaktligen kan 
antas att bortfallet verkar i samma riktning som urvalet, d.v.s. mot lägre värden av 
Undvikande och Ångest. 
 
En annan typ av bortfall handlar om att enskilda respondenter har låtit bli att svara på 
vissa frågor och s.k. missing values har uppstått. Som redogjordes för i metodavsnittet 
ersattes dessa tomma värden med den enskilda individens medelvärde på Ångest 
respektive Undvikande. Det går att tänka sig flera orsaker till att en respondent låter bli 
att svara på en enskild fråga: det kan vara en ren miss, att den upplevs svår att förstå 
eller att den väcker obehag av något slag. I det första fallet borde resultatet bli helt 
slumpmässigt, d.v.s. olika respondenter missar helt olika frågor utan något inbördes 
samband. I det andra fallet kan det uppstå systematiska bortfall, d.v.s. vissa specifika 
frågor får många bortfall p.g.a. att de är svårtolkade eller dåligt formulerade. Detta 
borde kunna påverka validiteten negativt, genom att dessa frågor då får mindre sann 
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varians och på så sätt uttrycker mindre av respondenternas verkliga känslor och tankar. 
Även i det tredje fallet borde validiteten kunna påverkas negativt. Där kanske det är så 
att en respondent vill undvika (medvetet eller omedvetet) att tänka kring ett ämne som 
är känsligt, och att det ”sanna” svaret kanske hade inneburit någon form av 
extremvärde. Att istället ersätta detta med ett medelvärde innebär ju också i detta fall att 
frågan uttrycker mindre sann varians. Totala antalet frågor med minst ett bortfall var 14 
st. Den fråga som hade flest bortfall var fråga 10, som hade sju tomma luckor (7 av 313, 
d.v.s. ca 2%). Vi har redan konstaterat att denna fråga verkar ha varit svår att förstå, se 
resonemang ovan.  
 
Ett av de problem som kan uppkomma med självskattning som metod har att göra med 
social önskvärdhet och idealisering. Kanske är det så att respondenter svarar på frågorna 
i ENR inte bara utifrån hur de egentligen upplever sina nära relationer, utan också hur 
de skulle vilja uppleva dem. Att inse att det finns problem i upplevelsen av sina nära 
relationer kan vara smärtsamt och något man vill värja sig från. Under arbetet med 
insamlingen av data uppmärksammade vi att många svar i hög grad bestod av 
extremvärden, vilket delvis skulle kunna ha ett samband med denna idealisering. 
Väldigt få respondenter skattade sig missnöjda i sina nuvarande relationer, medan det 
var många som angav 10, högsta värdet på nöjdhetsskalan, närmare bestämt 9,6 % av 
alla respondenterna. Detta har fått oss att fundera kring huruvida respondenterna varit 
ärliga i sina svar. Det är visserligen troligt att Nöjdhet i aktuell kärleksrelation inte är en 
normalfördelad variabel, men det kanske också förhåller sig så att det inte är så lätt att 
vara uppriktig med sig själv om hur nöjd man är med sin relation.  
 
Enligt detta resonemang skulle de svarsmönster som redovisas i studien innehålla vissa 
förvrängningar, vilket inverkar negativt på validiteten i instrumentet. Man kan t.ex. 
tänka sig att en del respondenter som skattat sig har låga värden av Undvikande och 
Ångest och således klassificerats som trygg anknutna i analysen, egentligen hör hemma 
i en otrygg anknytningsgrupp. Man kan inte heller utesluta det omvända, där någon som 
uppger sig ha problem med nära relationer hamnar i en otrygg anknytningsgrupp när de 
egentligen borde hamna i den trygga gruppen. Detta skulle i alla fall kunna gälla om 
man utgår från anknytningsintervjuns sätt att klassificera respondenter, där 
förhållningssättet till de egna erfarenheterna är lika viktigt som själva innehållet.  Att 
använda anknytningsintervjun kräver en hel del av utbildning och resurser och blir 
säkert både ett dyrare och mer tidskrävande projekt. Självskattningens stora fördel är 
hanterbarheten, och att de inte kräver så mycket resurser i distribueringen. Idealet hade 
kanske varit att använda båda metoderna, vilket dock ofta inte låter sig göras. Vi anser, 
med ovanstående reservation, att flera av sambanden i det aktuella materialet tyder på 
att ENR lyckas mäta något som kan kopplas till individers beteenden och 
förhållningssätt i nära relationer. Exempel på detta är ett negativt samband mellan 
Undvikande och Ångest och Nöjdhet med aktuell relation, Antal barn och Längd på 
längsta relation.   
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Vidare forskning 
För att ytterligare kontrollera den externa validiteten i ENR, måste fler undersökningar 
till. Det finns då ett behov av att jämföra ENR med andra etablerade mätmetoder. Vid 
sådana jämförelser bör hänsyn lämpligen tas till Bartholomew och Shaver’s (1998) 
resonemang kring olika mätmetoder och deras skillnader enligt följande: 
 

1. domän (familj, kamrater eller kärleksrelationer)  
2. metod (intervju eller självskattning 
3. dimensionalitet (kategorier eller dimensioner)  
4. kategoriseringssystem.  

 
Genom att förhålla sig till detta kan kommande jämförelser förmodligen bli mer valida 
och precisa. Forskare som ger sig i kast med denna uppgift borde också vara gagnade av 
att fundera lite över den kulturskillnad mellan kliniker och socialpsykologer som 
Bartholomew och Shaver (1998) beskriver. Att identifiera sin egen tillhörighet i den 
processen leder förhoppningsvis till en ökad medvetenhet om egen bias och egna 
outtalade förväntningar. Detta är sannolikt också ett nödvändigt steg för att de olika 
forskningstraditionerna ska kunna mötas.  
 
En första prognos, baserad på denna studie, är en rekommendation att fortsätta 
undersöka ENR för att vidare kunna fastställa och förbättra de psykometriska 
egenskaperna hos instrumentet. I kommande studier vore det fördelaktigt att välja ett 
urval som inte består enbart av studenter, utan som mer närmar sig den svenska 
normalpopulationen. Det finns behov av att gå vidare och kontrollera validiteten via 
redan etablerade mätinstrument, liksom att testa reliabiliteten med test-retest. Det är 
också relevant att kontrollera om problem kvarstår med de frågor som tagits upp till 
särskild diskussion här. Eftersom ECR-R visat sig fungera bättre i vissa avseenden än 
förlagan ECR, vore det kanske även en god idé att översätta detta instrument till 
svenska (Fraley et al., 2000).  
 
 
Avslutningsvis 
Trots de svagheter i validiteten som nämnts ovan, vill vi hävda att instrumentet ENR 
fungerar i det aktuella urvalet. Faktorstrukturen stämde i huvudsak överens med  
förlagan ECR. Även reliabiliteten och validiteten, i den begränsade form de undersökts, 
visade sig tillfredsställande i förhållande till rekommenderade gränsvärden. Den 
samstämmighet med teorin och forskningen inom anknytningsområdet som resultaten 
indikerar, är ytterligare en bekräftelse på instrumentets bärighet. Intressanta skillnader i 
svarsmönster konstaterades, t.ex. mellan grupper med och utan barn, liksom mellan män 
och kvinnor. Det tycks som att ENR lyckas med att fånga upp något verkligt i 
respondenternas svarsmönster, något som speglar individernas beteenden och 
förhållningssätt i nära relationer. Vi gör, med detta till grund, bedömningen att 
mätinstrumentet ENR med fördel kan användas i en svensk normalpopulation. 
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Några frågor om dig 
1. Kön 

(  ) Kvinna  (  )  Man  

 

2. Ålder 

________  år 

 

3. Kärleksrelationer 

a) Sätt kryss vid det alternativ som stämmer på dig (endast ett). 

(  ) Jag har en fast relation. 

           Hur länge har den varat?________________ 

       (  ) Jag har ingen fast relation, men jag skulle vilja träffa någon. 

(  ) Jag har ingen fast relation och är inte öppen för att träffa någon. 

b) Oavsett om du nu har en relation eller inte:  

Hur lång är din längsta kärleksrelation hittills?________________ 

 

4. Nöjdhet 

Du som har en fast relation:  
Är du till övervägande del nöjd eller missnöjd med din kärleksrelation? 
 
(  ) nöjd (  ) missnöjd (  ) varken nöjd eller missnöjd 
 
Använd nedanstående skala för att beskriva hur stark din känsla av att vara nöjd eller missnöjd är.  
Sätt ett kryss vid den siffra som stämmer för dig.  
 
(  ) 0 varken nöjd eller missnöjd 
(  ) 0,5 extremt svag 
(  ) 1 mycket svag 
(  ) 2 svag 
(  ) 3 måttlig 
(  ) 4 
(  ) 5 stark 
(  ) 6 
(  ) 7 mycket stark 
(  ) 8 
(  ) 9  
(  ) 10 extremt stark 

 

5. Barn 

a) Har du barn? 

     (  ) Ja Hur många?_____________  Hur gamla?___________________________ 

Lever du tillsammans med barnets/barnens andra förälder?  (  ) Ja  (  ) Nej 

     (  ) Nej  

b) Har din partner barn? 

      (  ) Ja Hur många?_____________  Hur gamla?___________________________    (  ) Nej 
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                          Kön: (  ) Kvinna    (  ) Man
              

Ålder…………..år 
Erfarenheter av nära relationer 

Följande påståenden handlar om hur Du upplever Dina nära relationer. Vi är 
intresserade av hur du generellt upplever förhållanden, inte bara vad som händer i ett 
nuvarande förhållande. Svara på varje fråga genom att ange i vad mån Du instämmer 
eller inte instämmer med påståendet. Sätt kryss i rutan med den siffra som stämmer för 
Dig.  
 
 
Instämmer                 Neutral/blandad                                 
Instämmer helt 
inte alls 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
1. Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst 
inne.  

       

2. Jag oroar mig för att bli övergiven. 
 

       

3. Det känns mycket naturligt och bra för mig att vara nära 
min partner. 

       

4. Jag oroar mig mycket för mina relationer. 
 

       

5. Precis när min partner börjar komma mig nära, märker jag 
att jag drar mig undan. 

       

 1 2 3 4 5 6 7 
6. Jag är orolig för att min partner inte ska bry sig om mig i 
samma utsträckning som jag bryr mig om honom/henne. 

       

7. Jag känner mig besvärad när min partner vill komma 
mycket nära mig. 

       

8. Jag oroar mig en hel del över att förlora min partner. 
 

       

9. Det känns inte bra för mig att öppna mig helt för min 
partner. 

       

10. Jag önskar att min partners känslor för mig vore lika 
starka som mina känslor för honom/henne. 

       

11. Jag vill gärna komma nära min partner men drar mig ändå 
ofta tillbaka. 

       

 1 2 3 4 5 6 7 
12. Jag vill ofta känna mig helt förenad med min partner och 
detta skrämmer ibland bort honom/henne. 

       

13. Jag blir orolig/nervös när min partner kommer mig alltför 
nära. 

       

14. Jag oroar mig för att vara ensam. 
 

       

15. Det känns naturligt och bra för mig att dela mina innersta 
tankar och känslor med min partner. 

       

16. Min önskan att vara känslomässigt mycket nära min  
partner skrämmer ibland bort honom/henne. 
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 1 2 3 4 5 6 7 
17. Jag försöker undvika att komma alltför nära min partner. 
 

       

18. Jag behöver ofta få veta att jag är älskad av min partner. 
 

       

19. Jag tycker att det är ganska lätt att komma nära min 
partner. 

       

20. Ibland känner jag att jag tvingar min partner att visa mer 
känsla, mer engagemang. 

       

21. Jag tycker det är svårt att låta mig själv vara beroende av 
en partner. 

       

22. Jag oroar mig inte särskilt ofta för att bli övergiven. 
 

       

 1 2 3 4 5 6 7 
23. Jag föredrar att inte komma för nära min partner. 
 

       

24. Om jag inte kan få min partner att visa intresse för mig 
blir jag upprörd (ledsen eller arg). 

       

25. Jag berättar i stort sett allt för min partner. 
 

       

26. Jag tycker inte att min partner vill komma mig så nära 
som jag skulle vilja. 

       

27. Jag diskuterar oftast mina bekymmer och angelägenheter 
med min partner.  

       

28. När jag inte har något förhållande känner jag mig något 
ängslig och osäker. 

       

29. Det känns naturligt och bra för mig att vara beroende av 
min partner. 

       

 1 2 3 4 5 6 7 
30. Jag blir frustrerad när min partner inte finns där så mycket 
som jag skulle önska. 

       

31. Jag har inget emot att be min partner om tröst, råd eller 
hjälp 

       

32. Jag blir frustrerad om min partner inte finns där för mig 
när jag behöver honom/henne. 

       

33. Det hjälper att vända sig till min partner när jag behöver 
det. 

       

34. När min partner tycker illa om något hos mig känner jag 
mig värdelös. 

       

35. Jag vänder mig till min partner i många sammanhang, 
t.ex. för att få trygghet och uppmuntran. 

       

36. Jag tar illa upp när min partner ägnar sig åt annat än mig.  
 

       

 


