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Hur vi knyter an till andra människor i relationer samt nära 

relationer handlar anknytningsteorin om. Vår anknytning är en 

medfödd, mänsklig förmåga som genom evolutionen hjälpt oss 

att överleva. När samhället har genomgått stora förändringar 

uppstår nya prövningar för vårt biologiska arv. Om 

anknytningen av olika skäl i tidig barndom inte kunnat 

utvecklas problemfritt så kan individen få en otrygg anknytning 

och detta kan leda till kognitiva och affektiva 

försvarsmekanismer samt högre nivå av ångest och stress hos 

individen. I denna studie utförs ett experiment genom att mäta 

fysiologisk respons på ett stressfyllt problemlösningstest för att 

sedan jämföra detta med individens vuxna anknytningsmönster, 

som klassificeras med mätinstrumentet ASQ. Experimentet 

utfördes på sammanlagt 41 psykologstudenter. Resultatet blev 

signifikant gällande att de individer med otryggt ängsligt 

anknytningsmönster påvisade en högre fysiologisk respons 

under stressmomentet vilket ligger i linje med aktuellt teoretiskt 

ramverk.  

 

 

Anknytningsteorin handlar om människans grundläggande och medfödda förmåga 

att knyta an till andra individer. Människor kan knyta an till en eller till flera 

anknytningspersoner, som exempelvis föräldrar, vårdnadshavare, vänner och partner 

eller make/maka. För det lilla barnet utvecklas denna förmåga under de första 

levnadsåren och ett känslomässigt band utvecklas mellan individen och dennes 

anknytningsperson eller personer. Senare i livet blir anknytningen en mall för hur 

individen förhåller sig till närhet, trygghet, omsorg, självkänsla och egen förmåga. 

Anknytningen har ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv vuxit fram som en strategi 

för överlevnad. Att detta speciella band skapas mellan (i de flesta fall) mor och barn 

och att de känner igen och tyr sig till varandra, ska främja både att spädbarnet inte 

utsätter sig för livsfara samt att modern tar hand om sin avkomma (och inte någon 

annans avkomma). På så sätt förs gruppens och individens gener vidare till nästa 

generation och vi delar i princip denna egenskap med andra primater. Anknytningen 

är såtillvida en effekt av ett evolutionärt selektionstryck, dvs. barnet riktar sitt 

anknytningsbeteende mot sitt eller sina omvårdare för att i gengäld få skydd och dess 

hjärna är vid födseln inte utvecklad för att vara självständigt fungerande. En 

förutsättning för barnet att överhuvudtaget utveckla sitt anknytningsbeteende är att 



de blir omhändertagna och får en person att knyta an till (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2006).  

 

En av de tidigaste konkreta studier gällande anknytning gjordes på mödrar i Uganda 

år 1954. Detta skedde i sex familjer och observationerna pågick under två timmar 

varannan vecka under barnets första nio månader. Detta för att kunna förstå samspelet 

mellan barn och deras mödrar och hur barnen aktiverar och utvecklar sitt 

anknytningssystem. Resultaten från dessa studier jämfördes sedan med resultatet från 

noggrant utförda studier av barn i amerikanska medelklassfamiljer i Baltimore och 

påvisade en slående likhet i barnens anknytningsutveckling trots de mycket stora 

kulturskillnaderna i de båda länderna. Detta verifierar att anknytningen är en medfödd 

och livsviktig förmåga hos människan som sker var på jorden man än befinner sig 

(Broberg et al. 2006).  

 

Anknytningsteorin grundades av John Bowlby och utvecklades senare tillsammans 

med Mary Ainsworth  (Broberg et al. 2006).  Centrala begrepp i anknytningsteorin är 

trygg bas och säker hamn. Dessa begrepp rör det lilla barnets förmåga att använda 

föräldern vid för barnet stressande situationer samt vid utforskande av omgivningen. 

Om en situation upplevs som hotfull eller stressande för barnet kan det söka trygghet 

hos föräldern och få omvårdnad (föräldern används som säker hamn). Då barnet vill 

nyfiket utforska sin omgivning så görs detta med mer framgång om barnet vet att 

föräldern finns tillgänglig att utgå ifrån och komma tillbaka till vid behov, eller om 

situationen gör barnet upprörd (att använda föräldern som en trygg bas) (Broberg et 

al. 2006). 

Dessa två begrepp återkommer då man vill mäta och ta reda på vilket 

anknytningsmönster ett barn har. I dessa fall används den s.k. 

”främmandesituationen” (översatt från ”strange situation”). Mycket av forskningen 

som bedrivits och fortfarande pågår kring anknytning bygger ofta vidare på 

främmandesituationen som grund. Proceduren går till så att ett barn (ca 12-18 

månader i ålder) placeras och observeras i en för denne okänt rum, tillsammans med 

sin vårdnadshavare och i rummet finns leksaker som barnet kan utforska och leka 

med. Vid 2 tillfällen kommer föräldern att lämna barnet ensamt i rummet 

tillsammans med en för barnet främmande, vuxen person. Poängen med proceduren 

är att aktivera barnets aknytningssystem tillräckligt mycket så att det går att 

observera. Om barnet gråter intensivt och oavbrutet under separationerna med 

vårdnadshavaren bör separationen förkortas något, det är inte meningen att 

främmandesituationen ska utsätta barnet för en överväldigande stress. Proceduren tar 

totalt ca 20 minuter som är uppdelat i 8 stycken kortare episoder på ungefär 3 

minuter vardera. Vårdnadshavaren ser barnet genom en envägsspegel och här ges här 

möjlighet både för vårdnadshavare samt testledaren att observera barnets beteende 

under dessa situationer, barnets balans mellan utforskande av okända miljöer och 

människor samt trygghetssökande, samt förmågan att använda vårdnadshavaren som 

en trygg bas och en trygg hamn. (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & 

Ivarsson, 2008).  

 

 



Anknytning hos barn 

Bowlby och Ainsworth delar in barns anknytningsmönster i tre kategorier, A, B, C 

mönster. A-mönster kännetecknas av en otrygg, undvikande anknytning (det 

kognitiva mönstret). B-mönster kännetecknas av en trygg och balanserad 

anknytning, C-mönstret påvisar en otrygg och ambivalent anknytning (det affektiva 

mönstret) (Broberg et al. 2006). 

Dessa klassifikationer, baseras på olika skattningsskalor och tittar på barnets 

beteende gällande närhetssökande, undvikande, vidmakthållande av kontakt samt 

motspänstighet, i förhållande till sin anknytningsperson. De är basen i 

anknytningsteorin och har tagits fram genom att man utvecklat och använt 

främmandesituationen för att kunna observera barn och deras sätt att aktivera sin 

anknytning i dessa konstruerade situationer. (Broberg et al. 2008). 

Mary Main bygger vidare på Bowlby och Ainsworths A-C mönster då hon 

”utvecklar” och beskriver D-mönstret, som egentligen bäst kan beskrivas som 

avsaknad av mönster. D-mönstret kännetecknas att barnet inte har utvecklat en 

strategi för att hantera sin relation till sin primära vårdnadshavare och därför får en 

desorganiserat anknytningsmönster, som aktiveras i nära relationer samt i situationer 

där individen kan känna sig hotad eller utlämnad (Main & Solomon, 1986). Om en 

förälder själv lider av en psykopatologisk störning och inte kan hantera barnets 

behov av närhet och omsorg, utan skräms av denna och stöter bort barnet, så skickas 

tvetydiga signaler till barnet som i sin tur skräms av vårdnadshavaren. Detta tar sig 

uttryck hos barnet att denne inte utvecklar en strategi för att bemöta den vuxnes 

beteende. Anknytningsmönstret hos individen kan ändras under årens lopp men D-

mönstret är det som är mest beständigt i livscykeln och är en allvarlig riskfaktor hos 

individen för att utveckla psykopatologiska störningar (Broberg et al. 2006).  

I en studie så tittade man på anknytningspersonens eget anknytningssystem och hur 

detta påverkar deras barn. Resultatet visar här att moderns eget anknytningssystem 

påverkar barnets anknytning. Studien visar att om anknytningspersonen har en 

otrygg anknytning är det större risk att barnet också utvecklar detsamma. Barnen i 

studien observerades i klassrummet på den skola de var på, detta för att man ville 

observera hur deras anknytningsmönster tog sig uttryck i en för barnen vardagsmiljö. 

Det visade det sig att deras förmåga till att reglera sina emotioner, använda sig av 

copingstrategier samt deras självkänsla hänger ihop med typ av anknytningsmönster 

samt förmåga att använda anknytningspersonen som en trygg bas. (Kerns, Abraham, 

Schlegelmilch & Morgan, 2007). 

I en studie av Edelstein et al. (2004) har man funnit att barn till föräldrar som har 

otryggt undvikande anknytningsmönster blir mer upprörda och reagerar med en 

högre grad av stress, då de vaccinerades på vårdcentralen. Författarna resonerar att 

barnen uppfattar att de inte kan vända sig till vårdnadshavaren och få det stöd de 

behöver och därför blir mer stressade av den pressade situationen de befinner sig i. 

Senare i livet upplever dessa barn enligt studien, att stressfyllda situationer är bortom 

deras kontroll och därför reagerar med mer ångest än de barn som har haft föräldrar 

som inte har en otrygg undvikande anknytning.  

 

Anknytningssystemet gäller som tidigare nämnt mer än bara relationen mellan barn 

och vårdnadshavare. Det följer oss hela livet och har del i hur vi hanterar nära 



relationer i vuxen ålder och aktiveras i relationer, samt om vi t.ex. hamnar i en 

situation där vi är beroende av någon annan för att överleva (Broberg et al. 2006). 

 

Anknytning i vuxenlivet 

Då man tittar på vuxna individers anknytningsmönster så utgår man från A-D 

mönstren som bas, dock används inte främmandesituationen för att observera vilket 

anknytningsmönster den vuxne individen har utan här används andra mät metoder. 

En vanlig och relevant metod för att studera anknytningsmönster i vuxenlivet är 

intervjumetoden Adult attachment interview (AAI) (George, Kaplan & Main, 1985). 

AAI har använts i en studie Maier, et al. (2005), samt i en studie av Shorey och 

Snyder (2006). 

De fyra kategorier med vuxna anknytningsmönster kan sammanfattas som följer: (1) 

det trygga och autonoma anknytningsmönstret. Detta beskriver att individen har tillit 

till andra människor, söker socialt stöd om detta behövs och nära relationer hos 

denne präglas inte av olika typer av försvarsstrategier (motsvarar B- mönstret). (2) 

Otryggt undvikande mönster kännetecknas av ett undvikande och avvisande 

förhållningssätt till relationer och individen har en positiv självbild men nedvärderar 

ofta andra individer samt strävar efter oberoende (motsvarar A-mönster). (3) Otryggt 

ambivalent mönster präglas av ett otryggt och beroende förhållningssätt till relationer 

och individen har en negativ självbild men idealiserar ofta andra, söker mycket 

bekräftelse men har låg tillit till andra (motsvarar C- mönstret). Den sista kategorin 

är (4) otryggt desorganiserat anknytningsmönster som hos den vuxne individen 

(liksom hos barn) kännetecknas av att ingen strategi har utvecklats hos individen för 

att hantera relationer.  Negativa värderingar av både sig själv och andra, hög nivå av 

inre smärta och rädsla för närhet och avvisande och ett desorganiserat 

förhållningssätt till relationer (motsvarar D- mönstret) (Broberg et al. 2006).  

Fler mätinstrument för anknytning har utvecklats och ett som är sprunget ur AAI:n  

är Attachment Scale Questionaire (ASQ) och detta mätinstrument har använts i denna 

studie. ASQ är ett psykometriskt instrument i form av ett självskattningsformulär, 

konstruerat av Feeney, Noller och Hanrahan (1994). Det är med utgångspunkt från de 

ovan redovisade vuxna anknytningsmönster som ASQ bygger vidare på, enda 

skillnaden är att det otryggt ambivalenta anknytningsmönstret har delats upp i två 

kategorier i ASQ; (1) otryggt ängsligt samt (2) otryggt ambivalent.  

I en studie av Troisi, Massaroni och Cuzzolaro (2005) användes ASQ till att mäta 

anknytningsmönster på 78 kvinnor med ätstörningar samt 64 kvinnor utan (i studien 

kallade ”healthy women”). Då man jämförde dessa två grupper så visade det sig att 

gruppen av kvinnor med ätstörningar hade haft en högre grad av separationsångest 

som barn och fick högre värden på ASQ på den ängsliga variabeln samt den 

ambivalenta variabeln, jämfört med gruppen av kvinnor utan ätstörningar.  ASQ 

instrumentet användes även i en studie av Searle och Meara (1999) gällande 

könsskillnader i emotionella uttryck beroende på anknytningsmönster. 

Anknytningsmönstren i denna studie delades upp enligt Bowlbys tidigare nämnda 

fyra stycken och de emotionella uttrycken består av de två variablerna känslornas 

intensitet och förmåga att uttrycka känslorna.  Resultaten i studien blev signifikanta 

mellan anknytningsgrupperna och här visade det sig det affektiva 



anknytningsmönstret blev det med högst intensitet i känslor samt högst förmåga att 

uttrycka dessa känslor. 

 

Försvarsmekanismer inom anknytningsteorin 

De försvarsmekanismer som är centrala inom anknytningsteorin handlar om 

kognitiva respektive affektiva strategier, som utvecklas hos de individer vars 

anknytningsperson (en eller fler) inte varit tillgängliga eller pålitliga, i för individen 

farofyllda eller hotfullt upplevda situationer. Det kan röra sig om en vårdnadshavare 

som inte kan, eller vill, tillgodose barnets eller individens behov av bekräftelse eller 

närhet eller som skräms av dessa behov. Vårdnadshavaren kanske inte är kapabel att 

använda som en trygg bas eller en säker hamn för barnet. Det kan även röra sig om 

tidiga separationer mellan barn och anknytningsperson av skäl som inte har gått att 

påverka, såsom dödsfall eller att barnet av säkerhetsskäl lämnats bort t.ex. i krigs 

situationer. Under sådana omständigheter kan dessa försvarsmekanismer utvecklas 

hos individen för att hantera hotfull information om förälderns eller 

anknytningspersonens otillgänglighet.  

Den kognitiva försvarsstrategin hos individen går ut på att denne för att skydda sin 

organism, från tankar och känslor som på det subjektiva planet skulle orsaka 

överväldigande ångest och lidande (p.g.a. anknytningspersonens otillgänglighet), 

defensivt utesluter de tankar och känslor samt situationer och personer, som är 

kopplade till denna ångest och lidande. Individen får motstridiga upplevelser om sin 

anknytningsperson och sig själv och detta kan leda till A-mönster hos barnet (otrygg, 

undvikande anknytning) och som sedermera kan leda till avvisande och undvikande 

mönster hos den vuxne individen. Den affektiva försvarsstrategin präglas av 

skiftande av uppmärksamhet. Den kan ta sig uttryck genom att individen flyttar 

uppmärksamheten till andra människors behov och blir tvångsmässigt omvårdande i 

relationer. Individen får en motstridig uppfattning av anknytningspersonen och sig 

själv och därigenom en ambivalent hållning till närhet och relationer. Barnet riskerar 

att utveckla C-mönster (otrygg och ambivalent anknytning) och den vuxne individen 

kan därför utveckla otryggt och beroende anknytningsmönster, som präglas av ett 

otryggt och ambivalent förhållningssätt till relationer där individen söker mycket 

bekräftelse men har låg tillit till andra. Individen kan även utveckla tvångsmässig 

självtillräcklighet och undviker nära relationer som kan leda till ett beroende av 

någon annan utan fokuserar istället uteslutande på t.ex. sitt arbete eller sin hobby. 

Individer med den affektiva försvarsstrategin antas ha en högre nivå av fysiologisk 

respons vid stressfyllda situationer, jämfört med individer i övriga grupper. Individer 

med den kognitiva försvarsstrategin antas ha en lägre nivå av fysiologisk respons vid 

stressfyllda situationer jämfört med individer i övriga grupper (Broberg et al. 2006).  

Den fysiologiska responsen kan förklaras som en aktivering av det sympatiska 

nervsystemet, vilken korresponderar med en ångest/rädslo respons som kan mätas 

genom skin conductance responses (SCR). Detta är ett mått på svettkörtelaktivitet 

och är en metod som är vedertagen och använts i ett flertal studier rörande rädslo- 

och ångestresponser (Najström & Jansson, 2008; Öhman & Mineka, 2001). 

 

Otrygg anknytning kan påverka utvecklandet av ångest och depressionssymptom hos 

individen. Otryggt anknytningsmönster kan tänkas ligga till grund för två relativt 



vanligt diagnostiserade ångestsjukdomar; generaliserad ångest samt social fobi. 

Ångesten består i en generell, lättväckt ängslan hos individen vilken kan mätas 

genom sympaticus aktivering, vilken sker genom amygdalarespons. För barnet kan 

detta ta sig uttryck i en alltför snabb aktivering av anknytningssystemet som hämmar 

utforskandet av omvärlden och gör barnet alltför trygghetssökande. Detta får till 

följd att individen inte lär sig att bemästra sin omgivning, hämmas i sin utveckling 

och detta leder till ökad känslighet i amygdala, hjärnans centrum för rädsla och flykt. 

(Broberg et al. 2008). Värt att nämna är också s.k. separationsångeststörning. Detta 

tar sig uttryck som en kraftig ängslan hos individen att (hos barn) skiljas från 

vårdnadshavare vid t.ex. skolgång eller resor, att spendera natten någon annanstans 

än hemma och senare i livet skiljas från sin partner. I dessa fall är närheten snarare 

hämmande och denna ångest, även om den inte enbart beror på anknytningen, har en 

s.k. ”anknytningsnära fenomenologi”. (Broberg et al. 2008).  

Otrygg anknytning kan därtill kopplas samman med både ångest och depression, 

eller depressiva känslor och tillstånd, såsom dystymi. Detta skulle kunna beskrivas 

med att t.ex. som följd av de brister i omsorg som ett barn av olika anledningar 

upplever så kan de utveckla en självbild som kan sammanfattas att de inte är värda 

den kärlek och omsorg de har ”rätt till”. Denna negativa självbild och negativa 

tankesätt är relativt likt detsamma som vid depression, och när detta tillstånd blivit 

manifest, underhålls och förstärks detta i en cirkulär process. En viktig del i att 

reglera dessa känslor och tillika sin otrygga anknytning, är förmågan att stå ut med 

dessa obehagliga och negativa tankar och härbärgera dem och inte till varje pris 

undvika och/eller försöka bli av med dem. Då individen har ett tryggt 

anknytningsmönster så ser samspelet med anknytningspersonen ut mer som att man 

delar dessa smärtsamma känslor så de blir lättare att reglera. Känslorna försvinner 

inte men har sin plats och går smidigare att hantera, det blir som en copingstrategi. 

Om detta inte görs riskerar individen att fastna i ett permanent negativt tillstånd 

(Broberg et al. 2008). 

 

 Ångest 

Ångest är ett relativt brett begrepp som innefattar både fysiologisk och psykisk 

respons på stimuli. Spielberger, Pollans och Worden (1984) beskrivit ångest som en 

sårbarhetsfaktor hos individen, vilket får till följd att denne responderar med oro 

inför händelser och olika typer av stressorer i sin omvärld, såsom mer eller mindre 

stressade situationer och psykologiska hot. Individer med högre ångestnivå i sitt 

personlighetsdrag upplever mer negativ information från stimuli utifrån jämfört med 

individer med en lägre ångestnivå. Resultatet från en studie av Haaga et. al. (2002) 

påvisar ett samband mellan otrygg anknytning och negativa emotioner, såsom högre 

nivå av ångest samt depression. Därav kan anknytningen räknas till en 

sårbarhetsfaktor gällande ångest och depressions- diagnoser.  

 

Stress 

Vad som menas med stress beskrivs t.ex. av Perski (2002) som att kroppen vid en 

stressfylld situation kan skapa en aktivering av kamp och flykt systemet, då hjärnan 

får ett stort energitillskott, glukos och fettsyror frigör energiproduktion i musklerna, 

adrenalin pumpas ut i blodet och kroppen börjar svettas genom aktivering av 



sympatiska nervsystemet.  

 

Hur mäts stress och ångest? 

Ett vanligt använt mätverktyg är SCR (Öhman & Mineka, 2001). Tanken i deras 

studie är att använda SCR metoden för att komma åt den fysiologiska responsen hos 

individen när denne exponeras för ett stressfyllt problemlösningstest. SCR är en 

effektiv och väl använd mätmetod och används då en fysiologisk respons på olika 

typer av stimuli ska mätas. (Najström & Jansson, 2007). Svettkörtlar täcker en 

människas kropp och elektroderna fästs på handflatorna, Shields, MacDowell, 

Fairchild och Campbell (1987) kallade det som SCR mäter för ”emotionell 

svettning”.  

 

 Syfte 

Syftet med denna studie är att se om det finns en skillnad i fysiologisk respons 

(SCR) mellan de olika anknytningsgrupperna under ett problemlösningstest under 

tidspress. Grupperna är (enligt ASQ) otrygg ängslig samt otrygg ambivalent 

anknytning (det anknytningsmönster som förknippas med affektiv försvarsstrategi), 

denna grupp jämförs med de individer som (enligt ASQ) delas in i gruppen med 

otrygg undvikande anknytning (det anknytningsmönster som förknippas med 

kognitiv försvarsstrategi) samt tryggt anknytningsmönster.  

Hypotesen är att de individer som räknas till gruppen med affektivt 

anknytningsmönster reagerar med en högre fysiologisk respons mätt med SCR än 

individer i övriga grupper, dvs. de i grupperna med kognitivt anknytningsmönster 

samt trygg anknytning.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsdeltagarna bestod av studenter på Psykologiska Institutionen vid 

Stockholms universitet, både från psykologprogrammet, fristående kurser samt PAO 

programmet. Bekvämlighetsurval användes och totalt antal deltagare blev 41 och 

fördelningen mellan könen blev 30 kvinnor samt 11 män. Åldern på deltagarna var 

m= 26, (sd =4,15). 

 

Apparatur och Material 

Mätinstrumentet ASQ har använts för att mäta anknytning på vuxna individer. ASQ 

är ett psykometriskt instrument i form av ett självskattningsformulär, konstruerat av 

Feeney (1994). Formuläret består av 40 stycken frågor rörande vuxenanknytning. 

Anknytningsmöntren i ASQ utgår från fem olika aspekter, en trygg och fyra otrygga. 

Anknytningsbeteendet hos individen analyseras utifrån dessa fem aspekter samt 

deras inbördes relation.  

 

Under experimentet användes SCR (skin conductance responses). Svettkörtel 

aktiviteten mättes med två elektroder (Biopac Systems Inc., model mp100A) som 

fästes på handflatan med en gel (0.5% NaC1/100 ml H2O). Apparaturen var kopplad 



till en Power Macintosh G3 dator. Uppsamlad data lagrades i programmet 

AcqKnowledge III för MP100WS (version 3.2.).  

 

Ett problemlösningsformulär användes som stressor. Testet bestod av 15 frågor som 

skulle besvaras utifrån ett påstående, t.ex. ”Vilket är nästa nummer i serien? 1, 2, 0, 

3, 1?” Deltagaren får sedan välja ett av tre existerande svarsalternativ och testet 

genomfördes under tre minuter. 

 

Formuläret STAI- T mäter hur mycket allmän ångest individen upplever i sin vardag.  

Exempel på frågor: ”Jag oroar mig för mycket över saker som egentligen inte spelar 

någon roll.” 

Formuläret STAI – S mäter vilken nivå av ångest individen upplever innan det 

stressmoment eller stimulus experiment som individen avses att genomföra. Exempel 

på frågor: ”Jag känner mig nervös.” Formulären är Spielbergers Trait-State Anxiety 

Inventory (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983). Dessa formulär 

användes då denna studie är en del i en större studie.   

 
 

       Procedur 

Undersökningsdeltagarna fick inhämta ett kuvert innehållande mätinstrumentet ASQ, 

självskattningsformuläret STAI – T, instruktioner om studiens utförande samt 

vägbeskrivning till det perceptionslaboratorium där experimentet genomfördes. 

Mätinstrumenten skulle vara ifyllda till själva experiment tillfället. Vid själva 

experimenttillfället anländer testdeltagare till perceptionslaboratoriet där de ska 

lämna sina kuvert. En presentation av studien genomfördes och sedan fick de fylla i 

självskattningsformuläret STAI – S. Då detta utförts fick de sitta ner vid mätbordet i 

laboratoriet där elektroder sattes fast på handflatan med en gel, på vänster hand ifall 

de var högerhänta och vice versa om de var vänsterhänta. Deras svettkörtelaktivitet 

mättes med SCR som sedan lagras i en Macintosh för senare analys. Först mäts 

personen under en minut då de slappnar av, detta skapar en ”baseline” i programmet 

som används som en individuell referens mot mätningen under själva stresstestet 

som pågår under tre minuter. Indexet skapas därför av SCR stress mätning minus 

SCR baseline för att få fram individens fysiologiska respons till experimentet. Sedan 

blev de presenterade för problemlösningstestet som skulle utföras under 

experimentets tre minuter och som är tänkt att upplevas krångligt och stressande. 

Under experimentets tre minuter mättes deltagarens fysiologiska respons. Testet 

beräknas ta ca 5-6 minuter att genomföra men deltagarna blev informerade av 

testledaren om att testet egentligen tar 2 minuter att genomföra, men att just de får 3 

minuter på sig. Detta för att försöka skapa en stressfylld situation under experimentet 

för undersökningsdeltagaren och dessa informerades om tiden var trettionde sekund 

av testledaren. Hela proceduren tog ca 10 – 15 minuter, i vissa fall hade 

undersökningsdeltagarna glömt att hämta och fylla i det kuvert som skulle medtagas 

och då utfördes detta på plats vilket förlängde proceduren till ca 20 – 25 minuter 

 

 

 



 

Resultat 

 

För att kontrollera om det fanns en signifikant skillnad mellan anknytnings- 

grupperna gällande fysiologisk respons utfördes beräkningar med en envägs 

ANOVA. Oberoende variabel var anknytningsmönster och den beroende variabeln 

var fysiologisk respons mätt med SCR.  

Huvudresultatet i studien blev att undersökningsdeltagarna med det affektiva, otryggt 

ängsligt anknytningsmönstret påvisade signifikant högre fysiologisk respons mätt 

med SCR jämfört med individerna i de övriga anknytningsgrupperna (F 3,37 = 12,17, 

p< 0,001). Däremot erhölls ingen signifikant skillnad (F 3,37= 16.11, p>0.05) hos 

undersökningsdeltagarna med det affektiva, otryggt ambivalenta 

anknytningsmönstret gällande fysiologisk respons jämfört med individerna i 

grupperna trygg samt otrygg distanserad anknytning (se Figur 1). Detta stöder ändå 

hypotesen att det affektiva anknytningsmönstret reagerar med en högre nivå av 

fysiologisk respons under ett stressfyllt problemlösningstest.    

Ett Post Hoc test utfördes för att få reda på mellan vilka grupper signifikant skillnad 

kunde erhållas. Det visade sig att otrygg ängslig anknytning skilde sig från samtliga 

andra grupper med en signifikansnivå på 0,005 (p< 0.05). Detta framgår tydligt av 

Figur 1. 

 

Initialt utfördes en envägs ANCOVA, istället för en envägs ANOVA. Detta för att 

STAI-T valdes som kovariat (dvs. en variabel som har en påverkan på den 

kontinuerliga variabeln fysiologisk respons). Denna antogs kunna påvisa samband 

med fysiologisk respons mätt med SCR, detta har kunnat styrkas i tidigare studier 

(Öhman & Mineka, 2001). Men vid mätning med ANCOVA av linjäritet mellan 

beroende variabeln SCR och kovariatet STAI-T påvisades endast ett svagt samband 

(r2 < 0,023) innebärande att STAI-T enkäten inte var lämpligt som ett kovariat i 

denna studie. STAI- S togs inte med såsom kovariat i ANOVA uträkningarna då 

tidigare studier främst har påvisat samband mellan STAI T och fysiologiska respons 

mätt med SCR. (Öhman & Mineka, 2001).  

 

Kategorivariabeln (oberoende variabel) är anknytningsmönstret uppdelad i fyra 

grupper, (1) trygg, (2) otrygg ängslig, (3) otrygg ambivalent och (4) otrygg 

undvikande. Kontinuerlig variabel (beroende variabel) är SCR måttet gällande 

fysiologisk respons. 

 

Effektstyrkan kontrollerades och gav ett eta2 värde på 0.5, vilket betyder att 50 % av 

variansen i respons kan förklaras utifrån kategoriseringen av anknytningsmönster. 

 

 

 



 
 

Figur 1. Anknytningsgrupper och skillnader i nivå av fysiologisk respons (SCR 

Medelvärde). 

 

   

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om det kunde finnas en signifikant skillnad 

mellan grupper indelade med olika anknytningsmönster med ASQ och fysiologisk 

respons under ett stressfyllt problemlösningstest. Fokus ligger på att påvisa resultat 

på det affektiva anknytningsmönstret, dvs. otrygg ängslig samt ambivalent 

anknytning (mätt med ASQ). Resultatet visade att så var fallet, individer med otryggt 

ängsligt anknytningsmönster påvisade en högre fysiologisk respons mätt med SCR 

än individerna med de övriga anknytnings-mönstren.  

Detta överensstämmer med aktuellt teoretiskt ramverk. Det resoneras att den 

affektiva försvarsmekanismen leder till en ökad fysiologisk respons och en större 

nivå av ångest (Broberg et al. 2006), detta backas även upp i en studie som fått 

liknande resultat men som haft en annan design. Studien, som genomfördes av 

Fraley, Niedenthal, Marks, Brumbaugh och Vicary (2006), har med fokus på 

anknytningsteorin haft en utgångspunkt att det finns individuella skillnader i hur 

människor organiserar sina tankar, känslor och sitt beteende i nära relationer. Varför 

det finns dessa individuella skillnader tror författarna att det går att finna svaret i 

individers olika anknytningsmönster och de konstruerade ett experiment där ett 

ansikte (på en skärm) ändrade ansiktsuttryck från neutralt till emotionellt 

ansiktsuttryck och vice versa. Studien genomfördes med olika ansiktsuttryck som 

genomgick denna procedur (ett glatt, ett ledset samt ett argt ansiktsuttryck). 

Resultaten blev att de individer som hade en högre orolighets eller ångestnivå 

(översatt från anxious), med utgångspunkt från anknytningsmönster, påvisade att 

mycket snabbare uppfatta när ansiktet skiftade karaktär från det ena eller det andra 



hållet. Erhållna resultat påminner om denna studies resultat. De individer i studien av 

Fraley et al. (2006) med det affektiva anknytningsmönstret reagerar med en högre 

emotionell och perceptiv nivå och de noterar olika förändringar i ansiktsuttryck 

tidigare, skulle kunna jämföras med att undersökningsdeltagarna i denna studie som 

har det affektiva anknytningsmönstret reagerar med en högre fysiologisk respons på 

ett stressfyllt problemlösningstest.     

 

Det inte blev ett signifikant resultat gällande fysiologisk respons och otryggt 

ambivalent anknytningsmönstret mätt med ASQ, jämfört med individerna i 

grupperna trygg samt otrygg distanserad anknytning. Detta räknas också till ett 

affektivt anknytningsmönster och borde enligt den teori som använts i denna studie, 

även visa en signifikant högre fysiologisk respons under problemlösningstestet.  

Vilka faktorer detta resultat bygger på är svårt att avgöra och om det skulle bli mer i 

enlighet med teorin om utökade och mer omfattande experiment i samma stil utförs.  

 

Att generalisera resultatet finns det goda möjligheter till, då förmågan till anknytning 

är en medfödd och basal mänsklig funktion och alla människor bär med sig 

anknytningsförmågan oavsett var de lever och verkar.  

De mätinstrument som användes i studien, ASQ, SCR, STAI-T och STAI-S är alla 

erkända och validerade vilket ger en god validitet. Det finns inga indikationer på att 

det som avses mätas inte genomfördes på ett korrekt och för studien tillfredsställande 

sätt. Dessa mätinstrument har använts i tidigare studier (Najström & Jansson, 2008; 

Öhman & Mineka, 2001). 

 

Fortsatt forskning bedrivs inom anknytningsteori, inte minst på Stockholm 

Universitet och Psykologiska Institutionen, av de författare till de böcker och artiklar 

som använts i denna studie. Anknytningsteorin har funnits ett bra tag sedan John 

Bowlby och Mary Ainsworth till stor del bidrog med sina teorier under mitten på 

nittonhundratalet och på senare tid har teorin blivit mer relevant att titta på gällande 

olika typer av diagnoser såsom depression och ångest tillstånd. 

Hur kan då fortsatt forskning inom anknytningsfältet vara till nytta för utvecklad 

behandling ångestrelaterade diagnoser och depression hos barn och vuxna? Jag anser 

att det är av stor vikt att ta med anknytningsperspektivet då man tittar på en individs 

beteende och problem, då man kan se dennes anknytningsmönster som ligger i 

botten. Som det beskrivs i inledningen så byggs individens anknytningsmönster i 

mycket tidig ålder, man kan redan då barnet är några månader gammalt observera 

och klassificera anknytningsmönstret med hjälp av främmandesituationen (då barnet 

är 12-18 månader i ålder). Mycket i den teori som tas upp i denna studie påvisar 

anknytningens betydelse för individens utveckling. Otryggt anknytningsmönster och 

försvarsmekanismer kan ligga till grund för ökad ångestbenägenhet (Broberg et al. 

2008). 

Det finns ingen behandlingsmetod som helt och hållet bygger på anknytningsteorin i 

dagsläget, även om aspekten är något som man tar hänsyn till i t.ex. psykodynamisk 

inriktad terapi. Kognitiv beteendeterapi bygger på exponering för det som individen 

är rädd för att bli kvitt t.ex. fobier speciellt vid ångestsymptom och kanske kunde 

anknytningsteorin hjälpa till när exponeringsbehandlingens resultat inte är 



tillfredsställande, detta är i alla fall en fråga värd att diskutera (Broberg et al. 2008). 

En del i processen att komma tillrätta med tidiga trauman i livet är att individen lär 

sig reglera dessa känslor och kunna härbärgera dem istället för att undvika och 

försöka bli av med dessa. Att stå ut och lära sig leva med dessa obehagliga och 

negativa tankar. Om individen får hjälp och stöd i att förstå sitt eget 

anknytningsmönster och varför denne har detta, så är det en hjälp på vägen till att må 

bättre (Broberg et al. 2008). 

Jag upplever att fortsatta studier kring anknytningsteori är fruktbart och skulle gärna 

se studier och teorier gällande hur anknytningsmönster kan sammanläkas och 

förklara depression, utöver det teoretiska ramverk som finns. Istället för att i stor 

utsträckning medicinera speciellt yngre människor med antidepressiv medicin, som 

skulle jag föredra en mer djupgående, anknytningsinriktad terapiform.   

 

För att återgå till de jämförande studierna på samspelet mellan barn respektive deras 

mor i Uganda och USA så påvisade detta trots stora kulturskillnader och olika sätt att 

hantera sin vardag och sin familj, barnens slående lika beteende gällande 

anknytningen och deras utveckling av denna. Vår anknytning är medfödd och går 

inte att bortse ifrån, likadant som att vi bär med oss det anknytningsmönster vi en 

gång utvecklade och även om det inte är helt beständigt över tid om man är medveten 

och reflekterar över detta, så har vi det likväl med oss i grunden. Anknytningen är del 

i det som gör oss till människor.  

Bowlby menade att vår anknytning följer oss ”från vaggan till graven”. Detta kan 

sammanfattas med att vi i vår barndom ska kunna få emotionellt stöd när vi behöver 

det, i vår ungdom ska vi kunna ge emotionellt stöd och ta emot det från våra 

jämlikar. Då vi är vuxna ska vi kunna ge och ta emot emotionellt stöd från sina 

jämlikar och också kunna erbjuda stöd till den som är svagare. På vår ålders höst bör 

vi återigen kunna ta emot emotionellt stöd då vi behöver det (Broberg et al. 2006). 
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