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Anknytning kallas de känslomässiga band som utvecklas mellan 
människor. Hur anknytningen gestaltar sig mellan barnet och barnets 
föräldrar har betydelse för individens hälso- och psykopatologiska 
personlighetsutveckling och fungerande. Forskningen har identifierat 
olika anknytningsstilar. Den anknytningsstil en person har, kan 
förändras under hela livscykeln. Syftet med studien var att ta reda på 
vilka likheter och olikheter som fanns mellan individer med olika 
anknytningsstilar samt vad som kan ses underlätta och försvåra 
anknytningstrygghet. Tio kvinnor mellan 18 – 23 år intervjuades. 
Efter avslutad intervju fick de fylla i Attachment Style Questionnaire 
(ASQ) för att ta reda på personens anknytningsstil. Fem kvinnor 
klassificerades till att ha en otrygg anknytningsstil och fem kvinnor en 
trygg sådan. Resultaten var i enlighet med tidigare forskning att 
föräldrars tillgänglighet var av betydelse för anknytningstrygghet 
under hela uppväxttiden. Resultaten antydde att negativa 
anknytningsspecifika livshändelser kunde påverka personers 
anknytningstrygghet negativt. Däremot framkom, till skillnad från 
tidigare studier, att pappor i lika stor utsträckning som mammor 
tycktes ha betydelse för barnets anknytningsstil vilket diskuteras 
utifrån kulturella skillnader. 

 
 

Den brittiske psykoanalytikern John Bowlby introducerade ett evolutions - etologiskt 
tänkande när han presenterade en teori om betydelsen av den tidiga relationen mellan 
barnet och mamman (Bowlby, 1994).  Han kom att kalla sin teori för anknytningsteorin. 
Bowlby sökte med denna teori förstå och förklara människans hälso- och 
psykopatologiska personlighetsutveckling och fungerande. Det är sannolikt anledningen 
till varför teorin har fått en så stark genomslagskraft inom utvecklingspsykologin. Inom 
de traditionella psykoanalytiska teorierna menade Freud (2006) att barn är beroende av 
sin mamma i första hand för att få sina orala begär och behov tillfredsställda som 
exempelvis att få mat när det är hungrigt. När barnet klarar sig själv ansåg Freud att 
barnet bör bli oberoende av mamman. Bowlby (1994) menade att barnet har en 
medfödd benägenhet att utveckla känslomässiga band till en föräldragestalt och behöver 
denna gestalt för fysisk närhet, stöd, tröst och skydd, inte minst i farofyllda situationer. 
Han menade vidare att fysiologiska behov spelar en mer marginell roll. Barnets 
föräldragestalt är barnets s.k. primära anknytningsperson. Ursprungligen ansågs barnets 
mamma vara dess primära anknytningsperson men i praktiken kan det likaväl vara 
pappan, styvmamman, adoptivföräldrarna eller andra personer i barnets närhet (Bowlby, 

                                                        
∗ Ett varmt tack riktar jag till min handledare Gunilla Preisler för engagemang och inspiration. Jag vill även tacka alla 
kvinnor som valde att delta. Tillsist vill jag rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt hjälpt mig under arbetets 
gång. 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1994).  Vidare menade den tidiga anknytningsforskningen att barnet hade en primär 
anknytningsperson. Idag har forskning visat att barnet kan ha flera primära 
anknytningspersoner (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander et al., 2006). 
 
Bowlby hävdade att barnet är utrustat med ett antal systematiskt samverkande 
anknytningsbeteenden såsom leenden, skrik och gråt etc. vars funktion är att 
upprätthålla emotionell närhet och stöd riktat till en eller några få individer, oftast 
barnets primära anknytningsperson (Bowlby, 1969, refererad i Main, 2000). Även 
barnets anknytningsperson är utrustad med beteenden för omhändertagande av barnet. 
Utifrån ett anknytningsperspektiv på evolutionsbiologiska grunder anses därför naturen 
ha försett både barnet och barnets anknytningsperson med beteendesystem som ska 
främja anknytningen mellan dem, vilket tjänar ett överlevnadssyfte då barnet inte klarar 
sig på egen hand. Beteenden hos barnet är till för att hålla anknytningspersonen nära 
och dennes biologiska funktion är att ge barnets skydd mot yttre fara. Ur ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv spelar anknytning stor roll då tidiga erfarenheter och 
anknytningspersonens inflytande påverkar personlighetsutvecklingen genom hela livet 
(Bowlby, 1994). Hur anknytningen gestaltar sig mellan barnet och barnets 
anknytningsperson har betydelse för barnets fortsatta utveckling.  
 
Kritik har riktats mot anknytningsteorin då den anses vara alltför naturvetenskapligt 
grundad (Broberg et al., 2006). Kritiken har vidare handlat om att den fokuserar allt för 
mycket på bandet mellan barnet och barnets biologiska mamma. Den äldre forskningen 
kring anknytning undersökte inte, eller tog inte hänsyn till att barnet kan knyta an till 
flera personer. Däremot menade forskningen att personer kunde knyta an till flera 
personer när personen blev äldre. Exempelvis om barnets mamma, eller pappa, brister i 
sin relation till barnet, kan barnet knyta an till syskon eller andra vuxna. Den moderna 
forskningen har visat att barnet lär sig att i olika situationer söka kontakt med olika 
personer. Speciellt det otrygga barnet gör försök till anpassning genom att söka kontakt 
med personer i dess omgivning. Detta innebär att barnet inte helt utelämnad åt sin 
biologiska mamma eller pappa (Broberg et al., 2006).  
 
Mary Ainsworth, som samarbetade med Bowlby och som tillsammans med medarbetare 
fortsatte att utveckla anknytningsteorin, menade att det känslomässiga bandet mellan 
barnet och barnets primära anknytningsperson (föräldern) är till för att ge barnet den 
trygga förutsättning som behövs för att våga utforska omvärlden och ha en trygg bas att 
återvända till. En trygg bas är viktig för optimal mänsklig funktion och mental hälsa 
(Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). De menade vidare att om barnet inte har en 
trygg bas att återvända till så handikappas barnet. Ainsworth och hennes medarbetare 
lade också märke till skillnader mellan barn. Vissa barn vågade inte utforska omvärlden 
i lika stor utsträckning som andra vilket gav upphov till individuella skillnader mellan 
barn.  
 
Individuella skillnader (normativa likheter) 
Ainsworth inriktade sin forskning på individuella skillnader eftersom hon fann att 
kvalitén mellan mor-barn interaktioner såg olika ut för olika individer. Hon utvecklade 
en experimentserie den s.k. ”Strange Situation Procedure” (främmandesituationen) där 
hon studerade barns reaktioner på separation och återförening med sina mammor, som 
representerade barnets primära anknytningsperson, samt barnets förmåga att använda 
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mamman som en trygg bas att utforska ifrån. Hon studerade även olika aspekter av 
mammans omvårdnad av sitt barn för att finna orsaker till individuella skillnader. 
Ainsworth et al., (1978) kunde utifrån denna experimentsituation identifiera och 
klassificera tre olika anknytningsstilar hos barnen, utifrån normativa likheter i hur 
beteendet mellan barnet och barnets primära anknytningsperson såg ut i sin helhet. De 
tre klassificeringarna var trygg anknytning, otrygg undvikande anknytning, otrygg 
ambivalent anknytning.  
 
Ainsworth et al., (1978) fann att barn med trygg anknytning utforskade i större 
utsträckning sin omgivning än de barn med de två andra klassificeringarna och de 
använde sina mödrar som en trygg bas att återvända till. Barnen som tillhörde de båda 
otrygga klassificeringsgrupperna var inte kapabla att använda sina mödrar som en trygg 
bas att utforska ifrån. Man menade att detta berodde på att barnen som bedömdes 
tillhöra någon av de otrygga grupperna inte kunde vara säkra på anknytningspersonens 
tillgänglighet när de vara klara med sitt utforskande. Vidare kunde forskarna registrera 
skillnader i barnens reaktioner under separations- och återföreningsepisoderna i 
”Strange Situation Procedure”.  
 
Barn som klassificerades som otryggt undvikande tenderade att aktivt undvika eller 
ignorera sina mödrar under episoderna. Mödrar till dessa barn visade i sin tur mer 
distans till barnet. De avvisade fysisk kontakt och de saknade lyhördhet för barnets 
behov. De uppvisade dessutom bristande emotionell expressivitet och tillgänglighet för 
barnets signaler, behov och kommunikation. Detta resulterade i ett undvikande beteende 
hos barnet, som kan anses vara en copingstrategi, för att slippa uppleva de negativa 
känslorna av att bli avvisad av sin primära anknytningsperson (Ainsworth et al., 1978). 
Barn med en otrygg ambivalent anknytning uppvisade ett ambivalent beteende 
gentemot sina mödrar under episoderna. Ambivalensen visade sig i att barnen var arga 
på föräldern om de blev upplockade i famnen men samtidigt protesterade de om de inte 
blev upplockade. Mödrarna till dessa barn visade bristande tillgänglighet och 
inkonsekvent lyhördhet för barnets signaler och kommunikation men de var inte 
avvisande på det sätt som mödrar till undvikande barn var, inte heller var de avvisande 
mot fysisk kontakt eller visade brist på emotionell expressivitet. Det som utmärkte 
denna grupp var barnens ambivalenta och ängsliga beteende i kontakten med mamman 
(Ainsworth et al., 1978). Tryggt anknutna barn visade mer positiva beteenden och 
positiva upplevelser i kontakten med mamman. De visade inget avvisande beteende 
gentemot mamman och de var betydligt mindre ambivalenta i kontakten med henne 
jämfört med de två grupperna av otryggt anknutna barnen. Mödrarna var mer 
tillgängliga och sensitiva för barnets signaler, behov och kommunikation jämfört med 
de andra klassificeringsgrupperna (Ainsworth et al., 1978).  
 
Med tiden kom också en fjärde anknytningsstil att identifieras av Mary Main. Denna 
kom att kallas desorganiserad anknytning. I en studie av Main och Solomon (1996, 
refererad i Main, 2000) fann de att dessa barn skilde sig från de andra barnen genom att 
de uppvisade motsägelsefulla och oförutsägbara reaktioner under separations- och 
återföreningsepisoderna i ”Strange Situation Procedure”. Vad gäller utforskande och 
tryggbas beteenden hos barnet var de i enlighet med de andra otrygga 
anknytningsgrupperna.  Extra utmärkande var barnets föräldrars skrämselbeteende, ofta 
med inslag av psykiskt eller fysiskt misshandel och försummande av barnet. 
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I en undersökning av Van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg och Sagi (2006, 
refererad i Broberg et al., 2006) fann de att 55 – 68 % av befolkningen var tryggt 
anknutna till sina föräldrar i undersökta kulturer i bland annat USA, Ganda, Peking, 
Tokyo, Sydafrika. Liknande resultat fann Ainsworth et al., (1978) som undersökte 106 
barn i byar utanför Ugandas huvudstad Kampala i Afrika. De fann att 66 % hade en 
trygg anknytning. De fann också att 22 % hade en otrygg undvikande och endast 12 % 
en ambivalent anknytningsstil. Studien har upprepats i ett flertal länder i olika 
världsdelar med liknande resultat. Van Ijzendom et al., (2006, refererad i Broberg et al., 
2006) fann också att fördelningen varit relativt stabil över tid. Vad gäller studier på 
svenska barn har fördelningen inte skilt sig från andra kulturer. Fyrtio procent av 
svenska ettåringar klassificerades på 80-talet som otryggt anknutna till sina föräldrar 
enligt en rapport av Barnombudsmannen/BO (2007, refererad i Broberg, Granqvist, 
Ivarsson & Risholm Mothander, 2009). Resultat visar kulturella skillnader i vilken 
otrygg anknytning som ter sig vanligast. I västvärlden där betydelsen av självständighet 
betonas i stor utsträckning, främst enligt studier i USA, England och Tyskland, tenderar 
fler personer klassificeras med en otryggt undvikande anknytning medan i bland annat 
Israel och Japan där lydnad snarare än självständighet anses viktigt, tenderar fler att 
klassificeras som otryggt ambivalent anknutna. 
 
Inre representationer 
Baldwin et al., (1996) fann att individuella skillnader handlade om att 
anknytningsstilarna predicerade olika förväntningar på mellanmänskliga relationer. 
Barn utvecklar, i relationen med sin mamma och pappa, inre representationer av 
förälder -barn relationen som senare generaliseras till allmänna representationer av 
självet och andra. Dessa inre representationer tenderar att i viss mån påverka framtida 
relationer. Personer med otrygg anknytning tenderar att ha negativa föreställningar av 
sig själv samt i relationen till andra människor, medan personer med trygg anknytning 
tenderar att ha en positiv sådan.  
 
Redan vid 6 – 12 månaders ålder visar barn prov på att de bildar inre representationer av 
mamman och sig själv i samspel och även av sig själv i samspel med pappan. Detta 
beror på att barnet lär sig hur dess anknytningspersoner finns tillgängliga för dess behov 
och kommunikation. Detta i sin tur leder till att barnet skapar inre representationer 
utifrån hur barnet faktiskt behandlas av sina anknytningspersoner. Bowlby (1994) 
ersatte Mahlers (Jerlang, 2008) uppfattning om bildandet av inre objekt, med en teori 
om inre arbetsmodeller. Hazan och Shaver (1987) fann att vuxna människor skapar inre 
mentala representationer av sig själva och andra, som återspeglar faktiska tidiga 
erfarenheter. Anknytning blir därmed införlivat rent kognitivt (internal) och finns inom 
människan i form av känslor, minnen, önskningar, förväntningar och föreställningar om 
sig själv och omvärlden Ainsworth (1967, refererad i Main, 2000). Dessa 
representationer är delvis omedvetna då erfarenheter under spädbarnstiden lagras i 
långtidsminnet innan medvetna minnen är möjliga (Broberg et al., 2009). En person 
som är otryggt anknuten under barndomen skapar mer negativa inre representationer av 
sig själv och relationen till sina föräldrar än personer med en trygg anknytning (Main, 
2000). Enligt Hazan och Shaver (1987) skapar personer utifrån detta en generaliserad 
bild av andra betydelsefulla relationer senare i livet. Denna inre representation kommer 
sedan att fungera som en mall för senare relationsbildningar.  
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Anknytningssystemet är aktivt under hela livet, även efter spädbarnstiden (Bowlby, 
1994). Detta innebär att anknytningspersonerna kommer att ha betydelse för barnet även 
i ungdoms- och vuxenlivet och att de inre representationerna finns kvar och på olika sätt 
påverkar individen.  
 
Vuxenanknytning 
Hazan och Shaver (1987) var först med att empiriskt stödja teoretiska resonemang att de 
anknytningsstilar som beskrivs hos barn manifesteras i ungdomars och vuxnas 
relationer. De menade att bästa prediktorn för att förstå en vuxen människas 
anknytningsstil är att se hur personens representationer av relationerna till föräldrarna 
ser ut. Fraley och Davis (1997) visade i sin studie bland studenter att trygg bas 
beteenden förblev riktade mot personens primära anknytningspersoner, men att 
sökandet av närhet hade förflyttats från föräldrarna till vuxna anknytningsrelationer 
(partner eller bästa vän). Resultaten visade att faktorer som karaktäriserar anknytning i 
spädbarnsålder såsom vårdgivande, tillgänglighet, lyhördhet och sensitivitet också 
spelar en stor roll för utvecklingen av vuxna anknytningsrelationer. 
 
Mary Main arbetade fram ”Adult Attachment Interview” (AAI) som är 
semistrukturerade intervjuer med vuxna människor. Med hjälp av AAI kunde hon 
kartlägga personers nuvarande representationer av sina tidiga anknytningspersoner 
(Main, 2000). Main identifierade vuxna anknytningsstilar som ligger i samma linje med 
spädbarns klassificeringar av anknytning. Hon kallade dessa trygg anknytning, otrygg 
undvikande anknytning, otrygg ambivalent anknytning och otrygg desorganiserad 
anknytning.  
 
Bartholomew och Horowitz (1991) fann, genom att använda deras utformade 
självskattningsformulär för anknytning, att varje anknytningsstil kan associeras med 
distinkta interpersonella problem. Personer med en trygg anknytningsstil rapporterade 
mer ”lyckade” relationer, positiva förväntningar och upplevelser av relationen till sig 
själv och andra människor i jämförelse med personer med en otrygg anknytningsstil. 
Feeney och Noller (1990) fann att personer med en trygg anknytningsstil var mer 
självsäkra på sig själva och i interpersonella relationer än personer med en otrygg 
anknytning. Personer med en undvikande anknytningsstil visade sig ha svårt att inleda 
relationer med andra människor. Vidare fann de att personer med en undvikande 
anknytningsstil fick höga poäng i ett självskattningsformulär på de frågor som mätte 
aktivt undvikande av intimitet. Vidare fann de att personer med otrygg ambivalent 
anknytningsstil hade ett extremt förhållningssätt till relationer, speciellt romantiska 
relationer. Dessa personer fick höga poäng på uppskattning av emotionellt beroende, de 
var överdrivet upptagna av relationer, hyste en stark önskan om förbindelser med andra 
och tillförlitade sig mer på andra än sig själva. Baldwin et al., (1996) fann å andra sidan 
att personer med en ambivalent anknytningsstil hade negativa uppfattningar när det 
gällde att lita på andra människor. Forskning har visat att personer med desorganiserad 
anknytning tros vara den grupp som lider mest utav uttalad risk för psykisk ohälsa och 
psykopatologi (Main, 1996, refererad i Broberg et al., 2006). I normalpopulationen 
visade det sig att 15 % klassades med en desorganiserad anknytning och att 40 – 60 % 
av dessa hade psykiatriska problem (Broberg et al., 2009). 
 



 

6 

Redan tidigt ansåg man att barnet utvecklas inom ramen för dess sociala nätverk 
(Ainsworth et al., 1978). Hazan och Shaver (1987) menade att varje händelse och 
betydelsefull relation kan göra att representationerna förändras från spädbarnsålder och 
därmed påverka den anknytningsstil en person har som vuxen.  
 
Förändring 
Nya upplevelser kan påverka och förändra de inre representationer en människa har om 
sig själv och sin omvärld. Detta bekräftar Bowlbys teoretiska tankar om att den 
anknytningsstil en person har, kan förändras antingen till det bättre eller till det sämre 
under hela livet (Hazan & Shaver, 1987). Utvecklingens fortsatta förlopp är inte stabilt 
utan förändringarna kan förskjuta barnets utvecklingsspår i antingen en gynnsammare 
eller en mindre gynnsam riktning.  Det innebär att inte på något stadium i livet är en 
person osårbar för motgångar eller påverkningsbar för förändringar. Det är de verkliga 
livshändelserna och erfarenheterna av anknytningsspecifika relationer som har effekter 
på individer i alla åldrar (Bowlby, 1994). Varje relation en person är inblandad i ger 
möjlighet till förändring av individens anknytningsstil. Förändring behöver inte endast 
var påverkad av relationen till barnets föräldrar utan även relationer till syskon, mor- 
och farföräldrar samt senare relationer som par- och vänskapsrelationer. 
 
Ainsworth var inte heller främmande för möjligheten till förändring av tidiga relationer 
och dess betydelse. Hon ansåg att en person med en otrygg anknytning mycket väl kan 
förändras till trygg anknytning och vice versa (Ainsworth, 1979, refererad i Main, 
2000). Waters, et al., (2000) fann i en longitudinell studie att 72 % av deltagarna fick 
samma anknytningsklassificering i ”Adult Attachment Interview” som de fick tjugo år 
tidigare i ”Strange Situation Procedure”. Trettiosex procent hade däremot en förändrad 
anknytningsstil. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan om förändringen gick från 
otrygg till trygg anknytning eller vice versa. Däremot fann de att personer som var 
tryggt anknutna i spädbarnsålder hade en trygg anknytningsstil tjugo år senare. 
Samtidigt kunde de visa att negativa anknytningsrelaterade livshändelser utgjorde en 
risk för förändring från trygg till otrygg anknytning. I 44 % av de fall som varit med om 
en eller flera negativa anknytningsrelaterade livshändelser förändrade anknytningsstil 
från trygg till otrygg sådan. Sammantaget bekräftar detta på ett empiriskt sätt det 
Bowlby teoretiserade om, nämligen att individuella skillnader i anknytning kan vara 
stabila men samtidigt står öppna för förändring på grund av olika livserfarenheter 
(Bowlby, 1994).  
 
I Mains (2000) uppföljningsstudie på personer i ”Adult Attachment Interview” som 18 
år tidigare studerats i ”Strange Situation Procedure” fann hon att majoriteten 
klassificerades med samma anknytningsstil vid dessa två tillfällen, medan det fanns en 
liten grupp av individer där förändring hade ägt rum. Waters et al., (2000, refererad i 
Main, 2000) fann att om negativa traumatiska livshändelser inträffat mellan 
spädbarnsålder och ungdomsåren var majoriteten av de som klassats med en otrygg 
anknytningsstil fortfarande otrygga och att majoriteten av de som klassats med en trygg 
anknytningsstil tidigare, nu tenderade klassificeras som otrygga.   
 
Anknytningsmätningar för vuxenanknytning 
Klassificeringarna av anknytningsstilarna är under ständig utveckling. Till grund för 
utvecklingen finns dock Ainsworth tre klassificeringar, trygg, undvikande, ambivalent 
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samt Mary Mains fjärde klassificering desorganiserad anknytning. Hazan och Shaver 
(1987) hör till de första som utformade ett självskattningsformulär för att mäta vuxna 
personers anknytningsstilar. Personerna fick ta ställning till hur påståenden, som är 
valda att mäta Ainsworths tre klassificeringar av anknytningsstil, stämde överens med 
deras egna upplevelser och erfarenheter av nära relationer. Hazans och Shavers (1987) 
självskattningsmätningar av anknytning ansågs av Bartholomew och Horowitz (1991) 
vara allför kategoriska klassificeringar med ”antingen – eller” svarsalternativ där ena 
alternativet måste förkastas för det andra. Om det i självskattningsformulären istället 
finns kontinuerliga skalor kan en mer nyanserad bild av anknytning skapas. Detta 
innebär till exempel att de svarande får skatta i vilken grad de själva anser sig stämma 
in på beskrivningar av anknytningsstilar. Bartholomew och Horowitz (1991) utvecklade 
Hazans och Shavers trekategorimodell av anknytningsstil. De ansåg att den teoretiska 
grunden för anknytningsstil var personens bild av sig själv respektive bild av andra. De 
utgick från Bowlbys (1994) antagande om att personer har inre representationer av sig 
själv och andra. Bartholomew och Horowitz (1991) var först med att kombinera de två 
dimensionerna bild av själv (positiv eller negativ) och bild av andra (positiv eller 
negativ) vilket resulterade i fyra prototyper av vuxenanknytning, trygg, otrygg 
undvikande, otrygg ambivalent och otrygg desorganiserad. Denna distinktion enligt de 
fyra prototyperna visade sig signifikant i deras studie.  
 
Feeney, Noller och Hanrahan (1994) gjorde ytterligare uppdelning av anknytning 
utifrån Bartholomews och Horowitzs (1991) fyrkategorimodell. De skapar fem 
dimensioner som kan placeras in under de fyra prototyperna (se figur 1 nedan). 
Dimensionerna var tillit, distans, sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering 
enligt deras självskattningsformulär Attachment Style Questionnaire (ASQ). Feeney, 
Noller och Hanrahan (1994) såg bristerna i tidigare självskattningsmätningar av 
anknytning som samtliga baserades på antaganden om att personen varit eller är i en 
intim kärleksrelation. I deras studie inkluderade de även personer som inte varit i en 
kärleksrelation. Formuläret lämpar sig därför bra för unga personer. ASQ ger också en 
god förståelsegrund utifrån en individuell profil (anknytningsstil) mätt på en 
kontinuerlig skala. Feeney et al., (1994) fann att närmare hälften av deras 
undersökningsdeltagare hade en trygg anknytning, en fjärdedel hade en otrygg 
undvikande anknytning, en fjärdedel hade en otrygg ambivalent anknytning medan var 
tionde deltagare hade en otrygg desorganiserad anknytning. 
 
 

Anknytning 
↓  

Trygg anknytning Otrygg anknytning 
 ↓                    ↓  

Trygghet Undvikande Ängslan 
                                   ↓                    ↓                ↓  

 Distans Relationsfixering 
Tillit Sakorientering Bifallsbehov 

 
Figur 1. Modell över teoretisk konceptualisering av anknytning 
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Den anknytningsstil en person skapar och utvecklar under spädbarnstiden, barndomen 
och ungdomstiden påverkas djupt av barnets faktiska erfarenheter och av hur föräldrar 
och dess sociala omgivning behandlar personen (Ainsworth et al., 1978). Därför är det 
viktigt att uppmärksamma individens alla faktiska erfarenheter, inte bara under 
spädbarnstiden utan också barndomstid och ungdomstid, som kan påverka individens 
anknytning för att få en förståelse för en individs anknytningsstil i dagsläget. Sroufe 
(1985, refererad i Bowlby, 1994) visade att om barnets föräldrar förändrar sitt beteende 
gentemot barnet så förändras också anknytningen därefter, vilket kan innebära att 
detsamma borde gälla under barndomstiden och ungdomstiden. 
 
Hazan och Shaver (1987) menade att nästa steg inom anknytningsforskningen är att ta 
reda på processerna bakom varför en viss anknytningsstil skapas och upprätthålls 
genom livet och inte andra. Barn utvecklas inom ramen för dess sociala nätverk 
(Ainsworth et al., 1978). Av den anledningen är det viktigt att fokus inte riktas mot 
någon enskild relation en person är involverad i, utan mot alla tänkbara relationer och 
anknytningsspecifika livshändelser som kan vara av betydelse för personens 
anknytningsstil, för att få en förståelse för och förklaring till personens utveckling 
utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. 
 
Anknytning handlar inte endast om faktiska erfarenheter utan även av inre 
representationer (Bowlby, 1994). Genom att direkt fråga personer om deras subjektiva 
upplevelser av anknytningsspecifika relationer och livshändelser under spädbarnstid, 
barndom samt ungdomstid är förhoppningen i föreliggande studie att kunna ge en bred 
belysning av olika anknytningsstilar. Det kommer finnas en likhet mellan Hazans och 
Shavers (1987) studie och denna studie vad gäller frågor angående deltagarens 
relationer med sina tidiga anknytningsrelationer (relation till föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar) men också frågor kring personens nutida relationer (vänskaps och 
kärleksrelationer). Skillnaden är att i föreliggande studie kommer intervjuerna inte 
användas som ett sätt att klassificera personen utifrån anknytningsstil som var syftet i 
deras studie. Intervjuerna i föreliggande studie kommer att användas som en förståelse 
för och förklaring till vilka processer som ligger bakom olika anknytningsstilar. 
Förhoppningen är att på så vis få en djupare förståelse av ASQ formulärets uppbyggnad 
men också för anknytningsstilarna i stort.  
 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att närmare studera vad som 
karaktäriserar olika anknytningsstilar. Fokus är på studiet av olika livshändelser och 
upplevelser som personer har av sina betydelsefulla andra. Det mer specifika syftet med 
studien är att undersöka vad som karaktäriserar kvinnor som erhåller olika värden på 
ASQ dvs. kvinnor som klassificeras med olika anknytningsstilar. Frågeställningarna 
handlar om vilka likheter och olikheter som finns hos individer som erhållit olika 
värden på ASQ vad gäller bakgrund, uppväxtvillkor och anknytningsrelationer? Vilka 
faktorer verkar underlätta en trygg anknytning och vilka faktorer försvårar en sådan 
anknytning? 
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Metod 
 

I studien tillämpades en kvalitativ ansats (Langemar, 2008). Meningen var att få en 
djupare kunskap och förståelse kring vad, och vilka processer som ligger bakom ASQ 
formulärets grupperingar, utan att vara styrd av tidigare teorier för att finna intressanta 
och relevanta teman. Litteratur inom problemområdet anknytning har lästs innan 
studiens genomförande för att bli insatt i problemområdet men också parallellt under 
arbetets gång när mer specifika intressanta delar uppkommit i samband med 
datainsamlingen. 
 
Undersökningsdeltagare 
Jag kontaktade en psykiater på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) för 
att komma i kontakt med lämpliga deltagare för studiens syfte. Tanken var att intervjua 
patienter på BUP men av olika sekretess skäl gick detta inte att genomföra. I samråd 
med psykiatern på BUP kom vi fram till att intervjua unga kvinnor där det fanns 
anledning att tro att det förekom otrygg anknytning hos en viss individ, men även där 
det fanns anledning att tro att en trygg anknytning rådde. Urvalet skedde därmed bland 
tillgängliga unga kvinnor i min omgivning. Urvalskriteriet var således att 
intervjupersonerna skulle anses ha en otrygg respektive en trygg anknytning. Specifikt 
vilken typ av otrygg anknytning intervjupersonerna kunde ha, var inte möjligt att veta i 
förväg. Inte heller gick det att i förväg veta om personen hade en otrygg eller trygg 
anknytning, utan det var något som konstaterades efter det att undersökningsdeltagarna 
fyllt i självskattningsformuläret. Ett annat kriterium var att intervjupersonerna skulle 
vara unga kvinnor för att begränsa studiens omfattning. Dock bör noteras att 
forskningen visat att det finns könsskillnader vad gäller anknytningsproblem, 
upplevelser, typ av otrygg anknytning eller frekvens av att vara tryggt eller otryggt 
anknuten (Collins & Read, 1990). Tio kvinnor som var mellan 18 – 23 år deltog i 
studien.  
 
Datainsamling och procedur 
Data samlades in genom enskilda, halvstrukturerade intervjuer med öppna 
svarsalternativ. En intervjuguide med stödfrågor användes för att ha något att utgå ifrån 
så inte intervjun skulle leda in på allt för långtgående sidospår. Frågorna handlade om 
intervjupersonernas upplevelser av sina familje-, vänskaps-, och parrelationer, sina 
anknytningserfarenheter samt anknytningsspecifika livshändelser. Intervjudeltagarna 
informerades om att det var deras unika erfarenheter som låg i fokus. De fick också veta 
att det inte fanns några ”rätt eller fel” svar. Tillsist ombads de vara ärliga i sina svar. 
Intervjun styrdes utifrån vad intervjupersonen sade under samtalet vilket innebar att 
efter hand ställdes en del frågor som var relevanta i sammanhanget men som inte fanns 
med i intervjuguiden. Intervjupersonerna fick även utveckla vissa aspekter om de kom 
in på intressanta områden som jag ville få förtydligade eller få en närmare förklaring på.  
 
Vid tillfället för genomförandet av intervjuerna läste jag fortsättningskursen i psykologi. 
Tidigare erfarenheter av kvalitativa intervjuer kommer ifrån intervjumetodikkursen där 
jag utförde två bandinspelade intervjuer och två videoinspelade intervjuer under 
handledning. Även i en tidigare övningsuppsats hösten 2009 utförde jag två 
djupintervjuer med två psykologer omfattande ca en timme vardera kring ämnet 
anknytning. Intervjuerna för den föreliggande studien ägde rum mellan i slutet av 
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november och början av december 2009. Intervjuerna var omkring 35 till 45 minuter 
långa. Samtliga intervjuer utfördes på platser som intervjudeltagaren fick bestämma. 
Merparten genomfördes i de intervjuades hem medan tre av intervjuerna utfördes på 
Stockholms universitet. Intervjuerna spelades in på audioband och transkriberades 
ordagrant. Utskrifterna användes sedan som analys underlag. Under själva intervjun 
gjordes noteringar i form av tankar och funderingar samt nyckelord som kom upp under 
intervjuns gång och som förklaras närmare under analys avsnittet. Klimatet i 
intervjuerna var öppet och samspelet fungerade bra vilket speglades i öppenheten hos 
respondenterna.  
 
Efter varje avslutad intervju fick personen fylla i ASQ formuläret för att ta reda på 
personens anknytningsstil. Även i ASQ formuläret ombads deltagarna att vara så ärliga 
som möjligt i sina svar. Innehållet i intervjuerna, de intervjuades upplevelser av sin 
livssituation, relateras sedan till den intervjuades anknytningsstil. 
 
ASQ Instrument 
Attachment Style Questionnaire (ASQ) är ett självskattningsformulär som mäter 
anknytningsstilar, skapat av Feeney Noller och Hanrahan (1994). Den svenska 
översättningen av formuläret (ASQ-SWED) gjordes av Håkansson och Tengström 
(1996) och är den som använts i föreliggande studie. ASQ och ASQ-SWED gör skillnad 
mellan de olika anknytningsstilarna utifrån fem delskalor, nämligen: tillit, distans, 
sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering. Dessa delskalor redovisades i figur 1 
ovan. Formuläret består av 40 frågor som kan placeras in under de fem delskalorna. 
Dessa delskalor utgör olika dimensioner av anknytning. Den svarande får på en 
kontinuerlig skala, från värdena 1 till 6, skatta om hon instämmer eller inte på 
påståendet. Tillit avses spegla en trygg anknytning, karaktäriserad av en trygg och 
tillitsfull relation till sig själv och betydelsefulla andra samt god förmåga att knyta an 
eller separera från andra utan större ångest. Distans avser att spegla en undvikande 
anknytning där personen upprätthåller distans till andra som ett skydd mot negativa 
upplevelser av att knyta an till andra. Även med sakorientering avses undvikande 
anknytning. Prestationer värderas som viktigare i förhållande till mellanmänskliga 
relationer för att på så sätt upprätthålla ett oberoende gentemot andra. Bifallsbehov 
handlar om ambivalent anknytning som innebär ett ängsligt behov av andras acceptans 
och gillande. Relationsfixering avser också spegla ambivalent anknytning. 
Relationsfixeringen handlar om ett ängsligt men överinvolverat engagemang till andra 
för att fylla behov av närhet, tillhörighet och trygghet (Håkansson & Tengström, 1996). 
Vidare visar item- och faktoranalyser god reliabilitet och validitet hos testet. Andersson 
(2006) visar i sin valideringsstudie av ASQ-SWED belägg för testets goda interna 
stabilitet och dess goda test-retest reliabilitet. ASQ-SWED anses därför vara ett 
funktionellt instrument för att mäta anknytningsstil. 
 
För varje svarande erhålls en anknytningsprofil som jämförs mot en referenspopulation 
om 70 undersökningsdeltagare från Håkanssons och Tengströms studie. Låga 
medelvärden på samtliga otrygga delskalor och ett högt värden på tillit avser spegla en 
trygg anknytning. Höga värden på distans och sakorientering och låga värden på 
resterande otrygga delskalor visar på en otrygg undvikande anknytning.  Höga värden 
på relationsfixering och bifallsbehov och låga värden på resterande otrygga delskalor 
visar på att personen är otrygg ängsligt anknuten. Den otryggt ambivalenta 
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anknytningsstilen gestaltas genom att en person har höga värden på motsatta otrygga 
delskalor distans – bifallsbehov eller sakorientering – relationsfixering. Ambivalensen 
kan också gestaltas genom att personen får höga värden respektive låga värden på alla 
otrygga delskalor och det motsatta på tillitsskalan (Håkansson & Tengström, 1997). 
Man bör dock vara uppmärksam på att det då kan tolkas som persevererande 
anknytningsstil som ligger i linje med den desorganiserade anknytningsstilen enligt 
Ainsworth et al., (1978). Har personen däremot ett högt värde på tillit så kan det 
ambivalenta förhållningssättet som personen har bli mindre tydligt. 
 
ASQ innehåller en sk. Lie-skala som är ämnad till att ge en uppfattning om formulärets 
tillförlitlighet. Lie skalan ger författaren möjligheten att jämföra hur individen har 
responderat på items som mäter samma sak. Om tillförlitligheten ska vara hög så bör 
individen svara någorlunda överensstämmande på dessa items (Håkansson & 
Tengström, 1997). Föreliggande studie kontrollerade de likartade itemsen för varje 
individ för att få en uppfattning om individens förmåga att svara ärligt och 
överensstämmande. 
 
Reflexivt analysarbete 
Den reflexiva metoden handlar om att det inte finns en tydlig gräns mellan intervjuandet 
och analysen (Thompsson, 2002). En del av studiens analysprocess började redan i 
mötet med den första intervjupersonen och har fortsatt genom hela datainsamlingen. 
Anteckningar har förts över alla tankar och funderingar, upplevelser, samspelet och 
reflektioner som uppkommit i mitt möte med samtliga deltagare och ses som en del av 
analysprocessen. Anteckningar har också förts över spontana saker som uppkommit i 
form av teoretiska anknytningar, idéer, motsägelser, nya frågeställningar som väckts hos 
mig, kopplingar inom och mellan de olika intervjuerna samt intryck av 
intervjudeltagarna men också likheter och skillnader mellan deltagare. Detta har skett 
innan, under och direkt efter intervjuförfarandet samt under genomlyssnandet och 
transkriberingen av intervjuerna vilket i sin tur har skapat nya idéer och resonemang och 
fördjupad förståelse av det undersökta fenomenet samt styrt den parallella 
litteraturläsningen inom området.  
 
Kodning 
För den andra delen av analysprocessen följdes tillvägagångssättet för induktiv tematisk 
analys (Langemar, 2008). Detta skedde efter att data var insamlat och därmed parallellt 
med det reflexiva analysarbetet. Det transkriberade datamaterialet lästes igenom ett 
antal gånger för att få en god uppfattning om helheten och innehållet. I läsningen av 
samtliga intervjuer skrevs nyckelord i marginalen som stöd för vidare analys. Utifrån 
nyckelorden men också intervjufrågorna skapades gemensamma ämnesområden som 
kom att bli preliminära teman för båda grupperna. Under varje preliminärt 
tema/ämnesområde skapades underområden som fick bli preliminära underteman vilket 
också skedde utifrån nyckelorden och intervjufrågorna. Sedan skedda analysen i två 
steg. Steg ett var att intervjuerna delades upp utifrån trygga och otrygga anknytningar 
enligt vad ASQ profilerat. Intervjutexterna med tillhörande nyckelord grupperades 
sedan under olika preliminära teman och underteman. Detta skedde separat för varje 
grupp. Därefter skedde en genomgång av intervjutexterna och då sorterades allt in som 
kunde hänföras till dessa teman och underteman varje grupp för sig. Steg två i 
analysprocessen blev att jämföra varje tema och undertema horisontellt mellan 
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grupperna. Nästa steg blev att tolka all text som stod under varje preliminärt tema och 
undertema för att ge en bild av innebörden i texterna. Till sist sattes gruppernas texter 
ihop under de preliminära teman och bearbetades och sammanfattades med mina egna 
ord. När texterna var bearbetade under de preliminära huvudteman och underteman 
gavs de slutgiltiga benämningar.  
 
Etiska frågor 
Intervjupersonerna informerades i förväg genom ett brev med förfrågan om deltagande, 
om studiens syfte samt att det handlade om att få ta del av personens unika erfarenheter. 
Deltagarna fick information om att det var frivilligt att medverka. De kunde när som 
helst avbryta intervjun och behövde inte svara på alla frågor, om de inte ville. Jag fick 
även medgivande att spela in intervjuerna. De fick också veta att bara jag och min 
handledare som skulle få se de transkriberade intervjuerna i sin helhet. De fick också 
veta att allt som sades skulle behandlas strikt konfidentiellt samt endast användas för 
studiens syfte samt att materialet sedan skulle förstöras. De fick också veta att 
detsamma gällde för ASQ formuläret. Deltagarna informerades om att de fick ta del av 
studiens resultat och att inget i resultatet skulle kunna återföras till en enskild deltagares 
intervju eller ASQ formulär. Innan intervjun startade, delgav jag intervjupersonerna 
återigen studiens syfte och det som stod i det personliga brevet. För att säkra deltagarnas 
anonymitet ersattes deras namn på ASQ formuläret med kodnummer och jag tog även 
bort alla nämnda namn i samtliga transkriberade intervjuer. 
 
 

Resultat 
 

ASQ klassificering 
Hälften av intervjupersonerna klassificerades till en trygg anknytningsstil och den andra 
hälften en otrygg sådan, enligt ASQ formuläret. Bland de otrygga klassificerades en 
kvinna, enligt ASQ, till att ha en otrygg undvikande anknytningsstil (högre poäng än 
normalpopulationen på de ömsesidigt uteslutande delskalorna distans och bifallsbehov, 
låga poäng på tillit men däremot inom konfidensintervallet på de resterande tre 
delskalorna). En annan person tolkades ha ett otrygg undvikande anknytning som 
däremot även hade ett ängsligt behov av betydelsefulla relationer (höga poäng på 
distans och relationsfixering och höga poäng på tillit). Två personer klassificerades till 
en ängslig anknytningsstil (höga poäng på delskalorna bifallsbehov och 
relationsfixering). Slutligen var det en kvinna som fick höga poäng på de ömsesidigt 
uteslutande delskalorna sakorientering och relationsfixering vilket tyder på en 
klassificering till en otrygg ambivalent stil. Denna skattade precis innanför 
konfidensintervallet på tillitsskalan vilket mildrar ambivalensen en aning. Samtidigt fick 
hon höga poäng på relationsfixering och i kombination med den höga poängen på 
bifallsbehov tenderade stilen att också vara av en otrygg ängslig karaktär. Studiens 
resultat visar att de otrygga stilarna kan gå in i varandra och i en del fall tenderar det att 
vara svårt att urskilja en stil från en annan. 
 
Nedan redovisas de huvudteman som framkom under analysen utav de transkriberade 
intervjuerna. Dessa huvudteman var; uppväxtvillkor, support-seeking, primära 
anknytningspersoner, andra anknytningspersoner, vänner som anknytningspersoner, 
partner som anknytningsperson, samt återstående anknytningsspecifika personer. 
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Uppväxtvillkor 
Familjesituation.  

Flera av de otrygga intervjupersonerna hade vuxit upp med antingen endast en eller inte 
någon av sina föräldrar under större delen av sitt liv. Andra hade också upplevt 
separationer vid senare ålder. Beskrivningarna handlade om att de separerades från 
någon av sina föräldrar vid ett och ett halvt års ålder, vid tre års ålder, vid femton års 
ålder och en annan skildes från ena föräldern för drygt ett år sedan. Separationerna 
handlade om att kvinnorna skiljdes från sina föräldrar som de hade ett känslomässigt 
band till. En av kvinnorna i den otrygga gruppen beskrev att hennes föräldrar levde 
tillsammans under hela hennes uppväxt. Många av deltagarna med en otrygg 
anknytningsstil växte upp med sina helsyskon och i vissa fall även med halv- eller 
styvsyskon. I andra fall fanns styvsyskon och/eller halvsyskon med i bilden men de 
växte inte upp tillsammans. En av kvinnorna växte upp med endast styvsyskon och utan 
sina biologiska syskon.  
 
Gemensamt för merparten av personerna med en trygg anknytningsstil var att deras 
föräldrar hade levt tillsammans och varit gifta under hela deras uppväxt. Men det fanns 
även de vars föräldrar var skilda. I dessa fall hade föräldrarna träffat nya partners som 
de levde tillsammans med. Inte någon av kvinnorna med en trygg anknytningsstil bodde 
enbart hos en av föräldrarna utan kontakt med den andre, som var fallet för dem som 
fått en otrygg anknytningsstil. De flesta deltagare från den trygga gruppen växte upp 
med samtliga helsyskon. En av de intervjuade hade inte vuxit upp med sitt helsyskon på 
grund av att hon, som hon själv beskrev det, är ett sladdbarn. Till skillnad från den 
otrygga gruppen beskrev kvinnorna med en trygg anknytningsstil vars föräldrar var 
skilda att de har både styv- och halvsyskon som de växte upp med eller som de i nuläget 
bor tillsammans med.  
 

Upplevelser av familjesituation. 
Samtliga personer med en otrygg anknytningsstil gav en negativ skildring av sin 
barndom; ”Jag fick inte den bekräftelse och kärlek som jag kanske ville ha inom de 
väggarna”. De beskrev barndomen som ett dåligt minne och samtliga nämnde mest 
negativa händelser från sin uppväxttid. De beskrev upplevelse av rädsla och nervositet. 
Familjesituation beskrevs som instabil och stel och känslan av att vara i familjen var 
negativ. Rädslan handlade om upplevelser av att inte våga vara sig själv och rädsla för, 
att få stryk. De upplevde att de gjorde saker fel, och att de fick utskällningar för detta. 
Upplevelsen av att inte vara älskad var förhärskande. I några fall fick barnen agera 
föräldrar till sina föräldrar. 

 
”Vi var rädda att mamma skulle bli deppig när vi var borta och ända sedan vi var 
små har vi varit allt mamma ha /…/ 1  då var det jättejobbigt för oss att hon 
kanske skulle ta självmord eller något, inte för att hon sagt det men det vara bara 
så att vi inbillade oss det.” 

 
För intervjupersonerna med inslag av undvikande i sin otrygga anknytningsprofil 
beskrevs mer konkreta händelser under uppväxten som kan ha påverkat personens 
nuvarande anknytningsstil. Det fanns många beskrivningar av negativa situationer men 

                                                        
1/…/ avser att jag har tagit bort text från intervjupersonens citat som inte ansågs vara relevant för studiens resultat.  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inga känslobeskrivningar till situationerna. Kvinnorna med en ängslig eller ambivalent 
anknytningsstil beskrev att de kände en negativ och jobbig känsla inom sig i samband 
med tankar kring sin uppväxt. De nämnde att de inte mindes något speciellt traumatiskt 
eller jobbigt, inte ens skilsmässan uppfattades ha varit jobbig.  
 

”Jag känner mig ledsen och vill ha uppmärksamhet, jag känner mig inte stolt över 
min barndom, det är ett ganska dåligt minne tyvärr. Jag hade mycket inom mig 
som var ganska jobbigt. Mycket kändes otryggt. Känner mig som ett offer.” 

 
Generellt kan sägas att personer med en trygg anknytningsstil, till skillnad från dem 
med en otrygg stil, skildrade en inre subjektiv upplevelse av att ha haft en bra, trygg och 
lycklig barndom trots skilsmässor. Till skillnad från den otrygga gruppen beskrevs inte 
någon inneboende diffus negativ känsla av uppväxttiden utan det framgick ofta tydligt 
vad som ansågs jobbigt.  Det gällde främst nya familjekonstellationer och 
anpassningsperioder för nya situationer. Inte någon beskrev inslag av allvarliga eller 
jobbiga bråk i sin familjesituation.  
 

”Väldigt bra, min uppväxt har varit väldigt väldigt bra men när de skilde sig var 
det jobbigt och jag blev väldigt väldigt ledsen men det är bättre nu när de är skilda 
för jag tycker att det är bättre nu än om de hållit ihop för oss barns skull men inte 
haft det bra själva. Men det har varit bra och de har skött skilsmässan väldigt bra 
och allt efter har varit bra.” 

 
Vidare ställdes frågor till kvinnorna om hur andra inom den egna familjen skulle 
beskriva dem. En del av kvinnorna med en otrygg anknytningsstil svarade att ena 
föräldern skulle kunna beskriva henne. Däremot inte den andra föräldern henne, vilket i 
de flesta fall var pappan. I andra fall där ingen av föräldrarna var tillgänglig för 
kvinnorna på ett djupare psykiskt plan, så angavs att ingen i familjen skulle kunna ge en 
beskrivning, vilket illustrerar en negativ och främmande familjekänsla. Samtliga 
deltagare från den trygga gruppen, tillskillnad från den otrygga gruppen, kunde med 
enkelhet berätta hur de upplevde att deras familj skulle beskriva dem som personer. 
Poängen var inte hur de beskrev dem utan att kvinnorna hade en känsla av att familjen 
kunde beskriva dem. 
 
Support – seeking. 

Att söka stöd och tröst hos andra. 
Intervjupersonerna med en otrygg anknytningsstil berättade att de mestadels förlitade 
sig på sig själva när de behövde tröst och stöd.  De nämnde inte att de sökte tröst och 
stöd hos sina föräldrar. Anledningarna till att personer med otrygg anknytningsstil inte 
sökte tröst hos sina föräldrar var flera. En var att anknytningsrelationen inte var av den 
karaktären att de pratade om problem med varandra. En annan var att föräldrarna var 
dömande, pessimistiska eller alltför överbeskyddande. Andra ansåg att det hade hänt så 
mycket saker med syskonen att de därför inte ville vara ytterligare ett problem för 
familjen genom att visa sig ledsen. En upplevelse var att anknytningspersonerna inte 
förstod sig på intervjupersonen. En del nämnde att de kunde söka tröst hos den ena 
föräldern om denne fanns tillgänglig men däremot inte hos den andre för då ”var man 
jobbig”. Deltagarna nämnde saker som att de låste in sig, gömde sig eller rymde, gick 
iväg för att sätta sig för sig själva, lyssnade på sorglig musik i ensamheten, gick in på 
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toaletten ledsen och kom ut glad, grät eller ryckte av sig håret. En av kvinnorna hade 
inga minnen alls av att få stöd och tröst. 
 
Kvinnorna med inslag av undvikande i sin otrygga anknytningsstil beskrev att de inte 
gärna delade med sig av sina familjeproblem med vänner. De berättade inte heller för 
föräldrarna det som rörde vännerna. De beskrev det som att de inte gillade att lägga över 
sina problem på andra för att på så vis inte vara ett problem för andra. De nämnde att de 
brukade trösta sig själva eftersom problemet ändå alltid gick över. Samtidigt tycktes det 
finnas en önskan och vilja hos kvinnorna om att bli stöttade och tröstade av sina 
föräldrar.  
 

”Jag tycker inte riktigt om att vara ledsen inför folk. Jag vet inte varför men /…/ 
Det har jag problem med nu också att jag vill inte vara till något problem för 
andra.” 

 
Som substitut för att tröstas och stöttas nämnde kvinnorna med en ängslig eller 
ambivalent otrygg anknytningsstil utan inslag av undvikande, vänner och partner då de 
redogjorde för att de inte kunde vända sig till sina föräldrar. Men det fanns en osäkerhet 
bland dessa kvinnor kring vännernas tillgänglighet som stöttepelare i framtiden. Detta 
kan tänkas ha sina rötter i deras negativa erfarenheter av föräldrarnas tillgänglighet för 
stöd och tröst.  
 

”Det är alltid lite så att man är orolig att de (vännerna) ska träffa någon och man 
kanske glider ifrån varandra men jag tror inte att det blir så, det finns mycket stöd 
och så.” 

 
Samtliga intervjupersoner med en trygg anknytningsstil nämnde att de kunde vända sig 
till antingen sin mamma eller pappa för stöd och tröst. De beskrev ”att det inte fanns 
något de inte kan be sina föräldrar om och att föräldrarna var glada över att få ställa 
upp”. Kvinnorna med en trygg anknytningsstil berättade att de kunde söka stöd och tröst 
hos sina vänner. De trygga kvinnorna tycktes ha tryggheten och viljan att söka tröst och 
stöd hos flera personer i sin omgivning. 

 
Att anförtro andra sina tankar och känslor. 

Många av intervjupersonerna med en otrygg anknytningsstil beskrev att de inte 
anförtrodde sina tankar och känslor till sina föräldrar. En del upplevde att de kunde 
berätta om saker och ting med ena föräldern men inte den andra. En del nämnde att de 
inte heller anförtrodde saker till sina syskon förutom i vissa fall på senare tid. Andra 
nämnde att de pratade med sina syskon eftersom de hade samma familjeproblem. För en 
del personer i den otrygga gruppen, men inte alla, uppfattades vännerna som ersättare 
för föräldrarna vad gällde att kunna anförtro sig till dem. De flesta kvinnorna kopplade 
ihop sin likhet med andra människor som en förutsättning för att kunna eller vilja prata 
om saker och ting. Bristande likhet använde vissa som förklaring till varför de inte 
berättade något för sina föräldrar, medan andra menade att de inte hade den typen av 
relation. De kopplade även ihop möjligheten att anförtro sig till andra människor med 
att vara nära dem. 
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”Då är det mamma jag är närmast fast det är på ett konstigt sätt också. På ett sätt 
kan jag känna att inte är så nära mamma fast det är ändå mamma som jag är 
närmast. För jag kan ju känna mig närmare pappa när vi väl umgås för att vi kan 
prata om tillexempel det som händer i mitt liv.” 

 
Personer med inslag av undvikande i sin otrygga anknytningsstil förklarade att de kunde 
prata om och berätta om händelser när de själva ville, med betoning på när de själva 
ville, vilket kanske handlar om att det inte skedde särskilt ofta. Vidare beskrev de att de 
hade svårt för att prata om känslor. Det kunde handla om att tala om känslor upplevdes 
som en mycket personlig angelägenhet. En annan förklaring var att om de uttryckte sina 
känslor för en person så blev de samtidigt sårbara. Det framkom tydligt en önskan om 
att framförallt deras föräldrar skulle veta mer om dem. En kvinna menade att det var 
normalt att inte vilja eller kunna anförtro föräldrarna sina tankar och känslor.  
 

”Jag fick höra av en kompis att jag typ såhär berättar vad som hänt: han gjorde 
såhär och hon gjorde så. Men jag berättar inte vad jag känner. Max kan jag säga 
att jag blev ledsen men inte så: jag blev ledsen för att han gjorde såhär eller för att 
jag kände såhär. Det känns jätte personligt.” 
 
”Det kanske är en normal relation man har med sin pappa om det är folk som är 
nära med, han vet nog inte så mycket om mig egentligen /…/ Jag tror att jag 
skulle vilja att han visste mer om mig” 

 
Personer med en ängslig eller ambivalent otrygg anknytningsstil utan inslag av 
undvikande beskrev sig själva som väldigt öppna med sina vänner, partners och ena 
föräldern (inte båda), i likhet med den trygga gruppen som också såg sig själva som 
öppna personer. Det nämndes, till skillnad från den trygga gruppen, att anförtro sina 
tankar och känslor bör göras med försiktighet. Andra nämnde att de var öppna med sina 
vänner och partners men inte med sina föräldrar. Dessa kvinnor tycktes ha en önskan 
om att anförtro sina tankar och känslor till sina föräldrar. Att vara nära någon ansågs 
handla om att anförtro sig till den personen. I dessa fall beskrev kvinnorna att det kunde 
uppstå en del att irritation och ilska i kontakten med föräldrarna. 
 

”Det är en konstig relation för mamma är verkligen mamma alltså i den 
bemärkelsen att vi inte har någon kompis nivå i vår relation, vi kan prata om saker 
men det nämns ofta lite snabbare /…/ ingen av oss är bekväma med det/…/ Det är 
liksom lite jobbigt det här med att vi inte umgås, jag blir ofta irriterad på henne 
/…/ jag kan se på mina vänner som har en annan relation till sin mamma och kan 
vara avundsjuk på det” 

 
Kvinnorna i den trygga gruppen kunde anförtro sig till sin omgivning i större 
utsträckning än den otrygga gruppen. De flesta personer med en trygg anknytningsstil 
upplevde att de kunde och ville anförtro sina tankar och känslor till både sin mamma 
och pappa. En del ansåg att de kunde prata mer med den ena och mindre med den andra. 
Det tycktes som att det handlade om en nivåskillnad snarare än att inte alls anförtro sig 
till den ena föräldern, som var fallet i den otrygga gruppen. Nivåskillnaden tenderade i 
vissa fall handla om att de kunde prata mer om det känslomässiga med mamman. En del 
av kvinnorna med trygg anknytning beskrev att de också delgav sina känslor och tankar 
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till syskon, vänner och partners. Utöver det beskrev en del att de också delade med sig 
av tankar och känslor med morföräldrar vilket inte nämndes i den otrygga gruppen. De 
trygga kvinnorna kunde och ville anförtro sina tankar och känslor till sina vänner som 
ett extra komplement, då de flesta nämnde att de kunde anförtro sig till de flesta i sin 
familj också, till skillnad från några personer med en otrygg anknytningsstil. De flesta 
trygga kvinnorna kopplade ihop sin likhet med andra människor som en förutsättning 
för att kunna eller vilja prata om saker och ting med dem. De ansåg också att anförtro 
sina tankar och känslor till en person innebar en upplevd närhet till personen. Samma 
uppfattning kring likhet och närhet rådde i den otrygga gruppen. 
 

”Jag brukade komma hem från skolan och: nu har det här och det här hänt, det här 
betyget har jag fått och det och det och den läraren och sådär. Så det tror jag att 
jag har ett väldigt behov av att få prata av mig med mamma. Prata om allt liksom 
hela tiden. Vi kunde sitta uppe hela nätterna!” 

 
Anknytningsspecifika livshändelser 
Samtliga personer med en otrygg anknytningsstil hade varit med om livshändelser som 
torde ha påverkat anknytningen negativt. Det viktigaste var att föräldrar skilde sig under 
deras uppväxt. Ingen beskrev skilsmässan som något positivt. Skilsmässan innebar ofta 
separation från en av föräldrarna, oftast pappan, vilket i sin tur innebar en försämrad 
eller ingen kontakt med den frånvarande föräldern. Samtliga intervjupersoner menade 
att dessa separationer hade påverkat dem negativt. Merparten av skilsmässobarnen hade 
under uppväxten innan skilsmässan bott med båda sina föräldrar De kan således haft 
möjlighet att skapa känslomässiga band med båda. Efter skilsmässan där ena parten 
försvinner, har det känslomässiga bandet med ena anknytningspersonen påverkats 
negativt vilket kan ha påverkat kvinnans nuvarande otrygga anknytningsstil. Ett annat 
exempel på en negativ anknytningsspecifik livshändelse beskrevs vara separation från 
de biologiska syskonen. 
 

”Senare bestämde vi med pappa att vi skulle så här ses regelbundet en gång i 
veckan och det har inte blivit av /…/ jag träffar nästan aldrig pappa och dem.” 

 
Kvinnorna med en trygg anknytningsstil sade sig inte ha upplevt negativa 
anknytningsspecifika livshändelser med sina föräldrar som kunde ha lett till en negativ 
förändring av de känslomässiga banden till dem. I de flesta fall fanns ingen beskrivning 
om förändrad kontakt med någon av föräldrarna. Däremot fanns andra beskrivningar om 
skilsmässor vilket lett till att kontakten till den ena föräldern, fäderna, blivit något 
försämrad men den beskrevs inte som dålig eller mindre regelbunden. 
 

”Jag tror att vi kände oss väldigt övergivna att pappa valde henne framför oss, 
vilket han kanske inte gjorde men det var i alla fall vad vi kände. Men alla har vi 
fortfarande bra kontakt med pappa, vi kan prata och så det är inte stelt och så.” 

 
Andra separationer bland kvinnor med en trygg anknytningsstil var att mor- och/eller 
farföräldrar hade gått bort. Förlusterna upplevdes stora och jobbiga och efterlämnade 
tomhet. Kvinnor med en otrygg anknytningsstil nämnde kort förluster av sina mor- och 
farföräldrar. Men de talade inte om den känslomässiga betydelsen av förlusten vilket 
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skiljde dem från den trygga gruppen. En del av de trygga kvinnorna berättade att de inte 
varit med om några anknytningsspecifika förluster alls. 
 
Primära anknytningspersoner   

Tillgänglighet och närhet. 
Många av intervjupersonerna med en otrygg anknytningsstil beskrev att de hade 
bristande kontakt med sina föräldrar, i de flesta fall med sina pappor. I något fall 
handlade det om mamman. De ansåg sig därför över lag vara närmare sin mamma än sin 
pappa. En kvinna med en ambivalent anknytningsprofil med inslag av mycket 
ängslighet kände sig inte nära någon av sina föräldrar. Hon hade levt med styvföräldrar, 
men det visade sig att de endast var tillgängliga på ett ytligt fysiskt plan, inte på ett 
djupare psykiskt plan. Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil beskrev separationerna 
från den frånvarande föräldern som negativ. Anledningarna till, eller konsekvenserna av 
separationerna påverkade kvinnorna negativt. Det fanns en genomgående känsla hos 
personerna att de saknade den frånvarande föräldern.  
 

”Jag misstänker att det är då man lär sig att offra saker för en annan individ i 
föräldrarollen och den har han inte tagit, han har inte axlat den.” 

 
”Mer närhet eller det kanske är luddigt att säga men mer en vardag som jag säkert 
har saknat med honom som gjort att man inte kommit nära.. så, en pappa som är 
tillgänglig och ställer upp mer.” 

 
Samtliga intervjupersoner från den trygga gruppen nämnde att båda deras föräldrar varit 
fysisk och psykiskt tillgängliga för dem under hela uppväxten och även i de fall där 
skilsmässa hade ägt rum. Det fanns ingen beskrivning av att de hade haft bristande 
kontakt med ena eller båda sina föräldrar. 
 
Beskrivningar av föräldrarna som anknytningspersoner. 
Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil tillskrev sina fäder negativa egenskaper och 
mödrarna med positiva sådana. Om intervjupersonen hade separerats från sin mamma så 
beskrevs mamman som känslomässigt instabil. Majoriteten beskrev sina fäder som 
lättirriterade och oberäkneliga. En del av kvinnorna beskrev att pappan ofta var arg, 
känslokall, svår att leva med och snäll men bara när andra människor var med. Vidare 
beskrevs att pappan var rolig, instabil, snål och virrig.  
 

”Han var typ grinig eller han kan vara elak utan att han förstår det riktigt. Om han 
är på dåligt humör så ska han göra alla andra sura också.” 

 
Kvinnorna med en trygg anknytningsstil tillskrev båda sina föräldrar positiva 
egenskaper, till skillnad från den otrygga gruppen. De berättade att pappan var jätte 
snäll, beräknelig och kärleksfull. Pappan tillskrevs i vissa fall några negativa 
egenskaper. Dock beskrevs de negativa egenskaperna i en lättsam ton. Det förekom 
även negativa beskrivningar av mamman. Dessa negativa egenskaper sattes då alltid i 
sammanhang med positiva sådana. 

 
”Mamma har ett hett temperament men hon vill alltid vårt bästa /…/ Pappa har 
jätte dålig humor, han tycker att han är rolig fastän han inte är det.” 
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Föräldrarnas relation till varandra. 
Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil skildrade relationen mellan föräldrarna som 
dålig. Negativa aspekter av föräldrarnas inbördes relation återgavs. Exempel var att 
föräldrarna bråkade mycket under intervjupersonernas uppväxt. Bråken beskrevs i en 
del fall vara anledningen till att föräldrarna skilde sig. I andra fall beskrevs den dåliga 
relationen mellan föräldrarna bero på pappans negativa egenskaper. Kvinnorna med en 
trygg anknytningsstil menade att relationen mellan föräldrarna var bra. Trots om en 
skilsmässa mellan föräldrarna hade ägt rum så upplevdes relationen mellan dem ha varit 
bra.  
 

”Sen de skilde sig har de haft världens sämsta relation. De kommer inte överens 
överhuvudtaget. I början trodde de att de skulle göra det men de slutade med att 
de bråkade hela tiden.” 

 
”Förvånansvärt bra om man jämför med andra skilda föräldrar, de kan prata med 
varandra och alla kommer överens med alla alltså mammas sambo och pappas fru 
också, de är inte bästa vänner men det funkar.” 

 
Anknytningsrelationen till mamman. 

Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil beskrev sin relation till mamman som 
välfungerande. Relationen tycktes ha varit bra under hela intervjupersonens uppväxt. I 
något enstaka fall var relationen med mamman bättre nu än förr. Kvinnorna ansåg att 
deras mödrar brydde sig om dem. Saknaden av den frånvarande föräldern kunde 
däremot påverka intervjupersonens relation till mamman på ett negativt sätt. 
Exempelvis hade mamman höga krav på sig att fylla det tomrum som den andra 
föräldern efterlämnade. Irritation, besvikelse och känsloutbrott kunde därför uppstå i 
relationen mellan dem. En annan upplevelse var att det kändes bra att åtminstone ha ena 
föräldern närvarande i de fall där den andra var frånvarande. I det fall där den 
biologiska mamman inte var närvarande eller tillgänglig under den otrygga 
intervjupersonens uppväxt så beskrevs den relationen ha varit präglad av rädsla för att 
eventuellt få skäll för saker och ting. Relationen tycktes också ha varit präglad av 
upplevelsen av att inte våga vara sig själv. Idag beskrevs att relationen var bättre. I detta 
fall beskrevs också relationen till styvmamman som negativ.  
 

”Den (relationen) har alltid varit som två föräldrar hela tiden. Jag älskar henne 
jättemycket och vi har en väldigt tight relation men vi har väldigt lätt för att bli 
besvikna på varandra eller jag blir väldigt lätt besviken på henne så hon har 
väldigt höga krav på sig att leva upp till båda föräldrarollerna.” 

 
”Det var ganska stelt mellan oss, känsligt, mycket tjafs, mycket hat, jag kände mig 
inte riktigt älskad, det kändes ytligt och fejkat.” 
 

I likhet med den otrygga gruppen tenderade kvinnorna med en trygg anknytning ha en 
bra relation till sina mödrar. Det tycktes finnas en inneboende vetskap och känsla hos 
intervjupersonerna av att mamman skulle finnas tillgängliga för dem även i framtiden.  
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”I perioder hörs vi varje dag annars varannan dag. Vi ses minst en gång i veckan. 
Det finns nog ingenting jag inte skulle kunna fråga om, be om, prata om. Jag vet 
att det alltid kommer att vara så, jag känner verkligen det.” 
 
”Relationen är värsta djup /…/ hon har alltid varit bra för hon har alltid hjälpt mig 
med allt /…/ vi har en jättebra kontakt /…/ Hon ger mig väldigt väldigt mycket 
kärlek.” 

 
Anknytningsrelationen till pappan.  

Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil beskrev sin relation till pappan som mindre 
bra, men att den hade varit bättre när de var yngre. Ett exempel var uppfattningen om att 
pappan tycktes vilja gå vidare med ett nytt liv och lämna sin ”gamla” familj bakom sig. 
En del beskrev att de inte hade någon relation alls till sin pappa. Andra beskrev att de 
sällan sågs och uttryckte det på följande sätt följande; ”Jag träffar nästan aldrig pappa 
och dem”. Det fanns en upplevelse bland kvinnorna att de var ansvariga för kontakten 
med pappan. Om inte de hörde av sig till honom så skulle de inte ha någon kontakt alls. 
Vidare beskrevs relationen som ytlig, otrygg och prestationspräglad. Det sistnämnda 
gällde specifikt för en kvinna som fick höga poäng på sakorienteringsskalan.  
 

 ”Där är ju jag mer givande alltså mer ser till att jag ringer, jag fräser inte av 
honom.” 
 
”Väldigt ytlig. Väldigt väldigt ytlig. Väldigt presterande, man var tvungen att hitta 
på något att prata om, det fanns inte de där gedigna banden mellan oss /…/ han är 
svår att leva med väldigt känslokall och egen.” 

 
Samtliga intervjupersoner med en trygg anknytning beskrev relationen till fäderna som 
bra. De berättade att pappan alltid fanns där för dem och att pappan älskade dem. 
Däremot tenderade pappan inte att visa denna kärlek i lika stor utsträckning som deras 
mamma gjorde. Relationen till pappan beskrevs inte heller ha samma djupa nivå som 
deras relation till mamman. Det kan vara värt att notera att relationen till pappan aldrig 
beskrev som dålig, till skillnad från hur personerna med en otrygg anknytningsstil 
beskrev relationen till sina pappor.  
 

”Vi märker att det är vi som är viktiga /…/ Den är bra, om man dock ska jämför 
med mamma så har mamma alltid varit den här jätte kärleksfulla och visar och ger 
upp allt för oss och det vet jag att pappa gör också men han är mer manlig och lite 
fyrkantig /…/ Jag tycker verkligen om honom, jag får ut helt olika saker från 
dem.” 

 
Andra anknytningspersoner 

Syskon som anknytningspersoner. 
Många av intervjupersonerna med en otrygg anknytningsstil upplevde att de hade en 
nära kontakt till sina helsyskon. Syskonen upplevdes som stöd i händelser de upplevt 
tillsammans. Kvinnorna beskrev att känslan av närhet till sina syskon berodde på 
upplevd likhet med dem. Kvinnorna berättade att de bråkade mycket med sina syskon 
under uppväxten. Bråken förklarades bero på deras upplevda närhet till dem. En av 
kvinnorna beskrev att hon kände sig väldigt olik sina syskon som hon växte upp med. 
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Samtidigt menade hon att hon kände större likhet mellan henne och de biologiska 
syskonen som hon inte växte upp med. Relationen mellan de otrygga kvinnornas syskon 
och föräldrar tenderade att se ut som kvinnornas egen relation till föräldrarna.  
Relationerna beskrevs som mindre bra för dem med en otrygg anknytningsstil. 
Syskonen hade också en frånvarande förälder, liksom de själva. Anledningen tenderade 
också vara densamma som för intervjupersonerna.  
 

”Mycket tror jag det är för att min bror har offrar saker för att hjälpa pappa, att 
han visar att han finns där och så. Jag tycker att pappa är en ganska självisk pappa 
så han tycker det är viktigt med att folk visar honom kärlek och sånt. Det har 
säkert varit problemet från min brors sida som också har varit problemet för mig 
att pappa inte riktigt funnits där och så. Så de har haft en komplicerad relation.” 

 
Samtliga kvinnor med en trygg anknytningsstil beskrev att deras relation till sina 
helsyskon var bra. Exempel var att de hade roligt tillsammans, gjorde saker ihop, hördes 
av kontinuerligt, och att de hade en bra och regelbunden kontakt både med sina styv- 
och halvsyskon. I likhet med den otrygga gruppen så beskrev de trygga kvinnorna att de 
kände en likhet med sina syskon. Detta tycktes även för dem vara en anledning till att de 
kände sig nära sina syskon. Kvinnorna berättade att de bråkade mycket med sina syskon 
under uppväxten. Bråken förklarades, i likhet med den otrygga gruppen, bero på deras 
upplevda närhet till dem. Relationen mellan de trygga kvinnornas syskon och föräldrar 
tenderade att se ut som kvinnornas egen relation till föräldrarna.  Relationerna var goda. 
I flera fall beskrev kvinnorna att syskonens relation till mamman var starkare och 
närmare än relationen till pappan; ”Jag tror även att både min syster och min bror har 
bäst relation med mamma.” Dock menade de att de fortfarande hade en bra relation till 
pappan. I en del fall fanns skillnader mellan syskonens relation till föräldrarna och 
intervjupersonens relation till dem. Ett exempel var att systern upplevdes vara närmare 
mamman. Anledningen var att de upplevdes ha mer gemensamt. 
 

”Väldigt bra och vi vet vart vi har varandra, vi hörs kontinuerligt /…/ Kontakten 
mellan oss är väldigt bra, vi hörs inte hela tiden men det känns inte som att vi 
behöver det utan vi vet var vi har varandra.” 
 
”Vi bråkar ju väldigt mycket men samtidigt blivit väldigt nära varandra /…/ vi 
bråkar mycket fortfarande men vi har blivit mycket närmare, jag tror det beror på 
att vi blivit rätt likgamla och vi är nu på samma våglängd.” 

 
Äldre generationen som anknytningspersoner. 

I de fall där kvinnorna med en otrygg anknytningsstil hade frånvarande fäder så var inte 
heller farföräldrarna närvarande. Fanns mödrarna närvarande, fanns ofta även 
morföräldrarna tillgängliga. Däremot beskrev en kvinna att farmodern var betydelsefull. 
I detta fall rörde det sig om en kvinna som separerades från sin mamma och inte från sin 
pappa som de övriga otrygga kvinnorna i studien. En beskrivning var att både mor och 
farföräldrar var i livet men det nämndes inget om någon av dem. 
 

”Farfar hade jag ingen kontakt med han var som pappa alkoholist. Honom hade 
jag väldigt lite kontakt med och gillade inte honom så mycket.”  
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”Eftersom pappa kommer från England så har de, hela pappas släkt bott i England 
så jag har varken träffat farfar eller farmor.” 

 
Kvinnorna med en trygg anknytningsstil hade en god och nära relation till de flesta av 
sina mor- och farföräldrar. Däremot fanns det variationer i vilka av mor- och 
farföräldrarna som intervjupersonerna ansågs sig närmast. En uppfattning var att 
personen hade en närmare relation med farföräldrarna, en annan beskrev att 
farföräldrarna inte fanns med under hennes liv. I det fallet fanns däremot morföräldrarna 
närvarande. I andra fall beskrev deltagarna att de inte hade en bra kontakt med sina 
morfäder.  
 

”Mormor och morfar bodde tio minuter härifrån gångavstånd /…/ Morfar var 
liksom en annan fadersgestalt en manlig liksom /…/ Så jag har alltid kunnat gå 
förbi dem efter skolan, dörren stod alltid öppen /…/ Jag har haft bra kontakt med 
alla äldre.” 

 
Vänner som anknytningspersoner 

Vänskapsupplevelse och tillgänglighet. 
Det fanns många likheter mellan den trygga och otrygga gruppen vad gällde deras 
vänskapsupplevelser. De flesta från båda grupperna ansåg att de hade en stor 
vänskapskrets. Vännerna tycktes vara viktiga för samtliga kvinnor. Merparten i båda 
grupperna beskrev att de hade många nära vänner som de hade regelbunden kontakt 
med. De beskrev också att de hade en del bekanta vänner. De flesta från båda grupperna 
upplevde sig vara nära vissa vänner trots att de inte hördes av så ofta, speciellt personer 
de känt länge. Samtliga i båda grupperna upplevde att de hade en god relation till sina 
vänner. De beskrev också att vännerna fanns där och ställde upp för varandra. De flesta 
från båda grupperna beskrev att de hade känt de flesta av sina vänner redan från 
barndomen. De beskrev även att en del nya vänskaper hade utvecklats genom åren. 
 
Överlag upplevdes båda gruppernas vänskapskretsar som positiva. Däremot fanns en 
känsla av osäkerhet bland de otrygga personerna vad gällde vänskapsrelationerna. 
Tvivel fanns bland deltagarna kring möjligheten att vänner inte skulle finnas tillgängliga 
även framtiden. Bland de trygga personerna tenderade det inte att råda några tvivel om 
vänners tillgänglighet varken i nuläget eller i framtiden. De trygga personerna tycktes 
ha en känsla av att de var omtyckta av sina vänner. Detta nämndes inte i den otrygga 
gruppen. 
 

”Eftersom vi är så nära vänner så känns det som om även fast de flyttar så vet vi 
att vi är vänner ändå och att det kommer vara likadant tills att de kommer 
tillbaka.” 

 
”Jag känner mig inte jättesäker med mina vänner /…/ vill folk vara med en, är 
man omtyckt?” 

 
Tillit och öppenhet. 

Majoriteten av de otrygga deltagarna, speciellt personer med inslag av undvikande i 
deras anknytningsprofil, lade stor vikt vid betydelsen av att kunna lita på sina vänner. 
Ingen i den trygga gruppen nämnde betydelsen av att lita på sina vänner.  
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Kvinnorna ombads berätta hur de trodde att deras vänner skulle beskriva dem. De 
otrygga ängsliga eller ambivalenta kvinnorna svarade att vännerna skulle beskriva dem 
som öppna, lätta att lära känna och lätta att komma nära. Detta var i likhet med hur 
vänner till de trygga personerna troddes beskriva dem. Skillnaden tycktes vara att den 
otrygga gruppens öppenhet tycktes vara ett extremt förhållningssätt med ett starkt 
beroende av att skapa och upprätthålla relationer till andra människor. En del vänner 
troddes beskriva dem som alltför självuppoffrande i relationen. Intervjupersonen 
beskrevs också ge för mycket av sig själv.  
 

”Jag är väldigt beroende av att vara omtyckt av andra så jag har ansträngt mig 
sjukligt mycket för andra och anpassat mig, jag har ju lyckats också många gillar 
att vara med mig tror jag /…/ Jag kan bli väldigt intensiv med vissa människor.” 

 
Separation. 

Samtliga kvinnor från den otrygga gruppen berättade att de hade kvar alla sina vänner 
de skaffat genom livet. De flesta i den trygga gruppen beskrev däremot att de hade 
förlorat kontakten helt och hållet med någon eller några vänner. Uppbrotten som de 
trygga personerna beskrev ansågs inte som några större förluster för dem, utan snarare 
något som gynnade dem själva till att må bättre. Anledningarna var att vännen betedde 
sig dåligt, att relationen var påfrestande eller att intervjupersonen inte upplevde sig fått 
ut något av relationen. Detta var inget som nämndes av kvinnorna i den otrygga 
gruppen.  
 

”En tjej gjorde dumma saker mot mig och mot många andra så då kände jag att 
jag inte ville vara hennes kompis längre för jag fick inte ut något av det själv så.” 
 
”En killkompis som var jätte nära men som jag inte ser som en stor förlust utan 
mer att det är skönt för han var väldigt påfrestande och hade många problem med 
sig själv och ville träffas hela tiden med mera.” 

 
Partner som anknytningsperson 
Det fanns en tydlig skillnad mellan personerna inom den otrygga gruppen vad gällde 
upplevelser av kärleksrelationer. Personer med inslag av undvikande i sin otrygga 
anknytningsstil menade att deras kärleksrelationer aldrig hade varit seriösa. 
Anledningarna var att de själva ansåg att relationerna gått för fort fram eller att det 
oftast skedde missförstånd mellan parterna. Andra anledningar var rädsla för att bli 
sårad eller avvisad, att inte bli bekräftad, att intervjupersonen var feg, blyg eller oftast 
nervös. Orsakerna beskrevs vidare bero på problem i relationen med papporna. Specifikt 
berodde det på bristande bekräftelse från pappan. Att se oseriöst på relationen tycktes 
vara en strategi för att undvika en kärleksrelation. En annan strategi tycktes vara att 
sätta för höga, ouppnåbara krav på partnern för att således undvika skapandet av en 
relation. En tredje strategi tycktes vara att aktivt, säkerligen omedvetet, stänga av 
eventuella känslor för den potentiella partnern. Detta för att undvika att eventuellt bli 
sårad av någon som de knutit an till.  
 

”Det har varit såhär otur för just när det ska bli seriöst så ska jag åka bort så har 
det hänt något och blivit missförstånd.” 
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”Jag är alltid jätte nervös när det kommer till killar, jag kan bli jätteblyg och tar 
allt jätte oseriöst för att jag är så rädd för att bli ledsen. Jag har mer lite som flirtar 
och bara träffar killar några månader men det har aldrig kommit till något seriöst, 
det är lite tråkigt men förhoppningsvis kanske det ändrar sig.” 

 
Kvinnorna med en mer otrygg ängslig eller ambivalent anknytningsprofil hade gått in i 
flera och långa seriösa kärleksrelationer. Dessa kvinnor berättade att de nästan alltid 
hade relationer, att de höll i sina relationer hårt, att de var relationssökande samt att de 
hade ett stort behov av att vilja ha närhet och att träffa någon. Vidare berättade de att de 
sökte trygghet i sina relationer. De nämnde också att de var beroende av att skapa och 
upprätthålla relationer. Kärleksrelationer tycktes vara ytterst viktigt för dessa kvinnor. 
Vidare kan det vara anledningen till att de upplevde separationer från kärlekspartners 
som mycket jobbiga. Kvinnorna med en otrygg ängslig eller ambivalent anknytning 
tenderade att ha kärleksrelationer trots att relationerna var destruktiva. I vissa fall 
beskrev intervjupersonen själv att relationen var destruktiv. Samtidigt kunde hon inte 
förstå att hon stannade kvar i relationen.  
 

”Tillslut gjorde han slut och jag kände att det var det värsta som kunde hända, jag 
trodde att jag skulle dö liksom, jag var helt ensam för första gången.” 

 
”Jag har varit förvånad att jag varit kvar i det. Mina vänner har ställt ultimatum att 
jag måste avsluta att de inte känner igen mig, så det har varit destruktivt och jag är 
fortfarande lite kvar i det.” 

 
Samtliga kvinnor med en trygg anknytningsstil hade haft en kärleksrelation. Vissa hade 
haft någon enstaka och andra flera. Vissa relationer hade varit långa och andra korta. 
Någon kvinna beskrev att hon alltid hade varit i en kärleksrelation. Ingen beskrev några 
svårigheter med att ingå i relationer, vilket personer från den otrygga gruppen beskrev. 
Däremot berättade en intervjuperson att hon blev tillsammans med sin partner trots att 
hon inte var kär i honom.  
 
Karaktäristiskt för kvinnorna i studien med en trygg anknytning beskrev att deras 
kärleksrelationer var och hade varit ”jättebra”. Andra beskrev att kärleksrelationen 
ibland var upp och ibland ner. En del intervjupersoner berättade att relationen var 
mindre bra mot slutet. I dessa fall valde intervjupersonen att avsluta relationen. Olika 
separationer från sina partners berodde på att intervjupersonerna själva ville må bättre. 
Orsakerna till separationerna var exempelvis att partnern ansågs vara alltför beroende av 
intervjupersonen, att partnern hade problem med att visa sina känslor eller att partnern 
hade mycket problem med sig själv som han behövde ta itu med. I det senare fallet lades 
problemen mestadels över på henne. Andra anledningar var att det fanns mycket 
problem i relationen, att de låg på olika stadier i livet eller att de var olika som personer. 
I vissa fall gjorde partnern slut. I dessa fall beskrevs det bero på partnerns otrohet eller 
att partnern kände sig för ung för en seriös relation. 
 

”Jag ledsnade på honom för han blev så trött jämt, visade inte någon uppskattning, 
det stod still /…/ Då tänkte jag att han inte var bra för mig så då gjorde jag slut. 
Det var ett jobbigt uppbrott, jag gjorde det för min skulle men jag ville egentligen 
inte för jag tyckte om honom.” 



 

25 

Återstående anknytningsspecifika personer 
Det visade sig att den otrygga gruppen lade stor anknytningsspecifik betydelse vid 
familjevänner, deltagarens styvmödrar eller bästa vännens mamma där deltagaren kunde 
få den kärlek, närhet, tröst, glädje och omsorg som hon inte upplevde sig få från sina 
föräldrar. Intervjupersonerna tycktes kompensera för det de saknade hos sina föräldrar 
genom att knyta an till andra tillgängliga personer. Många i den trygga gruppen beskrev 
att det fanns flera familjevänner och andra viktiga personer i deras liv. Dessa ansågs 
däremot inte vara av anknytningsspecifik betydelse för intervjupersonerna. Detta 
tycktes bero på att de tenderade ha sina föräldrar tillgängliga för deras behov av kärlek, 
att få tröst och omsorg. 
 

”Det skulle vara mamman i min kompis familj, det var som en oas där jag kunde 
gå och leka och vara barn, där kunde jag gråta ut och bli accepterad för den jag 
var. Hon var som en extra mamma när jag var där och tog hand om mig.” 

 
Sammanfattningsvis var det sju huvudteman som framträdde ur intervjumaterialet; 
uppväxtvillkor, support-seeking, primära anknytningspersoner, andra 
anknytningspersoner, vänner som anknytningspersoner, partner som anknytningsperson, 
samt återstående anknytningsspecifika personer. 
 
 

Diskussion 
 

Det övergripande syftet var att få en djupare förståelse för kvinnors olika 
anknytningsstilar. Ett mer specifikt syfte var att undersöka vad som karaktäriserade 
kvinnor som erhöll olika värden på ASQ dvs. personer med olika anknytningsstil. Vilka 
likheter och olikheter fanns mellan individer som erhöll olika värden på ASQ med 
avseende på bakgrund, uppväxtvillkor och anknytningsrelationer. Ett ytterligare syfte 
var att ta reda på vilka faktorer som underlättade respektive försvårade en viss 
anknytningsstil. 
 
Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil beskrev fler negativa upplevelser av sin 
uppväxttid och än de som bedömts som trygga. De i sin tur beskrev en inre subjektiv 
upplevelse av att ha haft en bra, trygg och lycklig uppväxttid. Skillnaden mellan 
kvinnorna med ängslig eller ambivalent anknytningsstil och undvikande sådan var vad 
de återgav av och hur de skildrade uppväxttiden. Kvinnorna med en undvikande 
anknytning gav negativa beskrivningar av sin uppväxt men inga känslobeskrivningar till 
händelserna. Kvinnorna med en ängslig eller ambivalent anknytning beskrev en negativ 
och jobbig känsla inom sig i samband med tankar kring sin uppväxt men kunde inte 
beskriva specifika händelser.  
 
Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil tenderade att ha en familjesituation som 
präglades av en eller flera negativa anknytningsspecifika livshändelser. De som 
bedömdes som otrygga hade upplevt fler separationer från någon av föräldrarna än de 
som bedömdes som trygga. Föräldrarna som kvinnorna separerats ifrån beskrevs i 
negativa ordalag. Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil uppgav att de hade känt 
saknad över att inte ha haft sina föräldrar tillgängliga. De kvinnor som bedömdes ha en 
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trygg anknytningsstil uppgav att de hade haft goda och oförändrade 
anknytningsrelationer oftast med båda föräldrarna, 
 
Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil tycktes mestadels ha haft sig själva som tröst 
och stöttepelare. De uppgav att kunna anförtro sig, bli stöttad och tröstad av någon 
annan innebar en viss närhet till den personen, vilket även den trygga gruppen ansåg. 
Samtidigt ansåg de otrygga kvinnorna att de hade få andra nära personer som de kunde 
anförtro sig åt. Vidare tolkades det som att de fanns en upplevelse bland de otrygga 
kvinnorna att de inte kände lika stor närhet till andra personer i jämförelse med den 
trygga gruppen. Kvinnorna med en trygg anknytningsstil uppgav att de kunde få stöd 
från föräldrarna. Att bli stöttad, tröstad och att kunna anförtro sina tankar och känslor 
till någon annan är betydelsefullt för skapandet eller upprätthållandet av en trygg 
anknytningsstil. Kvinnorna med en otrygg undvikande anknytningsstil hade sannolikt 
samma behov av nära och kära som alla andra, men då dessa inte fanns till hands, hade 
de på olika sätt förträngt detta behov. Kvinnorna med en otrygg ängslig eller ambivalent 
anknytning lade stor vikt vid att ha vänner och kärlekspartner för att bli tröstade, 
stöttade och att ha någon att anförtro sig åt. Vänner och kärlekspartners fick på så sätt 
bli substitut för de känslomässigt frånvarande föräldrarna.  
 
Kvinnor med en otrygg anknytningsstil hade ofta frånvarande fäder. I dessa fall var inte 
heller farföräldrarna närvarande. Fanns mödrarna närvarande så fanns ofta även 
morföräldrarna tillgängliga.  Relationen till morföräldrarna beskrevs som god. För 
kvinnorna med en trygg anknytningsstil gick det inte att urskilja något särskilt mönster i 
vilken mån far- eller morföräldrarna fanns tillgängliga eller inte. Det som kan sägas var 
att de flesta från den äldre generationen fanns tillgängliga för trygga personer och att 
relationen dem emellan var god. Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil hade 
föräldrar vars inbördes relation upplevdes som dålig, medan kvinnorna med en trygg 
anknytningsstil hade föräldrar vars relation upplevdes som väl fungerande. Detta 
resultat stämmer väl överens med tidigare studier, som visat att individer som växt upp 
med föräldrar som har en väl fungerande relation tenderar att ha större chans att 
utveckla en trygg anknytningsstil än individer som växt upp med mindre bra sådan 
(Broberg et al., 2006). Relationen mellan kvinnornas syskon och föräldrarna tenderade 
att se ut som kvinnornas egen relation till föräldrarna.  Som väntat var relationerna 
dåliga för dem med en otrygg anknytningsstil och goda för dem med trygg sådan. 
Samtliga kvinnor, oavsett anknytningsstil, ansåg att de hade goda relationer med de 
flesta av sina syskon (speciellt till de som hade samma mamma och pappa).   
 
Vänskapsrelationernas kvantitet och kvalitet samt relationernas varaktighet var 
desamma för kvinnorna med otrygg respektive trygg anknytningsstil. 
Vänskapsrelationerna upplevdes som positiva oavsett anknytningsstil. Kvinnorna med 
en otrygg anknytningsstil upplevde däremot större osäkerhet än trygga kvinnor på 
vännernas tillgänglighet i framtiden. Anknytningsstil tycktes däremot ofta påverka 
kärleksrelationerna. Kvinnorna med en otrygg anknytningsstil hade svårare att ingå i 
kärleksrelationer samt att förhålla sig till sina partners i relationen och till relationella 
separationer. Här fanns mer påtagbara skillnader mellan kvinnorna med otrygg 
undvikande respektive otrygg ängslig och ambivalent anknytningsstil, som diskuteras 
närmare nedan.  
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En negativ anknytningsspecifik förändring som sker under individens uppväxt kan 
antingen skapa och/eller upprätthålla en otrygg anknytningsstil. Resultaten pekar på att 
om kvinnorna hade en god relation till sina föräldrar, och att denna varade under hela 
uppväxten, underlättade det för dem att skapa och/eller upprätthålla en trygg 
anknytning. Om däremot endast den ena eller ingen av föräldrarna fanns fysiskt eller 
psykiskt tillgänglig under uppväxttiden tycktes det försvåra anpassningen till en trygg 
anknytning. Om möjligheten finns för individen att använda sina föräldrar som stöd och 
tröst och till vilka de kan anförtro sina tankar och känslor kan det underlätta 
utvecklingen av en positiv anknytning. Om vänskapsrelationer och kärleksrelationer är 
goda kan dessa till en del kompensera för dåliga relationer med föräldrar, syskon eller 
mor- och farföräldrar. Resultaten från denna studie visade att båda föräldrar hade stor 
betydelse för vilken anknytningsstil de intervjuade kvinnorna hade, vilket ligger i linje 
med Bowlbys (1994) teorier. Bowlby menade att separationer från någon av barnets 
föräldrar väcker starka negativa reaktioner hos barnet. Detsamma gällde för kvinnorna i 
föreliggande studie.  Separationer från föräldrar, även senare under uppväxttiden tycktes 
ha negativ inverkan på kvinnornas utveckling. Waters et al., (2000) menade att om en 
persons anknytningstrygghet ska vara stabil genom livet så bör dennes föräldrars 
tillgänglighet förbli oförändrad. I föreliggande studie framkom att föräldrarnas 
tillgänglighet var förändrad för kvinnorna med en otrygg anknytning. Resultaten pekade 
på att föräldrarnas tillgänglighet, under alla perioder under uppväxttiden var av 
betydelse för anknytningstryggheten. Negativa anknytningsspecifika livshändelser kan 
påverka personers anknytningstrygghet (Waters et al., 2000).  
 
Som nämndes, kvinnor med en otrygg anknytningsstil hade ofta frånvarande fäder. I 
dessa fall var inte heller farföräldrarna närvarande. Fanns mödrarna närvarande så fanns 
ofta även morföräldrarna tillgängliga. De flesta från den äldre generationen fanns 
tillgängliga för trygga personer. Dessa resultat tycks stödja antaganden om att inre 
representationer överförs mellan generationer. Main med flera fann i en longitudinell 
studie att på det sätt som vuxna berättade om sina tidiga anknytningserfarenheter var 
relaterade till deras egna barns anknytning till dem själva (Broberg et al., 2006). Utifrån 
detta tolkas att de unga kvinnornas relation till sina föräldrar kan ligga i linje med hur 
deras tidiga anknytningsrelationer har sett ut. 
 
Separation från mamman påverkade kvinnornas anknytningsstil på ett negativt sätt, och 
så var även fallet när det gällde separation från papporna. Feeney och Noller (1990) 
fann i sin studie att separationer från mamman påverkade en persons anknytningsstil på 
ett negativt sätt. Däremot fann de inte tillräckligt empiriskt stöd för att separationer eller 
förluster av pappan påverkade individens anknytningsstil på liknande sätt, vilket 
framkom i föreliggande studie.  Detta skulle kunna förklaras utifrån kulturella 
skillnader. Till skillnad från andra länder så är Sverige ett av de samhällen som bäst har 
uppmärksammat jämställdheten mellan män och kvinnor. Bland annat gällande 
mammors och pappors lika betydelse för vårdgivande av barn (Scott, 1982, refererad i 
Haas, 1990). Sverige var ett av de första länderna i världen som bland annat lade stor 
betydelse vid pappors föräldraledighet under barnets första tid i livet. I USA har denna 
utveckling varit betydligt långsammare (Haas, 1990). Detta innebär att pappor i Sverige 
har möjligheten att vara mer närvarande under barnets första tid i livet än pappor i andra 
länder. Vidare har pappor då större möjlighet att utveckla känslomässiga band till sina 
barn. Som föreliggande studie visade att personer som kvinnorna hade känslomässiga 
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band till (speciellt föräldrarna), var personer som hade stor inverkan på kvinnornas 
anknytningsstil.  
 
Kvinnorna med en otrygg anknytning kunde inte söka stöd och tröst hos båda 
föräldrarna, och de kunde inte anförtro sina tankar och känslor både till dessa och till 
vänner och eventuell partner. Kvinnorna med trygg anknytningsstil kunde vända sig till 
sin omgivning för att få motsvarande stöd och tröst. Kobak och Sceery (1988) fann 
liknande resultat vad gällde skillnaden mellan trygga – otrygga personers förmåga att 
söka stöd, tröst och att anförtro någon sina tankar. De förklarade detta med att otrygga 
personer har inre regler som säger åt dem att söka faror i sin omgivning, vilket gör att 
de därför inte vänder sig till andra. De har mest erfarenheter av att de inte har kunnat 
vända sig till sina föräldrar för dessa ändamål. Vidare menade de att trygga personer har 
inre regler som tillåter individen att vända sig till personer de har ett känslomässigt band 
till. Kobak och Sceery fann att personer med en otrygg undvikande anknytningsstil 
varken tenderade att söka tröst, stöd eller att anförtro någon i sin omgivning. Resultaten 
från föreliggande studie visade också att kvinnorna förnekade betydelsen av att söka 
stöd och tröst samt att anförtro sig till sin omgivning. Bartholomew (1990) presenterade 
ett resonemang kring förnekandet av andra människors betydelse i dessa sammanhang. 
Han menade att det kunde vara en strategi för att undvika negativa känsloupplevelser 
som personerna tror kan uppstå om de söker stöd och tröst hos andra, eftersom de ofta 
hade fått uppleva många negativa erfarenheter i dessa sammanhang. Resultaten i 
föreliggande studie visade vidare att kvinnorna med en otrygg ängslig eller ambivalent 
anknytningsstil kunde söka tröst, stöd samt anförtro sina tankar och känslor till sina 
vänner eller partners, dock tolkades detta göras med ängslighet och osäkerhet. Däremot 
kunde de inte vända sig till sina föräldrar för dessa ändamål. Kobak och Sceery (1988) 
fann liknande resultat. Waters et al., (2000) fann att om en person får socialt stöd från 
sin omgivning så ökar anknytningstryggheten. Detta tolkas som att stöd och tröst 
funktioner i en anknytningsrelation underlättar för skapandet av en trygg anknytning. 
 
Bartholomew (1990) menar att en persons tidiga relationer med föräldrarna fungerar 
som mall för hur senare relationer ska se ut och fungera. Utifrån intervjuerna av de tio 
kvinnorna framkom att kvinnorna med en otrygg anknytningsstil tenderade att ingå i 
destruktiva kärleksrelationer. Resultaten i föreliggande studie visade att etablerandet av 
relationer och förhållningssätt, i framförallt kärleksrelationer, skiljde sig åt mellan 
kvinnorna med olika anknytningsstilar.  
 
Kvinnorna med en otrygg undvikande anknytningsstil hade problem med att ingå i 
relationer, framförallt i kärleksrelationer. Detta stämmer väl med Kobaks och Sceerys 
(1988) resultat samt Fraleys och Davis (1997) resultat, som visade att personer med en 
otrygg undvikande anknytningsstil var negativt associerade med tendensen att kunna 
etablera anknytningsrelationer med en partner eller en bästa vän. Dessa personer tycktes 
ta till olika strategier för att undvika relationer för att på så sätt undgå negativa 
relationsupplevelser, vilket kan förklaras av tidigare negativa anknytningserfarenheter 
med föräldrar eller andra betydelsefulla personer under uppväxten. I föreliggande studie 
nämnde undvikande personer betydelsen av att kunna lita på sina vänner, de nämnde 
också att de kunde lita på sin omgivning. Hazan och Shaver (1987) fann däremot att 
personer med en undvikande anknytningsstil hade svårt för att lita på människor. En 
möjlig förklaring till varför kvinnorna i föreliggande studie sade sig kunna lita på sin 
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omgivning kan vara att de förnekade sina inre tankar om att folk inte går att lita på. En 
annan kan vara att de faktiskt kunde lita på sina vänner, däremot inte på föräldrarna.  
 
Kvinnorna med en otrygg ängslig eller ambivalent anknytningsstil tenderade ha ett stort 
behov av att ingå i relationer med andra människor. Kärleksrelationerna tycktes vara 
präglade av osäkerhet och ängslighet på den andra partens tillgänglighet, vilket även var 
fallet i vänskapsrelationerna. Dessa resultat stämmer väl överens med Feeney et al., 
(1994) som också fann att relationerna som dessa personer var involverade i, ofta 
utmärktes av att de innehöll mycket ängslighet. Resultaten visade vidare att separationer 
från framförallt kärlekspartnern tycktes påverka ängsliga och ambivalenta personer 
starkt och negativt. Dessa resultat ligger i linje med Collins och Reads (1990) resultat 
som visade att ängsliga eller ambivalenta personer upplevde stark separationsångest. 
Dessa personer tenderade också att lättare och oftare bli involverade i kärleksrelationer. 
Liknande resultat fann Hazan och Shaver (1987) som visade att personer med en ängslig 
eller ambivalent anknytningsstil lättare blev emotionellt anknutna till sina partners 
vilket uttrycks enlig följande; ”Its easy to fall in love” (s. 518).  
 
Kvinnorna med en trygg anknytningsstil visade inga större problem med att ingå i eller 
att förhålla sig till sina relationer. Kvinnorna med en trygg anknytningsstil nämnde inte 
betydelsen av att ha kunnat lita på sin omgivning vilket tolkades som att de ansåg att 
tillit var en självklarhet i deras relationer, till skillnad från kvinnorna med en 
undvikande anknytning. Feeneys och Nollers (1990) resultat stödjer denna tolkning. De 
fann att personer med en trygg anknytning tenderade att lita på andra. Vidare visade 
kvinnorna med en trygg anknytningsstil inga större problem med eventuella 
separationer från sina partners, till skillnad från kvinnorna med en ängslig eller 
ambivalent anknytning.  
 
Det är viktigt att poängtera att anknytningsspecifika relationella erfarenheter under 
uppväxttiden inte är de enda faktorerna som kan förklara varför en person utvecklas i en 
riktning och inte i en annan. Anknytningsrelationer kan dock vara betydelsefulla för 
vilken riktning individens utveckling tar. De kan antingen fungera som skydd (trygghet) 
eller som riskfaktorer (otrygghet) för senare problematik. Det finns en rad andra 
faktorer som kan påverka individens personlighetsutveckling, som t.ex. genetisk 
känslighet eller socioekonomisk status. Det bör också poängteras att bara för att en 
person har en otrygg anknytningsstil så innebär det inte att personen alltid har eller 
kommer att få psykiska problem i sin vardag. De kvinnor som var otrygga beskrev dock 
att de hade någon form av problem i sin vardag, antingen i relation till sina föräldrar 
och/ eller i andra anknytningsrelationer framförallt i kärleksrelationer. Men det är 
viktigt att påpeka att barn som vuxit upp med endast sin mamma eller sin pappa, t.ex. på 
grund av att den ena föräldern gått bort, kan mycket väl utveckla en trygg 
anknytningsstil.  
 
Anknytningsstilar innebär, som Main (2000) uttrycker det;” a state of mind with respect 
to overall attachment history” (s. 1079). Det innebär att stilarna inte bör vara ett sätt att 
dela in människor i olika typer, som att vara en ”otryggt ängslig typ av person” eller en 
”otrygg undvikande typ”. Main menar också att vuxna inte är tryggt eller otryggt 
anknutna till skillnad från barn. Vuxna personer kan ha en trygg eller otrygg 
anknytningsstil. Detta uttryckte hon genom följande mening; ”security in adulthood is 
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not identified with any particular relationship” till skillnad från ”while an infant is only 
considered secure or insecure with respect to the particular person with whom is being 
observed” (s. 1079).  
 
Validitet och diskussion kring ASQ 
ASQ är ett väletablerat formulär som används både inom anknytningsforskningen men 
även kliniskt, inom psykiatrin. ASQ anses valid och innehåller en Lie-skala som mäter 
individens förmåga att svara på samma sätt på liknande påståenden (Håkansson & 
Tengström, 1997). Ett sätt att söka att kontrollera för tillförlitligheten i 
självskattningsformuläret var att använda sig av Lie skalan. Skalan visade att i samtliga 
fall överensstämde deltagarnas svar. Deltagarnas svar på påståendena i ASQ ansågs 
därmed tillförlitliga. ASQ instrumentet befinner sig under utveckling, därför bör 
klassificeringen användas med försiktighet. Meningen med instrumentet är att få 
kunskap och förståelse för individuella anknytningsstilar inom ett begränsat delområde. 
Genom att få en djupare kunskap och förståelse av anknytningsstilarna och dess 
uppbyggnad enligt ASQ, så kan formuläret användas på ett mer säkert och 
professionellt sätt i exempelvis behandlingsplanering av olika psykologiska besvär, 
psykologisk funktionsnedsättning och psykopatologi, som stöd och diskussionsunderlag 
i och för utvärdering av exempelvis psykoterapi. 
 
Vad den föreliggande studien bidragit med till anknytningsforskningen har varit att på 
individnivå tolka olika anknytningsstilar enligt ASQ´s klassificeringar och koppla ihop 
dessa med subjektiva upplevelser av anknytningsrelaterade erfarenheter. På så vis har 
studien därmed också bidragit till valideringen av ASQ formuläret vilket inte var ett av 
studiens syften men ändå nämnvärt. Vidare har studien funnit likheter och skillnader 
mellan kvinnor med olika anknytningsstilar gällande deras upplevelser och erfarenheter. 
Det som därmed framkom var att ASQ bör förstås utifrån varje individs unika 
upplevelser och erfarenheter. Föreliggande studie har gett empiriska exempel på vad 
som kan vara anledningar till, bortom spädbarnstiden, kvinnornas olika 
anknytningsstilar. Detta genom kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter i relation 
till ASQ klassificeringarna. Studien visade också att föräldrar anknytningsbeteenden var 
betydelsefulla under hela uppväxttiden. Genom att exempelvis via barnmorskor 
förmedla denna information till föräldrar kan föräldrar få ökad medvetenhet om sin 
betydelse för barnet vilket i sin tur kan främja skapandet och upprätthållandet av en 
trygg anknytningsstil hos individer. 
 
ASQ formuläret delar in personer i olika stilar som förklarar stilens specifika 
problematik. Men för att få en djupare förståelse för den person som har fyllt i 
formuläret bör det studeras hur denne har svarat på enskilda items inom varje delskala. 
Detta för att mer specifikt förstå personens individuella problemområden eftersom varje 
item mäter olika problemområden inom en och samma delskala. En annan anledning är 
att om en individ skattar 3-4 på de flesta items innebär det att individen varken bejakat 
eller förnekat påståendet och hamnar därför i en slags gråzon. Sammanslagningen av 
alla items inom delskalan ger ett medelvärde vilket innebär att skillnader inom 
delskalan tar ut varandra.   
 
Validitet för intervjuerna och framtida studier  
Resultaten byggde på intervjupersonernas egna subjektiva upplevelser och 
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självskattningar. Det är således endast möjligt att fånga deras medvetna representationer 
av sina erfarenheter. Subjektiviteten medför givetvis misstankar kring trovärdighet och 
sanningsenlighet. Möjligheten fanns att deltagarna svarade på frågorna i formulären och 
i intervjun på ett socialt önskvärt sätt. Det fanns inga andra uppgifter om personerna att 
jämföra svaren med. Jag vet alltså inte om det som de berättade stämde med 
verkligheten. Men det tydliga mönster som framkom vad gällde likheter och skillnader 
mellan grupperna talar mot att de skulle ha förställt sig eller svarat på ett socialt 
önskvärt sätt. Bästa informationskällan för studiens syfte var intervjudeltagarna själva. 
Föräldrar kan exempelvis vara omedvetna om deras barns vänskaps eller 
kärleksrelationer. Intervjupersonernas egna upplevelser lämpade sig också bra med 
tanke på studiens kvalitativa ansats. Ett försök att öka trovärdigheten i kvinnornas 
intervjusvar var att ställa frågor kring hur kvinnorna trodde att deras omgivning skulle 
ha beskrivit dem som personer och deras relation. Ett annat försök att öka 
trovärdigheten var att informera deltagarna om att det var deras unika erfarenheter som 
låg i fokus under intervjun och att det därmed inte fanns några ”rätt eller fel” svar. De 
ombads även svara så ärligt de bara kunde på frågorna som ställdes under intervjun. 
 
En kvalitativ studie, liksom endast få kvantitativa, kan ge svar på orsak och verkan, 
vilka faktorer som påverkar andra i en viss riktning. Det går inte att uttala sig i 
föreliggande studie om huruvida skilsmässan mellan föräldrarna påverkade separationen 
från den frånvarande föräldern. Eller om föräldrarelationen till den frånvarande 
föräldern var dålig redan innan separationen från denne. Men genom att ställa frågor om 
kvinnornas upplevelser och erfarenheter var det möjligt att belysa yttre mönster och 
processer kring deras olika anknytningsstilar.  
 
Min egen förförståelse av anknytningsteorin och vad som anses vara de bakomliggande 
faktorer till olika anknytningsstilarna och vilka konsekvenser dessa faktorer kan få, 
kunde ha påverkat studiens resultat. Min förförståelse kan å ena sidan ha lett till 
övertolkningar å andra sidan ha medfört djupare förståelse för de bakomliggande 
orsakerna till en viss anknytningsstil. Författaren har under analys och tolkning strävat 
efter hög medvetenhet om förförståelsen vilket kan ha reducerat förförståelsens 
eventuella negativa påverkan på resultatet (Langemar, 2008). Ett sätt att undvika bias 
kan vara att låta en oberoende part analysera intervju materialet i framtida studier. Ett 
sätt att säkra studiens validitet var att analysprocessen gjordes så tydlig och transparant 
som möjligt för läsaren, där varje mått och steg beskrevs. På detta sätt kan läsaren 
bedöma hur pass rimliga tolkningar och slutsatser är.  
 
Denna studie har belyst anknytningsstilar hos ett antal unga kvinnor. Framtida studier 
inom området med liknande analysmetod skulle gynnas av att även inkludera män. 
Detta för att undersöka vilka likheter och skillnader som föreligger mellan kvinnor och 
män inom de olika anknytningsstilarna men även mellan stilarna. Håkansson och 
Tengström (1996) fann en signifikant könsskillnad i ASQ skattningarna som visade att 
män fick högre poäng på sakorienteringsskalan. De fann däremot inga tecken på 
skillnader i skattningarna med avseende på etnicitet och samhällsklasser. Föreliggande 
studie tog därför inte hänsyn till de sistnämnda faktorerna. Det skulle vidare vara 
betydelsefullt att inkludera personer med en otrygg desorganiserad anknytningsstil. I 
föreliggande studie klassificerades inte någon av de intervjuade kvinnorna som otryggt 
desorganiserade. Detta kan sannolikt förklaras av att personer med en sådan 
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anknytningsstil oftast återfinns i kliniska grupper med psykiatriska problem och denna 
studie gjordes på en ”normalgrupp”.  
 
Den föreliggande studien antyder att föräldrarnas faktiska beteenden och deras psykiska 
och fysiska tillgänglighet gällande stöd och tröst spelade en betydelsefull roll för 
kvinnorna även bortom spädbarnstiden. Detta innebär att, likaväl som det behövs en 
medvetenhet hos föräldrar kring deras betydelse och funktioner under spädbarnstiden, 
behövs även en medvetenhet kring deras betydelse för sina barn under hela deras 
livscykel. Medvetenhet kring detta kunde vara en bra preventions åtgärd för individens 
fortsatta utveckling. Om samhället väljer att sätta in åtgärder för att höja föräldrars 
medvetenhet om sin betydelse för det lilla barnet så skulle det kunna påverka barnets 
senare anknytningsstil i positiv riktning. 
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