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  ANKNYTNING, SOMATISERING OCH HYPOKONDRI HOS PATIENTER I SVENSK 

PRIMÄRVÅRD 

Bodil Bryntesson 

 

Anknytningsteorin beskriver ursprungligen barns relationer med sina 

föräldrar men utgör också ett ramverk för att förklara hur vuxna beter sig i 

samspel med andra. Forskning har tidigare visat samband mellan 

människors anknytningsmönster och såväl generella som mer specifika 

hälsoproblem. Denna studie undersöker anknytningsmönster hos patienter i 

svensk primärvård och vilka samband de individuella anknytningsmönstren 

har med somatisering och hypokondri. Undersökningen har genomförts som 

en enkätstudie där patienterna själva skattat symtom och värderingar i 

SCL90, Whiteley Index och ENR (svensk översättning av ECR). Resultaten 

visar att en stor andel av patienterna i svensk primärvård har problem med 

somatisering och hypokondri. Dessa problem visar vidare ett samband med 

anknytningsrelaterad ångest. Resultaten diskuteras bland annat med 

utgångspunkt i tänkbara användningsområden för primärvården. 

 

Ett vanligt förekommande problem i primärvården är patienter som har besvär för vilka 

läkarna inte kan finna någon medicinsk förklaring. I vissa fall kan problemet förklaras av att 

patienten lider av en sjukdom som ännu inte upptäckts och diagnosticerats, men i andra fall 

handlar det om fysiska symtom som har en psykisk etiologi (Taylor, 2000). Inom den 

patientgrupp som söker vård för medicinskt oförklarliga symtom finns sannolikt ett antal 

patienter som uppfyller de psykiatriska diagnoserna konversionssyndrom, somatoforma 

syndrom, somatiseringssyndrom, hypokondri, specifik fobi för sjukdom och paranoida 

vanföreställningar med sjukdomsinnehåll, enligt DSM IV(American Psychiatric Association, 

2000) samt patienter som lider av hälsoångest och mer generella psykiska problem som tar sig 

kroppsliga uttryck. Gemensamt för dessa patienter är att de subjektivt upplever att de är sjuka 

och för att få hjälp med detta söker de läkare.  

För läkare inom primärvården blir patientgruppen snabbt besvärlig. De kräver konstant nya 

undersökningar, tar mycket tid i anspråk och blir inte bättre. I en undersökning (Barsky, 2000) 

talas om att så mycket som 25-50 procent av alla patienter som besöker primärvården har 

denna typ av besvär. Om dessa siffror stämmer betyder det att medicinskt oförklarade symtom 

utgör problem för en omfattande patientgrupp samt att det rör sig om stora samhällskostnader. 

Det torde alltså vara motiverat att lära sig mer om denna patientgrupp och hur de bäst kan 

bemötas av vården. 

En tänkbar modell för att studera uppkomsten av medicinskt oförklarade symtom utgörs av 

anknytningsteorin. En generell otrygghet som härstammar från barndomens relationer antas 

då bidra till kroppsliga symtom och hälsoångest (Maunder, 2008). Vidare skulle 

anknytningsteorin kunna innebära en teoretisk grund för att ge patienter med medicinskt 

oförklarade symtom ett bättre bemötande. 
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Anknytningsteorin 

Anknytningsteorin (Bowlby 1969, 1973) är en interpersonell teori som utgår från spädbarns 

behov av en nära relation med en omhändertagande omsorgsperson. Genom att använda 

denna omsorgsperson som trygg hamn vid behov av tröst och som säker bas för sitt 

utforskande av världen bildas inre arbetsmodeller som leder till att barnet växer upp till en 

trygg vuxen. Den trygga anknytningen är beroende av omsorgspersonens förmåga att skapa 

närhet och tillit, något som skapas genom att vara lyhörd för barnets signaler och tillgänglig 

för barnets behov. Då barn är programmerade att anknyta till sin vårdnadshavare oavsett 

dennas kvalitet skapas ett anknytningsband även då omsorgspersonen inte är kapabel att vara 

lyhörd och tillgänglig. Dessa barn betraktas som otryggt anknutna. En definition på otrygg 

anknytning är att barnet inte blir lugnat av omsorgspersonens närvaro när det behöver skydd.  

I laboratoriestudier (Ainsworth, 1978) har barn delats in i tre anknytningsmönster utifrån hur 

de reagerar på separation från och återförening med sin omsorgsperson. Mönstren som 

uppstod kallas tryggt anknuten, ambivalent anknuten och undvikande anknuten.  Ett tryggt 

anknutet barn kännetecknades av tillit till både omsorgspersonen och sin egen förmåga. Det 

växlade mellan närhetssökande då det behövde tröst eller trygghet, och utforskande av världen 

då tryggheten återetablerats. Undvikande barn betedde sig påtagligt självförsörjande i 

laboratoriestudierna och verkade inte reagera på omsorgspersonens frånvaro. De fortsatte att 

utforska den yttre miljön utan att verka bry sig om omsorgspersonen. Ambivalenta barn 

betedde sig på motsatt sätt och ägnade allt för mycket uppmärksamhet åt sin omsorgsperson, 

med konsekvensen att utforskande och autonomi blev lidande.  

Den vanligaste formen av anknytning i västvärlden är trygg anknytning. Mer än hälften av 

alla barn har en trygg anknytning till minst en av sina föräldrar (Broberg et al., 2008). Dessa 

barn delar erfarenheten att föräldern varit lättillgänglig och lyhörd för sitt barns signaler. 

Barnet kan använda föräldern som källa till tröst och trygghet. Barnet söker aktivt kontakt 

med föräldern och detta kontaktsökande är inte färgat av ilska eller oro. 

Undvikande anknytning är näst vanligast i västvärlden och man räknar med att ca 15-25% av 

alla barn har detta anknytningsmönster (Broberg et al., 2008). Dessa barn använder inte 

föräldern som trygg bas och undviker att söka närhet med föräldern då det är i behov av tröst. 

Beteendet förklaras av att föräldrar till undvikande barn själva inte ger uttryck för känslor och 

att de konsekvent avvisar barnet då det uppvisar negativa affekter. Barnet lär sig därmed att 

det uppnår optimal närhet genom att inte ge allt för påtagliga uttryck för behov av tröst och 

omsorg. 

Ambivalent anknytning förekommer hos ca 5-15% av alla barn (Broberg et al., 2008). Dessa 

barn har vårdnadshavare som beter sig inkonsistent och ibland är tillgängliga och ibland inte. 

Då förälderns respons är oförutsägbar blir barnet starkt fokuserat på att hålla sig nära 

föräldern. Optimal närhet uppnås genom att ”hålla sig framme” då förälderns godtyckliga 

omsorg råkar utdelas. Konsekvensen blir ett passivt, ängsligt, klängigt barn som uppvisar 

ilska och oro i samband med sitt kontaktsökande med föräldern och som inte uppskattar att 

utforska världen på egen hand. 

Dessa primära bindningsmönster antas påverka hur vi relaterar till andra senare i livet. De 

bildar kognitiva strukturer som lägger grund för vår egen självkänsla och våra förväntningar 

på andra. Bowlby (1973) beskrev de två huvuddimensionerna i dessa strukturer som en 

modell av självet-i-relationer (self-in-relationships) och en modell av andra-i-relationer 

(others in relationships). 
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I senare forskning (Main & Solomon, 1986) har ytterligare ett mönster lagts till; den så 

kallade desorganiserade anknytningen. Dessa barns samspel med föräldern bygger på rädsla 

och antas bero på ett kroniskt påslaget anknytningssystem i sällskap med en omsorgsperson 

som både ger upphov till rädslan och förutsätts vara den som ska skydda mot rädslan. Dessa 

barn får ett desorganiserat beteende och kan således inte placeras i vare sig den undvikande 

eller den ambivalenta kategorin. 

Vuxen Anknytning 

Genom livet antas anknytningsbeteendet flyttas över till nya personer; i ungdomen vänner och 

i vuxenlivet kärlekspartners. Mönstren som skapades under barndomen verkar dock bestå 

(Fraley, 2002; Hazan & Shaver, 1987; Waters et al, 2000). 

Med utgångspunkt i Bowlbys två dimensioner själv-i-relationer och andra-i-relationer 

utvecklade Bartholomew & Horowitz (1991) en modell för vuxen anknytning som resulterade 

i fyra anknytningskategorier. 

Tryggt anknutna vuxna har en positiv bild av både sig själv och andra. De anser att de själva 

förtjänar kärlek och omsorg och de anser att andra är pålitliga.  

Upptaget anknutna har en negativ bild av sig själv som antas ha uppstått i kontakt med den 

inkonsistenta föräldern. Inkonsistensen antas ha lett till att barnet betraktat föräldern som en 

som kan ge omsorg men som inte vill, vilket i sin tur skulle ha tolkats som orsakat av någon 

defekt hos barnet själv. Som vuxen kvarstår därför en dålig självkänsla och en känsla av att 

inte förtjäna omsorg samtidigt som det pågår ett idealiserande av andra. Kombinationen av en 

negativ bild av sig själv och en positiv bild av andra leder till ett konstant behov av 

återförsäkran från andra (t ex när det gäller relationers bestånd eller bedömning av 

verkligheten) och en påtaglig separationsångest. Denna kategori överensstämmer med 

Ainsworths (1978) ambivalenta kategori.  

Bartholomew & Horowitz (1991) delar vidare in Ainsworths undvikande kategori i två 

kategorier; den avfärdande och den rädslofyllda. Båda dessa kategorier har en negativ bild av 

andra. Den sistnämnda kombinerar en negativ självbild med en negativ bild av andra. 

Avfärdande anknutna undviker att komma andra nära främst för att värna om sitt oberoende 

medan rädslofyllt anknutna vill komma andra nära men inte törs av rädsla för att bli sårade. 

Den sistnämnda gruppen har likheter med Main & Solomons (1986) desorganiserade kategori 

då personer med detta anknytningsmönster får ett oförutsägbart beteende som växlar mellan 

närhetssökande och avståndstagande på ett ångestfyllt sätt. 

Mäta vuxen anknytning. 

Inom forskningen finns två olika traditioner då det gäller vuxen anknytning. Den ena 

traditionen vilar på kvalitativ metodik och anknytningsminnen från barndomen. Resultatet 

speglar en persons autonomi i förhållande till sin anknytningshistoria. Den andra traditionen 

bygger på kvantitativ metod, självskattning och nuvarande anknytningsmönster med 

kärlekspartner eller nära vänner. Resultatet leder till en anknytningskategorisering som 

speglar hur personen förhåller sig i sina nuvarande interaktioner med andra. Kritik har dock 

riktats mot kategorisering av anknytningsmönster från forskare (Fraley & Waller, 1998) som 

menar att det snarare handlar om kontinuerliga dimensioner av anknytningsrelaterat 

undvikande och anknytningsrelaterad ångest. 
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Anknytningsintervjun AAI som fångar upp personers förhållningssätt till sin 

anknytningshistoria talar om kategorierna Autonom, Avfärdande och Upptagen som i princip 

helt överensstämmer med Ainsworths (1978) tre kategorier för barns anknytning. Den 

autonoma personen agerar fritt i förhållande till sin anknytningshistoria under intervjun, den 

avfärdande personen förnekar anknytning och den upptagna personen är insnärjd i sina 

barndomsberättelser (Broberg, Risholm-Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). 

När det gäller självskattningsformulär för vuxen anknytning används flera olika skalor. 

Bartholomew & Horowitz (1991) indelning i fyra kategorier byggde på testet RQ 

(Relationship Questionnaire), ett test där respondenten väljer mellan fyra beskrivningar av 

olika anknytningsstilar. RQ liksom dess föregångare (Hazan & Shaver, 1987) används 

fortfarande i forskning då önskemål föreligger om ett test som går fort för respondenten att 

besvara. Shaver & Fraley (2004) rekommenderar dock användandet av ECR (Experiences in 

Close Relationships); ett mätinstrument framtaget i en stor faktoranalys-studie (Brennan et 

al.,1998) som visat sig ha goda psykometriska egenskaper.  

 

Tabell 1: Anknytningstermers förhållande till varandra. 

Barns 

anknytnings-

mönster 

(Ainsworth, 1978) 

Vuxna 

anknytnings-

mönster 

(Bartholomew & 

Horowitz (1991) 

Anknytnings-

intervjuns  

kategorier 

Erfarenhet Nära 

Relationer -

kategorier 

Erfarenhet 

Nära 

Relationer -

underliggande 

dimensioner 

Bild av själv 

i relationer 

och andra i 

relationer 

(Bowlby, 

1973) 

Trygg Trygg  Autonom Trygg Låg ångest, lågt 

undvikande 

Positiv 

självbild, 

positiv bild 

av andra 

Undvikande Avfärdande Avfärdande Avfärdande 

undvikande 

Låg ångest, högt 

undvikande 

”Positiv” 

självbild, 

negativ bild 

av andra 

Ambivalent Upptagen Upptagen Upptagen/ångestfy

lld 

Hög ångest, lågt 

undvikande 

Negativ 

självbild, 

”positiv” bild 

av andra 

Desorganiserad 

(Main & Solomon, 

1986) 

Rädslofylld  Rädslofyllt 

undvikande 

Hög ångest, 

högt undvikande 

Negativ 

självbild, 

negativ bild 

av andra 

 

Det många självskattningsinstrument för anknytning har gemensamt är att de bygger på de två 

underliggande dimensionerna undvikande och ångest (ambivalens). Fraley & Waller (1998) 

rekommenderar också att anknytning mäts i kontinuerliga dimensioner då de menar att 

typologin bara är regioner i en två dimensionell skala. Se figur. 
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Figur 1. De två kontinuerliga dimensionerna och anknytningsmönstren (Shaver & Fraley, 

2004) 

 

Anknytning och demografi 

Äldre respondenter skattar generellt lägre på Ångestdimensionen än yngre respondenter. Flera 

studier har visat att ångest har en tendens att avta med tiden, då den påverkas av verkliga 

händelser (Fraley & Shaver, 2000). När det gäller undvikande gäller det omvända. Personer 

som använder undvikande som strategi tenderar att bli bättre på detta med åren (Fraley, Davis 

& Shaver, 1998). Longitudinella studier har visat att individuella anknytningsmönster i hög 

grad är stabila genom livet, men att det då förändringar förekommer oftast är i riktningen mot 

ett mer tryggt eller ett mer avfärdande mönster. Positiva livserfarenheter antas innebära en 

förflyttning av individer från ångestfylld till trygg anknytning, medan ytterligare negativa 

livserfarenheter med åren antas innebära att individer rör sig från den ångestfyllda kategorin 

till den avfärdande kategorin (Maunder & Hunter, 2008). Trots den förhållandevis låga åldern 

på samtliga respondenter uppmättes signifikanta åldersskillnader i en svensk 

universitetspopulation, där de äldsta studenterna (>35 år) hade lägre medelvärden i 

ångestdimensionen (Strand & Ståhl, 2008). 

I en studie (Taylor et al. 2000) konstateras att kvinnor oftare än män har en otrygg 

anknytning. Andra studier (Bartholomew & Horowitz, 1991; Gnaulati & Heine, 2001; Turner, 

1991.) har visat på skillnader mellan könen när det gäller typ av otryggt anknytningsmönster. 

Män tillhör i högre grad den avfärdande kategorin och skattar lägre än kvinnor kring allt som 

rör närhet i personliga relationer, intimitet, förmåga att lita på andra och att använda andra 

som trygg bas (Bartholomew & Horowitz, 1991). Kvinnor tillhör i högre grad den upptagna 

kategorin och skattar högt på omsorg om andra, öppenhet samt närhet till att gråta 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Dessa könsskillnader upptäcktes också i en svensk 

population bestående av universitetsstudenter (Strand & Ståhl, 2008). I samtliga genomförda 

beräkningar skattade männen högre på undvikande-skalan och kvinnorna högre på ångest-

skalan. 
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Personer som lever i en fast relation tenderar att ha lägre medelvärden på både 

undvikandeskalan och ångestskalan. Gifta personer förekommer oftare i den trygga 

anknytningskategorin och lägst andel gifta personer återfinns i kategorierna Rädslofylld och 

Avfärdande (Ciechanowski et al, 2002). Ett teoretiskt antagande är att den trygga 

anknytningen ökar den tillit, självsäkerhet och kommunikationsförmåga som krävs för att 

bevara långvariga relationer (Bartholomew & Horowitz, 1991, Collins & Read, 1990, Hazan 

& Shaver, 1987; Morrison et al., 1997; Simpson, 1990). I en studie (Taylor et al, 2000) visade 

det sig att separarade/frånskilda har högst grad av otrygg anknytning, följt av ensamstående. 

De som är änklingar eller änkor följde inte samma mönster, vilket kan tyda på att det inte är 

ensamhet i sig som påverkar svarsmönstren. 

Anknytningsmönster skiljer sig också åt mellan personer som har barn och personer som inte 

har barn (Strand & Ståhl, 2008). Personer med barn tenderar att skatta en tryggare anknytning. 

Detta kan dels bero på att det av olika anledningar är svårare för personer med ett otryggt 

anknytningsmönster att lyckas bilda familj (Belsky et al.,1991; Kirkpatrick, 1998; Rholes et 

al., 1995, Rholes et al., 1997) och det kan dels bero på att födelsen av ett barn är en sådan stor 

livsförändring att den kan förändra en individs anknytningsmönster (George & Solomon, 

1996). 

Anknytning och hälsa 

En av anledningarna att studera anknytning och hälsa, enligt Feeney (2000) är att 

experimentella undersökningar redan tidigare belagt samband mellan kvaliteten på personliga 

relationer och hälsobeteenden. Nedsättning av immunsystemet har kopplats till ensamhet 

(Glaser et al. 1985), smärtsamma förluster (Irwin et al, 1987) och relationskonflikter (Kiecolt-

Glaser et al. 1993). Anknytningsteorin skulle kunna innebära ett ramverk och en teoretisk 

modell för att förklara dessa samband mellan relationer och hälsa. 

Bowlby (1973) menade att anknytningssystemet normalt är i vila, men aktiveras av olika 

typer av hot. Sjukdom eller skada (injury) var ett av de hot som ansågs kunna aktivera en 

individs anknytningsbeteenden. Detta är en anledning att anta att anknytningsbeteenden är 

aktiverade hos människor vid de tidpunkter då de söker vård. 

En definition av vuxen anknytning som föreslagits av Maunder & Hunter (2008, sid 16) är 

”any adult relationship in which proximity to the other affects one’s subjective feeling of 

security”. Detta skulle kunna innebära att vårdpersonal i kraft av sin expertroll blir ett 

anknytningsobjekt för människor när de är sjuka. Anknytningsmönster skulle därmed kunna 

påverka hur vi beter oss vid sjukdom och mer specifikt vid vårdbesök. Empiriska fynd tyder 

också på att anknytning påverkar vår hälsa, våra uppfattningar om hälsa och hur vi beter oss 

när vi är sjuka. 

I studier av barns hälsa har man visat på samband mellan anknytningsmönster och sjukdomar, 

t ex epilepsi (Marvin, 1995, refererat i Maunder et al. 2001) och astma (Mrazek, 1987, 

refererat i Maunder et al. 2001) och i studier av vuxna har man också funnit samband mellan 

anknytning och vissa diagnoser. Picardi (2005) fann samband mellan psoriasis och avfärdande 

anknytning. Maunder et al. (2001) fann samband mellan anknytningsmönster och etiologi för 

Chrons sjukdom. Tacon (2003) har kopplat anknytning till risken för att utveckla bröstcancer. 

Redan 1982 etablerades samband mellan anknytningsmönster och kronisk smärta (Kolb, 

1982).  
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När det gäller anknytning och kronisk smärta finns empiri från både barn och vuxna. I studier 

av barn har samband hittats mellan barns sätt att uttrycka sårbarhet, deras självförtroende, 

deras undvikande av separationer och hur de relaterar till smärta (Walsh et al. 2004). The 

Dynamic Maturational Model of Attachment (DMM) är en teori som beskriver hur barn 

utvecklar olika så kallade själv-försvarande strategier för att hantera och kommunciera smärta 

och negativa känslor. Redan vid arton månaders ålder är mönster etablerade som sedan håller 

i sig och som påverkar hur beteende vid ohälsa kommer att se ut. Medicinskt oförklarliga 

symtom har länkats till samtliga extrema mönster (Kozlowska, 2009), medan barn med ett 

tryggt mönster inte uppvisar oförklarliga symtom i samma utsträckning. 

I vuxna populationer har man hittat samband mellan anknytningsmönster och hur man 

hanterar kronisk smärta. Otryggt anknutna individer rapporterar starkare smärtintensitet och 

högre grad av oförmåga samt har sämre förmåga att hitta konstruktiva sätt att hantera 

situationen (Meredith et al. 2007). I studier av patienter med reumatiska diagnoser har 

McWilliams et al. (2000, 2007) kopplat ångestfylld anknytning till högre grad av smärta och 

mer smärtrelaterad lidande.  Det finns dock även studier som inte funnit några kopplingar 

mellan smärta och anknytning. I en opublicerad studie av Rumble et al. (2006) som refereras i 

Porter et.al (2007) undersöktes lungcancerpatienter. Bland dessa patienter fann man inga 

samband mellan anknytningsmönster och smärta. Däremot visades ett samband mellan 

patienternas partners anknytningsmönster och deras vilja att ge omsorg, där avfärdande 

anknytning var associerad med motvilja och ilska när det gällde att hjälpa partnern med 

dennas symtom. (Porter et al. 2007) 

Patienter som söker vård för symtom som inte går att koppla till objektiva fynd, så kallade 

Medicinskt Oförklarade Symtom, har ofta en otrygg anknytning. I en stor undersökning av 

primärvårdspatienter i England (Taylor, 2000) var otrygg anknytning en av de faktorer som 

kunde predicera huruvida en patient sökte för ett symtom som inte fann sin förklaring i 

objektiva fynd. Huruvida patienter söker vård eller skjuter upp det har också visats ha 

samband med anknytningsmönster (Ciechanowski et al. 2002). 

Generellt gäller vidare att personer med trygg anknytning betraktar sig själva som friskare 

(Myers & Vetere, 2002) samt i mindre utsträckning ägnar sig åt hälsofarliga beteenden och 

vanor (Scharfe & Eldredge, 2001). 

Då de flesta studier har en design som gör att man inte kan uttala sig om orsaksriktningar 

förekommer debatt om i vilken grad det är anknytning som påverkar hälsan och i vilken grad 

det är tvärtom; dålig hälsa som påverkar hur man beter sig i relationer. I en undersökning av 

Maunder et al. (2005) finns resultat som tyder på att anknytningsmönster inte påverkas av 

upp- och nedgångar i sjukdomsaktivitet hos kroniskt sjuka patienter, vilket skulle kunna tala 

för att det är anknytning som påverkar hälsa och inte tvärtom. De flesta undersökningar är 

dock korrelationsstudier. Korrelationer har då påvisats mellan anknytning och ett flertal 

hälsomått. Det gäller t ex symtomrapportering (Ciechanowski et al, 2002; Feeney & Ryan, 

1994; Wearden, 2005), hypokondri (Noyes et al, 2002; Wearden et al, 2003, 2006), 

somatisering (Waldinger et al, 2006), vårdutnyttjande (Ciechanowski et al, 2002, 2003) och 

samspel med vårdpersonal (Salmon, 2008, 2009). 

Hur anknytning påverkar hälsa. 

Maunder (2008) föreslår flera sätt på vilka anknytningsmönster kan påverka hälsa. För det 

första finns det empiri för att en individs fysiologiska reaktioner vid stress påverkas av 

anknytning. Det gäller t ex blodtryck, puls, hjärtrytm och hormonhalter. Vissa individer har på 
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grund av sina anknytningserfarenheter därför en kropp som lättare reagerar på stress. En teori 

som förklarar hur detta går till är Schores affektteori (Schore, 1994). Anknytningsmönster 

påverkar hur människor reglerar och uttrycker emotioner. Denna bristande 

affektregleringsförmåga påverkar i sin tur hälsan. Ett exempel är den undvikande personen 

som inte uppvisar några yttre tecken på stress, men som ändå kan ha en påtagligt höjd 

hjärtverksamhet i objektiv mätning. 

För det andra påverkar anknytning hur vi signalerar påfrestning. Ett exempel är att otryggt 

anknutna föredrar att uttrycka somatiskt obehag hellre än känslomässigt omsorgsbehov. Detta 

ökar risken att psykiska svårigheter eller en negativ livssituation tar sig uttryck i kroppsliga 

symtom. En tredje väg handlar om affektreglering, där otrygga anknytningsmönster i högre 

grad korrelerar med extern affektreglering, t ex missbruk, som i sin tur påverkar hälsan 

negativt. Vidare har otryggt anknutna en högre grad av psykobiologisk interaktion där 

sjukdomssymtom förstärker depressionstendenser som i sin tur förstärker sjukdomssymtom. 

Hos tryggt anknutna är det inte lika starka kopplingar mellan kroppsligt och psykiskt obehag. 

Flera studier undersöker också mellanliggande variabler som ska förklara vägen mellan 

anknytningsmönster och sjukdomssymtom eller hälsobeteende.  Återkommande empiri finns 

för negativ affektivitet (Armitage & Harris, 2005; Wearden et al, 2006), depression 

(Ciechanowski, 2003) och alexithymi (Wearden et al, 2003, 2005). Många av dessa faktorer 

har dock ett betydande överlapp med varandra. 

Förutom hälsobeteenden har man knutit anknytning till en mängd faktorer som skulle kunna 

tänkas påverka en individs hälsa. I en metastudie av Meredith et al.(2008) nämns bland annat 

kvalitet på intima relationer, karriärbeslut, självkänsla, depression, ilska, försvarsstilar, och 

borderline personlighetsstörning. När det gäller vårdutnyttjande kan man till exempel tänka 

sig ett samband mellan svårigheter i sina nära relationer och behov av vårdpersonal för 

återförsäkran och trygghet.  

I Meredith et al. (2008) föreslås också en teoretisk modell för smärta som vilar på 

anknytningsteori; The Attachment-Diathesis Model of Chronic Pain. Denna modell tar hänsyn 

till flera av de komplexa samband som empiriska studier antytt. Se figur. 

  

Figur 2. The Attachment-Diathesis Model of Chronic Pain (Meredith et al.2008) 

 



10 

 

Som figur 2 visar finns det mellanliggande led mellan en smärtimpuls och upplevelsen av 

denna smärta. Låt oss säga att det handlar om en migränattack. Denna smärtimpuls filtreras 

genom individens anknytningsmönster och påverkar hur individen uppskattar smärtan; hur 

intensiv den är, i vilken grad man uppskattar att man själv kan hantera den samt vilken 

uppskattning man har av omgivningens möjliga stöd. Detta är en kognitiv procedur som 

påverkas av anknytning. Den leder i sin tur vidare till ett beteende; vilket copingbeteende 

individen väljer, hur han går till väga för att söka stöd hos omgivningen och hur och vilka 

emotioner som uttrycks i samband med denna smärta. Resultatet av dessa beteenden är 

varierande grad av välbefinnande eller förmåga att hantera situationen. Även detta resultat 

påverkas dock, enligt denna modell, av individens anknytningsmönster. Det kan till exempel 

handla om bedömningen av utfallet av de åtgärder man vidtagit. 

Anknytning och symtomrapportering 

I en studie (Ciechanowski et al 2002) av amerikanska kvinnor inom en 

primärvårdsorganisation avslöjades samband mellan anknytningsmönster och 

symtomrapportering. Personer med ångestfylld respektive rädslofylld anknytning 

rapporterade signifikant fler somatiska symtom än övriga deltagare. Waldinger et al. (2006) 

fann i likhet med dessa resultat samband mellan ångestfylld respektive rädslofylld anknytning 

och somatisering i en studie där samband mellan barndomstrauman och somatisering 

undersöktes. När det gäller symtomrapportering från ångestfyllt anknutna har studier (Porter, 

2007) visat att detta snarare beror på en benägenhet att fokusera på kroppsliga symtom och på 

en benägenhet att uppleva subjektivt bedömd stress, än på faktiskt höga grader av symtom 

som kan bedömas av andra. I ett laboratorieexperiment (Maunder et al. 2006) korrelerar 

ångestfylld anknytning med både kronisk upplevd stress och subjektiv akut stress i samband 

med försöksuppgiften. Vid mätning av hjärtaktivitet såg man dock att den somatiska 

stressupplevelsen var kraftigare i individer med en avfärdande anknytning, vilka själva inte 

rapporterade högre stressnivåer. I en littaturstudie av Porter et al (2007) hänvisas till 

ytterligare två laboratoriestudier där anknytningsångest associerats till lägre smärttröskel och 

mer katastroftankar i samband med att utsättas för smärta. 

I en studie (Schmidt et al. 2002) har resultaten tytt på fem underliggande anknytningsmönster 

som samtliga har olika profiler då det gäller somatiska klagomål. Ett mönster kallat 

”Anxious/fear of loss” som har stora likheter med den ångesfyllda kategorin enligt 

Bartholomew, uppvisade mest samband med hypokondri och värk. Ett mönster kallat 

”Anxious/distrustful” visade samband med orkeslöshet, hjärtbesvär och tarmproblem och ett 

annat mönster kallat ”Dependent/Avoidant” visade samband med sexuell dysfunktion, 

framför allt hos män.  Dessa två kategorier utgör kanske tillsammans Bartholomews 

rädslofyllda kategori då de har blandade mönster. Undersökningen innehöll också två trygga 

kategorier, som dock inte visade samband med några specifika sjukdomsmönster. 

Anknytning och hypokondri 

En kort definition av hypokondri som utgår från DSM IV och ICD-10 är ”Feltolkning av 

kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av allvarlig sjukdom”. Hypokondri har kopplats till 

separationsångest i barndomen (Noyes et al, 2002) och enligt Bowlby (1973) är 

separationsångest ett indirekt mått på otrygg anknytning. I en senare studie av Noyes (2003) 

etableras samband mellan hypokondri och rädslofylld respektive ångestfylld anknytning. 

Resultaten visar dock också på ett betydande överlapp mellan anknytningsdimensionerna och 

neuroticism. I en undersökning bland brittiska collegestudenter fann Wearden et al. (2006) 

signifikanta samband mellan ångestfylld anknytning och hypokondri. Wearden har i tidigare 
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undersökningar belagt korrelationer mellan anknytningsmönster och alexithymi (Wearden, 

2003, 2005) samt mellan anknytningsmönster och symtomrapportering (Wearden, 2003, 

2005). En av de medierande variablerna i Weardens (2006) undersökning var behov av 

återförsäkran (reassurance seaking), vilket överensstämmer med Noyes (2003) resultat att 

hypokondri till stor del kan prediceras av i vilken grad en patient upplever doktorns besked 

som lugnande och återförsäkrande (reassuring). Detta ger en förklaring till varför just de 

ångestfyllt anknutna tycks vara lagda för hypokondri. 

Anknytning och vårdutnyttjande, vårdbesök, vårdkostnader 

I en studie (Ciechanowski et al 2002) av amerikanska kvinnor inom en 

primärvårdsorganisation avslöjades samband mellan anknytningsmönster och vårdutnyttjande. 

Personer med en ångestfylld anknytning hade signifikant fler vårdbesök och högre 

vårdkostnader än övriga kategorier. 

Maundner (2008) tolkar detta som att det jämfört med personer med trygg anknytning 

förekommer ett relativt överutnyttjande av vårdresurser från ångestfyllt anknutna och ett 

relativt underutnyttjande från avfärdande anknutna. 

 Cichanowski et al (2003) undersökte vidare vårdutnyttjande hos patienter med kronisk 

smärta. Även inom denna grupp fanns ett signifikant samband mellan ångestfylld 

anknytningsstil och frekventa vårdbesök. Efter deltagande i en smärtgrupp kvarstod 

fortfarande en hög frekvens vårdbesök i denna grupp. Kontroll av påverkan från depression, 

benägenhet för katastroftankar, negativ affekt och mängd somatiska symtom genomfördes och 

resultaten tolkades som att ångestfylld anknytning oberoende av dessa potentiella 

mellanliggande variabler predicerade en hög frekvens vårdbesök. Författarna resonerade 

vidare kring att skillnaden mellan olika anknytningskategorier när det gäller benägenhet att 

söka vård vilade på det generella förhållningssättet till relationer som skiljer kategorierna åt. 

Det skulle betyda att personer med högre grad av undvikande skulle känna sig mer bekväma 

med att söka vård i miljöer där detta inte innebär en personlig relation, t ex torde de föredra 

akutmottagningar framför primärvårdsmottagningar. 

Anknytning och relationer med vårdpersonal 

I teoretiska antaganden (Mikail et al, 1994) om olika anknytningskategoriers sätt att hantera 

smärta föreslås att tryggt anknutna personer till att börja med inte löper lika stor risk för att 

drabbas av kronisk smärta. Trygga individer söker hjälp tidigare, är bättre på att mobilisera 

sitt eget nätverk för stöd och reagerar bättre på behandling. Ångestfyllt anknutna idealiserar 

till en början sjukvårdspersonalen, men reagerar sedan med stark frustration om inte deras 

tillstånd blir bättre. Detta riskerar de sedermera att hantera på sätt som saboterar 

behandlingen. Avfärdande personer väntar med att söka hjälp och är även benägna att strunta i 

behandlingsuppmaningar. Rädslofyllda personer dyker upp för behandling först när något är 

riktigt allvarligt, men även då med en hopplös attityd och en dold ovilja att ge upp sitt lidande. 

I en undersökning (Maunder et al. 2006) där läkare skulle bedöma hur svåra patienter var att 

hantera; t ex rör frågorna hur frustrerande eller tidskrävande besök var, upptäcktes samband 

med anknytningsmönster. När patienternas anknytningsmönster jämfördes med hur läkarna 

bedömt svårigheter visade det sig att endast två procent av patienterna med ett tryggt 

anknytningsmönster ansågs vara svåra patienter. Mest svåra patienter, enligt läkarna, fanns 

inom kategorin rädslofyllt anknutna. Kategorin ångestfyllda och kategorin avfärdande 

innehöll ungefär lika många svåra patienter var.  
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Definitioner 

De termer som använts i denna undersökning utgår från Bartholomew & Horowitz (1991) 

indelning av vuxna i fyra anknytningskategorier. Dessa fyra anknytningskategorier är: trygg, 

upptagen, avfärdande och rädslofylld. Dessa kategorier är en indelning av människor som kan 

ligga till grund för jämförelser  mellan grupper. Använder jag ordet anknytningsgrupp är det 

synonymt med kategori. 

De fyra kategorierna skapas genom kombinationer av två underliggande dimensioner: 

anknytningsrelaterad ångest och anknytningsrelaterat undvikande. Jag använder ibland ordet 

anknytningsångest och menar då samma sak som anknytningsrelaterad ångest. Synonymt med 

detta är också resonemang som talar om ”höga poäng på ångestskalan”. Motsvarande talar jag 

om undvikandedimensionen och ”höga poäng på undvikandeskalan”. Dessa två underliggande 

dimensioner kan mätas kontinuerligt. 

Definitionen av somatisering är ”en tendens att uttrycka känslomässiga påfrestningar i 

kroppsliga symtom, tolka dem i medicinska termer och söka medicinsk hjälp för dem” 

(Lipowsky, 1988). 

Defintionen av hypokondri som jag använt mig av är en förenkling av definitionen i DSM IV 

respektive ICD10 och lyder ”Feltolkning av kroppsliga symtom med rädsla att drabbas av 

allvarlig sjukdom”. 

Hälsoångest är en term som ibland används för att ordet hypokondri kommit att bli så 

stigmatiserande. I detta arbete avses dock en mildare variant av hypokondri. Då jag mätt 

föreställningar om hälsa med Whiteley index har cutoff-värdet för hälsoångest satts till 28 och 

för hypokondri till 32 med utgångspunkt i Wilhelmsen (1998). 

Termen ”medicinskt oförklarliga symtom” hänvisar till kroppsliga symtom för vilka läkare 

inte kan finna några objektiva medicinska fynd som förklaring. Läkaren hittar ingen orsak till 

patientens symtom. Detta är dock inte liktydigt med att patienten simulerar eller överdriver 

symtomen och behöver heller inte ha något som helst samband med oproportionerlig rädsla 

för sjukdomar. 

Syfte och frågeställningar 

Anknytningsteorin skulle kunna innebära ett ramverk och en teoretisk modell för att förklara 

samband mellan relationer och hälsa. Trots en växande mängd forskning inom området 

anknytning och hälsa har det endast gått finna en svensk studie (Hagekull & Bohlin, 2004) 

som utgår från anknytningsteorin i samband med somatiska problem. 

Då även svensk primärvård har problem med patienter som uppvisar medicinskt oförklarliga 

symtom finns anledning att studera patientbesöken vid en svensk vårdcentral.  

De patienter som främst skulle gagnas av en sådan undersökning är kanske de som söker 

återförsäkran i den somatiska vården trots att deras problem bättre skulle lösas av psykologisk 

hjälp. Denna studie kommer därför att fokuseras på kopplingen mellan somatisering, 

hypokondri och anknytning. Bakom detta ligger antagandet att mätning av somatisering och 

hypokondri ger en fingervisning om psykiska besvär som tar sig kroppsliga uttryck. 

Frågeställning 1: Hur stor andel av patienterna som besöker en vanlig svensk vårdcentral 

under en viss period uppvisar en hög grad av somatisering och hypokondri? 
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Frågeställning 2: Har somatisering och hypokondri ett samband med anknytningskategori, 

underliggande anknytningsdimensioner och/eller med enskilda frågor ur anknytningsenkäten? 

Frågeställning 3: Kan anknytningskategorier, anknyningsdimensioner eller enskilda 

anknytningsfrågor predicera somatisering, hypokondri och antal vårdbesök? 

Frågeställning 4: Påverkas anknytningsresultaten av demografiska variabler? 

 

 

 

Metod 

Patienter som besökte en medelstor svensk vårdcentral under två veckor 2009 ingick i studien. 

Vårdcentralen ligger i en kommun som har ett invånarantal på ca 95 000 personer.  

Besöket skulle gälla egna hälsobesvär och ur urvalet exkluderades patienter som sökte läkare i 

ärenden som rörde graviditet eller preventivmedel, liksom patienter under 18 år och patienter 

med demensproblem. Samtliga övriga patienter ingick i urvalet, men utrymme har lämnats för 

behandlande läkare att göra undantag för enskilda patienter om de av någon ytterligare 

anledning under besöket fann anledning att göra detta. 

217 patienter fick enkätmaterialet och 72 valde att fullfölja hela enkäten, vilket ger en 

svarsfrekvens på 33 procent. 44 av patienterna var kvinnor (61%) och 28 var män (39%). 

Patienternas ålder varierade mellan 20 och 83 år med en genomsnittsålder på 53 år. 

 

Beskrivande data 

67 procent av undersökningsdeltagarna levde vid undersökningstillfället tillsammans med en 

partner, medan 14 procent hade en fast relation utan att leva tillsammans och 19 procent 

saknade partner. 81 procent av patienterna hade barn. 

43 procent av undersökningsdeltagarna hade en kronisk diagnos. De vanligast förekommande 

kroniska besvären var andningsbesvär (KOL, astma), högt blodtryck samt olika typer av värk. 

När undersökningsdeltagarna själva uppskattade hur många gånger de besökte vårdcentralen 

under 2008 erhölls ett medelvärde om 2.8 besök (sd=2.7).  
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Figur 3. Undersökningsdeltagare: Uppskattat antal vårdbesök 2008. 
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Undersökningsdeltagarna grupperades i anknytningskategorier, enligt instruktioner från 

Brennan, Clark och Shaver (1998) med en fördelning av Tryggt anknutna: N = 33 (46%), 

Rädslofyllt anknutna: N = 8 (11%), Upptaget anknutna: N = 14 (19%) och Avfärdande 

anknutna: N = 17 (24%). 

En envägs oberoende Anova utfördes för att ta reda på hur anknytningskategoriernas 

medelvärden skiljer sig åt när det gäller de två kontinuerliga dimensionerna, Undvikande och 

Ångest, som ligger bakom anknytningsgrupperingen enligt Shaver & Fraley (2004). 

Resultatet visade på signifikanta skillnader för både Undvikande; F(3,71) = 60.922, p<0.001, 

och Ångest; F(3,71) = 54.461, p<0.001.  

 

Uppföljande PostHoc-test (Tukey HSD) visade att den Avfärdande och den Rädslofyllda 

gruppen hade signifikant högre medelvärden av Undvikande än den Trygga och den Upptagna 

gruppen. Även den Upptagna gruppen hade dock signifikant högre medelvärde än den Trygga 

gruppen, samtidigt som den hade signifikant lägre medelvärde än de två andra grupperna. 

Detta betyder att även den grupp som mest av alla präglas av anknytningsångest också har 

mer drag av undvikande än en trygg grupp.  

 

För Ångest blev resultatet att den Upptagna gruppen och den Rädslofyllda gruppen hade 

signifikant högre medelvärden än den Trygga och den Avfärdande gruppen. Se tabell 2. 

 

Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser av Undvikande och Ångest för de fyra 

anknytningsgrupperna. 

 

Anknytning 

 

N(72) 

 

% 

Undvikande 

M 

 

sd 

Ångest 

M 

 

sd 

Trygg 33 45.8 1.87 0.47 2.64 0.56 

Rädslofylld 8 11.1 3.71* 0.55 4.47* 0.65 

Upptagen 14 19.4 2.49* 0.55 4.65* 0.80 

Avfärdande 17 23.6 3.76* 0.60 2.31 0.61 

*Signifikant skillnad gentemot de andra grupperna. Alfanivå 0.05. 

 

Detta utgjorde en förståelsemässig utgångspunkt för hur ångest och undvikande skiljer sig åt 

mellan grupperna inför de beräkningar som mäter dessa kontinuerliga dimensioner. 

Material 

Somatisering mättes med SCL90 (Derogatis, 1994) delskala Somatisering. Delskalan 

Somatisering består av tolv påståenden rörande somatiska symtom, där 

undersökningsdeltagaren svarar på i vilken grad från 0 (”inte alls”) till 4 (”väldigt mycket”) 

han upplevt de aktuella symtomen under den senaste veckan. SCL90 är ett internationellt 

etablerat och välanvänt självskattningsinstrument inom psykologisk forskning. Instrumentet 

har genomgått svensk normering, standardisering och validering (Fridell et al. 2002) och 

funnits ha tillfredsställande psykometriska egenskaper.  

Hypokondri och hälsoångest mättes med Whiteley Index (Pilowsky, 1967). 

Undersökningsdeltagaren bedömer hypokondriska attityder och farhågor på en femgradig 

Likertskala. Råpoängen kan variera mellan 14 och 70 där personer utan hälsoångest antas 

befinna sig inom spannet 14-28 (Wilhelmsen, 1998). Whiteley Index anses ha hög intern 



15 

 

konsistens och god reliabilitet (Speckens, Spinhoven, Sloekers, Bolk och van Hemert, 1996) 

Den svenska översättningen har hämtats från Marklund och Leiler (2008). 

Vuxen anknytning mättes med ENR (Erfarenheter av nära relationer) som är en svensk 

översättning (Broberg & Granqvist, 2003) av ECR (Brennan et al, 1998). Mätinstrumentet 

består av 36 frågor som mäter dimensionerna anknytningsrelaterad Ångest och 

anknytningsrelaterat Undvikande. Undersökningsdeltagarna skattar påståenden som rör 

beteende och känslor i relation till en kärlekspartner på en 7-gradig Likertskala. Den svenska 

versionen har testats i en studentpopulation (Strand & Ståhl, 2008) och ansågs fungera 

tillfredsställande avseende intern konsistens och validitet. För psykometriska egenskaper hos 

den amerikanska förlagan, se t ex Alonso-Arbiol et al. (2008). Mätinstrumentets två 

dimensioner, undvikande och ångest, kan översättas till anknytningsmönster enligt den modell 

med fyra kategorier som Bartholomew et al (1991) beskrivit. Instruktionerna för detta är 

hämtade från Brennan, Clark och Shaver (1998). 

Antal vårdbesök uppskattades av undersökningsdeltagarna genom att svara på följande fråga: 

”Jag uppskattar att jag besökte vårdcentralen ungefär X gånger under 2008”. Detta behöver 

alltså inte stämma hundraprocentigt med hur många gånger en viss individ faktiskt besökte 

vårdcentralen. Anledningen att välja detta tillvägagångssätt handlar om enskilda patienters 

integritet. Jag har på detta sätt inte behövt studera några mottagningslistor från vårdcentralen 

eller involvera vårdpersonalen i denna del av undersökningen.  

Procedur 

Undersökningen delades ut av patienternas behandlande läkare vid tidsbokade besök på 

vårdcentralen under två veckor. Läkarna informerade kort om undersökningens syfte samt om 

att deltagande var frivilligt och anonymt. Denna information återkom i ett informationsbrev 

som bifogades undersökningen. I informationen till patienterna fokuserades på vilken nytta 

primärvården skulle kunna ha av resultaten, det vill säga att förbättra kommunikationen med 

patienter. Patienterna har inte fått information som handlar om somatisering och hypokondri 

då detta skulle kunna öka risken för socialt önskvärda svar.  

Sista svarsdatum fanns angivet i materialet och patienterna ombads att fylla i och posta 

undersökningen hemifrån om de ville delta i studien. Ett förfrankerat kuvert bifogades. Då 

fullständig anonymitet garanterats genom att inte på något sätt numrera eller märka enkäterna 

har inga påminnelser varit möjliga att skicka ut. 

Svaren bearbetades först när alla svar kommit in. De numrerades och matades in i SPSS. I de 

fall där det fattats enstaka svar när det gäller demografiska uppgifter eller i enkäterna som rör 

Somatisering och Hälsoångest har detta behandlats på sedvanligt sätt som ”missing data”.  

När det fattats svar i ENR har den specifika undersökningsdeltagarens medelvärde på aktuell 

skala (Ångest eller Undvikande, beroende på vilken fråga som ej besvarats) matats in. Om 

mer än enstaka data saknats har undersökningsdeltagarens undersökning sorteras bort och 

istället räknats in i bortfallet. 

Etiska överväganden 

Viktiga etiska överväganden har gällt den information som läkarna försett patienterna med. 

Att patienten upplevde deltagandet som frivilligt har varit främsta prioritet. Informationen har 

till exempel i första hand inriktats på att förklara för patienten att valet att deltaga eller inte 

varken kommer att gå att spåra eller på något sätt kan påverka patientens relation till 

vårdgivaren. Detta kan ha fört med sig ett lägre deltagande då läkaren istället för att 
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marknadsföra undersökningen fått i instruktion att försäkra sig om att patienten, om han väljer 

att deltaga, gör det enligt principen om informerat samtycke.  

För att uppnå en känsla av trygghet kring dessa frågor hos patienterna har deltagandet varit 

helt anonymt. Möjligheten att skicka ut påminnelser har därför avståtts för att istället 

prioritera patientsäkerhet. 

Statistisk bearbetning 

Data analyserades med SPSS 10.0 för Windows. Grupperingen av undersökningsdeltagarna i 

anknytningskategorier har skett enligt instruktioner från Brennan, Clark och Shaver (1998). 

Medelvärdesberäkningar har genomgående utförts med Envägs oberoende Anova och 

Pearson’s Chi-Två. Korrelationer har beräknats med Pearson’s produkt-moment korrelationer. 

Prediktioner har beräknats med Multipel regressionsanalys, Stepwisemetoden. 

 

 

 

Resultat  

 

Förekomst av somatisering och hypokondri 

Medelpoängen för somatisering i denna population var 0.96; 0.97 för kvinnor och 0.94 för 

män. Svensk normering (Fridell et al. 2002) visar ett medelvärde bland friska vuxna på 0.49 

för kvinnor och 0.35 för män. Motsvarade värden i en psykiatrisk patientpopulation var i 

normeringen 1.11 för kvinnor och 0.87 för män. Resultatet kontrollerades för de demografiska 

variablerna. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan olika demografiska grupper. 

Somatisering korrelerade heller inte med förekomsten av kroniska diagnoser. 

 

Medelpoängen för hypokondri/hälsoångest i denna population var 27.42. Personer utan 

hälsoångest antas befinna sig inom ett spann på 14-28 poäng. 39% av respondenterna i denna 

undersökning hade värden över 28 poäng och hela 28% nådde upp till det lägre gränsvärdet 

för hypokondri som är 32 poäng. Resultatet kontrollerades för de demografiska variablerna. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan olika demografiska grupper. Hälsoångest 

korrelerade heller inte med förekomsten av kroniska diagnoser.  

Samband mellan somatisering, hypokondri, antal vårdbesök och anknytning 

Mätningar med envägs oberoende Anova genomfördes för att studera skillnader mellan 

anknytningskategorierna i Somatisering, Hälsoångest och antal Vårdbesök. Inga resultat blev 

signifikanta. 

 

I korrelationsberäkningar (Pearson’s r) för de kontinuerliga anknytningsdimensionerna, som 

de mäts med ENR, uppstod samband mellan anknytningsrelaterad ångest och somatisering, 

samt mellan anknytningsrelaterad ångest och hälsoångest. Ångest och Somatisering (r = 

0.258, N = 71, p=0.03). Ångest och Hypokondri  

(r = 0.346, N = 71, p=0.003). Det föreligger alltså medelstora samband mellan 

undersökningsdeltagarnas grad av anknytningsrelaterad ångest och hur mycket somatiska 

symtom de redovisar, liksom hur hög grad av hypokondri de redovisar. 
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Det fanns också en signifikant korrelation mellan Somatisering och Hypokondri (r = 0.651,  

N=71, p<0.0005) samt mellan Somatisering och Vårdbesök (r=0.323, N=70, p=0.006) och 

Hypokondri och Vårdbesök (r =0.303, N=70, p=0.011). Se tabell 3. Det betyder att mängden 

somatiska symtom samvarierar med mängden hälsorelaterad oro. Båda dessa variabler har 

också samband med självuppskattad mängd vårdbesök under 2008. 

 

 

Tabell 3. Pearsons produkt-moment korrelationer för de kontinuerliga 

anknytningsdimensionerna Undvikande och Ångest. 

 1 2 3 4 5 

1. Undvikande -     

2. Ångest .111 -    

3. Somatisering .006 .258* -   

4. Hypokondri/hälsoångest .051 .346** .651** -  

5. Vårdbesök -.041 .094 .323** .303* - 

 
*p<0.05; **p<0.01. 1 = Undvikande (medelpoäng på kontinuerlig anknytningsdimension Undvikande), 2 = 

Ångest ( medelpoäng på kontinuerlig anknytningsdimension Ångest), 3 = Somatisering (totalpoäng på SCL90 

somatisering), 4 = Hypokondri/hälsoångest ( totalpoäng på Whiteley Index), 5 = Vårdbesök (självuppskattat 

antal besök på vårdcentralen under år 2008). 

 

Korrelationsberäkningar genomfördes också mellan de enskilda frågeställningarna i 

anknytningsenkäten ENR och de två hälsomåtten; Somatisering och Hypokondri. Medelstarka 

till starka samband (>.300) erhölls mellan dessa två variabler och ENR-frågorna 11 (”Jag vill 

gärna komma nära en partner men drar mig ändå ofta tillbaka”), 14 (”Jag oroar mig för att 

vara ensam”), 34 ( ”När en partner tycker illa om något hos mig känner jag mig värdelös.”) 

och 36 (”Jag tar illa upp när en partner ägnar sig åt något annat än mig”). Se tabell 4. 

 

Tabell 4. Pearson’s produkt-moment korrelationer för enskilda ENR-frågor, Somatisering och 

Hypokondri. 

 1 2 3 4 5 6 

1. Hypokondri 1      

2. Somatisering .651** 1     

3. ENR14 .346** .361** 1    

4. ENR36 .416** .107 .452** 1   

5. ENR11 .305** .334** .378** .166 1  

6. ENR34 .428** .272* .378** .530** .387** 1 

*p<0.05; **p<0.01. För frågornas ordalydelse; se textavsnittet ovan. 
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Somatisering visar också en tendens till samband med fråga 26, som lyder ”Jag tycker inte att 

min partner vill komma mig så nära som jag skulle vilja”. Hypokondri visar vidare svaga till 

medelstarka samband med nästan samtliga ENR-frågor som mäter anknytningsångest. 

Undantag är fråga 2, 10, 22, 26 och 30. Se appendix för samtliga frågor. 

 

I en korrelationsberäkning mellan ENR-frågorna och Vårdbesök uppstod svaga till 

medelstarka samband med fråga 8; ”Jag oroar mig en hel del för att förlora min partner” (r 

=.252), 14; ”Jag oroar mig för att vara ensam” (r = .254) och 19; ”Jag tycker att det är ganska 

lätt att komma nära min partner (r = -.275).  Observera att det sista sambandet är negativt. 

 

Kan anknytning predicera somatisering, hypokondri och antal vårdbesök? 

Regressionsanalyser genomfördes för att studera potentiella prediktorer för Somatisering, 

Hypokondri och antal Vårdbesök. 

 

Samtliga bakgrundsvariabler, totalpoäng Hypokondri, Anknytningskategori, 

Anknytningsångest och Anknytningsundvikande togs med i beräkningarna av prediktorer för 

Somatisering. En multipel regressionsanalys med Stepwisemetoden (adjusted R square = 

.479; F2,64 = 31.325; p<0.01) gav två signifikanta prediktorer. Dessa var totalpoäng 

Hypokondri (Beta .644; p<0.001) och Barn (Beta -.292; p<0.01). Hypokondri togs sedan bort 

och beräkningarna utfördes en gång till (adjusted R square = .119; F2,64 = 5.446; p<0.01). 

Med dessa beräkningar blev Anknytningsångest (Beta .258; p<0.05) en prediktor för 

Somatisering. Barn (Beta -.308; p=0.01) kvarstod också som prediktor för Somatisering. 

Detta betyder att hypokondri predicerar somatisering i så hög grad att anknytningsvariabler 

inte tas med i beräkningarna, något som kan, men inte måste, betyda att det finns ett överlapp 

mellan konstrukten. Vid uteslutande av hälsoångest blir anknytningsångest en prediktor. Se 

tabell 5. 

 

Tabell 5. Regressionsanalys för somatisering med och utan variabeln hypokondri. 

  B SE of B beta t sig 

Steg 1 Hypokondri 

Barn 

.564 

-4,469 

.078 

1,362 

.644 

-.292 

7,252 

-3,281 

<.001 

<.01 

 

R2 efter steg 1 = .479; F2,64=31.325, p<.001. Hypokondri togs sedan bort ur beräkningarna. 

       

Steg 2 Barn 

Anknytningsångest 

-4,726 

1,369 

1,780 

,616 

-.308 

.258 

-2,655 

2,222 

<.01 

<.05 

 

R2 efter steg 2 = .119; F2,64=5.446; p<.01 

 

 

Motsvarande beräkningar genomfördes för att studera prediktorer för Hypokondri. I den första 

omgången beräkningar (adjusted R square = .434; F2,64 = 26.305; p<0.01) då Somatisering 

ingick bland variablerna blev Barn (Beta .212; p<0.05) och Somatisering (Beta .700; p<0.001) 

signifikanta prediktorer för Hypokondri. I den andra omgången beräkningar (Adjusted R 

square = .088; F1,65 = 7.379; p<0.01) då Somatisering tagits bort försvann Barn som 

prediktor. En ensam signifikant prediktor blev istället Anknytningsångest (Beta .319; p<0.01). 

Se tabell 6. 
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Tabell 6. Regressionsanalys för hypokondri med och utan variabeln somatisering. 

  B SE of B beta t sig 

Steg 1 Somatisering 

Barn 

.800 

3,722 

.110 

1,692 

.700 

.212 

7,252 

2,200 

<.001 

<.05 

R2 efter steg 1 = .434; F2,64=26.305; p<.01. Somatisering togs sedan bort ur beräkningarna. 

Steg 2 Anknytningsångest 1,936 .713 .319 2,716 <.01 

R2 efter steg 2 = .088; F1,65=7.379; p<.01 

  

 

Slutligen genomfördes beräkningar för att se om några variabler kunde predicera Antal 

Vårdbesök. Samtliga bakgrundsvariabler, Anknytningskategori, Anknytningsångest, 

Anknytningsundvikande, Somatisering och Hypokondri fördes in i beräkningarna som 

utfördes med Stepwisemetoden (adjusted R square = .197; F2,63 = 8.955; p<0.001). 

Signifikanta prediktorer blev Kronisk Diagnos (Beta -.386; p=0.01) och Somatisering (Beta 

.271; p<0.05). 

 

Då Kronisk Diagnos blev en signifikant prediktor för Vårdbesök genomfördes 

regressionsberäkningar även med denna faktor som beroende variabel. Inga variabler togs 

med i modellen med Stepwisemetoden, vilket betyder att inga av dessa variabler kan 

predicera förekomsten av en kronisk diagnos. 

 

Sammanfattningsvis betyder detta att somatisering och hypokondri predicerar varandra. 

Somatisering prediceras i dessa beräkningar också av barnlöshet. Tar man bort den ena av de 

två hälsoenkäterna ur beräkningarna prediceras både somatisering och hypokondri av 

anknytningsångest. Mängden självuppskattade vårdbesök under ett år prediceras i första hand 

av förekomsten av en kronisk diagnos, men även av somatisering. Ingen av 

bakgrundsvariablerna, anknytningsmåtten eller hälsomåtten predicerar förekomsten av en 

kronisk diagnos. 

 

Prediceringar utifrån enskilda ENR-frågor. 

Nya regressionsanalyser genomfördes med de enskilda ENR-frågorna införda i modellen. Alla 

bakgrundsvariabler, Anknytningskateogri, de två Anknytningsdimensionerna samt samtliga 

ENR-frågor lades in i beräkningarna som genomfördes med Stepwisemetoden. Somatisering 

och Hypokondri togs inte med i beräkningarna för varandra då betavärdena blir så höga att 

övriga variabler inte kommer med i beräkningarna då.  

 

När Hypokondri togs bort ur beräkningarna (adjusted R square = .214; F2,64 = 10.006; 

p<0.001) predicerades Somatisering av Barn (Beta -.323; p<0.01) och ENR14 (Beta .400; 

p=0.001). Barn innebär att respondenten har barn. Det betyder dock inte nödvändigtvis att det 

är hemmaboende eller omyndiga barn. ENR14 lyder ”Jag oroar mig för att vara ensam”. 
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När Somatisering inte togs med i beräkningarna (adjusted R  square = .220; F2,64 = 10.327; 

p<0.001) predicerades Hypokondri av ENR36 (Beta .304; p<0.05) och ENR34 (Beta .258; 

p=0.05). ENR36 lyder ”Jag tar illa upp när en partner ägnar sig åt annat än mig” och ENR34 

lyder ”När en partner tycker illa om något hos mig känner jag mig värdelös”. 

 

Sedan utfördes regressionsberäkningar för att undersöka om någon variabel direkt predicerar 

antal vårdbesök. Samtliga bakgrundsvariabler, samtliga anknytningsmått, somatisering och 

hälsoångest fördes in i beräkningarna (adjusted R square = .305; F4,61 = 8.122; p<0.001). 

Signifikanta prediktorer för antal vårdbesök blev då Kronisk Diagnos (Beta -.357; p<0.01), 

Somatisering (Beta .293; p<0.01), ENR19 (Beta -.314; p<0.01) och ENR25 (Beta .271; 

p<0.05). ENR19 lyder ”Jag tycker det är ganska lätt att komma nära min partner” och ENR25 

lyder ”Jag berättar i stort sett allt för en partner”. Resultaten betyder att förekomst av en 

kronisk diagnos predicerar ett högre antal vårdbesök per år. Då värdet är negativt innebär 

ENR19:s prediktion av antal vårdbesök att det är personer som inte tycker det är lätt att 

komma nära sin partner som besöker vården mer ofta. 

 

Eftersom kronisk diagnos inte kunde prediceras av någon variabel i tidigare beräkningar 

gjordes slutligen en regressionsanalys (adjusted R square = .106; F2,64 = 4.914; p=0.01) för 

att se om någon av de enskilda ENR-frågorna kunde predicera kronisk diagnos. Signifikanta 

prediktorer blev ENR35 (Beta -.397; p<0.01) och ENR15 (Beta .295; p<0.05). ENR35 lyder 

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

uppmuntran” och ENR15 lyder ”Det känns naturligt och bra för mig att dela mina innersta 

tankar och känslor med en partner”. Det negativa värdet i samband med ENR35 betyder att 

det är personer som inte vänder sig till sin partner för stöd och uppmuntran som i högre grad 

har kroniska diagnoser.  

Anknytning och demografi 

En envägs oberoende Anova utfördes för att undersöka åldersskillnader mellan 

anknytningskategorierna. Resultatet visade en signifikant skillnad; F (3,67) = 3.974; p = 

0.012, där den Rädslofyllda gruppen hade en högre medelålder än samtliga andra grupper. I 

jämförelse med den Avfärdande gruppen blev dock resultatet inte signifikant.  

 

Tabell 7: Medelålder för de fyra anknytningsgrupperna. 

 

Anknytning 

 

N(72) 

 

% 

Ålder 

M 

 

sd 

Trygg 33 45.8 50.2 3.3 

Rädslofylld 8 11.1 72.4* 2.0 

Upptagen 14 19.4 50.7 3.6 

Avfärdande 17 23.6 53.9 3.8 

*Signifikant skillnad gentemot de andra grupperna. Alfanivå 0.05. 

 

Chi-två tester (exakt signifikans med Pearson’s chi-två) utfördes för att undersöka 

könsskillnader, skillnader i civilstånd och skillnader i föräldraskap mellan 

anknytningskategorierna. Inga signifikanta resultat uppnåddes mellan grupperna. Vid en 

sammanslagning av de två grupperna Särbo och Singel till kategorin Bor Ensam förändrades 

resultaten. Ett nytt chi-två test genomfördes och då upptäcktes signifikanta samband mellan 

anknytningsgrupperna och boendesituation (
2 

= 10.165, df = 3, p = 0.015). I den Upptagna 
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gruppen levde 64.3 procent ensamma, att jämföra med 18.2 procent i den Trygga gruppen. 

Den Rädslofyllda respektive den Undvikande gruppen levde också ensamma i högre grad än 

den Trygga gruppen. 

 

Vidare undersöktes skillnader i de kontinuerliga anknytningsdimensionerna, ångest och 

undvikande, med demografiska variabler som utgångspunkt. 

 

För att undersöka könsskillnader genomfördes en envägs oberoende Anova för 

medelvärdesskillnader i de kontinuerliga dimensionerna Undvikande och Ångest. Inga 

signifikanta skillnader mellan könen uppmättes. Det fanns dock en icke signifikant tendens 

för något högre medelvärden i Ångestdimensionen för kvinnor; F(1,71)=3.318, p=0.073. 

 

Därefter undersöktes medelvärdesskillnader i Undvikande och Ångest mellan de tre 

civilstånden. Inga signifikanta skillnader mellan civilstånden uppmättes. De som levde som 

sambos hade dock en tendens att ha lägre medelvärden i både Undvikande- och 

Ångestdimensionen. Vid en sammanslagning av de två grupperna Särbo och Singel till 

kategorin Bor Ensam förändrades resultaten. I en envägs oberoende Anova framkom då 

signifikanta skillnader där de som bor ensamma får högre medelvärden i Ångestdimensionen; 

F(1,71)=7.975, p=0.006. 

 

Anovaberäkningar utfördes för att undersöka medelvärdesskillnader i Undvikande och Ångest 

mellan de som hade respektive inte hade barn. Inga signifikanta skillnader mellan dessa två 

grupper uppmättes. Det förelåg heller inga medelvärdesskillnader i Undvikande och Ångest 

mellan de som hade respektive inte hade en kronisk sjukdomsdiagnos.  

 

 

 

 

Diskussion 

 

Förekomst somatisering och hypokondri 

Den första frågeställningen i denna undersökning gällde hur stor andel av patienterna, som 

besöker en vanlig svensk vårdcentral under en viss period, som har en hög grad av 

somatisering och hypokondri. Resultaten visade att en hög grad av somatisering och 

hypokondri förekom hos en stor andel av patienterna. 28 procent av patienterna når upp till 

det lägre gränsvärdet för hypokondri och hela 39 procent kan sägas ha någon grad av 

hälsoångest. Tre fjärdedelar av patienterna skattar högre på somatiseringsskalan än en svensk 

frisk population (Fridell et al., 2002) 

Vidare fanns ett starkt samband mellan somatisering och hypokondri, medan däremot inget 

samband fanns mellan dessa två variabler och kroniska diagnoser eller ålder. Den höga 

förekomsten av somatisering och hypokondri kan därmed inte förklaras av att patienterna som 

besöker vårdcentralen är gamla eller långvarigt sjuka, vilket annars kunde ha varit en naturlig 

förklaring till ökad symtomförekomst och hälsooro. Tvärtom finns den högsta graden av 

hypokondri hos de yngsta patienterna. 

Detta betyder att många patienter i svensk primärvård har symtom och föreställningar som 

tyder på psykiska besvär som tar sig kroppsliga uttryck.  
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I tidigare forskning har man påvisat att en hög andel patienter i primärvården i olika länder 

söker hjälp för medicinskt oförklarliga symtom. I uppföljande studier (Taylor, 2000) har man 

sett att en förhållandevis låg andel av dessa består av patienter vars somatiska sjukdom ännu 

inte upptäckts, medan en större andel utgörs av patienter där läkarna fortgående inte kan finna 

några medicinska orsaker till besvären. En förklaring är att dessa patienter lider av 

somatisering och/eller hypokondri.  

Denna studies resultat ligger i linje med den tidigare forskningen. Man brukar tala om siffror 

mellan 25 och 50 procent när det gäller hur stor andel av patienterna i primärvården som har 

medicinskt oförklarliga symtom (Barsky, 2000). I denna undersökning vet vi inget om detta, 

men vi kan konstatera att 40 procent av patienterna lider av hälsoångest som inte korrelerar 

med kronisk diagnos eller demografiska variabler. 

 

Samband mellan somatisering, hypokondri och anknytning 

När det gäller anknytning och hälsa bekräftar denna studie tidigare forskningsresultat. Det 

finns ett samband mellan anknytning och somatisering respektive hypokondri. Denna studie 

visar att detta samband handlar om anknytningsrelaterad ångest. Med andra ord innebär detta 

att patienter som uppvisar osäkerhet i sina nära relationer, t ex genom att konstant fråga sin 

partner om de är älskade, också är mer benägna att oroa sig för sin hälsa på ett liknande sätt. 

Grundproblemet i anknytningsrelaterad ångest är en negativ självbild och ett starkt behov av 

andras återförsäkringar. Vid sjukdom kan det t ex innebära att patienten inte litar på sitt eget 

omdöme utan behöver ”fakta” för att veta hur hon mår. 

I en vårdsituation kan det innebära att upprepade gånger be läkaren intyga att ”det inte är 

någon fara”. Dessa patienter kan också mer än andra patienter ha önskemål om olika typer av 

provtagning istället för att bara lita på läkarens erfarenhet. Särskilt svårt lär de ha att svara på 

frågor där de själva ska tala om på vilket sätt något känns, hur mycket besvär de har på en 

skala mellan 1-10 eller öppna frågor som ”är du i övrigt fullt frisk?”. 

Huruvida anknytningsrelaterat undvikande är högt eller lågt verkar vid första anblick inte 

spela någon roll. Detta överensstämmer med tidigare resultat från studier som bygger på de 

fyra anknytningskategorierna (Bartholomew et al, 1991) som i stort sett genomgående visar 

att kategorin Upptagen och kategorin Rädslofylld är de två kategorier som samvarierar med 

symtomrapportering (Ciechanowski, 2002; Feaney, 1994; Wearden, 2005), somatisering 

(Waldinger, 2006), hypokondri (Noyes, 2002; Wearden 2003, 2006.) och vårdutnyttjande 

(Ciechanowski, 2002). Dessa två kategorier är också de kategorier som har hög förekomst av 

anknytningsrelaterad ångest, även om den senare också har hög förekomst av undvikande. 

Betyder detta då att undvikande inte spelar någon roll för hälsa? Det finns undersökningar 

(Maunder, 2008) som visar att anknytningsrelaterat undvikande har ett samband med  ohälsa 

om man mäter ohälsa objektivt, t ex genom blodtrycksmätning. Att inga resultat går att finna 

med hjälp av självskattningsformulär kan bero på att respondenten beter sig undvikande även 

i förhållande till frågeställningarna i formuläret.  

Dessa patienters mönster kan innebära att det dröjer längre innan man möter dem inom 

vården. Detta är nämligen de patienter som har en tendens att komma sent, med påföljande 

problem som att sjukdomar hunnit längre i sina förlopp. Väl på mottagningen skulle ett 

anknytningsrelaterad undvikande mönster kunna innebära att de underdriver smärtor och 

besvär, samt har svårt att ta till sig och genomföra läkarens rekommendationer. Undvikandet 



23 

 

av relationer kan också leda till att dessa patienter hellre söker vård på akutmottagningar än 

besöker sin ordinarie vårdcentral. I denna undersökning framkommer inga samband mellan 

denna typ av anknytningsundvikande och somatisering eller hälsoångest. Det är dock inte 

säkert att det betyder att dessa patienter inte har ångest över sin hälsa. De har bara ändå mer 

ångest över den relation det innebär att diskutera sin hälsa med vårdpersonal. 

Kan anknytning predicera somatisering, hypokondri och antal vårdbesök? 

Anknytningsångest kunde i regressionsberäkningar predicera somatisering och hypokondri. 

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att det finns ett kausalt samband där anknytningsångest 

leder till hälsooro. Det kan finnas en bakomliggande faktor som ger upphov till både 

anknytningsångest och till somatisering och hypokondri. Det kan också vara fråga om ett 

omvänt samband där personer som har hög grad av hypokondri får större ångest i relationer. 

Då en persons anknytningsstil antas uppstå i tidig barndom och fortleva genom ungdom och 

vuxenår (Hazan & Shaver, 1987) kan man dock göra ett teoretiskt antagande om att 

anknytningsmönster kommer först och hälsooro kommer sedan. Detta skulle i så fall innebära 

att anknytningsrelaterad ångest leder till hälsoångest och hypokondri. 

Vissa enskilda frågor ur ångestdimensionen i anknytningsenkäten korrelerar starkt med 

somatisering och hypokondri och kan som ensamma faktorer predicera dessa två 

hälsouppfattningar. Här kan vi också spekulera i skillnader mellan de somatiserande och de 

som lider av hypokondri. Den enskilda fråga som har starkast samband med somatisering är 

oro för ensamhet. När det gäller hypokondri uppstår de starkaste sambanden med en fråga 

som skulle kunna hävdas mäter kritikkänslighet (ENR34) och en fråga som skulle kunna 

hävdas mäter självupptagenhet (ENR36). I klinisk verksamhet är det i högsta grad relevant 

om en patient lider av osjälvständighet och separationsångest eller om en patient lider av 

narcissistisk kritikkänslighet och överuppmärksamhet på att bli avvisad. Kanske ställer det då 

till problem att föra samman dessa i en gemensam kategori som benämns 

anknytningsrelaterad ångest? 

Särskilt när det gäller prediktioner bör man fundera kring detta. Om några få enskilda frågor 

kan predicera somatisering eller hälsoångest/hypokondri kanske det är dessa frågor eller ett 

eventuellt gemensamt konstrukt de mäter, som är mer specifikt än anknytningsångest, som 

kan användas i till exempel ett screeninginstrument. 

I en tidigare undersökning (Schmidt, 2002) som genomförts med IRT-metodik fann 

författarna fem underliggande anknytningsmönster istället för fyra eller tre som är gängse 

praxis. Dessa olika mönster ledde till sinsemellan olika hälsoproblem.  

Denna undersökning visar att det föreligger starka samband mellan enskilda 

anknytningsfrågor och olika hälsomått. Vissa av frågorna korrelerar starkt med somatisering, 

andra med hälsoångest och ytterligare andra med förekomst av kronisk diagnos eller antal 

vårdbesök. Eventuellt kan det innebära att anknytningsrelaterad ångest består av flera olika 

typer av relationsångest och att varje sådan ångest leder till olika hälsoproblem. Det skulle 

kunna vara intressant att studera samband även mellan enskilda anknytningsfrågor och 

enskilda symtom i somatiseringsenkäten.  

En huvudslutsats är att det kan behövas mer specificitet än att hävda att anknytningsångest 

predicerar somatisering och hypokondri. 
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På vilket sätt påverkar anknytning somatisering och hypokondri? 

Förekomsten av anknytningsångest innebär enligt Bowlby (1973) att personen i fråga har en 

negativ självbild. En negativ självbild ökar sannolikt mängden självmonitorerande med risken 

att man lättare än andra också upptäcker kroppsliga symtom. Vid denna upptäckt är man 

också mer än andra benägen att få katastroftankar – något som bland annat påverkas av den 

större förekomsten av negativ affektivitet. När man känner efter tycker man sig ha ganska 

många och stora symtom och då man inte litar på det egna omdömet eller själv förmår reglera 

negativa affekter måste man söka stöd och återförsäkran hos andra. Det är vidare lätt att tänka 

sig att omgivningen till en person med hög förekomst av anknytningsångest är trött på att ge 

dessa återförsäkringar och därmed bemöter personen avvisande. Detta ökar ytterligare 

mängden fysiska symtom, mängden katastroftankar och behovet av andras återförsäkran.  I 

detta läge vänder sig så den ångestfyllda personen till vården och uppvisar en blandning av 

somatisering, hypokondri och anknytningsbehov. Återkommer patienten tillräckligt många 

gånger kommer sannolikt även vårdpersonalen, i likhet med patientens omgivning, att reagera 

negativt och bete sig avvisande. En ond cirkel har uppstått. 

I tidigare forskning har fokus ofta varit att finna potentiella mellanliggande variabler, där 

neuroticism och negativ affektivitet gett återkommande signifikanta samband (Armitage & 

Harris, 2006; Wearden, 2006). Armitage & Harris (2006) framför till och med kritiken att det 

är negativ affektivitet snarare än anknytning som är den faktor som bör mätas, det vill säga att 

frånvaron av negativ affekt hos tryggt anknutna är det som gör att de inte rapporterar lika 

mycket ohälsa. Vidare menar dessa författare dock att negativ affekt också är ett onödigt brett 

och diffust begrepp och att man borde definiera och undersöka det mer.  

En annan teori är att det är sämre affektregleringsförmåga och mentalisering som är vägen 

mellan anknytning och många olika svårigheter i livet. Wearden (2003) har t ex belagt 

samband där alexithymi utgör mellanliggande variabel mellan anknytning och hypokondri. Då 

alexithymi till stor del utgörs av en oförmåga att mentalisera vore det därför intressant att 

studera dessa patienter ur ett mentaliseringsperspektiv.  

Fortenberry & Wiebe (2006) visar hur anknytningsångest inte längre relaterar till självupplevd 

hälsa då man tar med det de kallar ”medical excuse making” i beräkningarna. En förklaring 

kanske är att anknytning är en mer underliggande faktor som endast i mindre grad påverkar 

hälsa direkt, medan den däremot leder till flera olika negativa egenskaper och tillstånd som 

har en hälsopåverkan.  

I denna studie visar anknytning t ex inte något direkt starkt samband med vårdbesök, men 

med somatisering och hälsoångest som mellanliggande variabler påverkas även antalet 

vårdbesök. Det rimliga att tänka sig är att detta handlar om längre kedjor än så. Forskning 

som fokuserar på att skapa modeller där dessa mellanliggande variabler successivt upptäcks 

och placeras in skulle vara värdefull. 

”Anknytningssystem” 

Att ta en i grunden relationell teori och sedan undersöka individuella mönster låter som en 

motsägelse. Kanske vore det mer relevant att tala om anknytningssystem bestående av ett 

antal individer med deras respektive anknytningsmönster, än att fokusera på bara individer? 

Denna undersökning väcker tankar om att personer som behöver och vill ha stöd från en 

partner men inte får det av sin befintliga partner, kanske vänder sig till sjukvården i sökande 

efter en annan anknytningsrelation. Tidigare studier (Wearden, 2006) har visat att behov av 
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återförsäkran (reassurance seaking) är en mellanliggande variabel mellan ångestfylld 

anknytning och hypokondri. En tanke skulle kunna vara att dessa undersökningsdeltagare 

försöker att få denna återförsäkran i sitt kärleksförhållande först, misslyckas, och därför 

vänder sig till vården för att få den där istället. 

Det finns tidigare forskning (Rholes et al, 1998) som behandlar hur ett förhållande påverkas 

när en partner är undvikande respektive ångestfylld. Det finns också forskning som visar att 

interaktionen mellan läkare och patient påverkas av både patientens och läkarens 

anknytningsmönster. Författarna (Porter et al, 2007) poängterar också att det inte bara handlar 

om patient och vårdgivares respektive anknytningsmönster utan just interaktionen mellan 

olika mönster. 

Man kan därför tänka sig att varje patient befinner sig i ett ”anknytningssystem” där det egna 

anknytningsmönstret bara utgör en del, medan både behandlande läkare och befintlig 

kärlekspartners (eller annan omsorgspersons) anknytningsstil också påverkar hur patienten 

tänker och agerar i hälsofrågor. Vare sig en person redan är somatiskt sjuk eller söker vård på 

grund av oro kan det kanske vara relevant att undersöka det sammanhang som denna person 

lever i. Vilket stöd finns i omgivningen? Vilket stöd kan eller bör vården erbjuda?  

 

Anknytning och demografi 

Tidigare forskning har visat att yngre undersökningsdeltagare tenderar att skatta högre 

anknytningsrelaterad ångest (Strand & Ståhl, 2008). I denna undersökning finns inget sådant 

samband. Tvärtom verkar både ångest och undvikande förekomma mer bland de allra äldsta 

undersökningsdeltagarna som också placerar sig i anknytningskategorin Rädslofylld. En 

förklaring skulle kunna vara att den allra äldsta befolkningen i Sverige vuxit upp i ett 

samhälle där barnuppfostran innehöll betydligt mer negativa inslag, medan unga svenskar 

vuxit upp i ett förhållandevis jämställt land där fysisk bestraffning av barn är olaglig och där 

det är förhållandevis stort fokus på ett anknytningspedagogiskt föräldraskap. 

Inte heller kön relaterar till utfallen, trots att tidigare forskning talar om att kvinnor tenderar 

att ha högre anknytningsrelaterad ångest. Detta kan vara en effekt av en ökande jämställdhet 

men det kan också vara en effekt av att det är så få undersökningsdeltagare i denna 

undersökning att resultat som finns där inte uppnår signifikans.  

Den demografiska variabel som främst ger utslag i denna undersökning är boendesituation. 

Undersökningsdeltagare som bor tillsammans med en partner hade avsevärt lägre 

anknytningsrelaterad ångest. Detta överensstämmer med tidigare forskning (Ciechanowski et 

al., 2002) som visat att personer som lever i en fast relation tenderar att skatta lägre på både 

undvikande och ångest. Detta kan bero på att personer med en lägre grad av 

anknytningsångest har lättare att finna en partner och att bevara en relation. I den mån en 

relation fungerar bra kan det också handla om motsatt orsakssamband, det vill säga att en 

persons anknytningsångest skulle sjunka med tiden om den relation han befinner sig i skapar 

en ökad trygghet. 

Den viktigaste slutsatsen gäller dock hur lite demografiska variabler tycks påverka. De små 

eller obefintliga skillnaderna som demografiska variabler bidrar med tyder på att graden av 

anknytningsrelaterat undvikande respektive anknytningsrelaterad ångest förklaras av 

individualpsykologiska orsaker snarare än av ålder, kön eller liknande. Detta innebär dock 
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inte att socialpsykologiska faktorer inte kan spela in. Kanske är det viktigare hur ens partner 

är än huruvida man har en partner, för att ta ett exempel. 

 

Metoddiskussion 

Urvalet/tidsperioden. 

Föreliggande undersökning har flera begränsningar. Urvalet som bestått av patienter vid en 

vårdcentral under en viss tidsperiod skiljer sig på några viktiga punkter från 

genomsnittsbefolkningen. De är äldre, andelen kvinnor är högre och oproportionerligt många 

är kroniskt sjuka. Å andra sidan är detta en spegling av verkligheten i primärvården. De som 

primärvårdens läkare möter är ofta äldre, är fler kvinnor och är sjukare än snittbefolkningen. 

När man ska generalisera resultaten kanske man därmed snarare bör generalisera dem till 

primärvårdsbesökare än till befolkningen i stort. En viktigare frågeställning är om valet av 

vårdcentral eller tidsperiod spelat in. När det gäller tidsperioden kan man fråga sig om den 

massiva medierapporteringen om den nya influensan under dessa veckor haft någon påverkan, 

till exempel att vårdcentralen under denna period besökts av en ovanligt stor andel 

hypokondriker. 

Svarsfrekvens och bortfall. 

Svarsfrekvensen är vidare endast 33 procent. Bortfallet i undersökningen är således 

förhållandevis stort. Den stora delen av bortfallet utgörs av patienter som valt att inte deltaga i 

undersökningen, medan en mindre del utgörs av patienter som misslyckats med att fullfölja 

enkäterna korrekt. En bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen är sannolikt att det varit 

ganska tidskrävande att fylla i undersökningen samt att undersökningsdeltagarna skulle ta 

med sig undersökningen hem för att fylla i och posta den hemifrån. Detta kan dels ha 

inneburit att många glömt bort undersökningen och dels att många inte orkat genomföra 

undersökningen.  

Bortfallet består till något större del av män, men liknar i övrigt den grupp som fullföljt 

undersökningen. Mängden undersökningsdeltagare i de olika anknytningsmönstren följer den 

fördelning som teoretiskt brukar anslås, där cirka hälften av alla människor i västvärlden 

förväntas vara trygga, ca en fjärdedel undvikande och runt 10-15 procent upptaget anknutna 

(Broberg et al., 2008). Möjligen är tryggt anknutna något underrepresenterade i denna 

undersökning och upptaget anknutna något överrepresenterade. Detta skulle i så fall spegla de 

teoretiska antagandena om att upptaget anknutna i högre grad än andra besöker primärvården.  

Det skulle vidare kunna finnas teoretiska anledningar att tro att avfärdande anknutna i högre 

grad än andra väljer att avstå från att deltaga i en sådan här undersökning. Det är möjligt att så 

är fallet, men det går i så fall inte att se i den procentuella andelen avfärdande som svarat, 

vilken uppgår till nästan exakt den siffra man räknar med att avfärdande anknutna utgör i 

befolkningen i stort. 

Ett större problem utgörs i så fall av om bortfallet till stor del utgörs av mindre oroliga 

patienter. Det är inte svårt att tänka sig att en undersökning om hälsa och relationer är 

attraktiv att besvara för just de patienter som oroar sig för hälsa och relationer. Det kan därför 

betyda att denna undersökning innehåller oproportionerligt många personer som lider av 

somatisering och hälsoångest, dvs att den ordinarie patientströmmen på vårdcentralen inte 

utgörs av så här många patienter med hög oro. 
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Proceduren. 

När det gäller metodvalet kan man ifrågasätta proceduren att enkäten delas ut av behandlande 

läkare. Kanske har vissa patienter känt sig tvungna att svara medan andra inte vågat svara på 

grund av detta. Möjligen hade undersökningsdeltagarnas antal och urval förändrats av ett 

tillvägagångssätt som upplevts som mer anonymt. Den ursprungliga orsaken till att enkäten 

skulle delas ut av läkare var att höja svarsfrekvensen och då det inte verkar ha påverkat 

svarsfrekvensen positivt kan man överväga om en alternativ procedur varit bättre. 

Enkäterna. 

Vidare följer en del problem med själva enkäterna. Även om samtliga valda enkäter har 

godtagbara psykometriska egenskaper finns det alltid problem med självskattning och alltid 

diskussion kring enskilda enkäters validitet. När det gäller enkäterna som mäter somatisering 

och hypokondri finns redan i vanliga fall en social önskvärdhet om att inte ha för mycket 

hälsoångest. Detta gäller kanske i ändå högre grad om enkäterna delas ut av en persons 

behandlande läkare vid ett vårdbesök. En patient som är orolig för sin hälsa och vill ha fler 

undersökningar genomförda skulle t ex kunna lockas att överdriva sina symtom och 

underdriva sin hälsoångest för att inte framstå som hypokondrisk. Detta även om enkäterna 

fylls i hemma och är helt anonyma. 

Det kan också diskuteras i vad mån undersökningsdeltagarna kommit ihåg att förhålla sig 

generellt i anknytningsenkäten och hälsoångestenkäten medan somatiseringsenkäten avser hur 

de mått den senaste veckan.  

Anknytning och självskattning. 

Ett av problemen med självskattad anknytning är att undvikande personer tenderar att skatta 

sig som trygga. Detta går antagligen igen också i de andra enkäterna då vi kan se att 

undvikande personer genomgående redovisar färre symtom och färre orostankar än trygg 

anknutna. Ett sätt att sammanfatta det är att undvikande anknutna undviker frågeställningarna.  

Det finns undersökningar (Maunder, 2008) som visar att anknytningsrelaterat undvikande 

leder till ohälsa om man mäter ohälsa objektivt, t ex genom blodtrycksmätning. Att inga 

resultat går att finna med hjälp av självskattningsformulär kan bero på att respondenten beter 

sig undvikande även i förhållande till frågeställningarna i formuläret.  

När det gäller personer med hög anknytningsrelaterad ångest har undersökningar visat motsatt 

tendens (Maunder, 2008). Dessa personer är benägna att skatta sig själva som både mer 

somatiskt sjuka och mer psykiskt ängsliga än en utomstående bedömare upplever dem.  

Detta kan således vara en metodfråga som ställer till problem för anknytningsforskningen. 

Om självskattningsformulär tenderar att besvaras överdrivet av de personer som har hög 

anknytningsrelaterad ångest och underdrivet av de personer som har högt anknytningsrelaterat 

undvikande kan man komma att rapportera samband som inte stämmer.  

Detta kan ställa till stora problem när det gäller hälsofrågor, där det relevanta inte bara är 

subjektivt upplevda och erkända symtom utan också faktisk funktion i olika organ. Frågan är 

hur man kan studera anknytning och hälsa i en större grupp människor om 

självskattningsmetoder innebär stora skevheter. Anknytningsintervjun är ett tidskrävande 

tillvägagångssätt som också kräver speciell utbildning och laboratoriemätningar av personers 

hälsa är heller inte lätt att genomföra med ett större urval testpersoner. Kanske kan man tänka 

sig att kombinera självskattning med skattningar som utförs av närstående? 
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Jämförelser med tidigare forskning. 

När det gäller jämförelser mellan denna undersökning och tidigare forskning kan konstateras 

att olika metoder använts. Framför allt har sällan samma anknytningsenkäter använts.  

Det finns tidigare empiri som kopplar även undvikande anknytningsmönster till hälsomått. 

Några sådana resultat har inte uppnåtts i denna undersökning. En förklaring till detta är att 

flera tidigare undersökningar använt anknytningsmått som bygger på bara tre kategorier där 

undvikandekategorin motsvarar både kategorin Rädslofylld och kategorin Avfärdande i denna 

undersökning. Wearden (2005) konstaterar att användandet av en kategoriindelning om totalt 

fyra kategorier och som består av två typer av undvikande, avfärdande och rädslofylld, visar 

att det är den rädslofyllda typen av undvikande som visar samband med symtomrapportering. 

Om resultaten från föreliggande studie är generaliserbara skulle detta kunna förklaras av att 

det är förekomsten av ångest i denna kategori som bidrar till detta, snarare än förekomsten av 

undvikande.  

Statistiska problem med anknytningskategorierna. 

När det gällde anknytningskategorierna, indelade i fyra grupper enligt Bartholomew, gick det 

i denna studie inte att få fram några signifikanta samband. När det gäller forskning baserad på 

denna kategoriindelning har dock kritik framförts som menar att risken för betafel är stor. 

Powerberäkningar har visat att det krävs en stor mängd svar för att uppnå signifikans vilket 

gör att risken ökar för att rapportera ickesamband där samband faktiskt finns. Detta innebär 

eventuellt att det finns samband mellan anknytningskategori och hälsomått i denna 

undersökning, men att de resultaten inte går att få fram med gängse statistiska metoder. För 

mer diskussioner kring detta, se t ex Fraley & Waller (1998). För att minska risken för dessa 

fel gjordes alla beräkningar även utifrån de två kontinuerliga måtten; ångest och undvikande. 

 

Anknytningsenkäten ENR. 

En annan metodfråga som väcks av att betrakta sambanden mellan enskilda anknytningsfrågor 

och hälsouppfattningar är huruvida undersökningsdeltagarnas svar mäter egenskaper hos dem 

själva eller hos deras nuvarande partner. När det gäller samband med kroniska diagnoser blir 

två anknytningsfrågor avgörande. Den ena handlar om att det känns naturligt och bra för 

undersökningsdeltagaren själv att dela sina tankar och känslor med en kärlekspartner. Den 

andra handlar om att undersökningsdeltagaren inte vänder sig till sin partner för att få trygghet 

och uppmuntran.  

Samma mönster återkommer när det gäller antal vårdbesök. Undersökningsdeltagarna som har 

flest vårdbesök svarar att de berättar allt för en partner men att det är svårt att komma nära 

min partner.  

Genomgående i denna anknytningsenkät växlar frågorna mellan att handla om en partner och 

min partner. Detta skulle kunna betyda att undersökningsdeltagarna omväxlande svarar på hur 

de vill att ett förhållande ska fungera och hur deras nuvarande förhållande faktiskt fungerar. I 

förlängningen betyder det att vissa frågor som antas mäta undersökningsdeltagarens grad av 

undvikande kanske istället mäter undersökningsdeltagarens partners grad av undvikande. I de 

fall där undersökningsdeltagaren lever med en partner som reagerar negativt då han söker stöd 

kan ett undvikande beteende vara nödvändigt även för en person som egentligen har ett mer 

ångestfyllt anknytningsmönster. Detta skulle kunna ge ett svarsmönster där en 

undersökningsdeltagare vill söka stöd hos en partner men inte sin partner.  
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Även om den inledande instruktionen ber respondenten att förhålla sig till relationer generellt 

väcker formuleringen min partner sannolikt tankar kring hur det förhåller sig i nuvarande 

befintlig relation. 

Forskningsbehov 

Anknytningsteorin kan sägas beskriva hur vi förhåller oss till oss själva och till andra. En 

person med ångestfylld anknytning antas ha en negativ bild av sig själv, något som stämmer 

väl överens med somatisering och hälsoångest som kännetecknas av att man tror att det är 

något fel med den egna kroppen. Denna negativa självbild leder också till ett behov av andras 

bedömningar och återförsäkringar, något som torde kunna leda till återkommande vårdbesök. 

Bowlby menade att anknytningssystemet är aktiverat särskilt i stunder av sjukdom, skada, 

trötthet eller oro vilket skulle kunna betyda att anknytningssystemet är aktiverat vid ett 

vårdbesök och att vårdpersonalen således får rollen av omsorgsperson. 

Teoretiskt utgör därför anknytningsteorin ett lämpligt ramverk för att förklara patienters 

sinsemellan olika förhållningssätt till egna symtom, tankar och beteenden som rör hälsa och 

hur relationen med vårdpersonal kommer att yttra sig. I ett vidare steg utgör den också en 

lämplig teori för att beskriva det samspel som sker mellan läkare och patient och vidare i 

patientens liv då denne går hem och söker stöd hos sin familj.  

Denna studie, liksom tidigare forskning, visar på tydliga samband mellan anknytning och 

hälsobeteenden. Det finns därför anledning att fortsätta bedriva hälsoforskning med 

anknytningsteorin som ramverk.  

Sammanfattningsvis finns forskningsbehov när det gäller mellanliggande variabler mellan 

anknytning och hälsobeteenden, eventuella underliggande variabler inom begreppet 

anknytningsångest, samt specificitet när det gäller vilken typ av anknytningsångest (och/eller 

undvikande) som leder till vilka typer av hälsoproblem. 

När det gäller anknytningsrelaterat undvikande och hälsa måste forskning snarare bedrivas i 

experimentform då tidigare forskning i flera fall visar att undvikande personer skattar ”fel” i 

självskattningsformulär. 

Detta leder vidare till behovet av mer metodforskning inom anknytning, t ex studier som 

direkt fokuserar på hur sambandet mellan självskattning och objektivt skattat 

anknytningsmönster ser ut. Går det alls att mäta anknytning med självskattning på ett 

rättvisande sätt? Skulle kvantitativ och kvalitativ metod kunna komplettera varandra på ett 

bättre sätt? 

Det går också att se ett behov av att sätta anknytning, som är en relationsteori, i sitt 

relationella sammanhang. Vad blir utkomsten av en relation mellan två personer som båda har 

hög anknytningsrelaterad ångest? Mellan två som båda har högt anknytningsrelaterat 

undvikande? Mellan personer med olika anknytningsmönster? Kan man tänka sig ett 

anknytningssystem där utkomsten av t ex ett läkarbesök blir olika beroende på flera personers 

anknytningsstil? Närmast kan denna idé kanske beskrivas som en sammanvigning av 

anknytningsteori med systemteori. Det har tidigare (Feeney, 2000) framförts tankar om att 

fördelar skulle kunna uppnås i behandling genom att lära patienters anhöriga att respondera 

med utgångspunkt från anknytningsmönster. 
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Kliniska användningsområden 

Förutom forskningsbehov finns behov av att omsätta akademisk kunskap till användbara råd 

för kliniskt verksamma läkare och psykologer. Är sambandet mellan anknytning och 

hälsobeteenden så starkt att det finns anledning för primärvården att screena med 

anknytningsmått för att få en förståelsegrund för hur en viss patient bör bemötas?  

Det kan finnas enkla sätt att individanpassa kommunikation och behandling med 

anknytningsmönster som grund. Stuart & Noyes (2005) hänvisar t ex till en studie (Smith et 

al) där primärvårdsläkare instruerats hur de skulle kommunicera med somatiserande patienter 

och där resultaten innebar fördelaktig påverkan på patienternas upplevda hälsa och deras 

vårdutnyttjande. Salmon & Young (2009) påpekar också att en fördel med anknytningsteori är 

att en anpassning till anknytningsmönster inte behöver betyda att läkare ska vara några 

psykologer. Det handlar istället om att göra mindre modifieringar av sättet att kommunicera 

sina medicinska fynd och rekommendationer samt det sociala småprat som ändå utgör en del 

av läkarbesöket. 

Dock behöver sannolikt en del av patienterna som uppvisar mycket somatisering och 

hypokondri någon form av psykoterapeutisk behandling. Interpersonell terapi har tidigare gett 

goda resultat med somatiserande patienter (Stuart & Noyes, 2005)  

Ett exempel på korttidsterapi som vilar på anknytningsteoretiska antaganden är BABI, Brief 

Attachmentbased Intervention, (Holmes, 2001). Detta är ett sätt för kliniska psykologer att 

använda anknytningsteori. Från denna metod kan också hämtas inspiration för läkare i 

primärvården när det gäller anpassning av patientbemötande. Till exempel handlar det om att 

agera motkraft istället för medkraft, för att låna psykodynamiska termer. I praktiken innebär 

det att öka ångestfyllda patienters tilltro till sina egna hälsobedömningar och tvärtom att öka 

benägenheten att söka vård och lita på läkaren för undvikande patienter.  

Maunder & Hunter (2004) har gett en utförlig beskrivning av hur BABI kan användas för 

patienter med medicinskt oförklarliga symtom. De har också tagit ett steg vidare och vigt 

samman BABI med existentiell terapi i en strukturerad korttidsterapi som de kallar MABI 

(Meaning and Attachment Based Intervention) som väcker intresse för behandlingsstudier. 

Inslag av internetbehandling, redskap för egenvård eller enklare regelbundna 

hälsoundersökningar hos sjuk- eller undersköterskor skulle också kunna vara led i att anpassa 

vissa delar av den somatiska hälsovården efter anknytningsmönster på ett sätt som sänker 

kostnaderna och förbättrar patientupplevelsen. Det har också föreslagits att vårdpersonal 

under utbildning skulle kunna utföra vissa undersökningar (Ciechanowski, 2002). När det 

finns olika behandlingsprogram eller behandlingsmetoder skulle anknytningsstil kunna vara 

en grund för att få en bättre matchning mellan patient och behandling (Wearden et al, 2006).  

En viktig poäng framförs också av Hunter et al (2001) som påtalar att anknytningsmönster är 

ett sätt att beskriva patienter vårdpersonal emellan som dels är applicerbart på alla patienter 

och inte bara de som har en DSM-diagnos och dels är betydligt mindre negativt laddat jämfört 

med ordval som t ex borderline, krävande eller ”en som överdriver sina symtom”.  

Waldinger et al (2006) diskuterar också hur anknytningsmönster kan vara en förklaring till 

varför vissa patienter hellre vänder sig till akutmottagningar än den ordinarie primärvården, 

något som leder till problem med köer. Likväl som anknytning kan vara en förklaring till detta 

kan det också innebära lösningen på problemet. En anknytningsanpassning av relationen med 

den vanliga primärvårdsläkaren kanske kan minska trycket på akutvården. 
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För att kort sammanfatta tänkbara kliniska användningsområden listar Meredith et al (2007) 

följande när det gäller smärtpatienter: a) identifiera individer som riskerar att utveckla 

kroniska smärttillstånd bland dem som söker för akuta smärttillstånd, b) identifiera individer 

som riskerar att ha svårare att anpassa sig till och acceptera kronisk smärta, c) skräddarsy 

behandling baserat på förståelse för individuella anknytningsbehov, d) anpassa pågående 

smärtbehandling utifrån anknytningsbehov. Denna uppdelning är applicerbar även på 

patienter med andra hälsoproblem. 

Avslutningsvis kan konstateras att en huvudsaklig anledning att beakta patienters 

anknytningsbehov bör vara att förbättra vården. Det förbättrar både patientens vård och 

läkarens arbetssituation att veta hur olika patienter reagerar på kommunikation, 

undersökningar och rekommendationer i vården. Sannolikt skulle också den totala hälsan i 

samhället öka om undvikande patienter utnyttjade vården i lite högre grad medan 

ångestbenägna patienter lärde sig att lita på sig själva i lite högre grad. 

När det gäller vårdkostnader blir därmed effekten snarare att kostnader skulle fördelas 

annorlunda än att de skulle bli lägre.  
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