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Känslomässiga anknytningserfarenheter tidigt i livet föreslås ligga 
till grund för individens politiska värderingar senare i livet. Olika 
politiska ideologier appellerar till individer på olika sätt, kanske 
beroende på tankar om den egna förmågan att ta hand om sig själv 
samt tillit till andra personers stöd. Syftet med studien var att 
undersöka om individuella skillnader i vuxen anknytning är 
relaterade till politisk preferens och inställning till 
välfärdsfunktioner. I enkätstudien deltog 120 psykologistudenter vid 
Stockholm universitet. Hierarkiska regressionsanalyser visade en 
huvudeffekt av oro/ängslan-anknytning på politisk preferens i form 
av mer vänsterpolitiska preferenser, samt en interaktionseffekt av de 
båda otrygghetsdimensionerna oro/ängslan och undvikande. 
Deltagare som skattade högt på båda otrygghetsdimensionerna 
utmärkte sig med relativt sett mer vänsterpreferenser. Resultaten stod 
sig efter kontroll för potentiella bakomliggande variabler. Vuxen 
anknytning var inte relaterad till inställning till välfärdsfunktioner. 
Resultatet visade på en generell hög positiv inställning till 
välfärdsfunktioner oberoende av anknytning. Resultaten diskuteras i 
relation till anknytningsteori och den forskning som finns inom 
området, som än så länge bedrivs i en nordamerikansk politisk 
kontext. 

 
 
Ett välkänt svenskt talesätt är att man inte ska diskutera politik och religion eftersom det kan 
leda till osämja. Ytterligare ett ämne som kan uppfattas som känsligt är föräldrars förmåga till 
känslomässig omsorg om sina barn. Föreliggande studie tar sig an dessa ämnen för att bidra 
till en ökad förståelse för vad som formar individens värderingar genom att undersöka om 
individuella skillnader i vuxen anknytning är relaterade till politisk preferens och inställning 
till välfärdsfunktioner, vilket inte tidigare har studerats i en svensk kontext. Idén om ett 
eventuellt samband är influerad av Marris (1996). Han menar att det individen genom 
anknytningserfarenheter tidigt i livet erfar om mänskligt beteende i fråga om gott och ont, 
belöning och bestraffning, troligtvis kommer påverka individens värderingar senare i livet. 
Känslomässiga erfarenheter som kan ligga till grund för politiska preferenser i olika 
samhällsfrågor.  
 
Att det kulturella sammanhanget människor befinner sig i samt att ekonomiska faktorer är 
relaterade till formandet av politiska värderingar, är väl undersökt under flera årtionden. 
Halman (2007) lyfter fram ekonomiska teorier som menar att människors värderingar bygger 
på rationella val individen gör utifrån självintresse för att maximera sina personliga tillgångar. 
Ingelhart (1988) menar att ekonomiska faktorer förvisso är viktiga men att kulturellt skapade 
värderingar, attityder och trosuppfattningar till stor del ligger till grund för människors 
politiska preferenser. Med andra ord är erfarenheter människor gör utifrån kulturellt skapade 
värderingar på en makronivå inblandade i formandet av politiska värderingar. Föreliggande 
studie vill undersöka om även erfarenheter på mikronivå, i form av individuella
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känslomässiga erfarenheter, är relaterade till politiska preferenser. Mayseless och Popper 
(2003) menar på en teoretisk nivå att anknytningsprocesser är involverade i relationen mellan 
individen och det samhälle som individen tillhör, men att dessa anknytningsprocesser inte 
nödvändigtvis kräver ett fullödigt anknytningsband, dvs. ett band mellan två parter som 
exempelvis i fallet mellan barnet och föräldern. 
 
Anknytningsteori och -forskning 
Anknytning beskrivs som ett känslomässigt band mellan barnet och föräldern bestående av 
två kompletterande beteendesystem. Vid upplevd otrygghet aktiveras anknytningssystemet 
hos barnet och för att skydda barnet aktiveras omvårdnadssystemet hos föräldern (Broberg, 
Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). Anknytningssystemet består dels av 
anknytningsbeteenden, vilka Bowlby (1969/1997) menar är evolutionsmässigt nedärvda, på 
grund av att primater, människa inkluderad, till skillnad från en del andra djur inte klarar sig 
på egen hand under en relativt lång period i livets början, och dels av inre arbetsmodeller som 
består av tankar om sig själv och andra personer som kapabla eller inte att hantera upplevd 
otrygghet (Bowlby, 1969/1997). Barnets inre arbetsmodeller grundläggs genom upplevda 
anknytningserfarenheter och skapar förväntningar på förälderns tillgänglighet och förmåga till 
omsorg (Bretherton & Munholland, 2008). Enligt Bowlby (1969/1997) aktiveras 
anknytningssystemet vid upplevt psykiskt eller fysiskt hot och för att systemet ska inaktiveras 
söker eller upprätthåller individen närhet till en anknytningsperson. Anknytningspersonen 
fungerar då som en säker hamn att söka tröst och säkerhet hos, och när tryggheten är återställd 
fungerar anknytningspersonen som en trygg bas för barnet att utgå ifrån på sin upptäcktsfärd. 
Föräldrars förmåga att fungera som en säker hamn och trygg bas, är enligt Bowlby 
(1969/1997) avgörande för barnets känslomässiga utveckling och hur det förhåller sig till 
närhet och beroende senare i livet. I takt med barnets ökade ålder blir anknytningssystemet 
mindre lättaktiverat och med tiden blir arbetsmodellerna en viktig källa till trygghet som 
komplement till förälderns famn (Bretherton & Munholland, 2008). Det är med andra ord 
genom faktiska anknytningserfarenheter som inre arbetsmodeller skapas och som i 
förlängningen påverkar individens relationer senare i livet eftersom dessa inre arbetsmodeller 
generaliseras till andra för individen viktiga personer i honom eller hennes närhet, exempelvis 
kärlekspartners och vänner (Mikulincer & Shaver, 2007) men möjligen också i sig 
opersonliga saker som platser och institutioner (Marris, 1996; Mayseless & Popper, 2007).  
 
Enligt Marris (1996) påverkar anknytningserfarenheter inte bara individens emotionella 
utveckling utan även hur han eller hon konstruerar sin värld. Marris (1996) menar att 
individen behöver skapa mening och innebörd för att begripliggöra tillvaron och skapa 
ordning och förutsägbarhet. Ett meningsskapande som innebär att försöka förstå andra 
individers beteende i termer av vilka känslor beteenden väcker och vad den ena individen tror 
att den andra har för intentioner, tankar, känslor och uppfattningar av händelser (Bretherton & 
Munholland, 2008), vilket Marris (1996) menar kan härledas till tidiga 
anknytningserfarenheter. Individens upplevelse av tillvaron formas med andra ord av den 
mening och innebörd som individen tillskriver dessa erfarenheter. Exempelvis kan inre 
arbetsmodeller av självet hos ett barn som konstant avvisas av sin förälder innebära tankar om 
sig själv som någon vars behov inte räknas (Bretherton & Munholland, 2008). 
 
I och med att anknytningssystemet anses aktiveras under hela livsspannet spelar 
anknytningsrelationer en vital roll för människor även i vuxen ålder och på ålderns höst 
(Bowlby, 1969/1997). I vuxen ålder fyller normalt sett andra relationer än föräldrarelationen 
den primära trygghetsfunktionen. Exempelvis kan kärleks- och vänskapsrelationer fungera 
som anknytningsrelationer (Bretherton & Munholland, 2008). Olika relationer kan fylla olika 
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anknytningsfunktioner, vilket innebär att individen söker stöd i den relation som tros kunna 
tillfredsställa upplevt behov, exempelvis säker hamn eller trygg bas (Mayseless & Popper, 
2007). En central idé inom anknytningsteorin är att barn-föräldrarelationer är prototyper för 
senare nära relationer (Crowell, Fraley & Shaver, 2008). Individens anknytningsbeteende i 
vuxen ålder speglar anknytningsbeteendet hos individen som barn. Det finns med andra ord 
en kontinuitet i anknytningsbeteende från barndom till vuxen ålder. Ett motsatt synsätt till 
kontinuitetstanken är kompensationshypotesen som innebär att individer med en otrygg 
anknytning söker trygghet i andra relationer, exempelvis med Gud, som substitut för 
föräldrars bristande trygghetsfunktion (Granqvist & Kirkpatrick, 2008).  
 

Individuella skillnader i vuxen anknytning.  
Anknytningsforskning på barn baseras ofta på Ainsworths (Ainsworth, Blehar, Waters & 
Wall, 1978) tre kategorier av anknytning; trygg, undvikande och ambivalent. På senare tid 
föreslås att anknytning kan fångas och beskrivas utifrån två dimensioner (Brennan, Clark & 
Shaver, 1998). Den ena dimensionen definieras som undvikande, vilket innebär positiva 
modeller av självet men negativa modeller av andra och en tendens till att undvika närhet och 
beroende. För avfärdande/undvikande anknytning skattas höga värden på 
undvikandedimensionen och låga på ängslandimensionen. Den andra dimensionen definieras 
som oro/ängslan, vilket refererar till negativa modeller av självet och positiva modeller av 
andra med en tendens till att oroa sig för att bli avvisad och övergiven, på grund av att 
erfarenheter visat att trygghet inte alltid erbjudits (Brennan, Clark & Shaver, 1998). 
Ambivalent anknytning speglas genom hög skattning på ängslandimensionen och låg 
skattning på undvikandedimensionen. Individer som skattar lågt på båda 
otrygghetsdimensionerna föreslås vara tryggt anknutna. Höga skattningar på båda 
otrygghetsdimensionerna speglar rädslofyllt undvikande och består av både ängslan, 
undvikande och rädsla (Brennan, Clark & Shaver, 1998). Dessa senare individer anses ha 
negativa inre arbetsmodeller av både självet och andra (Bartholomew & Horowitz, 1991), 
vilket kan innebära tankar om sig själv som hjälplös och oduglig i kombination med 
föreställningar om andra som opålitliga och självupptagna. I litteraturen benämns detta 
anknytningsmönster som fearful avoidant, vilket beskriver individer som bland annat är rädda 
för intimitet och har svårt för att lita på andra (Bartholomew & Horowitz, 1991).  
 
Att kunna vända sig till nära och kära för att få tröst eller hjälp när livet bjuder på hårt 
motstånd kan för en del individer kännas naturligt, medan det för andra kan vara svårare 
eftersom individen kanske dels tvivlar på om hjälp överhuvudtaget kan fås och dels kan 
uppleva att han eller hon hamnar i en beroendeställning gentemot andra individer. Studier har 
visat att arbetsmodeller av självet och modeller av andra är relaterade till både individens 
uppfattning om tillgängligt socialt stöd (Ognibene & Collins, 1998; Mikulincer & Shaver, 
2009), benägenhet att söka socialt stöd samt förmåga att ge stöd (Mikulincer & Shaver, 2009). 
Individer med en trygg anknytning är mer benägna att söka socialt stöd i stressfyllda 
situationer, vilket kan bero på att de har en mer positiv bild av andras förmåga att kunna ge 
stöd (Florian, Mikulincer & Bucholtz, 1995). Individer med ambivalent anknytning har en 
mer negativ bild av självet än av andra, vilket innebär att de är mer benägna att söka socialt 
stöd eftersom de tvivlar på sin egen förmåga att klara av stressfyllda situationer. Motsatt 
förhållande visar individer med anknytning som avfärdande/undvikande och fearful avoidant. 
Avfärdande/undvikande individer, med positiva modeller av självet men negativa modeller av 
andra, är mindre benägna att söka socialt stöd eftersom de värdesätter oberoende och tilliten 
till sig själva. Individer som kategoriseras som fearful avoidant är även de mindre benägna att 
söka socialt stöd och en möjlig anledning till det föreslås vara att de undviker kontakt med 
andra eftersom de är rädda för att bli avvisade (Ognibene & Collins, 1998). Studier har även 
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visat att negativa modeller av självet leder till känslor av hjälplöshet vilket sannolikt leder till 
ett mer passivt beteende (Mikulincer & Caspy, 1986). Mikulincer (1989) fann exempelvis att 
individer med hög ängslan/oro som upplever brist på kontroll i situationer där utgången är 
oviss och utfallet kan resultera i något negativt för individen, ökar risken både för känslor och 
för beteenden som speglar hjälplöshet.  
 

Smala eller vida implikationer av anknytningsteorin. 
Anknytningsteorin ligger till grund för en omfattande andel studier som tillämpar Bowlbys 
(1969/1997) ursprungliga tankar och idéer inom olika områden (Cassidy & Shaver, 2008). 
Argumentet för en smalare implikation är att teorin grundar sig på att trygghet är något som 
upplevs i mellanmänskliga relationer och inte som en allmän känsla av trygghet från 
opersonliga källor, exempelvis religiösa värderingar eller god hälsa (Mayseless & Popper, 
2007). Argument för en vidare implikation av anknytningsteorin visar exempelvis studier som 
undersökt om Gud kan fungera som en anknytningslik person, dvs. både ha funktionen som 
en säker hamn att vända sig till och en trygg bas att utgå från. Det är ett vida beforskat område 
med robusta fynd som visar att Gud mycket väl kan fylla sådana funktioner (Granqvist & 
Kirkpatrick, 2008; Granqvist, Mikulincer & Schaver, 2010). Mayseless och Popper (2007) 
bidrar också till en vidare implikation av anknytningsteorin och menar att någon form av 
anknytningsprocess ligger till grund för relationer mellan individer och sociala strukturer, 
institutioner och ledare. Enligt Mayseless och Popper (2007) finns ett behov av trygghet från 
dessa strukturer i vuxen ålder eftersom primära anknytningspersoner inte längre uppfattas 
som lika ofelbara som de tidigare gjorde. Exempelvis skulle en form av trygghet i detta 
sammanhang kunna vara ett ekonomiskt skyddsnät som staten ombesörjer i olika grad. 
Bowlby (1969/1997) själv beskriver hur anknytningsbeteenden i vuxenlivet kan riktas mot 
grupper och institutioner, där medborgarens anknytning till staten kan härledas ur och är 
beroende av dennes anknytning till statens ledare. Trygghet enligt anknytningsteorin innebär 
att individen har både en säker hamn att söka tröst och skydd hos vid behov, och en trygg bas 
att utgå från för ett tryggt utforskande (Bowlby, 1969/1997). Båda anknytningsbeteendena är 
beroende av varandra. Grossmann, Grossman, Kindler och Zimmermann (2008) argumenterar 
också för en vidare implikation av anknytningsteorin genom att förespråka begreppet 
psykologisk trygghet, som ett vidare begrepp bestående av både trygg anknytning och tryggt 
utforskande.  
 
Politisk preferens och välfärdsfunktioner 
Klassiska politiska samhällsfrågor som frihet kontra auktoritarism, jämlikhet och synen på 
samhällsklyftor där klassfrågan har varit av stor betydelse, ligger mer eller mindre till grund 
för hur politiska värderingar klassificeras i termer av vänster- och högerpolitisk preferens 
(Halman, 2007).  De båda synsätten skiljer sig åt i ekonomiska frågor och hur inkomster och 
rikedomar ska fördelas samt vilken roll staten ska ha i samhället. Enkelt beskrivet förespråkar 
”vänstern” en mer jämn fördelning av inkomster och rikedomar där staten i hög grad ska 
ombesörja fördelningen. ”Högern” däremot betonar principen om den fria marknadens 
ekonomi och individens frihet och vill således minska statens kontroll (Halman, 2007). 
Inglehart (1990) menar att en konceptuell uppdelning i vänster och högerpolitik förenklar en 
komplex politisk karta samt att dess vida användning inom den västerländska politiska 
diskursen visar på dess användbarhet. Exempelvis används denna uppdelning i World Value 
Survey (2005), där bland annat människors politiska värderingar undersöks. 
 
I takt med att nya frågor har lyfts upp på den politiska agendan som inte passar in i den 
klassiska vänster-högerpolitiska uppdelningen, har ytterligare ett sätt att klassificera politiska 
värderingar vuxit fram. Till skillnad från äldre politiska värderingar, som till stor del handlat 
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om ekonomi, lag och ordning, nationell säkerhet och traditionell livsstil, lyfts frågor som rör 
individens fria val, social jämlikhet, miljö och livskvalité upp på den politiska agendan 
(Inglehart, 2007). En uppdelning i konservativa/materiella kontra liberala/postmateriella 
värderingar ämnar fångar denna dimension. Äldre värderingar speglar en materiell 
värderingsyn medan postmateriella värderingar har ett fokus på frågor som bland annat 
handlar om livskvalité och självförverkligande (Halman, 2007). Enligt Inglehart (1988) går 
människan mot ett mer postmaterialistiskt tankesätt, vilket förklaras av att yngre generationer 
vuxit upp under tryggare omständigheter och kommer därmed att värdera frihet, 
självförverkligande och livskvalitéfrågor mer än fysisk säkerhet och ekonomisk trygghet. På 
den politiska vänster/högerskalan menar Inglehart (1990) att vänstersidan är starkast präglad 
av ett postmaterialistiskt tankesätt.  
 
Individens inställning till statens välfärdspolitik beskrivs i litteraturen utifrån tre nivåer; 
inställning till välfärdsstaten som generella politiska värderingar, inställning till specifika 
välfärdsfunktioner och till sist en inställning som baseras på hur välfärdsfunktionerna 
fungerar (Kumlin, 2007). Även om internationell forskning vanligtvis visar starkt stöd på 
både generell och specifik nivå, framkommer det också att stödet kan skifta avsevärt mellan 
olika välfärdsfunktioner (Pettersen, 1995; Roller, 1995). Allmänhetens stöd för 
välfärdsfunktioner som är ämnade för äldre, sjuka och handikappade är större än för reformer 
till stöd för arbetslösa och de som är i behov av socialbidrag (Van Oorschot, 2006).  
 

Svensk kontext.  
Sveriges väl utbyggda sociala välfärd framstår som unik i undersökningar som exempelvis 
World Values Survey där Sverige sticker ut som det land i världen som lägger ner störst andel 
av BNP-medel på välfärd (Gill & Lundsgaarde, 2004). I rapporten Trygg, stöttande, tillitsfull? 
Svenskarnas syn på socialförsäkringarna (Svallfors, 2010) framkommer att svenskarnas 
allmänna förtroende för välfärdsstaten stärkts, samtidigt som förtroendet för 
socialförsäkringarna (sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionen) försvagats, 
där en nedgång i förtroendet för sjukförsäkringen utmärker sig.  Enligt Svallfors (2010) är 
resultaten inte oväntade med tanke på att regeringen och riksdagsmajoriteten sedan 2006 
värnat om välfärdstjänsterna men skärpt villkoren inom socialförsäkringen. Att svenskar har 
ett starkt allmänt förtroende för välfärdsstaten beror enligt Berggren och Trägårdh (2006)  på 
att svenskar lever i ett unikt kulturellt arrangemang som författarna kallar för Den svenska 
modellen, vilket innebär en allians mellan staten och individen som bygger på att om 
individen accepterar ett högt skattetryck, sörjer staten för individens trygghet i form av ett 
offentligt trygghetssystem. Vilket i sin tur innebär att individens beroende av staten ökar men 
i gengäld ges ett oberoende gentemot andra personella relationer som exempelvis familj, släkt 
och vänner, så kallad statsindividualism. Svenskens historiska och kulturella särdrag 
synliggörs i konflikten mellan oberoende och gemenskap, vilket Berggren och Trägårdh 
(2006) menar ligger till grund för en rad reformer i det svenska välfärdssystemet som de 
menar till stor del är anpassade till att garantera medborgarna oberoende från varandra.  
 
Ett begrepp som har vuxit sig starkare under det senaste decenniet är det civila samhället. Det 
kan beskrivas som en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där 
människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen 
(Regeringens proposition 10:55, 2009). I propositionen 10:55 från 2009 föreslår 
Alliansregeringen att målet för politiken ska vara att förbättra villkoren för det civila 
samhället som en central del av demokratin. Båda politiska blocken lyfter förvisso fram 
vikten av ett välfärdssystem som är tillgängligt för alla individer utifrån en vars behov 
(Alliansens politik, 2010; Välfärden, 2011), men alliansen trycker på vikten av ett starkt civilt 
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samhälle som komplement till det offentliga välfärdssystemet (Alliansens politik, 2010). 
Socialdemokraterna å sin sida förmedlar budskapet att välfärden ska finansieras solidariskt 
genom skatter och att det inte är individers köpkraft som ska avgöra hur välfärdsmedel 
fördelas (Välfärden, 2011). Vänsterpartiet lyfter fram skattefinansierad utbyggnad av 
välfärden och den offentliga sektorn som politiska huvudområden och strategiska huvudlinjer 
i en radikal vänsterpolitik (Partiprogram, 2012). Det finns med andra ord en stor skillnad 
mellan de båda svenska politiska blockens inställning till hur välfärden ska finansieras och 
vilka aktörer som ska vara med att leverera välfärd. Ett samhälle som bygger på civilt 
engagemang skulle å ena sidan kunna uppfattas positivt av de som upplever sig själva som 
förmögna att kunna bidra i någon form (jfr positiv modell av självet), men å andra sidan kan 
den som tror att ”det lilla” han eller hon gör inte kan vara till någon nytta för andra (jfr 
negativ modell av självet), ha en negativ uppfattning. Likaledes, de som tror gott om andra 
(jfr positiv modell av andra) kan uppfatta ett samhälle som bygger på civilt engagemang som 
positivt, medan de som har en negativ syn på andras (jfr negativ modell av andra) förmåga att 
bidra till omsorg skulle kunna ha en negativ uppfattning.  
 
Anknytning, politisk preferens och välfärdsfunktioner 
Vad som formar människors politiska preferens och inställning till välfärdsfunktioner handlar 
naturligtvis i första hand om annat än psykologiska förklaringsmodeller. Socioekonomisk 
status i form av klasstillhörighet och inkomst lyfts fram i diskussionen (Kumlin, 2007). Även 
personliga erfarenheter av olika välfärdsfunktioner kan påverka inställning och preferens på 
individnivå. Det finns visserligen forskningsstöd för att personliga erfarenheter kan påverka 
individens politiska preferens (Kumlin, 2007), men det finns också ekonomiska teorier som 
föreslår att erfarenheter individer gör på en mer aggregerad nivå, dvs. innefattandes 
information från politiker, experter och massmedia, har en större påverkan på individens 
attityder och preferenser än direkta personliga erfarenheter (Lewis-Beck & Stegamaier, 2007). 
Anknytningens eventuella bidrag till individens politiska värderingar förklarar sannolikt blott 
en liten del av skillnader i dessa.  
 
Terror Management Theory (TMT) indikerar att påminnelser om döden påverkar människors 
politiska värderingar (Landau, Solomon, Greenberg, Cohen, Pyszczynski et al., 2004). En 
medvetenhet om att vi alla ska dö någon gång skapar ångest som enligt TMT kan hanteras 
genom skapandet av en gemensam världsbild med kulturella värderingar som ger tillvaron 
mening och innebörd (Weise, Pyszczynski, Cox, Arndt, Greenberg et al., 2008). Mikulincer, 
Florian och Hirschberger (2003) kopplar ihop anknytningsprocesser med TMT då de visat att 
påminnelser om döden motiverar individen till att skapa och underhålla nära relationer, vilka 
kan fungera som ett stöd mot känslor som oro och ångest, som ett alternativ till att söka stöd i 
gemensamma värderingar. Tryggt anknutna individer tenderar att söka stöd i nära relationer 
vid påminnelse om döden, medan otrygga individer tenderar att lita på kulturellt skapade 
värderingar, såsom exempelvis religiösa föreställningar om ett liv efter döden (Mikulincer & 
Florian, 2000). Dessa resultat kan förklaras av att undvikande anknutna undviker nära 
relationer (Brennan, Clark & Shaver, 1998) och individer med en anknytning som speglar 
oro/ängslan är pessimistiskt inställda till nära relationer (Mikulincer, Shaver, Bar-On & Ein-
Dor, 2010).  
 
Weise et al. (2008) föreslår att värderingar som speglar tolerans och medkänsla associeras 
med trygg anknytning, vilket enligt författarna skulle innebära en politisk orientering mot 
liberalismen, medan otrygg anknytning associeras med mer rigida och gammeldags 
värderingar som speglar en konservativ politisk preferens. Dessa idéer kan stödja sig på 
Lakoff (2002) som använder familjen som mänsklig metafor för att förklara politiska 
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ideologiska skillnader. Han menar att nationen uppfattas som en familj med staten som 
föräldern och medborgarna som dess barn, men beroende på politisk ideologi uppfattas 
familjen på olika sätt. Konservativ ideologi associeras med en strikt fadersmodell som innebär 
en syn på livet som farligt och svårt med moraliskt absoluta värden att hålla sig till, där fadern 
är auktoritär och barnen måste lyda auktoriteten som upprätthålls genom belöning och 
bestraffning. Liberalism associeras med en omvårdande föräldramodell som karaktäriseras av 
en empatisk och omvårdande moralisk hållning där förälderns roll är att se till så att barnen 
växer och utvecklas. Om människors huvudsakliga källa till existentiell säkerhet vilar på 
dessa två moraliska modeller borde enligt Weise et al., (2008) trygg anknytning associeras 
med liberala värderingar och mindre trygg anknytning med konservativa värderingar. Weise 
et al:s (2008) studie, som undersökte samband mellan anknytning och politisk preferens, fann 
stöd för denna hypotes. Tryggt anknutna deltagare ökade sitt stöd för en liberal 
presidentkandidat och mindre tryggt anknutna deltagare föredrog i större utsträckning en 
konservativ presidentkandidat efter att deltagarna blivit påminda om döden (Weise et al., 
2008).  
 
Marris (1996) menar att ju mer rigid och kontrollerande ett föräldraskap upplevs, desto 
farligare kan spontana känslor upplevas, vilket kan innebära ett större behov av ordning. 
Auktoritära maktstrukturer blir mer attraktiva eftersom de upplevs erbjuda trygghet. Däremot 
kan ordning i en trygg miljö, med anknytningspersoner som är tillgängliga och omvårdande, 
uppfattas som något som skapas utifrån behov. Mer som förståelse istället för krav eftersom 
oönskat beteende uppfattas som känslouttryck som individen kan lära sig hantera, vilket i sin 
tur kan leda till ordning.  
 
Erez, Mikulincer, van Ijzendoorn och Kroonenberg (2008) har visat att det finns samband 
mellan individuella skillnader i anknytningsmönster och engagemang i volontärarbete, vilket 
skulle kunna tolkas som en form av samhällsengagemang, samt vilka motiv som ligger bakom 
ett engagemang. Individer med en undvikande anknytning är i mindre utsträckning 
engagerade i volontäraktiviteter samt motiveras i lägre grad av altruistiska bevekelsegrunder. 
En förklaring som framförs är att undvikande individer distanserar sig från andras lidande 
(Mikulincer & Shaver, 2007). Anknytning av typen oro/ängslan är inte direkt relaterat till 
volontärarbete. Däremot finns det forskningsstöd för mer egoistiska bevekelsegrunder till 
engagemang i volontärarbete bland oro/ängslan-anknutna (Erez et al., 2008). Dessa fynd 
indikerar att ju mer volontärarbetet appellerar till egoistiska motiv desto större sannolikhet att 
individer med oro/ängslan-anknytning kommer att engagera sig. 
 
Att otryggt anknutna individer förefaller vara mindre benägna att engagera sig i 
volontärarbete, upplever en större hjälplöshet samt i mindre utsträckning är öppna för att både 
söka och ge socialt stöd, skulle kunna komma till uttryck i en negativ inställning till ett starkt 
civilt samhälle som komplement till välfärdsfunktioner i statlig regi. En möjlig tolkning ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv skulle kunna vara att offentligt finansierade 
välfärdsfunktioner, som ju är opersonliga strukturer, kanske uppfattas som mer pålitliga än 
strukturer som bygger på personliga relationer och engagemang. I linje med den ovan 
diskuterade kompensationshypotesen skulle alltså dessa opersonliga strukturer kunna ersätta 
konkreta människor som källa till trygghet. Om så är fallet skulle otryggt anknutna individer 
ha en politisk preferens som går mer åt svensk vänsterideologisk politik. Det faktum att tryggt 
anknutna individer är mer engagerade i volontärarbete med altruistiska bevekelsegrunder och 
inte är främmande för att både söka och ge socialt stöd, skulle kunna innebära en positiv 
inställning till ett starkt civilt samhälle som komplement till offentligt finansierad välfärd, 
vilket i så fall möjligen skulle komma till uttryck i en politisk preferens som går mer mot 
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mitten och högerpolitisk ideologi. Å andra sidan kan det vara så att trygga personer i större 
utsträckning värnar om strukturer som inkluderar allas väl och ve, som exempelvis en 
offentligt finansierad välfärd, vilket istället skulle innebära att tryggt anknutna skulle ha en 
politisk preferens som går åt svensk vänsterideologisk politik.  
 
Vad saknas i litteraturen? 
Studier som undersökt anknytning i relation till politisk preferens under svenska förhållanden 
saknas i litteraturen. Likaså har inte anknytning och inställning till välfärdsfunktioner 
undersökts. Det finns inte heller några studier som utgått från de två centrala dimensionerna 
vänster-höger och konservatism/materialism – liberalism/postmaterialism. De 
anknytningsstudier som finns har undersökt psykologiska faktorer i relation till politisk 
preferens med TMT som ett teoretiskt raster och varit begränsade till en döds-priming-
kontext. De få internationella studier som finns har inte heller kontrollerat för potentiella 
bakomliggande variabler som religiositet, kön, nationalitet eller socioekonomisk status (SES). 
 
Som inledningsvis nämndes visar studier att Gud kan fungera som en anknytningslik person 
(Granqvist & Kirkpatrick, 2008; Granqvist, Mikulincer & Schaver, 2010). Sverige räknas som 
ett av världens mest sekulariserade länder och en förklaring till det anses vara den svenska 
statens väl utbyggda välfärd. Studier har nämligen visat att det finns ett starkt negativt 
samband mellan länders välfärdssystem och medborgarnas religiositet (Gill & Lundsgaarde, 
2004). Ju mer av landets statskassa som spenderas på välfärd desto färre av landets invånare 
uppger att de är religiösa och vice versa. För svenskarnas del skulle detta samband kunna 
tolkas som att svenska staten har tagit över religionens trygghetsfunktion. Litteraturen visar 
även att religiositet är relaterat till politisk preferens i den bemärkelsen att högre grad av 
religiositet är kopplat till högerpolitisk preferens och konservativa värderingar (Hood, Hill & 
Spilka, 2009).  
 
Svenska män tenderar att stå något mer till höger ideologiskt än svenska kvinnor. Män är även 
något mindre negativa till att minska den offentliga sektorns storlek. I sakfrågor prioriterar 
män i högre grad ekonomi och kvinnor välfärd (Oskarson & Rohdén, 2002). En meta-analys 
av Del Giudice (2011) visar att män är mer undvikande och mindre ambivalent anknutna än 
kvinnor, men könsskillnaderna är på en mycket övergripande nivå och kultur och ålder 
modererar sambanden.  
 
I en svensk kontext kan det tänkas att individer med utländsk bakgrund har en annan 
inställning till välfärdsfunktioner än individer med helsvensk bakgrund. Individer med 
utländsk bakgrund kanske inte omfamnar statsindividualismen som Berggren och Trägårdh 
(2006)  beskriver och vurmar därmed inte för välfärdsfunktioner i lika hög grad som individer 
med helsvensk bakgrund.  
 
Socioekonomisk status har studerats i relation till välfärdsfunktioner utifrån klasstillhörighet 
och inkomst. Exempelvis visar arbetarklassen vanligtvis ett större stöd än medelklassen 
(Kumlin, 2007) men då effekter av klasstillhörighet uppkommer finns det även en stor 
variation inom både arbetarklass och medelklass (Svallfors, 2006). Socioekonomisk status i 
form av inkomst samvarierar med stöd för välfärdsstaten men på olika sätt beroende på om 
individen ser välfärdsfunktionerna utifrån ett omfördelningsmotiv eller ett försäkringsmotiv 
(Iversen & Soskice, 2001). Omfördelningsmotivet innebär att individer med lägre inkomst har 
ett större stöd för välfärdsstaten eftersom de med lägre inkomst tjänar mer på en utbyggd 
välfärd än de med höga inkomster. Försäkringsmotivet däremot innebär det motsatta, dvs. att 
individer med högre inkomst har ett större stöd för välfärdsstaten eftersom de exempelvis ser 
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socialförsäkringar som en försäkring (Iversen & Soskice, 2001).  
 
Av hänsyn till brist på studier som handlar om anknytning i relation till politisk preferens och 
inställning till välfärdsfunktioner inom svenska politiska förhållanden, är det svårt att forma 
en hypotes. Men med stöd utifrån argumentation baserad på litteratur är det inte orimligt att 
anta att anknytning ligger till grund för individens tankar om självets och andras förmåga att 
kunna hantera en osäker tillvaro, där andra kan tolkas som både faktiska personer och 
opersonliga strukturer, vilket i sin tur kan komma till uttryck i vilken politisk preferens och 
inställning till välfärdsfunktioner individen har.  
 
Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att undersöka om individuella skillnader i vuxen anknytning är relaterade 
till politisk preferens och inställning till välfärdsfunktioner. Frågeställningarna var: 
 

1. Är anknytningsdimensioner (undvikande och oro/ängslan) relaterade till politisk 
preferens och inställning till välfärdsfunktioner? 

 
2. Står sig eventuella samband mellan anknytningsdimensioner å ena sidan och politisk 

preferens och inställning till välfärdsfunktioner å andra sidan efter kontroll för 
potentiella bakomliggande variabler? 

 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
I studien deltog 120 studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. För 
sju deltagare saknades ett item på en skala, vilket korrigerades genom att ange medelvärdet 
för deltagarens värde på den skalan (Kline, 2009). För fyra deltagare saknades ett item på två 
skalor vilket korrigerades efter samma metod. En deltagare hade inte fyllt i något item på ett 
religiositetsformulär, vilket innebar att deltagaren föll bort från analyser där religiositet 
ingick. Medelåldern för de svarande var 26.61 (SD=6.96) och 83 % var kvinnor och 17 % var 
män. Ingen ersättning utgick för deltagandet. Däremot fick studenterna deltagartid för sitt 
deltagande i studien.  
 
Material 

Anknytningsstil.  
Interpersonell, vuxen anknytning mättes med Experiences in Close Relationships (ECR) 
(Brennan, Clark & Shaver, 1998) i en svensk översättning. Testet består av totalt 36 
påståenden, som bildar två dimensioner, där 18 påståenden mäter undvikande (ex. ”Precis när 
min partner börjar komma mig nära, märker jag att jag drar mig undan”) och 18 påståenden 
mäter oro/ängslan (t.ex. ” Jag vill ofta känna mig helt förenad med kärlekspartners och detta 
skrämmer ibland bort dem”). Deltagaren ombads ringa in på en Likertskala från 1 (instämmer 
inte alls) till 7 (instämmer helt), hur väl deltagaren instämde i påståendet. Skalans reliabilitet 
och validitet har påvisats i flera studier (Brennan et al., 1998).  
 

Politisk preferens.  
För att mäta deltagarnas politiska preferens användes frågor från World Value Survey (2005) 
i en svensk översättning (se Appendix A). Dels mäter enkäten en traditionell vänster-
högerdimension med avseende på ekonomiska frågor och välfärdsfrågor. Deltagarna ombads 
skatta på en 10-gradig skala vilken siffra som bäst beskrev deras uppfattning i sex olika frågor 
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(löner, ägande, ansvar, konkurrens, arbete, rikedom). Lägre skattning på skalan speglar en 
vänster-politisk preferens och högre skattning på skalan speglar en höger-politisk sådan.  
 
Även politisk preferens i form av postmateriella värderingar mättes med tolv påståenden, där 
deltagarna fick skatta på en tregradig skala (1 = inte speciellt viktigt, 2 = ganska viktigt, 3 = 
mycket viktigt) hur viktigt de tyckte tolv uppsatta mål för Sverige under de kommande 10 
åren var (t.ex. ”Hur viktigt är det att upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt”, ”…med en 
utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar”). Högre skattning på skalan 
speglar postmateriella värderingar, till skillnad från materiella.  
 

Välfärdsfunktioner.  
Utifrån en lista på 21 ord (se Appendix A) som förknippas med välfärdsfunktioner (t.ex. 
sjukersättning, arbetslösersättning, utbildning) fick deltagarna skatta varje ords positiva eller 
negativa innebörd genom att ringa in den siffra i anslutning till varje ord, på en skala 1 
(mycket negativ) till 5 (mycket positiv), som de tyckte bäst stämde överens med deras 
uppfattning. Listan skapades av uppsatshandledaren i samråd med uppsatsförfattaren och en 
forskare i statsvetenskap. 
 

Religiositet.  
Level of religiousness scale (Granqvist, 1998) mäter graden av religiös praktik (t.ex. ”Jag ber 
regelbundet till Gud”, ”Jag går regelbundet i kyrkan (Moskén, Templet, Synagogan etc.)). 
Testet består av sex påståenden. Respondenten ombads ringa in hur väl de instämde i 
påståendet på en likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 6 (stämmer helt och hållet).  
 

Social önskvärdhet.  
Påståenden som mäter social önskvärdhet (Crowne & Marlowe, 1960) lades in i enkäten som 
mätte interpersonell anknytningsstil (ECR). Tio stycken påståenden (t.ex. ”Jag har aldrig med 
flit sagt något för att såra någon”) varvades med anknytningsfrågor och besvarades därmed 
med samma skala som ECR, dvs. en sjugradig likertskala.  
 

Nationell förankring.  
Nationell förankring mättes med 3 items (undersökningsdeltagares, moder och faders 
födelseland) som kodades med skalsteg i tre steg utifrån hur nationellt förankrad 
respondenterna var. Första steget innebär att undersökningsdeltagaren är helsvensk, dvs. född 
i Sverige av föräldrar som är födda i Sverige. Andra steget är andra generationens invandrare, 
dvs. född i Sverige och har en förälder eller båda föräldrarna som är utlandsfödda. Det tredje 
och sista steget är första generationens invandare vilket innebär att både respondenten och 
hans eller hennes föräldrar är födda i utlandet.  
 

Socioekonomisk status.  
Föräldrars utbildningsnivå som en proxy för socioekonomisk status kodades med skalsteg i 
fem steg. Deltagarna ombads uppge högsta utbildningsnivå som respektive mor och far 
genomgått (folkskola, grundskola eller realskola = 1, gymnasium eller motsvarande = 2, 
praktiskt eftergymnasial yrkesutbildning = 3, folkhögskola = 4, akademisk examen från 
universitet/högskola = 5).  

 
Deltagarna ombads även ange ålder och kön.  
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Procedur 
Studenterna anmälde sitt deltagande genom att skriva upp sig på listor, med givna tider, 
uppsatta på Psykologiska institutionen. Maximalt 8 studenter åt gången fyllde i enkäten i ett 
anvisat rum på institutionen. Efter att deltagarna fyllt i den första delen av enkäten samlades 
den in och den andra delen administrerades, därefter den tredje osv., efter varje deltagares 
eget tempo. Enkäten som mätte studiens ena beroendevariabel (politisk preferens) 
administrerades sist i enkätbatteriet till hälften av deltagarna och som nummer tre till den 
andra hälften. Detta i ett försök att undvika eventuella ordningseffekter. Det tog studenterna 
ungefär 30 minuter att fylla i enkäterna. Deltagarna informerades om rätten att avbryta sin 
medverkan i undersökningen samt materialets konfidentialitet och deltagarnas anonymitet. 
 
Dataanalys 
Föreliggande studie är en korrelationsstudie där samband mellan variablerna undersöktes med 
Pearsons korrelationskoefficienter. Uppföljande hierarkiska regressionsanalyser genomfördes 
med syfte att studera förekomsten av unika huvudeffekter och interaktionseffekter efter att 
inflytande från eventuella bakomliggande variabler kontrollerats. En alfanivå på 5 % 
användes vid samtliga signifikansprövningar. 
 
 

R e s u l t a t  
 
Deskriptiva analyser (se Tabell 1) visar att skalornas reliabilitet mätt med Cronbachs alpha 
sträcker sig från adekvat till hög för vänster/högerpolitiska preferenser, 
anknytningsdimensionerna och kontrollvariablerna. För materiell/postmateriell politisk 
preferens befinner sig alfavärdet dock på gränsen. Spridningen är mestadels adekvat, dock 
med lågt medelvärde på religiositetsvariabeln.  
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser, variationsvidd (VV) och reliabilitetsmått för båda 
anknytningsdimensionerna, politisk preferens, välfärdsfunktioner, religiositet, 
socioekonomisk status (SES), nationell förankring (NF) och social önskvärdhet. 
  M SD VV Alpha 
Anknytning - ECR 
  Undvikande  2.67 1.11 1-7 .93 
  Oro/ängslan  3.53 1.00 1-7 .88 
 
Politisk preferens 
  Vänster/höger  5.84 1.58 1-10 .79 
  Materiell/Postmateriell  2.05 .26 1-3 .62 
 
Välfärdsfunktioner  3.92 .49 1-5 .88 
 
Religiositet  1.52 .98 1-6 .92 
 
SES1  3.72 1.18 1-5  
 
NF  1.32 .58 1-3 .70 
 
Social önskvärdhet  4.10 .85 1-7 .68 
Not: 1 Istället för alphaberäkning för en skala med två items, beräknades korrelationen mellan 
mor och fars utbildningsnivå (r = .271, p < .01) 



	   12	  

För att utröna anknytningens relation till politisk preferens och inställning till 
välfärdsfunktioner utfördes bivariata korrelationsanalyser mellan anknytningsdimensionerna 
(oro/ängslan och undvikande), och politisk preferens samt inställning till välfärdsfunktioner. 
Motsvarande analyser genomfördes för att undersöka om kontrollvariablerna var relaterade 
till anknytning och/eller utfall (politisk preferens och inställning till välfärdsfunktioner). 
Dessa analyser utfördes som grund för senare regressioner. Resultaten av 
korrelationsanalyserna visade att det fanns ett signifikant negativt samband mellan 
oro/ängslan-anknytning och vänster/höger-preferens, dvs. högre grad av oro/ängslan-
anknytning är relaterad till mer vänsterpolitiska preferenser. Däremot var inte anknytning 
relaterad till vare sig postmateriella värderingar eller inställning till välfärdsfunktioner. 
Analysen visade även att högre grad av religiositet är relaterad till mer högerpolitiska 
preferenser och mer konservativa/materiella värderingar. Även nationell förankring 
korrelerade signifikant med vänster/höger politisk preferens, vilket innebär att högre grad av 
svensk förankring är relaterad till mer vänsterpolitiska preferenser och lägre grad av svensk 
förankring är relaterad till mer högerpolitiska preferenser (se Tabell 2).  
 
Tabell 2. Anknytningsdimensioner (oro/ängslan, undvikande) och kontrollvariablerna 
religiositet, socioekonomisk status (SES), kön, nationell förankring (NF), social önskvärdhet 
(SÖ) i relation till politisk preferens (vänster/höger, materiell/postmateriell (M/PM)) och 
välfärdsfunktioner. Resultat från Pearson korrelationsanalyser.  
 Vänster/höger M/PM         Välfärdsfunktioner 
Oro/ängslan  -.22*  -.09   .01 
Undvikande  -.16   .12  -.04 
Religiositet  .23*  -.19*  -.03 
SES -.02   .04  -.01 
Kön2   .07  -.12   .13 
NF  .20*  -.10  -.02 
SÖ  .11   .13   .11 
Not: 2 Kön kodades som Man = 0, Kvinna = 1 
* p<.05 
 
Signifikanta korrelationer erhölls även sinsemellan oro/ängslan-anknytning och social 
önskvärdhet (r = -.287, p = .001) och mellan undvikande anknytning och kön (r = -.181, p = 
.048), samt mellan nationell förankring och religiositet (r = .455, p = .000). Hög skattning på 
oro/ängslan-dimensionen innebar en mindre benägenhet att framställa sig som socialt 
önskvärd. Män var något mer undvikande anknutna än kvinnor och lägre grad av svensk 
förankring var relaterad till högre grad av religiositet. Övriga samband var inte signifikanta. 
 
För att utröna anknytningens unika bidrag på politisk preferens utfördes en hierarkisk 
regressionsanalys i tre steg med vänster/höger-preferens som beroende variabel (se Tabell 3). 
Kontrollvariablerna religiositet, socioekonomisk status, kön, nationell förankring och social 
önskvärdhet i Steg 1 gav ingen signifikant övergripande effekt (ΔR2 = .087, p = .065), men 
förklarade dock 9 % av variationen i politisk preferens. I Steg 2 lades 
anknytningsdimensionerna oro/ängslan och undvikande in som ytterligare prediktorer. Detta 
steg bidrog till att förklara signifikant mer varians (ΔR2 = .056, p =.029). Hög skattning på 
oro/ängslandimensionen var relaterad till mer vänsterpolitiska preferenser. 
Anknytningsdimensionen oro/ängslan gav med andra ord ett signifikant unikt bidrag till 
förklarad variation i politisk preferens, 5.6 % av variationen i politisk preferens kunde 
statistiskt förklaras av vuxen anknytning.  
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En interaktionsterm skapades av produkten av anknytningsdimensionernas centrerade 
medelvärden för att undvika multikollinearitet. Interaktionen mellan nivåer av oro/ängslan 
och undvikande anknytning adderades till analysen i Steg 3 (se Tabell 3). Resultatet visar att 
interaktionen ger ett ytterligare signifikant unikt bidrag (4 %) till förklarad variation i politisk 
preferens (ΔR2 = .039, p = .024). Individer med hög skattning på både oro/ängslan- och 
undvikandedimensionen (jfr fearful avoidant) utmärkte sig från övriga med mer 
vänsterpolitiska preferenser (se Figur 1). 
 
Tabell 3. Determinations- och regressionskoefficienter för anknytningsdimensionernas bidrag 
till politisk preferens efter kontroll för variablerna religiositet, socioekonomisk status (SES), 
kön, nationell förankring (NF) och social önskvärdhet (SÖ). 
         Politisk vänster/höger-preferens 
         ______________________________________________ 
Effekt  ΔR2 Steg 1 Steg 2 Steg 3 
       β   β   β 
Steg 1  .087 
   Religiositet     .16  .15  .17 
   SES    .01  .02  .05   
   Kön    .04  .06  .09   
   NF    .13  .16  .15 
   SÖ     .13  .07  .10 
Steg 2  .056* 

   Oro/ängslan    -.21* -.23* 
   Undvikande    -.11 -.09 
Steg 3  .039* 

   Oro/ängslan x undvikande     -.21* 
* p<.05 
 
 

 
Figur 1. Interaktionen mellan nivåer av anknytningsdimensionerna oro/ängslan och 
undvikande på vänster/högerpolitisk preferens (ΔR2 = .039, β = -.209, p = .024). Låga värden 
på Y-axeln speglar vänsterpolitiska preferenser och höga värden speglar högerpolitiska 
preferenser. 
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Vuxen anknytning var inte relaterad till postmateriella värderingar eller inställning till 
välfärdsfunktioner, men trots det gjordes hierarkiska regressionsanalyser på dessa som 
beroende variabler för att undersöka om någon signifikant interaktionseffekt mellan nivåer av 
undvikande och oro/ängslan på materiella/postmateriella värderingar (ΔR2 = .001, p =.788) 
eller inställning till välfärdsfunktioner (ΔR2 = .006, p =.413) erhölls. Ingen signifikant 
interaktionseffekt framkom. 
 
 

D i s k u s s i o n  
 
Studien syftade till att undersöka om individuella skillnader i vuxen anknytning är relaterade 
till politisk preferens och inställning till välfärdsfunktioner. Sammantaget visade 
regressionsanalysen en huvudeffekt av oro/ängslan-anknytning på politisk preferens i form av 
mer vänsterpolitiska preferenser, vilken bör tolkas med försiktighet då analysen även gav en 
interaktionseffekt av de båda anknytningsdimensionerna på politisk preferens. 
Interaktionseffekten innebar att deltagare som skattade högt på båda otrygghetsdimensionerna 
(jfr fearful avoidance) utmärkte sig med relativt sett mer vänsterpreferenser. Vuxen 
anknytning kunde statistiskt förklara ca 10 % av variationen i vänster/högerpolitisk preferens. 
Fearful avoidance innebär rädslofyllt undvikande och består av både ängslan, undvikande och 
rädsla. Resultaten var signifikanta och stod sig efter kontroll för bakomliggande variabler som 
kön, socioekonomisk status, religiositet, nationell förankring och social önskvärdhet. Däremot 
var vuxen anknytning inte relaterad till inställning till välfärdsfunktioner, eller till 
postmaterialism/materialism  
 
Det förefaller som att det skulle kunna finnas stöd för Marris (1996) idé om att 
anknytningserfarenheter skulle kunna ligga till grund för värderingar, där föreliggande studie 
undersökt värderingar i form av politisk preferens. Motivet för studien var att nå en ökad 
förståelse för vilka psykologiska processer som ligger till grund för vad som formar politiska 
värderingar och preferenser. Målet var med andra ord inte att förorda någon politisk ideologi 
före någon annan, vilket är viktigt att poängtera.  
 
Det finns inte några tidigare svenska studier som skulle kunna ge resultatet stöd, vilket bör 
beaktas. Den begränsade litteratur som finns på området bygger på forskning där sambandet 
mellan anknytning och politisk preferens undersökts i form av konservativa och liberala 
preferenser i en döds-priming-kontext med TMT som teoretiskt raster. Det är en forskning i 
en nordamerikansk politisk kontext vilket gör det problematiskt med jämförelser med svenska 
förhållanden eftersom den politiska kartan inte är jämförbar länderna emellan. 
Anknytningsprocesser har dock kopplats ihop med TMT, då det visat sig att vid påminnelse 
om döden tenderar otryggt anknutna individer att söka stöd i kulturellt skapade värderingar 
istället för att söka socialt stöd (Mikulincer & Florian, 2000). Rädslan för att bli avvisad 
föreslås ligga till grund för att individer med en rädslofylld undvikande anknytning (jfr fearful 
avoidance) är mindre benägna att söka socialt stöd (Ognibene & Collins, 1998) och i stället 
kanske söker stöd i en auktoritär maktstruktur med kulturellt skapade värderingar.  
 
Weise et al:s (2008) resultat visar att otryggt anknutna individer i större utsträckning föredrar 
en konservativ presidentkandidat vid påminnelser om döden. Lakoff (2002) menar att en 
konservativ ideologi associeras med en strikt fadersmodell som står för en auktoritär 
maktstruktur. Föreliggande studies resultat satt i relation till Weise et al. (2008) och Lakoff 
(2002) skulle kunna innebära att staten även i en vänsterpolitisk ideologi associeras med en 
strikt fadersmodell. Starka auktoritära maktstrukturer kanske kan associeras med både 
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konservativ ideologi och vänsterideologi. Ett inte helt orimligt antagande är att en starkt 
statligt styrd välfärdspolitik, som vänsterideologisk politik förespråkar, kanske uppfattas som 
en auktoritär maktstruktur, vilken i så fall kan tänkas uppfattas som mer attraktiv av individer 
med en anknytning av typen fearful avoidant, som upplever känslor av hjälplöshet och ett 
konstant behov av andras skydd och stöd samt att tron på att det ”lilla du gör” inte kan vara 
till någon nytta för andra. I kombination med att andra utvärderas som otillgängliga, nyckfulla 
och själviska är det inte helt orimligt att ett politiskt alternativ som ersätter individer med 
opersonliga strukturer skulle kunna framstå som mer attraktivt än en politik som förordar 
valfrihet och ett starkt civilt samhälle, som till stor del bygger på personligt engagemang. 
Människor går det inte att lita på, men en spekulation kan vara att strukturer kan byggas upp 
för att parera för de inneboende brister som människor har, vilket möjliggör för individen att 
få det stöd som han eller hon upplever sig behöva.  
 
En tolkning enligt kompensationshypotesen (Granqvist & Kirkpatrick, 2008) skulle kunna 
vara att opersonliga strukturer kan ersätta konkreta människor som en källa till trygghet för 
individer med en anknytning som präglas av rädslofyllt undvikande, dvs. fearful avoidant. 
Med andra ord skulle dessa individer i så fall varken söka trygghet hos sig själv (jfr negativ 
modell av självet) eller hos andra (jfr negativ modell av andra), utan i stället i abstraktioner av 
individer. Anledningen skulle vara att de bland annat är rädda för intimitet och har svårt för 
att lita på andra människor (Bartholomew & Horowitz, 1991) eftersom 
anknytningserfarenheter har inneburit brist på både stöd och stabilitet (Lyons-Ruth & 
Jacobvitz, 2008).  
 
Mayseless och Poppers (2007) menar att institutioner kan fungera som både trygg bas och 
säker hamn. Exempelvis skulle en politik som förordar en väl utbyggd arbetslöshetsförsäkring 
kunna innebära en trygghetskänsla för individer som tvivlar dels på sin egen förmåga att 
kunna skaffa sig ett nytt arbete om de skulle bli arbetslösa och dels andra personers förmåga 
att vara behjälpliga vid sådana tillfällen. Välfärdssystemet kan inge trygghet som något att 
falla tillbaka på och tillgång till välfärdssystemet kanske även innebär en minskad oro och 
ängslan, vilket i sin tur kan innebära ett minskat behov av stöd från nära relationer.  Med stöd 
i Grossman et al. (2008) skulle kanske ett väl utbyggt välfärdssystem kunna inge en 
psykologisk trygghet, bestående av både trygg anknytning och tryggt utforskande. 
Föreliggande studies resultat tolkas med andra ord utifrån kompensationshypotesen 
(Granqvist & Kirkpatrick, 2008) och inte utifrån Bowlbys (1969/1997) tankar om en 
kontinuitet mellan anknytningsbeteenden riktat mot tidiga anknytningsrelationer och 
anknytningsbeteenden riktat mot anknytningslika relationer senare i livet, som exempelvis en 
politisk ledare.  
 
Vuxen anknytning var i föreliggande studie inte relaterad till materiell/postmateriell politisk 
preferens. Ingelhart (1990) menar att vänsterpolitisk ideologi starkast präglas av ett 
postmateriellt tankesätt, vilket även föreliggande studies resultat visade. Vänsterpolitiska 
preferenser var relaterade till mer postmateriella värderingar (r = -.411, p = .000), vilket 
skulle kunna innebära att oro/ängslan-anknytning även borde vara relaterad till mer 
postmateriella värderingar. En anledning till att inte så var fallet kan bero på att 
reliabilitetsmåttet på skalan som mätte materiell/postmateriell politisk preferens var på 
gränsen för vad som anses reliabelt. Ytterligare en anledning kan vara att medelvärdet låg 
något högt och spridningen var låg, vilket skulle kunna tolkas som att dessa värderingar kan 
uppfattas som relativt allmängiltiga oavsett politisk preferens. 
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Religiositet var relaterad till både vänster/högerpolitisk och materiell/postmateriell preferens. 
Högre grad av religiositet var relaterad till mer högerpolitiska och mer 
konservativa/materiella preferenser. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare 
forskning (Hood et al., 2009). Det låga medelvärdet på religiositetsvariabeln speglade att 
undersökningsdeltagarna generellt sett uppvisade en låg grad av religiositet. Förutom att 
religiositet och nationell förankring korrelerade signifikant med varandra, korrelerade de båda 
variablerna även signifikant med vänster/högerpolitisk preferens. Regressionsanalysen visade 
dock att varken nationell förankring eller religiositet hade något enskilt signifikant unikt 
bidrag till politisk preferens.  
 
Vuxen anknytning var i föreliggande studie inte relaterad till inställning till 
välfärdsfunktioner. Medelvärdet för inställning till välfärdsfunktioner var högt med låg 
spridning kring medelvärdet, vilket speglar en generellt sett hög positiv inställning till 
välfärdsfunktioner oberoende av anknytning. Resultat som möjligen kan förklaras med hjälp 
av Berggren och Trägårdhs (2006) teori om svenskarnas statsindividualism, som för individen 
innebär ett visst mått av beroende av staten vilket möjliggör ett oberoende från personliga 
relationer. Svallfors (2010) presenterar även resultat som visar att svenskar har ett starkt 
förtroende för välfärdsstaten på en generell nivå. Att socioekonomisk status varken 
modererade sambandet mellan anknytning och politisk preferens eller var relaterad till 
inställning till välfärdsfunktioner kan å ena sidan bero på valet av föräldrars utbildningsnivå 
som proxy för socioekonomisk status, vilket kanske är ett trubbigt mått, men å andra sidan 
skulle det kunna bero på det Iversen och Soskice (2001) beskriver. De menar att 
socioekonomisk status samvarierar med stöd för välfärdsstaten beroende på 
omförfördelningsmotivet eller försäkringsmotivet, vilket kan innebära att det finns ett starkt 
stöd oavsett om du har en hög eller låg socioekonomisk status.  
 
Studien var en tvärsnittsstudie med ett homogent undersökningsdeltagande bestående av 
svenska universitetsstudenter hemmahörandes i en storstad och som till 83 procent är kvinnor, 
vilket begränsar resultatens generaliserbarhet.  Ett mer befolkningsrepresentativt urval skulle 
öka generaliserbarheten. Även jämförande studier på ett utländskt urval skulle kunna bidra till 
kunskap om den funna psykologiska kopplingen är unik för svenska förhållanden eller om 
den är av allmänmänsklig karaktär. Det kan även finnas oförutsedda bakomliggande variabler 
som inte föreliggande studie kontrollerat för, såsom undersökningsdeltagarnas föräldrars 
politiska preferens. Det skulle kunna vara av intresse att kontrollera för om exempelvis 
föräldrar till relativt otrygga individer skulle vara mer vänsterorienterade. Ingelhart (1988) 
menar att kulturellt skapade värderingar ligger till grund för människors politiska preferenser. 
Det är inte helt orimligt att föräldrar för över sina politiska värderingar på sina barn.  
 
Enkätstudier, där resultaten bygger på självskattning, kan vara behäftade med biasproblematik 
i olika former. Exempelvis kan social önskvärdhet påverka respondentens självskattningar 
(Ballard, 1992). Särskilt skalor som försöker mäta sådant som kan uppfattas som känsligt, 
exempelvis hur individen förhåller sig till nära relationer men även värderingar av olika slag. 
Oro/ängslan-anknytning har i tidigare studier visat sig vara relaterad till social önskvärdhet 
(Lopez, Fons-Scheyd, Morua & Chaliman, 2006), dvs. hög skattning på oro/ängslan-
dimensionen innebär en mindre benägenhet att framställa sig som socialt önskvärd. Resultat 
som även stämde med föreliggande studies resultat. Dock kontrollerades det bland annat för 
den variabeln i föreliggande studie och resultaten stod sig efter denna kontroll. Vid skattning 
av vuxen anknytning finns det även en risk för att individen har en specifik relation i minnet 
som påverkar hur relationer på en generell nivå uppfattas, vilket kan bli missvisande för 
individens bedömning av relationer överlag. 
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Till skillnad från många andra enkätstudier, är dock de mätta konstrukten genuint skilda från 
varandra. Det finns verkligen ingen semantisk överlappning mellan frågorna om anknytning 
och politiska preferenser, varken på operationell eller konceptuell nivå. Detta bör räknas som 
en av studiens styrkor. Även studiens höga reliabilitetsvärden på skalorna för båda 
anknytningsdimensionerna, vänster/högerpolitiska preferenser, inställning till 
välfärdsfunktioner och religiositet, bör räknas som ytterligare styrkor.  
 
Studien bidrar till en vidare implikation av anknytningsteorin genom att empiriskt undersöka 
om vuxen anknytning är relaterad till relationer mellan individer och institutioner, vilket 
Mayseless och Poppers (2007) menar på en teoretisk nivå. Studiens resultat kan också bidra 
till en ökad kunskap om vilka psykologiska processer som är involverade i formandet av 
politiska preferenser. För att vidare undersöka den funna psykologiska kopplingen skulle 
exempelvis konstrukt som är relaterade till negativa modeller av självet integreras i analysen. 
Förslagsvis skulle framtida studier kunna undersöka om självkänsla, som ett mått på modeller 
av självet, medierar sambandet mellan vuxen anknytning och politisk preferens. Likaledes 
skulle oro och ängslan på egenskapsnivå, dvs. inte bara i anknytningsrelationer, kunna 
integreras i analysen och då förslagsvis i form av grad av neuroticism. Ytterligare förslag är 
att involvera rädsla för döden så att kopplingen mellan anknytningsprocesser och TMT skulle 
kunna undersökas även i en svensk politisk kontext. Även framtida longitudinella studier från 
barndom och framåt kan vara av intresse för att undersöka relationen mellan anknytning och 
politisk preferens, med bland annat föräldrars politiska värderingar som en kontrollvariabel.  
 
Vad som formar individers politiska preferenser handlar som tidigare nämnts i första hand om 
annat än psykologiska förklaringsmodeller. Kulturella sammanhang, ekonomiska faktorer och 
erfarenheter individen gör bidrar till formandet av värderingar som ligger till grund för 
individens politiska preferenser. Föreliggande studie kan dock öka förståelsen för hur 
individuella skillnader i anknytningserfarenheter i nära relationer är relaterade till politiska 
preferenser.  
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