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Idag är kärlek ett studerat område som blivit både populärt och mer 
vedertaget inom psykologiämnet. Denna studies grundläggande teori är 
The Colour Wheel Theory of Love, som beskriver sex attityder inför 
kärlek: Eros, Ludus, Pragma, Storge, Mania och Agape. Vidare 
användes anknytningsteori i form av vuxenanknytning. Studiens syfte 
var att studera huruvida det finns något samband mellan en persons 
anknytningsdimension samt dennes attityd inför kärlek. Studien var en 
enkätundersökning utifrån två instrument: ENR (Erfarenheter i Nära 
Relationer) samt The Love Attitudes Scale. I studien deltog 22 män och 
59 kvinnor. Resultatet visade tre signifikanta modeller där 
anknytningsdimensionerna predicerade tre beroende variabler: 
kärleksattityderna Eros, Ludus och Mania. Hög grad av Ångest visade 
samband med Mania och hög grad av Undvikande med Eros och Ludus. 
Könsskillnader återfanns i Mania där kvinnor tenderade att se på kärlek 
mer maniskt än män. Studiens slutsats var att 
anknytningsdimensionerna till viss del predicerar en persons 
kärleksattityd. 

 
 
 
Kärlek är känd som den djupaste och mest meningsfulla av alla känslor som en person 
kan känna och sedan några decennier tillbaka är även kärlek ett respekterat och välkänt 
område för psykologer att forska kring. Rubin (1970) var en av de första forskarna att 
beskriva kärlek som en attityd inför en annan människa, vilket i sin tur involverar sätt att 
tänka och känna för en annan person. Detta antagande placerar därmed kärlek i ett 
socialpsykologiskt fack där kärlek beskrivs som en interpersonell attraktion tillsammans 
med attraktioner i form av gillande, beundran och respekt (Rubin, 1970). Bowlby (2010) 
anses vara grundaren till den klassiska anknytningsteorin under första delen av 1900-talet 
och Hazan och Shaver (1987) arbetade denna teori vidare och applicerade den på 
kärleksrelationer, där en persons partner antas vara dennes primära anknytningsperson. 
Sedan dess har anknytningsteorin använts som en vedertagen teori att applicera på 
forskning kring vuxna relationer och främst kärleksrelationer. Någonting som däremot 
inte har studerats lika mycket är huruvida en persons attityder gentemot kärlek kan vara 
påverkade av dennes anknytningsdimension. Denna föreliggande studie avser att studera 
detta fenomen och via Hazan och Shavers anknytningsdimensioner, grad av ångest och 
grad av undvikande, undersöka huruvida det finns samband mellan en persons 
anknytningsdimension och dennes syn på kärlek. I denna studie kommer även ett 
genusperspektiv att bearbetas.   
 
Kärleksteori  
Kärlek kan betraktas som en i hög grad subjektiv känsla med många olika komponenter 
men trots detta finns ett flertal grundläggande teorier som berör vad kärlek är. Rubin 
(1970) försökte att förbättra tidigare forskning kring kärlek genom att söka efter en social- 
och psykologisk uppfattning av vad kärlek är. Hans forskning visade att det finns en stark 
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distinktion mellan att älska och att gilla sin partner samt att denna skillnad visade i vilken 
grad en person skulle kunna tänka sig att gifta sig med sin partner (Rubin, 1970).   
 
En av de dominerande kärleksteorierna framställdes av Hatfield och Sprecher på 1980-
talet (1986) där forskningen fokuserades till passionerad kärlek. De framställde ett 
instrument för att mäta passionerad kärlek (Passionate Love Scale) vilken avser att 
kartlägga en persons kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga indikationer på 
kärlek (Hatfield & Sprecher, 1986).  
 
Beall och Sternberg (1995) gjorde omfattande forskning för att definiera den 
interpersonella kärleken utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och beskrev kärlek 
som både en definition och en känslomässig upplevelse vilken är direkt påverkad av dess 
kontext. De menade att synen på kärlek har förändrats beroende på att ett samhälles 
kulturer också har omskapats, vilket även gör att människors uppfattning om vad kärlek 
är ändras i och med att deras kulturella syn på världen ändras. Detta gör det svårt att 
definiera vad kärlek är utan att vara direkt insatt i dess kontext (Beall & Sternberg, 1995).  
 
Langeslag, Muris och Franken (2013) har genom nyare forskning försökt att separera 
begreppet kärlek till två delar: förälskelse och anknytning, istället för att endast fokusera 
på kärlek som en passionerad känsla. Denna forskning grundar sig i att förälskelsen är 
präglad av en sorts eufori men samtidigt även vissa typer av negativa känslor så som 
ångest, nervositet och osäkerhet. Det finns en koppling mellan att vara förälskad och att 
känna en låg grad av anknytning till sin partner medan en person som är involverad i ett 
långvarigt förhållande ofta känner en hög grad av anknytning och lägre grad av 
förälskelse och passion. Genom denna forskning framställdes en enkät (Infatuation and 
Attachment Scales) som kan undersöka dessa två fenomen enskilt i ett och samma 
instrument där en persons grad av anknytning till sin partner korrelerar negativt med 
förälskelsegraden (Langeslag, Muris och Franken, 2013).  
 
The Colour Wheel Theory of Love är en av de mest kända teorierna kring romantisk 
kärlek och formades av John Alan Lee på 1970-talet. Teorin avser att förklara sex olika 
attityder och inställningar som människor kan ha inför kärlek: Eros, Ludus, Storge, 
Pragma, Mania och Agape. Lee menade att kärlek är ett multi-dimensionellt koncept där 
en attityd inte är lika med egenskap utan ska betraktas som sex olika ideologier där varje 
kärleksattityd är ett kluster av idéer vilka tillsammans visar en viss typ av socialt beteende 
(Lee, 1977).  
 
  Eros. 
Den första dimensionen är Eros och beskriver en stark känslomässig och sexuell 
upplevelse av kärlek vilket ses som passionerad kärlek. En Erosälskare söker inte 
ångestladdat efter kärlek men känner sig ändå redo för att stadga sig. Personen som 
känner denna typ av kärlek upplever en stark attraktion till en person som den sedan 
väldigt snabbt blir kär i (Narula, Chari & Khyothunglo Humtsoe, 2014; Smith & Klases, 
2016). En person som upplever kärlek utifrån Eros söker efter en partner vars fysiska 
utseende redan finns som en mental bild för Erosälskaren. Erosälskaren söker alltså efter 
en ”viss typ” av person som uppfyller dennes ideal av skönhet (Lee, 1977).  
 
   Ludus. 
Den andra kärleksattityden Ludus beskriver personer som ser kärleken som ett spel och 
som har flera partners/älskare under samma perioder. Personer som tillhör denna 
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dimension anser att det är acceptabelt att ljuga för sin eller sina partners och utesluter helt 
den nuvarande partnern från gemensamma framtidsplaner. De störs även av en partners 
ökade beroende av denne samt engagemang i relationen (Narula, Chari & Khyothunglo 
Humtsoe, 2014; Smith & Klases, 2016). En Ludus-person kan beskrivas som pluralistisk 
och ser de sexuella relationerna som en möjlighet för njutning snarare än för att komma 
nära sin partner emotionellt (Lee, 1977). 
 
   Storge. 
Storge, den tredje dimensionen av kärlek, är grundad i både förtroende och respekt. Den 
är karaktäriserad av tillgivenhet och kamratskap samt en persons gradvis avslöjande av 
sitt inre själv (Lee, 1977). En person i denna dimension har ett starkt engagemang i 
förhållandet och ser sin partner som en vän med liknande värderingar och 
förhållningssätt. Detta betyder att denna person inte har väldigt starka känslor för sin 
partner utan istället ser sin partner som någon som delar samma intressen. En 
Storgeperson visar sina känslor på ett icke-sexuellt sätt. (Smith & Klases, 2016).  
 
   Pragma. 
Pragma är en kombination av Storge och Ludus och karaktäriseras av att personen har en 
praktisk syn på kärlek, det vill säga en medvetenhet om sin blivande partners 
demografiska egenskaper så som utbildning, religion och ålder. Andra egenskaper hos 
den potentiella partnern tas med i beräkningen av huruvida denne är kompatibel eller ej. 
(Lee, 1977). En person som tillhör denna dimension lägger även stor vikt på att hitta en 
person som kan bli som en partner livet ut (Smith & Klases, 2016).  
 
   Mania. 
Den femte dimensionen Mania kombinerar Eros och Ludus och beskriver en både 
svartsjuk och besatt person vars syn på kärlek utmärks av en stark känslomässig intensitet. 
En person i denna dimension försöker ofta forcera både kärlek och engagemang på sin 
partner och är vanligen väldigt olycklig i sina relationer. Hen är ofta manisk och vill 
desperata bli älskade till varje pris. En person i denna dimension kan även fokusera på att 
ifrågasätta sin partners kärlek och uppriktighet (Narula, Chari & Khyothunglo Humtsoe, 
2014; Smith & Klases, 2016).  
 
   Agape. 
Den sista kärleksattityden, Agape, en kombination av Storge och Eros, representeras av 
en osjälvisk och givande typ av kärlek. En agapisk person är ofta altruistisk och ser 
älskandet som en plikt utan någon förväntan om en ömsesidighet från sin partner (Lee, 
1977). Människor i denna dimension har ofta tillfredsställande och långvariga relationer. 
Agape karaktäriseras av en uppoffrande person som vilken känner ett ansvar för den andra 
partnern samt anser att alla personer är värda att bli älskade (Smith & Klases, 2016).  
 
Könsskillnader i kärleksattityder 
Hendrick, Hendrick, Foote och Slapion-Footes (1984) forskning beskriver könsskillnader 
i alla attityderna förutom Agape, där det inte fanns någon könsskillnad alls. Kvinnor ser 
på kärlek mer utifrån attityderna Mania, Storge och Pragma än vad män gör. Män å andra 
sidan anser att kärlek förklaras utifrån Eros och Ludus. Denna studie förstärker tidigare 
forskning från 1970-talet som gjorts kring män och kvinnors olika attityder och 
inställningar inför kärlek där kvinnor vanligtvis har en mer konservativ syn på kärlek än 
män (Hatkoff & Lasswell, 1979). Detta kan bygga på en föråldrad syn på socialisering av 
kvinnan som förväntas söka efter både en kärlekspartner och en försörjare (Hendrick et 



 4 

al., 1984). En person som söker efter en potentiell försörjare av familjen kan därmed 
tänkas ha både en Storge- och Pragmaattityd inför kärlek, där Storge är en försiktig syn 
och Pragma en praktisk syn på kärlek. Att kvinnan skulle ha en mer manisk syn på kärlek 
än männen har förstärkts via flertalet studier, Hendricks (et al., 1984) forskning till 
exempel beskriver hur kvinnan traditionellt sett har haft en roll i kärleksrelationen där 
hon varit mer beroende och expressiv, vilket är två av egenskaperna som ligger till grund 
för attityden Mania. Deras resultat visar även att män har mer Eros- och Ludusattityd när 
det kommer till kärlek. Detta går att se utifrån en konservativ synvinkel, eftersom både 
Eros och Ludus är attityder som ser liberalt på kärleksrelationer och sexuella förbindelser. 
Dessa skilda resultat med fokus på genus kan ses i skenet av omoderna 
socialiseringsprocesser där män har socialiserats till att söka relationer som är både mer 
sexuella och spelsökande, medan kvinnor har socialiserats till att söka relationer och 
partners som är mer stabila.  
 
Senare forskning gjord för att undersöka skillnader i kärleksattityder utifrån kön och 
kulturell bakgrund (Neto, 2007) har visat resultat som motsäger Hendricks (et al., 1984) 
när det kommer till Eros-attituden. I Netos (2007) studie hade män och kvinnor liknande 
resultat i Eros-attityden. Den starkaste skillnaden mellan könen återfanns i Agape-
attityden, där män såg mer agapiskt på kärlek än kvinnor, vilket motsäger äldre forskning 
(Neto, 2007). Traditionellt sett är kvinnor socialiserade till att vara mer omhändertagande 
än männen, men denna studie visar att män är beredda att offra sina egna behov framför 
sin partners än kvinnor är beredda att göra.  
 
Tidigare forskning har visat att en persons allmänna attityder inför kärlek även kan 
predicera vilka egenskaper personer söker i en romantisk partner, samt personens 
engagemang i relationen (Hammok & South Richardson, 2011). Samma forskning hävdar 
även att det finns en skillnad mellan hur män och kvinnor ser på romantisk kärlek. Till 
exempel var dimensionen Pragma för båda könen associerad med partnerval, en skillnad 
var dock att männen kopplade Pragma till en accepterande partner i förhållande och i 
stort, medan kvinnorna istället förknippade den med, förutom en partner som var 
accepterande, en partner som var både passionerad och romantisk (Hammok & South 
Richardson, 2011.).  
 
Anknytningsteori 
En människas barndom och de nära kontakter som ett barn bygger med viktiga vuxna 
omkring sig har betydelse för människans vidare utveckling. Anknytningsteorin beskriver 
en människas behov och benägenhet att skapa ett starkt band med en viss individ, det vill 
säga en anknytning. John Bowlby anses vara anknytningteorins skapare och han forskade 
kring anknytning med ett empiriskt material bestående av till exempel videofilmer av 
barns reaktion vid en separation från modern (Bowlby, 2010). En annan framstående 
anknytningsforskare var Mary Ainsworth, som från början arbetade som Bowlbys 
assistent. Ainsworths egen forskning kom att fokusera till anknytningen mellan mor och 
dotter och hon utförde sina studier i både Afrika och USA (Ainsworth, 1964). 
Anknytningsteorin växte sig stark som en motpol till de tidigare utvecklingspsykologiska 
teorierna med fokus på behaviorism, denna teori hade istället sin grund i det 
evolutionistiska (Bowlby, 2010).   
 
Trygg bas och säker hamn 
Ett av anknytningteorins uppmärksammade områden är anknytningspersonens betydelse 
för barnets utveckling. En del av anknytningsteorin beskriver anknytningspersonens 
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omvårdnad av barnet samt reaktioner på barnets utforskande, detta kallas för trygg bas 
och säker hamn. Bowlby och Ainsworth menar att anknytningspersonerna ska fungera 
som en trygg tillflykt, en trygg bas som barnet kan utgå ifrån och även lämna för att 
utforska världen (Bowlby, 2010). Barnet ska enligt denna teori även uppleva att den kan 
återvända till en säker hamn där det kan få både fysisk och psykisk näring; bli tröstat om 
barnet är ledset eller bli lugnt om det är oroligt. Anknytningspersonen ska vara närvarande 
och uppmuntra barnet till utforskning samtidigt som anknytningspersonen även tydligt 
ska visa att den finns till hands och till och med ingriper om barnet hamnar i vissa utsatta 
positioner (Bowlby, 2010). Både Bowlbys (2010) och Ainsworths (1964) ) forskning 
visar att de anknytningsmönster som ett barn utvecklar under den första delen av sitt liv, 
spädbarnstiden, barndomen och under tonårstiden, är i högsta grad påverkade av barnets 
anknytningspersoner och deras förhållningssätt mot barnet.  
 
Ainsworth (Bowlby, 2010) beskriver tre huvudmönster för anknytning. Dessa mönster är 
trygg anknytning, som innefattar att individen litar på anknytningspersonen alltid finns 
tillgänglig och är deltagande då barnet ställs inför svåra och skrämmande situationer. 
Anknytningspersonerna är utifrån detta mönster tillgängligt för barnet samt uppmuntrar 
och lyssnar till barnets behov och signaler. Vidare beskrivs otrygg ambivalenta 
anknytning som präglas av en osäkerhet om huruvida anknytningspersonen kommer att 
finnas tillgänglig och närvarande när barnet har vissa  behov. Detta skapar en stor 
benägenhet för separationsångest och även rädsla för att utforska världen. Mönstret 
kännetecknas av en anknytningsperson som ibland är närvarande och tillgänglig, men 
ibland inte alls. Det tredje och sista mönstret är otrygg undvikande anknytning som 
kännetecknas av att barnet inte tror att de kommer få ett hjälpsamt och tillmötesgående 
gensvar av anknytningspersonen när barnet söker omsorg utan har en känsla av att det 
kommer att bli bortstött. Detta mönster har framkommit utifrån att en eller flera 
anknytningspersoner har stött bort barnet när denna har sökt tröst. En person som haft ett 
sådant anknytningsmönster som barn försöker ofta aktivt leva sitt liv utan kärlek och 
stöttning från närstående och söker att bli emotionellt självtillräcklig (Bowlby, 2010).  
 
Anknytning i vuxna kärleksrelationer 
De senaste decennierna har forskningen kring vuxenanknytning ökat och framförallt dess 
överförbarhet till vuxna kärleksrelationer. Redan 1987 började Hazan och Shaver att 
studera huruvida Bowlbys och framförallt Ainsworths anknytningsteorier kunde 
appliceras på vuxna kärleksrelationer. Hazan och Shavers forskning visar hur de tidiga 
anknytnigsstilarna secure (trygg), anxious/ambivalent (ångestladdad/ambivalent) och 
avoidant (undvikande) direkt kunde överföras till en partner i vuxenlivet (Hazan & 
Shaver, 1987).   
 
Brennan, Clark och Shaver (1998) har utformat ett självskattningsinstrument grundat på 
teorierna om vuxenanknytning, Experiences in Close Relationship.  
Instrumentet utvecklades som en förbättring av de anknytningsteorier som Hazan och 
Shaver (1987) framtagit. Figur ett beskriver utformningen av ECR där två kontinuerliga 
dimensioner mäts, Undvikande (Avoidance) och Ångest (Anxiety). Utifrån de två 
kontinuerliga variablerna går även de fyra anknytningsstilarna att framställa: Ambivalent 
anknytning, Undvikande/rädd anknytning, trygg anknytning samt undvikande/avvisande 
anknytning. Detta fungerar så att om en person till exempel har hög grad av ångest men 
låg grad av undvikande hamnar denna i dimensionen för Trygg anknytning.    
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Figur 1. Anknytningsstilar utifrån dimensionerna grad av Undvikande och grad av 
Ångest (Hazan & Shaver, 1987).   
 
Då dessa anknytningsstilar förs över på den vuxna kärleksrelationen går det ej att urskilja 
exakt samma beteenden som hos småbarn utan snarare likadana grundläggande strategier 
för att upprätthålla en trygghet. Målet med allt beteende som rör anknytningssökande är 
att uppnå ett stadium där personen känner trygghet (Hazan & Shaver, 1994).  
 
Den otrygga ambivalenta anknytningen karaktäriseras av ett otillräckligt självförtroende, 
som är fokuserat till att söka respons från en annan person utan att få den. En person med 
ambivalent anknytningsstil söker ständigt efter trygghet och lyckas ibland även känna en 
inre trygghet, men endast genom att lägga stor kraft både mentalt och beteendemässigt på 
att behålla den inre tryggheten (Hazan & Shaver, 1994). Denna ansträngning uppenbarar 
sig i form av explosiva känslor så som ilska och ångest. Ambivalent anknytning utmärks 
även av att personen är besatt, har dålig självkänsla och extremt svartsjuk, en direkt följd 
av rädslan för att bli lämnad. En person med undvikande anknytning söker trygghet via 
att undvika nära social kontakt med människor, framförallt i stressade situationer. 
Undvikande personer karaktäriseras av rädsla för intimitet samt en tendens att hålla sin 
partner på avstånd. Denna typ av anknytning anses komma från att personen inte har fått 
den respons den har sökt hos sin anknytningsperson under en längre tid (Hazan & Shaver, 
1994).    
 
Anknytningens inflytande på sociala situationer 
Under ett barns uppväxt påverkas deras sociala förmåga och tillvägagångssätt när det 
gäller sociala relationer, av vilken anknytningsstil de har. En central del i Bowlbys 
anknytningsteori (2010) är att människor under sin uppväxt utvecklar mentala 
representationer som inom anknytningsteorin benämns som inre arbetsmodeller. Dessa 
innebär förväntningar på en persons själv och dess anknytningsperson samt även 
relationerna emellan dessa. Arbetsmodellen aktiveras först när självet interagerar med 
någon som står personen nära. Arbetsmodellerna innehåller även processer som påverkar 
vilken information som personen tar till sig, exempelvis hur denne tolkar sin omvärld och 
vad de minns. 
 

 
 
 Ambivalent                    Undvikande/ 
                                            rädd 
          
 
 
 
 Trygg                             Undvikande/ 
                                          avvisande 

Undvikande 

Ångest 
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Barnens anknytning till föräldrarna förblir viktigt genom hela barndomen och ligger till 
grund för hur barnet reagerar på situationer med exempelvis jämnåriga lekkamrater 
(Chien & Santo, 2016). Barn med trygg anknytning tenderar att visa högre nivåer av 
social kompetens och popularitet än barn med andra anknytningsstilar. Barn med otrygga 
anknytningsstilar förhåller sig till sociala sammanhang med mer osäkra och otrygga 
förväntningar vilket gör att de inte har samma grundläggande trygghet när de ska hantera 
nya relationer med jämnåriga (Chien & Santo, 2016). Ett barn med otrygg 
anknytningsstils inre arbetsmodell karaktäriseras av misstankar, rädsla och dålig 
känsloreglering och denna arbetsmodell påverkar hur ett barn hanterar de sociala 
relationerna med jämnåriga. Detta skulle betyda att barn med otrygg anknytning är mer 
benägna att se negativt på relationer med jämnåriga och har därmed svårare att hantera 
dessa, samtidigt som barn med trygg anknytning har lättare att vara sociala i relationer 
med jämnåriga. Detta kan leda till att barn med otrygg anknytning drar sig för att träffa 
jämnåriga vänner vilket i sin tur påverkar dess sociala förmåga i stort (Chien & Santo, 
2016).   
 
Personer agerar i och upplever sociala situationer och relationer olika utifrån 
anknytningsstil (Collins, Ford, Guichard och Allard, 2006). De anknytningsstilar som 
fanns hos ett barn följer med till vuxenlivet och påverkar hur sociala situationer hanteras. 
Collins et al. (2006) menar att hur människor uppfattar situationer är direkt påverkat av 
deras inre arbetsmodeller, vilka i viss mån bygger på vilken anknytningsstil personen har. 
Till exempel har en person med trygg anknytning en positiv självbild vilket i sin tur gör 
att personen utvecklar en optimistisk och positiv förväntan på personer denne möter. En 
person med trygg anknytning ser på relationer på ett relativt välvilligt sätt och har även 
lättare att behålla en positiv bild av sina personliga relationer med exempelvis partners 
och vänner. Däremot har personer med otrygg anknytning mer känsliga arbetsmodeller 
som gör att de uppfattar människor och relationer mer pessimistiskt och negativt (Collins 
et al., 2006). En annan studie som gjorts visar att en trygg anknytning till föräldrar och 
vänner associeras med mer social kompetens och ett öppet beteende (Laible, 2007). 
Ungdomar med trygg anknytning är ofta mer känslomässigt medvetna, sympatiska och 
framåt i sociala sammanhang än de med otrygg och undvikande anknytning. Detta kan 
bero på att de redan som barn fått lov att uttrycka sina känslor för en accepterande förälder 
som alltid har funnits där som en trygg bas (Laible, 2007).  
 
Collin och Feeney (2013) beskriver hur anknytningsteorins tillämpning till nära relationer 
visar att trygghet är ett av de mest grundläggande behov en människa har, i alla åldrar. 
Vidare beskrivs anknytningsteorin för vuxna som uppdelad i tre delar utifrån mänsklig 
natur: anknytning, vård och utforskning (Collins & Feeney, 2013). Psykologer inom 
social-, utvecklings- och klinisk psykologi har tillsammans gjort framsteg i att undersöka 
huruvida de befintliga anknytnigsstilarna som finns hos ett barn även följer med under 
personens utveckling och därmed syns i en vuxen människas anknytningsmönster där 
anknytningspersonen istället är en partner i en kärleksrelation. 
 
Vuxenanknytning och kärleksattityder 
En äldre studie utförd av Levy och Davis (1988)  gjordes för att utveckla kunskaper kring 
huruvida anknytningsstil och kärleksattityder har något samband. Deras resultat visar ett 
positivt samband mellan kärleksattityderna Eros och Agape och trygg anknytning samt 
ett negativt samband mellan samma kärleksattityder och undvikande anknytning. 
Samtidigt var sambandet mellan Ludus och undvikande anknytning positivt men negativt 
med trygg anknytning. Kärleksattityden Mania korrelerade i denna studie starkt med den 
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ambivalenta ångestanknytningen. I denna forskning visade inte kärleksattityden Pragma 
något signifikant samband med anknytningsstilarna (Levy & Davis, 1988).  
 
En annan nyare studie av Fricker och Moore (2001) utfördes för att undersöka sambandet 
mellan de tre grundläggande anknytnigsstilarna samt Lees sex kärleksattityder. Studien 
gjordes utifrån antagandet att de två olika teoretiska koncepten överlappar varandra. 
Resultatet visar, som i studien gjord av Levy och Davis (1988), att trygg anknytning 
korrelerade med Eros. Agape korrelerade i denna studie inte med den trygga 
anknytningen vilket beskrivs kunna ha en koppling till att Agapes självuppoffrande 
karaktär är större än i kärleksattityden Eros (Fricker & Moore, 2001). Vidare visade denna 
studie att den ambivalenta anknytningsstilen korrelerade starkt med den maniska 
kärleksattityden Mania. Resultatet kunde även visa att personer med hög grad av 
undvikande anknytning hade ett starkt samband med kärleksattityden Ludus. Studiens 
slutgiltiga konklusion var att anknytningsstilar och kärleksattityder i viss utsträckning 
överlappar konceptuellt (Fricker & Moore, 2001).   
 
Forskning av Smith och Klases (2016) har visat på ett samband mellan vuxenanknytning 
och  kärleksattityder.  Resultaten visade att ångestanknytning var en positiv prediktor för 
Agape och en negativ prediktor för Mania, vilket skulle kunna tolkas som ett motstridigt 
resultat. Agape beskrivs som en osjälvisk och idealistisk kärleksattityd och en förklaring 
till varför personer i denna attityd skulle visa ångestbenägen anknytning kan vara att låg 
självkänsla hos osäkra personer kan leda till att de sätter sin partner först. Att förstå 
sambandet där ångestanknytning var en negativ prediktor för Mania är däremot svårare, 
forskarna förklarar detta med att studien innehöll ett för litet urval. När det kommer till 
den undvikande anknytningen är den en prediktor för den kärleksspelande attityden 
Ludus vilken söker att hålla sina partners på en armlängds avstånd (Smith & Klases, 
2016).   
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka sambanden mellan 
anknytningsdimensioner och vad en person söker i en kärleksrelation, det vill säga 
personens attityder inför kärleksrelationen. Attityder till kärlek mättes i sex variabler; 
Eros, Ludus, Storge, Pragma, Mania och Agape och anknytning mättes i grad av 
undvikande samt grad av ångest i anknytningen. Frågeställningen var: 
 
Finns det något samband mellan anknytningsmönster och attityder inför 
kärleksrelationer? Vidare beaktas ett genusperspektiv på analysen. 

 
 
 

 Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare var 81 personer som svarade på enkäten efter ett utskick på mejl 
samt ett utskick på Facebook. Av deltagarna var 59 kvinnor (72,8%) och 22 män (27,2%). 
Deltagarnas ålder varierade mellan 19 år och 71 år (M = 31,46; SD = 12,65). 
 
Material  
Utskicket som användes i studien bestod av två enkäter som mätte Anknytning och 
attityder inför kärlek. Inledningsvis efterfrågades kön och ålder.  
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Erfarenheter i Nära Relationer (ENR) (Brennan, Clark & Shaver, 1998; översättning 
Broberg & Granqvist, 2003). Denna enkät mäter erfarenheter i nära relationer utifrån grad 
av undvikande och grad av ångest i ett anknytningssammanhang. Denna enkät innehåller 
36 items där 18 items mäter undvikande anknytning där en exempelfråga är ”Jag oroar 
mig en hel del över att förlora min partner”. Den andra delen innehållande 18 items är 
avsedda att mäta ångestladdad anknytning. Exempel på items från denna del: ”Jag blir 
frustrerad när min partner inte finns där så mycket som jag skulle önska”. Items i den 
första delen besvarades med en Likertskala där ett stod för ”Instämmer inte alls” och sju 
för ”Instämmer helt”.. 
 
Love Attitudes Scale (Hendrick & Hendrick, 1986). Denna undersökning bygger på 
frågor utifrån sex olika kärlekstyper: Eros (passionate love), Ludus (game-playing love), 
Storge (friendship love), Pragma (practical love), Mania (possessive, dependent love) och 
Agape (altruistic love) vilka bygger på teorin om The Colours of Love. Enkäten översattes 
direkt från engelska till svenska utifrån Hendrick & Hendrick (1986), inklusive alla items 
samt graderingsskalans alternativ, se Appendix 1. Enkäten bygger på 42 items där varje 
attityd undersöks med sju items. Försöksdeltagarna svarar på frågorna utifrån en 
femgradig skala med svarsalternativ ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer i låg grad”, 
”Neutral”, ”Instämmer i hög grad” och ”Instämmer helt”. Två exempel på items utifrån 
denna del är: ” När min partner blir för beroende av mig vill jag ta ett steg tillbaka” och 
” Min partner stämmer in på min idealbild av fysisk skönhet”.  
 
Procedur 
Två utskick gjordes till potentiella försöksdeltagare, ett via den psykologiska institutionen 
på Stockholms universitet och en via sociala medier. Utskicket på sociala medier gjordes 
via Facebook till alla författarens kontakter. Utskicken på institutionen bestod av en länk 
till en sida där undersökningsdeltagarna kunde göra enkäten på Internet. För studenter på 
den psykologiska institutionen på Stockholms Universitet utdelades en EE-timme vid 
deltagande.  
 

 
Resultat 

 
Datamaterialet analyserades i datorprogrammet SPSS. Först utfördes en Pearsons bivariat 
korrelation för att framställa en korrelationsmatris. För att undersöka om det fanns något 
samband mellan anknytningsdimensioner och attityder inför kärleksrelationer 
genomfördes sex hierarkiska regressionsanalyser. Regressionsanalyserna gjordes med 
varje kärleksattityd som beroende variabel och anknytningsdimensionerna Undvikande 
och Ångest som oberoende variabler. För att studera prediktorerna för varje kärleksstil 
infördes variablerna Kön och Ålder i steg ett, därefter adderades variablerna för 
anknytningsdimension i steg två.  Slutligen gjordes sex stycken envägs ANOVA för att 
undersöka huruvida det fanns några könsskillnader i den beroende variabeln, varje 
kärleksattityd. 
 
 
Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och alfavärden för kärleksattityder och   
alfavärden.  
  M SD α   
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Eros 3,68 0,65 0,72   
Ludus 1,9 0,59 0,61   
Storge 2,75 0,62 0,54   
Pragma 2,33 0,74 0,78   
Mania 2,92 0,74 0,74   
Agape 3,43 0,68 0,74   
Ångest 3,76 0,76 0,92   
Undvikande 3,85 0,53 0,64   
N = 81      
Not. Kärleksattityderna har en skala mellan 1-4 och anknytningsdimensionerna 
mellan 1-7 

 
 
Tabell 1 visar medelvärden, standardavvikelser samt Cronbachs alfa för de sex 
kärleksattityderna samt för anknytningsdimensionerna, Ångest och Undvikande. 
Pearsons  bivariata korrelationsanalys genomfördes. Tabell 2 visade en signifikant 
negativ korrelation (p < 0,01) mellan grad av ångestanknytning och grad av undvikande 
anknytning. Den starkaste signifikanta korrelationen återfanns mellan kärleksattityden 
Mania och anknytningsdimensionen ångest. Flera av kärleksattityderna korrelerade 
signifikant (p < 0,01) med varandra. De kärleksdimensioner som korrelerar positivt är 
Pragma och Storge, Agape och Mania samt Agape och Eros. Därefter korrelerar flera 
dimensioner negativt med varandra, däribland Eros och Storge och Eros och Agape.  En 
undersökning av huruvida det kunde återfinnas multikollinaritet mellan de oberoende 
variablerna i regressionsanalyserna gjordes via Variance Inflation Factor (VIF), där 
resultatet visade att ingen av variablerna hade högre VIF-värde än 1,2. 
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Regression Eros: Resultatet visade att modellen i sin helhet var signifikant F(4,76) = 
3,934, p < 0,05. Modellen förklarade 12,8%  (R2

justerad = 0,128) av variansen i den 
beroende variabeln. Variabeln Undvikande var den av prediktorerna som tillförde mest 
till den förklarade variansen i den beroende variabeln, β = -0,362, p < 0,01.   
 
 
Tabell 3. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för 
kärleksattityden Eros, för att predicera Ångest och Undvikande. 
Eros B SE B β p 
Steg 1     
Kön -1,633 1,139 -0,16 0,156 
Ålder -0,057 0,04 -0,159 0,158 

     
Steg 2     
Kön -1,07 1,1 -0,105 0,335 
Ålder -0,7 0,04 -0,193 0,08 
Ångest 0,026 0,023 0,128 0,265 
Undvikande -0,162 0,051 -0,362     0,002** 

** = p > 0,01, kvinna = 1, man =2. 
 
 
Regression Ludus: Resultatet visade att modellen i sin helhet var signifikant F(4,76)= 
5,468, p < 0,001. Modellen förklarar 18,3%  (R2

justerad = 0,183) av variansen i den 
beroende variabeln. Variabeln Undvikande var den av prediktorerna som tillförde mest 
av den förklarade variansen i den beroende variabeln, β = 0,5, p < 0,001.   

 
Tabell 2. Korrelationsmatris (Pearsons, bivariat) av studiens olika variabler.    
  Kön Ålder   Ångest  Und. Eros Ludus   Storge   Pragma  Mania Agape 

Kön                    

Ålder 0,19          

Ångest -0,09 -0,2         

Und. 0,1 -0,13    0,36**        

Eros -0,19 -0,19 0,046  -0,3**       

Ludus 0,27 -0,05 0,1   0,47** -0,26*      

Storge 0,14 -0,18 0,04 0,24*   -0,31**   0,26*     

Pragma -0,14 -0,23* 0,23* 0,174 0,003 0,14  0,29**    

Mania -0,28* -0,21   0,57** 0,1 -0,28* 0,1 -0,095 0,18   

Agape 0,35 -0,179 0,17 -0,9  0,42**  -0,17 -0,13 0,07 0,3**  
N = 81 
* p<0,05, ** p<0,01, Kvinna = 1, Man = 2.       
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Tabell 4. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för 
kärleksattityden Ludus, för att predicera Ångest och Undvikande. 
Ludus B SE B β p 
Steg 1     
Kön 0,353 1,066 0,038 0,742 
Ålder -0,02 0,038 -0,061 0,599 

     
Steg 2     
Kön -0,313 0,968 -0,034 0,747 
Ålder 0,001 0,035 0,002 0,981 
Ångest -0,016 0,02 -0,086 0,441 
Undvikande 0,204 0,045 0,5       0,001*** 

*** = p>0,001, kvinna = 1, man = 2. 
 
 
Regression Storge: Inga signifikanta resultat erhölls, F(4, 76) = 2,261, p > 0,05. 
 
Regression Pragma: Inga signifikanta resultat erhölls, F(4,76) = 2.225, p > 0,05.  
 
Regression Mania: Resultatet visade att modellen i sin helhet var signifikant F(4,76) = 
12,1, p < 0,001. Modellen förklarade 35,7% (R2

justerad = 0,357) av variansen i den beroende 
variabeln Mania. Resultatet visade även att variablerna genus och ålder i sig förklarade 
en varians på 7,9% (R2

justerad = 0,079) av den totala förklarade variansen. Prediktorerna 
Kön och Ångest var signifikanta och Ångest var den av prediktorerna som tillförde mest 
av den förklarade variansen i den beroende variabeln, β = 0,572, p < 0,001. 
 
Regression Agape: Inga signifikanta resultat erhölls, F(4,76) = 1,914, p > 0,05. 
  
 
Tabell 5. Ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter för 
kärleksattityden Mania, för att predicera Ångest och Undvikande. 
Mania B SE B β p 
Steg 1     
Kön -2,891 1,27 -0,249   0,026* 
Ålder -0,066 0,045 0,0159 0,148 

     
Steg 2     
Kön -2,399 1,077 -0,206   0,029* 
Ålder -0,027 0,038 -0,065 0,488 
Ångest 0,133 0,023 0,572     0,001** 
Undvikande -0,044 0,05 -0,86 0,378 

* = p < 0,05, ** = p < 0,001, kvinna = 1, man = 2. 
 
 
Vidare analyserades huruvida det fanns några könsskillnader i kärleksattityderna. 
Följaktligen utfördes en envägs ANOVA för varje kärleksattityd, dessa visade i Eros, 
Ludus, Storge, Pragma och Agape på ett icke-signifikant resultat (p > 0,05). En envägs 
ANOVA för Mania utfördes och visade en signifikant effekt av kön, F(1,80) = 6,666, p 
< 0,05). 
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Diskussion 
 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka sambanden mellan en persons 
anknytningsdimensioner och vad en person söker i en kärleksrelation, det vill säga 
personens attityder inför vad kärlek innebär. Vidare bearbetades könsaspekten i studien. 
 
De hierarkiska regressionsanalyserna gav tre signifikanta modeller, dessa förelåg för 
kärleksattityderna Eros, Ludus och Mania. Att resultatet i de andra tre modellerna inte 
var signifikanta trots vissa signifikanta värden kan bero på att studien hade ett litet 
stickprov vilket togs fram utifrån ett tillgänglighetsurval. Stickprovets uppbyggnad kan 
heller inte ses som representativt ur bland annat könsaspekten, där kvinnors medverkan 
stod för ett övertag på 72,8 %. Där kan stickprovets medelålder räknas som mer lämpligt 
med en varians på 50 mellan 21 och 71 år. Däremot deltog inte tillräckligt många äldre 
personer för att studien ska kunna påvisa ett rikt stickprov med blandade grupper från 
olika åldersspann.        
 
I variabeln Eros förklarade anknytningsdimensionerna 12,8% av variansen och variabeln 
Undvikande stod för den största förklarade variansen i den beroende variabeln. Variabeln 
Undvikande visade ett negativt tal vilket kan utläsas som att personer som ser på kärlek 
via Eros har en tendens att ha låg grad av Undvikande anknytning. Detta resultat kanske 
inte vanligtvis ses som ett högt procenttal men eftersom det var få deltagare och ett relativt 
litet stickprov kan det ändå tolkas som ett resultat vilket är både giltigt och viktigt. 
Tidigare forskning visar liknande resultat där Eros kopplas samman med en trygg 
anknytning och en negativ korrelation mellan Eros och Undvikande kan utläsas (Levy & 
Davis, 1988). Låg grad av Undvikande ger antingen Trygg anknytningsstil eller 
Ambivalent anknytningsstil. Eros är den sexuellt lagda attityden som präglas av både 
passion och fysisk dragningskraft. Den ambivalenta anknytningsstilen präglas av ett 
dåligt självförtroende samt trygghetssökande, den trygga anknytningen är den säkra 
anknytningen som predicerar en social kompetent person vilken har lätt att skapa 
relationer. Tidigare forskning visar att Eros sammankopplas med personer som både har 
starka känslor för andra samt ett starkt engagemang i andra. De människor som har denna 
attityd visar även ett högt självförtroende samt lätt för att hantera stora sammanhang 
(Neto, 2007). Den otrygga ambivalenta anknytningen karaktäriseras av lågt 
självförtroende där denne söker efter respons från sin partner som den ej får. Erosälskaren 
söker efter kärlek men på ett icke ångestladdat sätt, denne känner sig ofta även redo att 
stadga sig. Detta kan ses som att personer som tenderar att dra sig till attityden Eros är en 
säker typ av älskare som är trygg i sig själv.  
 
I kärleksattityden Ludus förklarade anknytningsdimensionerna 18,3% av variansen och 
variabeln Undvikande stod för den största förklarade variansen i Ludusattityden. Den 
starka positiva kopplingen mellan Ludus och Undvikande anknytning är ett resultat som 
ligger i linje med tidigare forskning (Fricker & Moore, 2001) där det beskrivs hur 
personer med en hög grad av Undvikande anknytning ofta ser på kärlek utifrån 
kärleksattityden Ludus. Attityden Ludus kännetecknas av en person vilken ser kärlek som 
ett spel och även har flera partners samtidigt. Vidare har Ludusälskaren svårt för den typ 
av kärlek där en partner kommer denne nära, detta gör att Ludusälskaren vanligtvis drar 
sig bort från sin partner. Undvikande anknytning grundar sig i att personen är orolig över 
att bli bortstött av sin anknytningsperson som en följd av att denne har blivit avvisad 
många gånger i sitt liv. Kärleksattityden Ludus skulle kunna ses som en direkt följd av 
anknytningsdimensionen och där Ludusälskaren kan tolkas bete sig mot sin partner på 
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samma sätt som den själv har blivit behandlad som barn. Som tidigare nämnt har en 
person med Undvikande anknytning ofta byggt upp ett beteende som går ut på att aktivt 
försöka klara sig utan både kärlek och stöttning från närstående. Detta beteende kan 
kopplas till attityden Ludus där personen i fråga inte vill ha någon närmare relation till 
sin eller sina partners. Den undvikande anknytningen i vuxna kärleksrelationer finner sin 
trygghet i att undvika de intima relationerna, någonting som även karaktäriseras av 
Erosattityden. Här kan alltså ett förklarligt samband utläsas utifrån resultatet i denna 
studie.  
 
I variabeln Mania stod anknytningsdimensionerna för 35,7% av den totala variansen och 
den variabel som hade högst förklarad varians var Ångest. Detta betyder att personer med 
hög grad av ångestrelaterad anknytning har en kärleksattityd som är manisk, det vill säga 
en typ av kärlek där de är besatta och ofta olyckliga. Hög grad av ångest i 
anknytningsdimension ger två typer av anknytningsmönster; Ambivalent och 
Undvikande/rädd som båda präglas av en rädsla för att inte ha en trygghet i sin 
anknytningsperson under utforskande perioder. Resultatet ligger i linje med 
förväntningarna, då den maniska kärleksattityden ses som kopplad till ångestrelaterade 
känslor och egenskaper så som besatthet, oro, desperation och misstro. Tidigare nämnda 
studier har även visat stark koppling mellan Mania och hög grad av ångest, i exempelvis 
ett samband mellan Mania och den ambivalenta ångestanknytningen (Fricker & Moore, 
2001; Levy & Davis, 1988). Detta resultat motsäger dock Smith och Klases (2016) 
forskning som visade att ångestanknytning är en negativ prediktor för Mania. Studier 
gjorda med The Colours Of Love och svartsjuka som grund har visat ett samband mellan 
kärleksstilen Mania och anknytningsproblem, aggressivitet och oro. Detta utan att 
försökspersonerna har haft någon klinisk psykisk störning utan endast sökt behandling 
för svartsjukerelaterade problem i ett förhållande (Costa, Sanches, Tavares & Zilberman, 
2015). Individer med en manisk kärleksattityd kan således kopplas till både svartsjuka 
och aggression vilka är två karaktärsdrag som ofta ligger till grund för kraftig inre ångest 
och osäkerhet. Vuxna med ambivalent anknytning söker trygghet men finner den endast 
via att lägga stor kraft psykiskt och fysiskt för att upprätthålla tryggheten. En person med 
ambivalent anknytning är även ständigt rädd för att bli lämnad, någonting som kan leda 
till stark oro och besatthet. Den undvikande anknytningen håller ofta sin partner på 
avstånd. I detta fall kan en tolkning av sambandet vara att en person är medveten om sina 
negativt laddade känslor i en relation och därmed håller sin partner på avstånd. 
Kärleksstilen Mania kan därmed ses som förstådd via de ångestladdade vuxna 
anknytningsstilarna Ambivalent och Undvikande/Rädd.   
 
I regressionsanalysen för Mania visade steg ett en signifikant modell av kön och ålders 
påverkan på den beroende variabeln (7,9%). Här går det att utläsa att kvinnor har större 
benägenhet att ha kärleksstilen Mania än män, se Tabell 4. En utförd envägs ANOVA 
visade även en signifikant effekt av kön på variabeln Mania, vilket visar att variabeln kön 
har inverkan på kärleksstilen Mania. Tidigare nämnd forskning (Hendrick et al., 1984) 
beskriver att kvinnor har en benägenhet att se på kärlek utifrån attityden Mania. Därmed 
skulle detta resultat kunna räknas som stödjande av dessa studier. Detta visar att den 
socialiseringsprocess som traditionellt sett gjort män mer öppna med sin sexualitet och 
kvinnor mer trygghetssökande, kan tolkas utifrån detta resultat. Kvinnor är mer oroliga 
för att förlora sin partner alternativt mer undvikande i ett förhållande, med ett samband 
till en ångestanknytning.  
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Metoddiskussion 
Reliabiliteten i den föreliggande studien kan diskuteras utifrån resultatet av Cronbachs 
alpha-uträkningarna gällande de olika instrumenten som användes för att genomföra 
studien. Cronbachs alpha används för att undersöka hur precist ett instrument mäter det 
fenomen som det avser att mäta. Resultatet av Cronbachs alpha i kärleksattitydernas 
instrument visade relativt låga resultat. Resultatet för Storge kan ses som en störning av 
reliabiliteten för studien då denna del ej höll måttet gällande godkänd reliabilitet. Även 
resultatet för Ludus vilket visade en Cronbachs alpha kan ses som låg, vilket också 
påverkar reliabiliteten negativt. Vad gäller de fyra återstående attityderna hade alla ett tal 
högre än 0,7 vilket denna studie tolkar som goda resultat gällande reliabilitet. Vidare 
visade resultaten för Cronbachs alpha i anknytningsinstrumentet både högt och lågt.  
Detta resultat kan påverka studiens reliabilitet negativt. I detta fall går det att diskutera 
huruvida reliabiliteten för den Undvikande delen är god eller ej, eftersom det utifrån 
Cronbachs alpha verkar vara så att frågorna för Undvikande anknytning ej har varit 
konsistenta. Å andra sidan är resultatet inte ett relativt lågt resultat utan nära 0,7 vilket 
räknas vara ett gränsresultat där resultat över detta anses ha god reliabilitet. Denna enkäts 
bidrag till den interna validiteten kan ses som stabil, då studien har använt en relativt 
vedertagen enkät vilken ofta används i etablerade studier.  
 
För att undersöka om det fanns någon multikollinaritet mellan studiens oberoende 
variabler testades dessa för Variance Inflation Factor (VIF).  Gränsvärden för 
mulikollinaritet brukar räknas till fyra, vilket visar att det inte förelåg någon 
mulikollinaritet i regressionsanalysernas oberoende variabler.  
 
Det bör nämnas vidare att studiens validitet kan ha påverkats av social önskvärdhet. I 
enkäten uppmanas deltagarna att svara på frågorna i båda delarna utifrån deras verkliga 
upplevelse, ej utifrån en önskvärd erfarenhet. Detta fenomen skulle kunna ha haft en 
påverkan på resultatet i studien och bör ha viss inverkan på hur studien tolkas. En annan 
aspekt som bör antas är den kring minnesprocessen. I Hendrick och Hendricks (1987) 
enkät gällande kärleksattityder uppmanas deltagarna att i första hand svara på frågorna 
med en nuvarande partner i tankarna, i andra hand önskas deltagarna att svara utifrån sin 
senaste partner och i det sista fallet önskas att deltagarna svarar utifrån hur de skulle 
kunna tänka sig att de beter sig i ett förhållande. Vissa personer kanske aldrig har varit i 
ett förhållande alternativt ingick i ett förhållande för en tid sedan och behöver därmed 
antingen sätta sig in i ett ej existerande scenario eller använda sitt minne för att tänka 
tillbaka. Denna aspekt är någonting som kan ha påverkan på deltagarnas svar.  
 
Vidare kan faktumet att Hendrick och Hendricks enkät gällande kärleksattityder 
översattes av författaren från engelska till svenska ses som en begränsning i studien.  
Denna omständighet kan ha haft påverkan på de låga Cronbachs alpha-resultaten i 
kärleksattityderna och därmed även på studiens reliabilitet. Vad gäller studiens validitet 
sänks begreppsvaliditeten. Denna validitet handlar om huruvida de operationaliseringar 
som gjorts i studien verkligen mäter det som de ska mäta och eftersom den översatta 
enkäten som användes kan tolkas och översättas annorlunda i andra studier påverkar detta 
den interna validiteten. Studiens interna validitet stärks dock i och med att variablerna 
kön och ålder kontrollerades i regressionsanalyserna, det går dessvärre inte att räkna bort 
att det kan finnas andra bakgrundsvariabler som påverkade resultatet. Att studera 
kärleksattityder utifrån The Colours of Love-teorin är ingenting som gjorts av etablerade 
forskare på svenska utan enkäten används enbart på engelska. Instrumentet förespråkar 
en multidimensionell infallsvinkel på kärlek istället för en egenskapsfokuserad syn och 
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inkluderar därmed fler personlighetsaspkter som kan återfinnas i populationen. För att 
fler studier ska kunna använda sig av just detta instrument bör den översättas via 
vedertagna metoder för enkätöversättning, detta för att öka dess reliabilitet och validitet.  
 
Slutligen bör studiens generaliserbarhet diskuteras, det vill säga den externa validiteten. 
Eftersom ett tillgänglighetsurval har applicerats kan denna studies stickprov ej ses som 
ett representativt urval för Sveriges befolkning. Två avseenden i studiens urval är viktiga 
att poängtera, dessa är den sneda könsfördelningen i studiens deltagare  (27,2 % män och 
72,8 % kvinnor) samt  deltagarnas låga ålder. Då den största delen försökspersoner 
rekryterades från Stockholms universitet, där det finns en överhängande andel kvinnor 
som studerar, är detta resultat begripligt men sätter dessvärre en prägel på studiens 
generaliserbarhet. Detta faktum kan även ha påverkat stickprovets låga medelålder  och 
därmed direkt studiens externa validitet. Användandet av Facebook och författarens 
vänner kan också haft påverkan på studien. Detta kan innebära att deltagarna från 
Facebook svarade i vetskapen om att författaren i fråga skulle analysera deras resultat 
vilket kan ha haft påverkan på resultatet.   
 
Slutsats och framtida studier 
Den genomförda studiens syfte var att undersöka sambandet mellan en persons 
anknytningsdimension och kärleksattityd samt utforska huruvida det fanns några 
könsskillnader i kärleksattityderna. Studiens resultat gav tre signifikanta modeller då det 
undersöktes om anknytningsdimensionerna var prediktorer för kärleksdimensionerna, 
dessa var Eros, Ludus och Mania. I de tre signifikanta modellerna visade 
anknytningsdimensionen Undvikande vara prediktor för kärleksattityderna Eros och 
Ludus och anknytningsdimensionen Ångest vara prediktor för kärleksattityden Mania. 
Efter könsbearbetningen framkom det att kön hade påverkan på variabeln Mania, på så 
sätt att kvinnor tenderade att se på kärlek utifrån denna kärleksattityd. Dessa resultat låg 
i linje med tidigare forskning och gav inga egentliga nya iakttagelser. Slutsatsen utifrån 
dessa resultat är därmed att anknytningsdimensionerna till viss del kan ses som 
prediktorer för en persons kärleksattityd. Könsbearbetningen visade att det finns 
könsskillnader för den maniska kärleksattityden.  
 
I framtida studier bör urvalet vara både större och mer representativt för en specifik 
population. Detta skulle kunna göra det möjligt att få fram mer könsskillnader samt fler 
signifikanta resultat. En utveckling av forskning kring kärleksattityder och könsskillnader 
skulle kunna göras med ett större och mer representativt urval. I vidare studier skulle det 
därmed finnas fler utsikter för könsskillnader i de olika variablerna, vilket skulle göra 
forskningen mer intressant i förhållande till ett mer utvecklat och jämlikt samhälle där en 
förändring i attityderna skulle vara möjlig.  
 
Även att utgå från de kategoriserade anknytningsstilarna istället för de två kontinuerliga 
dimensionerna skulle kunna utvidga analysmöjligheterna och även specificera vilka 
anknytningsstilar som kan ses som typiska i relationen till kärleksattityderna. Detta skulle 
kunna ge en ökad förståelse för mer utmärkande samband mellan anknytningsstilar och 
kärleksattityder. En annan utvidgning av denna typ av studie skulle kunna vara att även 
använda sig av ett instrument som undersöker deltagarnas ångestbenägenhet och därmed 
kontrollera för huruvida personernas ångestanknytning går att härleda endast till 
relationssammanhang eller om ångestbenägenheten är oberoende av relationen.  
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Appendix 1. Love attitudes scale översatt till svenska. 
 
 
1. Min partner och jag attraherades av varandra omedelbart när vi träffades första gången. 
 
2. Min partner och jag har rätt kroppslig "kemi" mellan oss. 
 
3. Vårt kärleksliv är mycket intensivt och tillfredsställande. 
 
4. Jag känner att jag och min partner är gjorda för varandra. 
 
5. Jag och min partner blev känslomässigt engagerade ganska snabbt. 
 
6. Min partner och jag förstår verkligen varandra.  
 
7. Min partner stämmer in på min idealbild av fysisk skönhet.  
 
8. Jag försöker att hålla min partner lite osäker på hur jag känner för henne/honom. 
 
9. Jag tror att det min partner inte vet om mig kommer heller inte att skada henne/honom.  
 
10. Ibland har jag tvingats hålla två av mina partners från att få kännedom om varandra. 
 
11. Jag kan komma över kärleksaffärer ganska lätt och snabbt.   
 
12. Min partner skulle bli upprörd om hen fick reda på vissa saker som jag har gjort med andra.   
 
13. När min partner blir för beroende av mig vill jag ta ett steg tillbaka. 
 
14. Jag tycker om att spela ”kärleksspelet” med ett antal olika partners.  
 
15. Det är svårt att säga exakt var vänskap slutar och kärlek börjar.   
 
16. Äkta kärlek kräver att man bryr sig om någon ett tag först 
 
17. Jag förväntar mig att alltid vara vän med den jag älskar 
 
18. Den bästa kärleken växer fram ur en lång vänskap.  
 
19. Vår vänskap ändrades gradvis till kärlek över tid.  
 
20. Kärlek är egentligen en djup vänskap, inte en mystisk känsla.  
 
21. Mina mest tillfredställande kärleksrelationer har utvecklats ur bra vänskapsrelationer. 
 
22. Jag tar i beaktande vad en person kommer att bli i livet innan jag binder mig med honom/henne.  
 
23. Jag försöker att planera mitt liv noga innan jag väljer en partner.  
 
24. Det är bäst att älska någon som har en liknande bakgrund som jag har.  
 
25. Ett viktigt övervägande när det gäller att välja partner handlar om hur hon/han ser på min familj.  
 
26. En viktig komponent när det gäller att välja partner är huruvida hon/han kommer att bli en bra 
förälder eller ej. 
 
27. Ett övervägande jag gör när jag väljer partner är hur hon/han kommer att se på min karriär.  
 
28. Innan det blir för seriöst med en partner vill jag ta reda på hens ärftliga bakgrund utifall vi skulle 
skaffa barn ihop. 
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29. När det inte är bra mellan mig och min partner får jag ont i magen. 
 
30. När mina kärleksaffärer tar slut blir jag så deprimerad att jag till och med har tänkt på att ta livet av 
mig.  
 
31. Ibland blir jag så exalterad över att vara kär att jag inte kan sova.  
 
32. När min partner inte ger mig uppmärksamhet mår jag dåligt i hela kroppen.  
 
33. När jag är kär har jag svårt att koncentrera mig på någonting annat.  
 
34. Jag kan inte slappna av om jag misstänker att min partner är med någon annan.  
 
35. Om min partner ignorerar mig ett tag gör jag ofta dumma saker för att få hennes/hans uppmärksamhet 
tillbaka.  
 
36. Jag försöker alltid hjälpa min partner genom svåra tider.  
 
37. Jag skulle hellre lida själv än att låta min partner lida.  
 
38. Jag kan inte vara lycklig om inte jag sätter min partners lycka framför min.  
 
39. Jag är vanligtvis villig att offra mina egna önskningar för att låta min partner uppnå sina önskningar. 
 
40. Min partner kan använda mina ägodelar som hen vill.  
 
41. När min partner blir arg på mig älskar jag ändå honom/henne ovillkorligt.  
 
42. Jag skulle uthärda allt för min partners skull.  
 
 
 
 
 

 


