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Den vise om kärleken 

 

Du måste ha kärlek till varje pris 

Om inte du ska försmäkta! 

Du går genom världen på tiggarvis 

med armarna framåtsträckta. 

Du får kanske intet – då dör din själ – 

du får kanske bara litet – 

då vandrar du vidare likaväl, 

beslutsamt och sammanbitet. 

Du får kanske mycket – då smälter din is, 

Då töar din mylla i vårens dis, 

Då blommar ditt knoppande paradis, 

det gömda och oupptäckta. 

Mitt barn jag är gammal och ganska vis 

min visdom är nyttig som dryck och spis: 

du måste ha kärlek till varje pris, 

om inte du skall försmäkta! 

 

Anna Greta Wide 

(Orgelpunkt 1949) 
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Sammanfattning 

I detta arbete söks svar på frågan om anknytningsstil bland familjerådgivningens klienter 

skiljer sig från anknytningsstil hos referenspopulationen i mätinstrumentet, eftersom otrygg 

anknytning antas vara en bidragande orsak till parens svårigheter. 

Metoden som används är en kvantitativ undersökning av anknytningsstil hos personer som 

sökt hjälp vid Dalarnas kommunala familjerådgivningar under 3 veckor vintern 2010. 

Instrumentet som används vid undersökningen är ASQ, Attachment Style Questionnaire.  

Sammanlagt 89 personer besökte kommunal familjerådgivning i Dalarna för första gången 

under undersökningsperioden. Totalt 65 personer valde att delta i undersökningen genom att 

fyllda i ASQ. Av dessa var 46 frågeformulär ifyllda av bägge parter i ett par. 12 formulär var 

ifyllda av personer som kommit enskilt till mottagningen, eller där bara en av parterna valt att 

delta i undersökningen.  

Resultaten visar att 80 % av personerna i undersökningsgruppen har värden som hamnar 

utanför normalintervallet i ASQ. Endast i ett av 23 par hade bägge parter värden inom 

normalintervallet.   

Om man ska ta detta resultat på allvar behöver behovet av medvetna strategier för, och insikt 

om att det i vissa fall kan ta längre tid att, skapa tillit och allians mellan behandlare och par 

beaktas. En stor del av de par som besöker familjerådgivningen presenterar och har problem 

som inte låter sig lösas av ”råd”. Det kräver att familjerådgivare har mandat, kunskap och 

förmåga att anpassa nivån på insatsen till parens problem.  
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Inledning 

Jag arbetar sedan 1996 på familjerådgivningen i Mora. Vårt uppdrag är att arbeta med 

människors nära relationer. Under min utbildning till kognitiv psykoterapeut har avsnitten om 

anknytningsteori väckt mitt intresse. Jag har läst anknytningsteori tidigare, men nu efter 

många år som familjerådgivare läste jag böcker, och lyssnade på föreläsningar om 

anknytning, utifrån en ny referensram. Min önskan att fördjupa mig i hur man kan använda 

anknytningsteori i pararbete och att utveckla mitt eget arbete utifrån anknytningsteori väcktes.  

Anknytningsteorin har kallats ”kärlekens teori”, och beskrivits som en ”karta” över den vuxna 

kärleksrelationen som kan hjälpa oss att förstå varför relationer blir lyckliga eller olyckliga.  

I det här arbetet vill jag med utgångspunkt i anknytningsteorin titta på faktorer som kan bidra 

till eller försvåra bildandet av hälsosamma och goda vuxna kärleksrelationer.  

Det som främst är tilltalande med anknytningsteori är möjligheten att, med både respekt och 

hopp, förstå och beskriva de svårigheter och samspelsmönster som individen och paret 

hamnar i. Beteenden och strategier som när de utvecklats varit adaptiva, men som i den 

aktuella relationen försvårar eller t.o.m. hindrar möjligheten till närhet och tillit, kan med 

hjälp av anknytningsteori förstås, respekteras och utmanas. Målet i pararbetet blir sedan att 

hitta fler och för den aktuella situationen bättre anpassade strategier.  

”Att arbeta terapeutiskt utifrån ett anknytningsperspektiv innebär att ej fastna i ett patologiskt 

tänkande kring individen utan lyfta fram och normalisera brister utifrån att vissa färdigheter 

ej har lärts in, men kan tränas upp” (Jansson Lagerkvist, 2005, s 410). 

Med ett sådant förhållningssätt blir även erfarenheter och svårigheter som känns smärtsamma 

och skamfyllda möjliga att ta upp och arbeta med. 

 

Jag vill med hjälp av ASQ, Attachment Style Questionnaire, (Tengström & Håkansson, 

1997), undersöka om par som söker familjerådgivning oftare har otryggt anknytningsmönster, 

jämfört med en referenspopulation.   Jag är också intresserad av att hitta underlag för 

reflektioner kring hur vi som familjerådgivare kan anpassa bemötandet av par med otryggt 

anknytningsmönster på ett medvetet och adaptivt sätt. Om anknytningen är otrygg kan det 

krävas mer av familjeterapeutiska interventioner och mindre av korta ”rådgivande kontakter” 

för att nå varaktiga och tillfredsställande resultat. Detta eftersom otryggt anknytningsmönster 

antas påverka människors förmåga att härbärgera känslor, att kommunicera samt att lösa 

intressemotsättningar och mellanmänskliga konflikter.  
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Frågorna känns viktig att lyfta mot bakgrund av de förändringar i förutsättningarna för 

familjerådgivning som sker runt om i landet, allt fler kommuner inför begränsningar av hur 

många skattesubventionerade samtal som beviljas. Det huvudsakliga incitamentet för 

begränsning av antal samtal är ekonomi. Ofta är ett uttalat argument för en sådan ordning att 

det kommunerna är skyldiga att bedriva är familjerådgivning. Det blir då av intresse att 

fundera kring vilka grupper det är möjligt att hjälpa med familjerådgivning, och vilka grupper 

man eventuellt inte kan göra så mycket för om verksamheten bara bedrivs på en rådgivande 

nivå.  

 

Anknytningsteori 

Anknytning barn och föräldrar 

John Bowlby (1907 – 1990), en engelsk barnpsykiatriker och psykoanalytiker, var den som i 

slutet av 50-talet presenterade anknytningsteorin. Med anknytning menas det speciella 

känslomässiga band som uppstår mellan barnet och dess vårdnadshavare. Tidigare var 

förklaringen till att barnet knöt an till sin mamma att hon var den som gav barnet mat. Bowlby 

ifrågasatte detta, och menade att matningen endast spelar en marginell roll för utvecklandet av 

ett känslomässigt band mellan barn och förälder. Hans resonemang utgick från ett 

psykobiologiskt perspektiv och han ”menade att eftersom det nyfödda barnet inte ensamt kan 

sörja för sin överlevnad måste de beteendesystem som syftar till att få omvårdnad av andra 

vara speciellt välutvecklat redan vid födseln” (Havnesköld, Risholm Mothander, 2002, s 247). 

Barnet föds med ett anknytningsbeteende och ett anknytningssystem med syfte att underlätta 

för barnet att upprätta och upprätthålla fysisk närhet till och skydd från vårdnadshavaren. 

Föräldern har omvårdnadsbeteenden och ett omvårdnadssystem med syfte att svara på barnets 

anknytningsbeteende. Beroende på hur föräldern svarar på barnets anknytningsbeteende blir 

anknytningen antingen trygg eller otrygg. Det tidiga samspelet mellan barnet och 

vårdnadshavaren är i huvudsak ickeverbalt och utifrån det bygger barnet upp det som Bowlby 

benämner ”inre arbetsmodell” (IAM). Den inre arbetsmodellen består av mentala 

representationer eller inre bilder av självet och anknytningspersonen. Den inre arbetsmodellen 

påverkar hur individen kommer att relatera och knyta an till människor i framtiden. Mary 

Ainsworth, som samarbetade med Bowlby, studerade föräldrars omvårdnadsbeteende och 

hittade individuella skillnader i anknytningsmönster. Hon såg att ”Det viktiga är om barnets 

sökande efter trygghet, tröst och beskydd leder till att barnet får vad det behöver, alltså om 

anknytningen är trygg eller otrygg” (Broberg, 2006, s 56). Ainsworth utvecklade en metod, 

”The strange situation”, där hon genom direkta observationer gjorde det möjligt att studera 
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samspelet mellan mor och barn. Utifrån dessa studier identifierade hon ett begränsat antal 

anknytningsmönster: tryggt, otryggt – undvikande och otryggt – ambivalent. Senare kunde 

Mary Main och hennes medarbetare identifiera ytterligare ett anknytningsmönster som man 

kom att benämna otryggt desorganiserat – desorienterat (Sonnby - Borgström, 2005). 

 

Wennerberg poängterar i sin bok vikten av att koppla ihop Bowlbys ursprungliga insikter om 

rädsloregleringens centrala betydelse med modern spädbarnsforskning. Han 

uppmärksammade att människans reaktion på rädsla leder till två kompletterande reaktioner, 

en önskan att ta oss från det vi är rädda för, samt en önskan att söka skydd och närhet hos den 

person som kan ge lugn och trygghet. På så sätt samverkar rädslosystemet och 

anknytningssystemet med varandra. Anknytningsrelationens dynamik och evolutionära 

funktion kan troligen inte beskrivas bara utifrån rädsloreaktioner och hur de aktiverar 

anknytningssystemet. ”Den inre upplevda tryggheten” som betecknas som 

anknytningsbeteendets primära mål, uppnås med hjälp av barnets samlade upplevelser av att 

bli förstådd på sina egna villkor. Barnet behöver både få sina olika affekttillstånd speglade 

och reglerade, d.v.s. bli förstådd som en mental varelse med intentioner, vilja, önskningar och 

känslor (Wennerberg, 2010). 

 

Manifest och latent anknytning 

Wennerberg beskriver anknytningsforskaren Lyons-Ruths föreslagna utvidgning av 

anknytningssystemet, där hon teoretiskt delar upp anknytningsbeteendet i en latent del och en 

manifest del.  

Det latenta samspelet, som sker mellan barn och föräldrar i vardagliga situationer, som 

småprat vid blöjbyten, koordinering av ansiktsuttryck, gester och vokalisering ger barnet en 

känsla av att vara förstådd som en mental varelse med intentioner. ”Detta positiva samspel, 

som barnet är med och reglerar och tar initiativ till, kan beskrivas som ett latent 

anknytningsbeteende, inriktat på att skapa och upprätthålla känslomässig närhet och därmed 

också psykologisk trygghet” (Wennerberg, 2010, s, 101). 

 

Det Lyons-Ruth kallar manifesta anknytningsbeteendet motsvarar den traditionella 

definitionen av anknytning, när barnet söker skydd vid fara och föräldern fungerar som en 

trygg hamn. Hon ser dessa tillfällen som händelser när den trygghet som byggts upp i positiva 

latenta samspelsperioder mellan barnet och dess förälder bekräftas. Får barnet inte sina 

initiativ till positivt samspel besvarade kan det leda till att barnets rädsloreaktioner blir 
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intensivare och mer svårreglerade då erfarenheten är att det inte är säkert att föräldern 

kommer att förstå och svara på signaler. Lyons-Ruths menar att ”Medan svårigheter när det 

gäller manifest anknytningsbeteende resulterar i oreglerade ångest- och rädslotillstånd, kan 

därför störningar i det latenta anknytningsbeteendet antas ge upphov till smärtsamma, 

oreglerade skamtillstånd och värdelöshetskänslor” (Wennerberg, 2010, s, 102). Baserat på de 

reella erfarenheter som barnet gör i samspelet med vårdnadshavarna påverkas 

anknytningsbeteendet och så småningom formas ett anknytningsmönster eller en 

anknytningsstil. För att barnet ska bli tryggt anknutet behöver det känna att det kan få sina 

behov tillgodosedda utan att riskera att bli övergivet. ”Våra tidiga relationella erfarenheter 

formar till stor del hur vi förhåller oss till oss själva och andra, om vi blir trygga och 

självständiga och vågar komma andra människor nära, eller om vi i stället upplever en 

fundamental otrygghet i tillvaron. Våra relationer formar på det sättet vår djupaste 

upplevelse av oss själva, om vi upplever oss själva som värda att älska, och förmögna att 

älska andra tillbaka (…) vi definieras av de relationella sammanhang inom vilka vi blir till”  

(Wennerberg, 2010, s, 11). 

 

Anknytning och beroende av andra 

Enligt Susan M. Johnson har beroende av andra människor i vår kultur ibland betraktats som 

patologiskt, något barnsligt som vi förväntas växa ifrån. I själva verket är ett tryggt beroende 

en medfödd del av att vara människa och en förutsättning för självständighet och självkänsla. 

I enlighet med anknytningsteorin finns det inget sådant som totalt oberoende från andra, eller 

”för beroende”, utan det handlar om effektivt eller ineffektivt beroende. Ju tryggare vi är 

desto mer separerade och olika kan vi vara. Trygg anknytning erbjuder en trygg bas som ger 

oss möjlighet att utforska omgivningen och svara på den på ett adekvat sätt. En trygg bas gör 

det möjligt för oss att, när fara inte hotar, vara kognitivt och känslomässigt öppna för nya 

personer och erfarenheter. Den trygga basen gör att vi vågar ta risker och lära oss nya saker.  

En trygg anknytningsperson fungerar som en trygg hamn, en plats dit vi kan återvända vid 

stress och osäkerhet för att åter komma i balans och ”bunkra” trygghet. Byggstenarna för 

trygg anknytning är känslomässigt engagemang, närvaro och lyhördhet. När en person känner 

sig hotad eller utsatt leder det till känslomässig stress. Reaktionen blir att söka närhet och 

tröst, anknytningsbehov och anknytningsbeteende aktiveras. Om man uppfattar att 

anknytningspersonen är otillgänglig ökar stressen. Utan respons från anknytningspersonen 

blir budskapet ”dina signaler spelar ingen roll, det är ingen kontakt mellan oss”. 

Otillgänglighet tolkas som ett negativt svar på frågan ”kan jag lita på dig när jag behöver 
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dig”? I de här sammanhangen är vilken respons som helst bättre än ingen respons. Det finns i 

huvudsak två olika sätt att reagera på vid okänslighet/otillgänglighet från 

anknytningspersonen, Ängslighet/Ångest eller Undvikande. När kontakten med 

anknytningspersonen är hotad, men ännu ej bruten går anknytningssystemet på högvarv, och 

visar sig i form av Ängslighet/Ångest. Anknytningsbeteendet blir då ett ängsligt klängande, 

efterhängsenhet och t.o.m. aggressiva försök att få respons och kontakt. Den andra strategin 

för att hantera uteblivet tryggt känslomässigt engagemang från anknytningspersonen, speciellt 

när hoppet om kontakt gått förlorat, är Undvikande. Beteendet som aktiveras går då ut på att 

skydda sig mot, eller undvika ett stressande och plågsamt engagemang i anknytningspersonen 

genom att t.ex. fokusera på praktiska uppgifter. Dessa två strategier kan utvecklas till mer 

vanemässiga system eller stilar för hur man relaterar till ”viktiga andra”. En otrygg 

anknytning innebär inte att barnet är mindre starkt anknuten till sin vårdnadshavare än ett barn 

med trygg anknytning. Däremot innebär organiserat otryggt anknytningsmönster att individen 

får en förhöjd relationell sårbarhet jämfört med individer med tryggt anknytningsmönster. 

Riskfaktorn för psykopatologi ökar ytterligare för individer med desorganiserat otryggt 

mönster (Johnson, 2002). 

 

Vuxen anknytning (och lite om hur det kan användas i arbetet med par) 

Anknytningsmönster som formats i barndomen följer med upp i vuxenålder. Mönstren blir 

mer komplexa med åren då de generaliseras till att omfatta även andra nära relationer än dem 

man från början haft med de primära vårdnadshavarna. De primära mönstren påverkar hur nya 

erfarenheter lagras hos individen på så sätt att tidiga erfarenheter har inverkan på hur senare 

erfarenheter tolkas. På samma sätt som barn söker sig till sin vårdnadshavare vid behov av 

trygghet och beskydd söker vi oss som vuxna till vissa utvalda personer när vi känner oss 

hotade. Det sker genom att vi, vartefter vi blir äldre, successivt flyttar över 

anknytningsfunktionen från de primära anknytningspersonerna till den som i vuxenlivet blir 

den primära anknytningspersonen, ofta vår kärlekspartner. Till skillnad från relationen mellan 

föräldrar och barn, där i huvudsak omvårdnadssystemet är aktivt hos föräldern, och 

anknytningssystemet är aktivt hos barnet, så är i långvariga parrelationer tre system 

integrerade och parallellt aktiva, anknytnings-, reproduktions-, och omvårdnadssystemen. Det 

innebär att väl fungerande parrelationer är symetriska så till vida att parterna kan växla mellan 

att vara omvårdande och behövande, såväl ge som få trygghet i relationen. Broberg hänvisar 

till Hazan och Zeifman som menar att det tar c:a två år för att etablera sin partner som den 

primära källan till separationsångest och ”trygg bas” beteende (Broberg, 2006). 
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Romantisk anknytning påverkas av de erfarenheter som individen haft i sina primära 

anknytningsrelationer under uppväxten och färgar hur relationen till partnern blir i vuxenlivet.  

Personer med ambivalent anknytning tenderar att ha ett ”klängigt” och svartsjukt 

förhållningssätt till partnern. De har lättare att bli förälskade och har tendens att fara upp och 

ner känslomässigt i relationen. Personer med undvikande anknytningsstil brukar ha svårare att 

bli förälskade, de tenderar att ”tänka sig fram till” om en potentiell partner är ett bra val. 

Relationen kan motiveras av yttre faktorer som ekonomi, utseende eller andra praktiska skäl. 

De har svårare att visa tillit i relationen. Personer med trygg anknytning kan balansera 

beroende och självständighet genom att de har lättare att gå nära och vara intim i förhållandet 

samtidigt som de kan bevara sin autonomi. De är mer tillfreds med sin relation än personer 

som har otrygg (undvikande eller ambivalent) anknytning (Broberg, 2006). 

 

Anknytning och kognition 

Den första förutsättningen för att utveckla medvetenhet om andras inre tillstånd är att barnet 

möts med empati och inlevelse, därtill behövs förmåga till metakognition. Mary Main var den 

som utvecklade detta begrepp och beskriver det som ”Metakognitiv kunskap, vetskapen om 

att det vi eller andra tror är sant, därför att vi tänker det, faktiskt kan vara falskt” (Rydén & 

Wallroth, 2008 s, 99). 

Marianne Sonnby – Borgström beskriver i sin bok hur Fonagy har intresserat sig för förmågan 

till mentalisering, något som han beskriver som ”förmågan att på ett mer avancerat sätt 

reflektera över både andras och sitt eget mentala tillstånd” (Sonnby – Borgström, 2005, s, 

206). Fonagy menar att personer med olika anknytningsmönster har olika väl utvecklad 

förmåga till mentalisering. Barn med tryggt anknutna föräldrar får i samspelet med föräldern 

hjälp att spegla och reglera sitt inre tillstånd av intentioner, känslor och behov. De får också 

hjälp att sätta ord på känslor och att reflektera kring orsaken till dem. Det är på detta sätt som 

medvetenheten om inre mentala tillstånd växer fram, det börjar med kunskap om det egna 

självet och generaliseras senare till andra. Att förstå att andras handlingar är en följd av deras 

inre processer är centralt för att kunna samspela med andra människor. Denna kunskap, som 

tryggt anknutna personer har, gör att de inte utvecklar försvar mot de egna inre upplevelserna 

eller mot andras kommunikation, och att de därför på ett friare sätt kan utforska både sitt eget 

och andras inre. Enligt Fonagy blir resultatet av otrygg anknytning att barnet (och den vuxna) 

försvarar sig mot den andres mentala inre tillstånd som en följd av bristande 

mentaliseringsförmåga (Sonnby – Borgström, 2005). 
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Per Wallroth skriver i Mentaliseringsboken om hur medveten känsloreglering kräver en väl 

fungerande explicit mentaliseringsförmåga och en upplevelse av ansvar för de egna känslorna. 

En vuxen person kan inte, som det lilla barnet, reglera känslor med hjälp av sin 

anknytningsperson, utan behöver själv ta huvudansvaret för denna reglering. Han beskriver en 

process uppdelad i tre steg. 1. Identifiera känslan och fundera på hur den uppkommit och vad 

den vill säga. 2. Antingen ”skruva ner” känslan för att den ska bli mer hanterbar eller ”skruva 

upp” den för att den ska bli tydligare och möjlig att undersöka. 3. Känslan kan sedan uttryckas 

antingen genom att man förmedlar, verbalt eller ickeverbalt till andra vad man känner, eller 

att man väljer att kommunicera känslan med sig själv. Enligt Wallroth är en väl utvecklad 

mentaliseringsförmåga nödvändig för att kunna fungera bra tillsammans med andra, en 

förutsättning för att kunna ”förstå att andra människor har sina egna historier, perspektiv, 

tankar och känslor, som förmodligen skiljer sig från dina” (Wallroth, 2010, s. 79). 

Självständighet och gemenskap är två grundläggande existentiella behov och de kräver båda 

en väl fungerande mentaliseringsförmåga. ”Självständighet och gemenskap är beroende av 

varandra. Om du kan känna äkta gemenskap med andra människor så bär du dem med dig 

även i din ensamhet och har då sällskap av både dig själv och andra. Om du inte kan känna 

gemenskap blir självständigheten mest till rädsla för närhet och beroende. Om du inte kan 

känna dig självständig kommer det inte heller att handla om äkta gemenskap, utan om 

klängighet och rädsla för att behöva ta eget ansvar” (Wallroth, 2010, s. 82). 

Mentaliseringsförmåga är också en förutsättning för att kunna känna empati och att ha 

förmåga att leva sig in i andras situation och känna med dem (Wallroth, 2010). 

 

Anknytning och kommunikation 

Förmågan att kommunicera emotionellt är en länk mellan vår inre arbetsmodell och vår 

partner, vilket påverkar kvalitén på vår relation. I en relation med tryggt anknutna partners 

kan parterna kommunicera på ett fritt, känslomässigt öppet och sammanhängande sätt både i 

anknytningsrelationen och om anknytningsrelationen. De kan ge klara och tydliga signaler 

som hjälper deras partner att svara på ett funktionellt sätt. Trygg anknytning ger 

kommunikationskompetens. Känslomässig öppenhet och empatisk respons på partnerns 

signaler är en grundförutsättning för att skapa intimitet i kärleksrelationen. Partners med trygg 

anknytning är mindre upptagna av att hantera egna känslor och har därmed lättare att fokusera 

och svara på den andres känslor. Relationer där parterna är otryggt anknutna riskerar att 

kommunikationen färgas av negativa affekter och parternas ”undvikande flykt” beteende eller 

”ångestfyllda fight” beteende. Dessa beteenden förvanskar parternas anknytningssignaler och 
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gör dem svårare att tolka. Det blir svårare att upprätthålla en positiv dialog och ett positivt 

känslomässigt engagemang (Johnson, 2002). 

 

Anknytning och sex 

Egil Linge har på sin hemsida, www.egillinge.com, en ”webbskola” där han beskriver hur 

kopplingen mellan anknytningsstil och sexuella mönster ser ut. Det han resonerar om är vilka 

motiv som styr individer med olika anknytningsmönster till att vilja ha sex, och vilka problem 

som är vanliga för olika mönster. Trygg anknytning: En person med trygg anknytning är fri i 

sin sexualitet, söker intimitet och njutning. Den tryggt anknutna är rädd om sig, skyddar sig 

mot sjukdomar och graviditet samt har sex inom sin relation. Risken i relationer med tryggt 

anknutna partners är att sexet efter en tid blir tråkigt och slentrianmässigt, det par med trygg 

anknytning behöver jobba med är att hålla nyfikenheten och lusten levande. Undvikande 

anknytning: En person med undvikande anknytning har svårt att visa känslor och har ibland 

sex för att trygga relationen eller för andras skull. Sex kan vara ett sätt att skapa kontroll. 

Problemet för den undvikande är kampen mellan att vilja ha både närhet och distans. Detta 

dilemma kan leda till en rad olika mönster och beteenden, som att man söker sig till tillfälliga 

partners, eller får brist på lust i längre relationer. Onani kan för otryggt undvikande anknutna 

användas som ett undvikande beteende, inte som ett komplement till samsex, utan för att 

”slippa” samsex och den närhet det innebär. Det kan vara svårt för den med undvikande 

anknytning att ta sexuella initiativ. De vanligaste sexuella dysfunktionerna förutom lustbrist 

är erektionssvikt, fördröjd utlösning/orgasm, otrohet, porrmissbruk och sexmissbruk. 

Ambivalent anknytning: Personer med ambivalent anknytning längtar efter närhet och 

bekräftelse. Att vara ambivalent anknuten innebär att man är osäker på sitt eget värde, det kan 

leda till att sex ”används” för att få bekräftelse, närhet och ökat värde som partner. Att bli 

avvisad sexuellt kan för den ambivalente innebära en känsla av att bli totalt avvisad, på alla 

plan. Det är vanligt att ambivalent anknutna personer är svartsjuka, något som på ett djupare 

plan står för en rädsla att bli övergiven. Vanliga sexuella dysfunktioner hos ambivalent 

anknutna individer är för tidig utlösning, lustbrist eller erektionssvikt, ofta kopplade till 

prestationskrav 

(Linge, 2009). 

 

Anknytning och hälsa 

I en artikel av Kari Killén beskriver hon hur omsorgssvikt kopplat till anknytning och 

omvårdnadsbeteende ger följder in i vuxen livet vad gäller fysisk, psykisk och social hälsa.  

http://www.egillinge.com/
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Killén menar att föräldrar som inte i tillräcklig grad klarar av att svara upp på barnens 

anknytningsbeteende med ett känsligt och lyhört omsorgsbeteende utsätter barnet för 

omsorgsbrist, och att känslomässig vanvård är den mest allvarliga formen av omsorgsbrist. 

Hon pekar på att nyare hjärnforskning visat att det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar 

är avgörande för hur barnets hjärna utvecklas, att hjärnan organiserar sig som en reflektion av 

erfarenheter. Detta leder till att trygg anknytning har stor betydelse för barnets vidare 

utveckling och dess vuxenliv. Vuxna som varit utsatta för omsorgsbrist i barndomen är oftare: 

sjuka, går till läkare mer, opereras oftare och får oftare kroniska smärtsyndrom. 

I sin artikel hänvisar Killén till Kendall – Tacket, som utvecklat en modell som visar hur 

omsorgsbrist kan påverka hälsan: 

 Beteendevägen – Beteenden som är direkt skadliga för hälsan som missbruk, 

ätstörningar, suicidförsök, sexuellt högriskbeteenden, rökning och sömnstörningar. 

 Sociala vägen – Begränsad förmåga att etablera och behålla positiva ömsesidiga 

relationer. Som exempel beskrivs två relationsstilar, den undvikande och den 

invaderande. 

 Kognitiva vägen –som omfattar uppfattningar och inställningar som präglar livet och 

kan inverka negativt på hälsan. T.ex. inre arbetsmodeller som gör att världen upplevs 

som farlig, även när det inte är motiverat, vilket kan bidra till stress. 

 Känslomässiga vägen – som kan öka risken för depressioner och PTSD, vilket direkt 

påverkar hälsan, bl.a. genom att depressioner påverkar immunförsvaret negativt.  

Killén skriver att ”Om vi ska förebygga nästa generations omsorgsbrist måste vi förebygga 

tidigt frustrerande relationer mellan föräldrar och barn samt olyckliga barndoms- och 

ungdomsår” (Killén, 2005, s 1). 

 

Kärlek är ett verb – det går att lära sig hur man gör! 

Prevention and Relationship Enhancement Program, PREP 

I boken ”Verktyg för varaktig kärlek”, beskriver författarna ett pedagogiskt program, PREP 

som utvecklats vid universitetet i Denver, Colorado. Programmet är baserat på 25 års 

forskning inom samliv och samspel i parrelationer. Resultaten för programmets effekter på 

relationerna hos de par som deltagit i programmet är positiva. Deltagarna i PREP - kurserna är 

mer nöjda med sitt förhållande, har färre problem och kommunicerar bättre. Separationsrisken 

hos par som deltagit i PREP - kurser är lägre än hos par i kontrollgruppen. Det par framför allt 

får med sig är redskap för att kunna kommunicera på ett sätt som är tryggt och effektivt samt 
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kunskaper i hur man kan hantera intressekonflikter av olika slag. ”Det teoretiska underlaget 

för PREP finns inom tre områden. A. Teori, forskning och klinisk verksamhet som bygger på 

parterapi inom beteendemodifikationsinriktad tradition. B. Nyare teoretiska, 

forskningsmässiga och kliniska framsteg när det gäller förståelse av kognitiva dimensioner i 

samlevnad. C. Nyare begreppsbildning i samband med teorier om social kompetens och 

samspel” (Markman m.fl. 2001, s 12). 

Programmet är manualbaserat och omfattar c:a 15 timmars undervisning av par i grupp. Korta 

föreläsningar varvas med att deltagarna får gå undan och samtala samt träna färdigheter med 

sin partner. Enligt författarna är en av nycklarna till ett bra förhållande är god 

kommunikation. Med god kommunikation menar man öppen kommunikation som bidrar till 

förståelse och främjar ömsesidig respekt mellan parterna. Andra faktorer som skyddar och 

stärker relationen är hängivenhet, vänskap, gemensamma intressen och ett bra sexliv.  

Faktorer som påverkar relationen negativt är destruktiva konfliktmönster, negativa 

känslouttryck och otydlighet. Markman pekar specifikt ut fyra varningssignaler vid konflikter: 

upptrappning, nedvärdering, negativa tolkningar och tillbakadragande, som inte gynnar 

parförhållandet (Markman m.fl. 2001).      

 

Emotionally Focused Couple Therapy, EFT 

Sue Johnson, som har utvecklat EFT, skriver i boken Hold Me Tight, att man kan se 

anknytningsteorin som parterapins vetenskapliga grund. Johnson menar att kärleksrelationer 

handlar om känslomässiga band, att vi är känslomässigt beroende av och anknutna till vår 

partner på liknande sätt som barnet är beroende av och anknuten till sin vårdnadshavare. 

Vuxenanknytning ser kanske lite annorlunda ut, bl.a. mer ömsesidig, men bandens natur är de 

samma. I goda kärleksrelationer kan parternas naturliga behov av närhet, trygghet och skydd 

tillfredställas i tillräckligt hög grad. I EFT, tar man fasta på detta och menar att parterna i ett 

”relationsdrama” är fångade i känslor som är en del av de överlevnadsprogram 

(anknytningsstrategier) som utvecklats under miljontals år av evolution. Parterna i ett sådant 

”drama” behöver inse och medge att de är känslomässigt anknutna till och beroende av 

varandra. Paret får hjälp att se de negativa interaktionsmönster som är i gång vid destruktiva 

konflikter, det Johnson kallar ”demon dialoger”. Ingen av parterna ses som ”the bad guy”, 

utan det är ”demon dialogen” som är den gemensamma fienden som de tillsammans ska 

bekämpa. ”Demon dialoger”, tenderar att leva sitt eget liv, och skadar bägge parter i 

relationen. Ofta är grundtemat i dessa konflikter att en part skyddar sig genom att ”stänga ner, 

dra sig undan” (otrygg – undvikande) kontakten, och en part kämpar för att ”bli insläppt”, 
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(otrygg – ambivalent). Det bägge parter strävar efter är att skydda sin sårbarhet och att få en 

bekräftelse på att partnern finns kvar och vill dem väl. Målsättningen i terapin blir att skapa en 

trygg bas i parrelationen genom att fokusera på och förstärka parets upplevelser av de 

”nyckelögonblick” där de lyckas med att vara tillgängliga, öppna och lyhörda gentemot 

varandra. Enligt Sue Johnson är det mellan 70 – 75 % av paren som genomgår EFT som blir 

hjälpta av terapin. American Psychological Association har uppmärksammat EFT som en 

form av parterapi med empiriskt stöd (Johnson, 2008).  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att söka svar på frågan om anknytningsstil bland 

familjerådgivningens klienter skiljer sig från anknytningsstil hos referenspopulationen, 

eftersom otrygg anknytning anses vara en bidragande orsak till parets svårigheter.  

 

Frågeställning: Hur ser anknytningsstilen ut för par som kommer till kommunal 

familjerådgivning i Dalarna under perioden 2010-01-25 tom 2010-02-12, jämfört med 

referenspopulationen i ASQ manualen? 

 

Definition anknytningsstil 

Begreppet anknytningsstil används som samlingsnamn för resultaten i de olika klustren, eller i 

de olika skalorna, i ASQ.  

ASQ mäter anknytning utifrån fem olika aspekter, en trygg: Tillit, och fyra otrygga: Distans 

och Sakorientering, som båda är av avståndstagande karaktär samt Relationsfixering och 

Bifallsbehov, av ängsligt/närhetssökande karaktär. Delskalorna är inte ömsesidigt uteslutande 

utan man tittar på de fem delskalornas inbördes relation, varför man valt att benämna 

resultatet anknytningsstil och inte anknytningsmönster. 

 

Metod 

Jag kommer att göra en kvantitativ undersökning av anknytningsstil hos personer som söker 

familjerådgivning i Dalarna med hjälp av självskattningsformuläret ASQ, Attachment Style 

Questionnaire.  

 

 

 

 



 16 

Undersökningsgruppen 

Samtliga nybesök på de kommunala familjerådgivningarna i Dalarna, under perioden 2010-

01-25 tom 2010-02-12, tillfrågades om de ville delta i undersökningen genom att fylla i ASQ. 

Skattningsformuläret lämnades ut i samband med första eller andra besöket på mottagningen.  

89 personer besökte kommunal familjerådgivning i Dalarna för första gången under 

undersökningsperioden. Uppgifter om ålder saknas i undersökningsgruppen. 

 

Jämförelsegrupp 

ASQ: s referenspopulation består av 90 individer, 27 män och 62 kvinnor. Medelåldern är 

21,5 år och spridningen i ålder rör sig mellan 18 och 42 år (Tengström & Håkansson, 1997).  

 

Instrument 

ASQ - Attachment Style Questionnaire är ett självskattningsformulär för att mäta anknytning. 

Det utvecklades av Feeney et al. 1994 och översattes till Svenska av Håkansson och 

Tengström 1996. Teoretiskt utgår ASQ från Bowlbys och Ainsworths anknytningsteori. 

Formuläret är konstruerat så att det ska gå snabbt att besvara och vara lätt att sammanställa. 

ASQ innehåller 40 items som besvaras på en skala från 1 – 6, där 1 står för ”fullständigt 

oense” och 6 för "instämmer helt”. Skattningsformulärets 40 items är fördelade på fem 

delskalor: Distans, Sakorientering, Tillit, Bifallsbehov och Relationsfixering, som var och en 

mäter olika aspekter av anknytning. En faktor mäter trygg anknytning, Tillit. Fyra faktorer 

mäter otrygg anknytning, där Distans och Sakorientering mäter avståndstagande mönster, 

samt Relationsfixering och Bifallsbehov som mäter mönster av ängsligt/närhetssökande 

karaktär.  

Utifrån dessa aspekter analyseras individens anknytningsbeteende. De fem delskalorna är inte 

ömsesidigt uteslutande, utan skalornas inbördes relation ger tillsammans en bild av individens 

anknytningsstil. 

ASQ: s delskalor: 

Distans - Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser en anknytningsstil där nära 

mellanmänskliga kontakter ger upphov till ångest och obehag. En person med detta 

anknytningsbeteende skyddar sig mot upplevelser av sårbarhet genom att inte knyta an utan 

att hålla distans till andra människor. Mäter i huvudsak attityder till andra. 

Sakorientering - Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser en anknytningsstil där 

oberoende från andra och inriktning på personliga prestationer snarare än mellanmänskliga 

relationer framhävs. Mäter attityder i huvudsak till andra. 
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Tillit - Trygg anknytning. Avser en anknytningsstil som utmärks av ett tryggt och tillitsfullt 

förhållande till sig själv och andra. Förmåga att knyta an och separera utan att bli allt för 

ångestfylld finns. Mäter attityder både till självet och till andra. 

Bifallsbehov - Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som domineras av ett 

ängsligt behov av andras gillande och acceptans. Mäter attityder i huvudsak till självet. 

Relationsfixering - Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som utgörs av ett 

ängsligt och överinvolverat närmande till andra för att fylla behov av tillhörighet och 

trygghet. Mäter i huvudsak attityder till självet (Tengström & Håkansson, 1997). 

 

Validitet och reliabilitet  

Instrumentet har visat sig ha god validitet och reliabilitet. Vid den svenska utprovningen som 

gjordes av Håkansson och Tengström, kunde man dock inte urskilja den femfaktorsmodell 

som instrumentet bygger på. I de otrygga skalorna kunde inte Distans och Sakorientering klart 

skiljas ut från varandra, och det samma gällde för skalorna Bifallsbehov och 

Relationsfixering. Faktoranalyser visade att Tillit klart skiljde sig från de andra skalorna 

(ASQ – manual, 1997). 

 

Procedur 

För att ta reda på hur par som kommer till familjerådgivningen skulle reagera på att ombes 

fylla i ASQ ), har jag under vintern låtit par fylla i självskattningsformulär och sedan använt 

resultaten som ett led i behandlingen. Det som har varit slående är hur intresserade paren varit 

av vad testet visat. De har känt igen sig i testresultaten, och med hjälp av dessa har vi snabbt 

kunnat identifiera samspelsmönster och strategier som är hindrande för parets närhet och tillit. 

Inte något par var negativt inställt till att fylla i formuläret.  

Mora är en liten kommun så för att inte par som deltar i undersökningen skulle känna sig 

utpekade när resultaten presenteras, ville jag utöka underlaget för studien till hela Dalarna.  

Samtliga under perioden verksamma kollegor, 17 personer, på de kommunala 

familjerådgivningarna i Dalarna tillfrågades och svarade ja till att hjälpa till med insamlandet 

av data. Undersöknings perioden bestämdes till 2010-01-25 till och med 2010-02-12. Under 

den perioden fick alla nybesök fylla i ASQ. En kollega på varje mottagning åtog sig att vara 

min kontaktperson. Denna person har tagit ansvar för att sköta registrering av alla nybesök på 

mottagningen under perioden, hur många personer det finns i ärendet samt vilka av dem som 

valt att delta i undersökningen och vilka som avstått. Alla i den aktuella 

undersökningsgruppen har fått skriftlig information om undersökningen i samband med att de 
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tillfrågades om deltagande. De flesta formulären har fyllts i på mottagningen, efter att 

samtalet avslutats, och lagts i ett kuvert som förseglats och sedan lämnats till 

familjerådgivaren som skickat det vidare för bearbetning. Om det inte varit möjligt för paret 

att fylla i ASQ på mottagningen har de fått formuläret med sig hem tillsammans med ett 

svarskuvert. Formulären har varit märkta med mottagning och registreringsnummer. 

Resultaten har jag sedan kodat och sammanställt med hjälp av excel.  

Då jag främst är intresserad av att titta på hur individers anknytningsstil påverkar den vuxna 

kärleksrelationen har jag valt att fokusera redovisningen av resultaten till de 23 par där bägge 

parter fyllt i ASQ. 

 

Etiska överväganden 

Deltagandet är helt frivilligt. Eftersom de tillfrågade var i en beroendesituation fick de 

skriftlig information om möjligheten att tacka nej till att delta i undersökningen. Alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt och under sekretesskydd. Vid bearbetning har uppgifterna 

varit avidentifierade. För att undvika att undersökningsgruppen ska bli identifierbar har den 

utökats från min egen mottagning i Mora till hela Dalarna. 

Alla som deltog erbjöds möjlighet till ett personligt samtal om sina resultat. De som var 

intresserade av ett sådant samtal fick av sin familjerådgivare reda på koden för sitt formulär. 

De kontaktade mig själva för bokning av tid, gav mig koden, och därmed möjlighet att 

identifiera det aktuella parets formulär, som vi sedan gick igenom tillsammans.  

 

Resultat  

Deltagande 

Sammanlagt 89 personer besökte kommunal familjerådgivning i Dalarna för första gången 

under undersökningsperioden. Totalt 65 personer (73 %) valde att delta i undersökningen 

genom att fyllda i ASQ. Av dessa var 46 frågeformulär (51 %) ifyllda av bägge parter i ett 

par. 12 formulär (13,5 %) var ifyllda av personer som kommit enskilt till mottagningen, eller 

där bara en av parterna valt att delta i undersökningen.  

Vid tolkningen av mitt material har jag valt att fokusera på de 23 par där bägge parter fyllt i 

frågeformuläret, då jag främst är intresserad av utfallet i par.  
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Tabell 1: Antal och procent svarande på enkäten 

Enkät svar Par Enskilda Ofullständiga Bortfall Totalt 

Antal besvarade 23/46 12 7 24 89 

Procent    51 %   13.5 %    8 %  27 % 100 % 

 

Bortfallsanalys: 7 formulär (8 %) var ofullständigt eller felaktigt ifyllda. 24 personer (27 %) 

deltog ej i undersökningen. Av dessa föll två bort pga. att formulären tagit slut, 1 par var i 

sådan konflikt och 1 par var i sådan kris att familjerådgivaren ansåg det olämpligt att fråga om 

deltagande. 1 par föll bort pga. språksvårigheter. För 16 personer saknas information om 

varför de valt att inte delta.  

 

Resultat delskalor 

Tabell 2: Referenspopulationen i ASQ: s 5 olika delskalor. Värden utanför ”70 % intervallet” 

betraktas som avvikelse  

Referenspopulationen Distans Sakorientering Tillit Bifallsbehov Relationsfixering 

Medelvärde 3.2 2 4.4 3.5 3.5 

Övre värde 70 % 

intervallet 

4.1 2.8 5.2 4.4 4.4 

Undre värde 70 % 

intervallet 

2.4 1.4 3.6  2.6 2.7 

 

I ASQ anges ett intervall inom vilket 70 % av referenspopulationens individer har sitt 

medelvärde. Jag kallar det här ”70 % intervallet” och betraktar det som referens/normvärde. 

Ett sätt att titta på resultatet är att se hur många som faller utanför ”70 % intervallet” i varje 

dimension. 

 

Tabell 3: Undersökningspopulationens medelvärden i ASQ: s 5 olika delskalor samt antalet 

personer som hamnar utanför ”70 % intervallet” 

Undersökningspopulationen 

46 individer 

Distans Sakorientering Tillit   Bifalls- 

behov 

Relations- 

fixering  

Medelvärde  3.5 2.77 4.25 3.42 3.53 

Antal personer som hamnar 

över 70 % intervallet 

9 20 7 9 5 

Antal personer som hamnar 

under 70 % intervallet 

4 0 8 12 9 

Totalt antal utanför 

intervallet 
13 20 15 21 14 

Procent utanför intervallet 28 % 43 % 33 % 46 % 30 % 
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Undersökningsgruppen har högre medelvärden än referenspopulationen i delskalorna distans, 

och sakorientering. Medelvärdet i delskalorna tillit och bifallsbehov ligger något under 

referenspopulationen medan det i delskalan relationsfixering endast är en marginell skillnad 

mellan de två grupperna. Störst avvikelse finns i delskalan sakorientering där värdet är 2.77 i 

undersökningsgruppen jämfört med 2.0 i referensgruppen. 

 

Tabell 4: Antal personer i undersökningsgruppen med värden innanför respektive utanför ”70 

% intervallet” 

 

Undersökningsgruppen 

46 personer 

Värden innanför  

”70 % intervallet” 

 i samtliga delskalor 

Värden utanför  

”70 % intervallet” 

 i minst en delskala 

Män 5 18 

Kvinnor 4 19 

 

I mitt material hade 5 män och 4 kvinnor svarat så att deras medelvärde på samtliga 5 

delskalor låg inom 70 % intervallet. Det innebär att mindre än 20 % av individerna i 

materialet ligger inom och fler än 80 % utom det intervall inom vilket 70 % av 

referenspopulationen finns.  

 

Tabell 5: Antal par som ligger över eller under ”70 % intervallet” i delskalan Distans 

Undersökningsgruppen 23 par 

Distans 

En av 

parterna i ett 

par  

Bägge 

parterna i ett 

par 

Ingen av 

parterna i ett 

par 

Totalt 

antal par 

Antal personer i paret som ligger 

över ”70 % intervallet” i Distans 

9 0 14 23 

Antal personer i paret som ligger 

under ”70 % intervallet” i Distans 

4 0 19 23 

 

Distans: I undersökningspopulationen har någon av parterna i 12 av 23 par, svarat så att de 

ligger utanför ”70 % intervallet”, i ett av paren ligger ena parten under och andra parten över 

”70 % intervallet”.  
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Tabell 6: Antal par som ligger över eller under ”70 % intervallet” i delskalan Sakorientering 

Undersökningsgruppen 23 par 

Sakorientering 

En av  

parterna i 

ett par 

Bägge  

parterna i 

ett par 

Ingen av 

parterna i ett 

par 

Totalt 

antal par 

Antal personer i paret som ligger över 

 ”70 % intervallet” i Sakorientering 

12 4 7 23 

Antal personer i paret som ligger under 

”70 % intervallet” i Sakorientering 

0 0 23 23 

 

Sakorientering: I undersökningsgruppen har i sammanlagt 16 av 23 par en eller bägge parter, 

värden som ligger över och inget par värden under ”70 % intervallet”.  

 

Tabell 7: Antal par som ligger över eller under ”70 % intervallet” i delskalan Tillit 

Undersökningsgruppen 23 par 

Tillit 

En av  

parterna i 

ett par 

Bägge  

parterna i 

ett par 

Ingen av 

parterna i ett 

par 

Totalt 

antal par 

Antal personer i paret som ligger över 

 ”70 % intervallet” i Tillit. 

5 1 17 23 

Antal personer i paret som ligger 

under ”70 % intervallet” i Tillit. 

8 0 15 23 

 

Tillit: I 5 av paren fanns en part med, och i ett av paren hade bägge parter, över ”70 % 

intervallet” i delskalan tillit.  I 8 av paren hade en av parterna värden som ligger under ”70 % 

intervallet”.  

 

Tabell 8: Antal par som ligger över eller under ”70 % intervallet” i delskalan Bifallsbehov 

Undersökningsgruppen 23 par 

Bifallsbehov 

En av  

parterna i 

ett par 

Bägge  

parterna i 

ett par 

Ingen av 

parterna i ett 

par 

Totalt 

antal par 

Antal personer i paret som ligger över 

 ”70 % intervallet” i Bifallsbehov 

9 0 14 23 

Antal personer i paret som ligger under 

”70 % intervallet” i Bifallsbehov 

12 0 11 23 

 

Bifallsbehov: Nio par har en part som ligger över och 12 av paren har en part som ligger 

under ”70 % intervallet” i delskalan bifallsbehov. I tre av dessa par finns både en part under 

och en part över intervallet. 
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Tabell 9: Antal par som ligger över eller under ”70 % intervallet” i delskalan 

Relationsfixering 

Undersökningsgruppen 23 par 

Relationsfixering  

En av  

parterna i 

ett par 

Bägge  

parterna i 

ett par 

Ingen av 

parterna i ett 

par 

Totalt 

antal par 

Antal personer i paret som ligger över 

 ”70 % intervallet” i Relationsfixering 

5 0 18 23 

Antal personer i paret som ligger under 

”70 % intervallet” i Relationsfixering 

9 0 14 23 

 

Relationsfixering: I undersökningsgruppen har 5 av paren någon part som ligger över, och 9 

av paren någon som ligger under ”70 % intervallet”.  I två av paren finns både en part under 

och en part över intervallet. 

 

Tabell: 10 Antal och % av par med någon utanför ”70 % intervallet” 

Undersökningspopulationen 

23 par 

Antal par där en eller bägge 

ligger utanför ”70 % intervallet” i respektive delskala 

 

 % 

Distans 12/23   52 % 

Sakorientering 16/23 70 % 

Tillit 13/23 56 % 

Bifallsbehov 18/23 78 % 

Relationsfixering 12/23 52 % 

 

Par där en part eller båda på de olika skalorna faller utanför ”70 % intervallet” dominerar i 

undersökningsgruppen.  

 

Endast i ett av 23 par hamnade bägge parter inom ”70 % intervallet” i samtliga delskalor.  

I 15 par hade bägge parter, och i 7 av paren hade någon av parterna ett eller flera värden 

utanför.  

 

Om man jämför resultaten mellan kvinnor och män i de par som svarat har männen som grupp 

ungefär samma resultat som kvinnorna vad gäller distans, lite högre på sakorientering och 

något lägre på tillit, bifallsbehov och relations fixering. Tittar man på högsta och lägsta 

värden är dock spridningen stor bland både kvinnor och män. 
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I delskalan Tillit har 10 personer ett medelvärde som ligger över referensgruppens men inom 

”70 % intervallet” medan 21 personer hade medel under referensgruppens men inom ”70 % 

intervallet”. 

 

Resultat anknytningsstil 

Majoriteten av mönstren hos individerna i undersökningen pekar mot en otrygg/ambivalent 

anknytningsstil. Näst vanligast är en tendens till otryggt undvikande anknytningsstil. 7 

personer har en tydligt trygg anknytningsstil. En individ hade en tydligt desorganiserad 

anknytningsstil. 

En grupp på 6 – 7 personer har resultat som pendlar runt/mellan 3 och 4 i alla delskalor vilket 

gör resultatet svårtolkat. Om en individ får ungefär samma medelvärde i alla delskalor, och 

om många responser i svarsformuläret är besvarade ungefär lika oavsett delskala kan det vara 

uttryck för en persevererande svarsstil. (Tengström & Håkansson, 1997) Vid genomgång av 

dessa individers självskattningsformulär, är intrycket att de svarat på varje item på ett varierat 

sätt, varför man får anta att det är slumpen som gjort att de hamnat runt 3 - 4 på samtliga 

delskalor. Resultaten ska då enligt manualen tolkas som ambivalent anknytningsstil. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Det finns flera begränsningar värda att ta upp. Att ASQ är ett självskattningsinstrument ger, 

trots att instrumentet är ett väletablerat formulär som visat sig ha god reliabilitet och validitet, 

utrymme för funderingar kring tillförlitligheten. För att kontrollera tillförlitligheten finns en 

Lie skala, som mäter om individen svara på samma sätt på liknande påståenden. Deltagarna i 

undersökningen har besvarat dessa frågor på ett tillfredsställande sätt. I litteraturen används 

huvudsakligen begreppet anknytningsmönster, jag har valt att i min redovisning 

huvudsakligen använda begreppet anknytningsstil då det överensstämmer bäst med ASQ. Att 

bestämma anknytningsmönster utifrån resultaten i ASQ krävde tolkningar som inte kändes 

bekväma att göra för mig.  

Det finns anledning att fundera kring normalintervallet i ASQ. Referenspopulationen har fyllt 

i formulären för att medverka till arbetet med att översätta och prova ut ASQ för svenska 

förhållanden. Anknytningssystemet aktiveras vid upplevd fara eller i krissituationer, den 

grupp förstagångsbesökare på familjerådgivningen i min undersökningsgrupp, kan förmodas 

haft anknytningssystemet aktiverat i högre grad än personerna i referenspopulationen. Det går 
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inte att utesluta att detta har färgat hur individerna i grupperna besvarat frågorna och därmed 

utfallet i ASQ.  

Referenspopulationens medelålder är 21,5 år med en spridning mellan 18 och 42 år. För 

undersökningsgruppen finns inte någon åldersuppgift. Det är högst troligt, men inte 

konstaterat, att medelåldern är högre hos familjerådgivningens besökare, vilket kan ha 

påverkat resultaten – oklart i vilken riktning.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om undersökningsgruppens anknytningsstil 

skiljer ut sig, jämfört med referenspopulationen i ASQ. Undersökningens resultat visar att så 

är fallet. Mindre än 20 % av individerna (9 personer) i undersökningsgruppen ligger inom det 

intervall där 70 % av individerna i referenspopulationen finns. Det innebär att 80 % av 

besökarna på familjerådgivningen har värden i någon av ASQ:s delskalor som hamnar utanför 

normalintervallet i ASQ.  I ett av 23 par hade bägge parter värden inom normalintervallet i 

alla delskalor. Personer med värden utanför referenspopulationens ”70 % intervall”, kan 

förväntas ha mer rigida system, än personer inom normalintervallet. Undersökningens resultat 

visar inte något tydligt stöd för den vanligt förekommande ”föreställningen/erfarenheten” att 

det i pararkonstellationer ofta finns en kombination av undvikande män och ängsliga/klängiga 

kvinnor.  

Resultaten som presenteras är grundade på de 51 % av de svarande där bägge personerna i ett 

par fyllt i ASQ. Det innebär att 49 % inte är med. Det gick att inkludera de 12 personer som 

besvarat formuläret utan att deras partner svarat och man kommer då upp i en svarsfrekvens 

på 65 %. Det förändrade resultaten så att medel för distans och sakorientering ökade, 

samtidigt som medeltalet för tillit och bifallsbehov minskade. Resultaten för relationsfixering 

var kvar på samma nivå. Det finns anledning att fundera på hur resultaten sett ut om det 

funnits uppgifter från den återstående gruppen på 35 %, de som valt att inte svara eller fyllt i 

formulären på ett felaktigt sätt.  

 

Undersökningsgruppens värden i ASQ: s olika delskalor och tankar kring vad det kan 

innebära för paren.  

Undersökningsgruppen tenderar att ha höga värden i avståndstagande skalorna, Distans och 

Sakorientering. Denna tendens är tydligast vad gäller Sakorientering, där 36 av individerna 

har värden som ligger över referensgruppens medelvärde, var av 20 individer ligger över ”70 

% intervallet”. Konsekvensen av detta i en parrelation kan förväntas vara svårigheter med 
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närhet och intimitet, samt undvikandestrategier som ger problem vid kommunikation, kriser 

och konfliktlösning. Dessa strategier kan leda till känsla av ensamhet och tomhet samt 

urholka tilliten och gemenskapen i paret. 

I skalan Bifallsbehov är bilden av undersökningsgruppen lite mer oklar, i 78 % av paren har 

en eller bägge parter värden som ligger utanför ”70 % intervallet”. 9 av dessa individer har 

värden över, och 12 individer har värden under ”70 % intervallet”. Höga värden kan i en 

relation leda till att individen behöver ständig uppmärksamhet, bekräftelse och stöd från 

partnern, behov som tillslut kan få partnern att känna sig ”dränerad”. Anknytningsbeteendet 

blir ett ängsligt klängande, efterhängsenhet och ibland t.o.m. aggressiva försök att få respons 

och kontakt. Det kan också leda till svartsjuka. Vid väldigt låga värden i denna skala blir 

bilden en annan. Det kan innebära att personen inte tar så mycket hänsyn till partnerns behov, 

gillande och acceptans, utan ”går sin egen väg”, och tenderar att ta beslut och agera i olika 

frågor utan att lyssna på och förankra med partnern.  

Även om undersökningsgruppens medelvärde i delskalan Relationsfixering ligger något 

högre än referensgruppens, har de flesta med värden som ligger utanför ”70 % intervallet” 

låga värden, 9 individer, mot 5 individer med högre värden. Höga värden i delskalan hos en 

part i en relation kan indikera att personen har en besvärande ångestnivå med ett 

överinvolverat närmande till partnern för att fylla behov av tillhörighet och trygghet. 

Strategierna kan också leda till att personen har svårt att värna om sig och stannar kvar i 

destruktiva relationer ”för länge”. Kommunikation och konflikter i dessa par kan förväntas 

komma att färgas av negativa affekter och ett ångestfyllt fight beteende. Har en part väldigt 

låga värden i detta kluster kan man anta att personen inte är så engagerad i relationen. 

Majoriteten av undersökningsgruppens individer har värden som ligger lägre än 

referenspopulationens i delskalan Tillit. Åtta av dessa ligger under ”70 % intervallet”. Att ha 

ett tryggt och tillitsfullt förhållande till sig själv och andra underlättar relaterande på en rad 

områden. Låga värden å andra sidan tyder på att känslan för det egna självet är bristande och 

att individen har ett lågt hopp om att andra ska finnas för dem. I en parrelation kan förmågan 

att härbärgera svåra känslor påverkas negativt och leda till konflikter samt dåligt fungerande 

kommunikation. Om individen har höga värden på delskalan och därmed god förmåga att 

känna tillit till sig själv och andra kan det verka ”dämpande” vid konflikter eller då parterna 

har olika behov. Värden som ligger mycket högt i denna delskala kan indikera att personen 

har en tendens till ”självövervärdering”. 
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Allmänna reflektioner  

Resultatet i studien visar att en hög andel av de personer som besökt Dalarnas 

familjerådgivningar under undersökningsperioden har en otrygg anknytningsstil. Om man ska 

ta detta resultat på allvar behöver behovet av medvetna strategier för, och att det i vissa fall tar 

längre tid att, skapa tillit och allians mellan behandlare och par beaktas. Familjerådgivning 

omgärdas av sträng sekretess. Det gör att kunskapen om och förståelsen för vad vi arbetar 

med, vilken typ av problem paren vi möter har, ibland saknas eller är bristfällig hos våra 

uppdragsgivare och hos allmänheten. Vi som arbetar inom kommunal familjerådgivning 

möter ibland föreställningen att det endast är välfungerande, psykiskt stabila personer med 

tillfälliga problem som kommer till våra mottagningar och behöver ”lite råd”. Den gruppen 

finns också, men som studien visar, det är långt ifrån hela sanningen. En stor del av besökarna 

på familjerådgivningen presenterar och har problem som inte låter sig lösas av ”råd”. Det 

kräver att familjerådgivarna har mandat, kunskap och förmåga att anpassa nivån på insatsen 

till parens problem. Studiens resultat får stöd i Ann- Marie Lundblads doktorsavhandling. 

Lundblad studerade 312 pars relationsvariabler, familjevariabler och individuella variabler via 

självskattningsformulär, vid sex olika familjerådgivningsbyråer. I sin sammanfattning skriver 

hon att paren initialt skattade allvarliga problem i den äktenskapliga tillfredställelsen samt 

störd familjefunktion som karakteriserades av öppen kritik och negativ känslomässig 

påverkan. Både kvinnor och män visade allvarliga psykiatriska symtom och en låg känsla av 

sammanhang. Studiepopulationen uppvisade lika allvarliga problem, och i vissa variabler mer 

graverande resultat, som andra kliniska grupper (Lundblad, 2005).  

De två olika metoder som jag kort har presenterat i uppsatsen, PREP och EFT, kan 

komplettera varandra och vara exempel på verksamma metoder att bemöta de av parens 

problem som inte nås med ”rådgivning”. PREP som med hjälp av pedagogik och 

färdighetsträning ökar parets kunskaper att möta varandra, kommunicera, hantera 

intressemotsättningar och konflikter på ett tryggt och varsamt sätt. Den förvärvade 

kompetensen och den trygghet vetskapen om att man har verktyg att bemästra problem som 

uppstår, kan sedan öka makarnas möjligheter att behålla mentaliseringsförmåga och undvika 

att olika ”filter” i form av försvar mot egna inre upplevelser och/eller partnerns 

kommunikation stör alltför mycket. Ibland räcker inte pedagogik och färdighetsträning. När 

relationen är färgad av negativa affekter, destruktiva interaktionsmönster och konflikter krävs 

terapeutiska interventioner, t.ex. EFT, för att skapa trygghet och förutsättningar för parterna 

att mötas utan skyddande strategier, som i längden riskerar att bli ett hinder för närhet och 

intimitet. 
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I förberedelsearbetet inför uppsatsskrivandet fann jag att ASQ var kliniskt användbart i samtal 

med paren om deras kommunikations och samspelsmönster. Det var lätt för paren att utifrån 

resultaten i testen ta till sig sättet att tänka om hur sårbarheter och skyddsstrategier som 

utvecklats tidigt i livet kan ge bekymmer i nuvarande relationen. Det gav paren motivation till 

att försöka ”våga” pröva nya sätt som var mer adaptiva i den aktuella relationen. 

I artikeln ”Förebyggande - allas ansvar – en utmaning” beskriver Killén hur forskningen idag 

kan påvisa att otrygg anknytning leder till kognitiva, emotionella och beteendestörningar. 

Killén pekar på att otrygg anknytning uppstår som ett resultat av omsorgsbrist i barndomen, 

och riskerar att föras vidare i generationer (Killen, 2005).  

Ett sätt att bidra till förebyggandet av omsorgssvikt är att arbeta utifrån anknytningsteorin 

med de unga par som på eget initiativ söker sig till familjerådgivningen, ofta med problem 

relaterade till otrygg anknytning. Teorin kan användas som en karta i arbetet med att beskriva 

vuxna kärleksrelationer och därför bidra till förståelse av parets samspel.   

Förutsättningarna för att arbeta på familjerådgivning är fantastiska. Människor kommer 

frivilligt, de är motiverade och har själva definierat att de behöver hjälp i sin relation. 

Verksamheten har ett stort förtroendekapital, familjerådgivarkåren har traditionellt lång 

erfarenhet och hög kompetens. Det är bara att ”kavla upp ärmarna och börja jobba”. Jag 

önskar att kommunledningar och politiker runt om i landet, på samma sätt som jag upplevt att 

man gjort i Mora där jag själv är anställd, tillvaratar denna möjlighet att arbeta för barns och 

vuxnas hälsa och välmående.  

 

Tack 

Först Tack till alla Er som tog er tid att fylla i skattningsformulär i samband med besök på 

familjerådgivningar runt om i länet. Utan Er hade ingenting av detta varit möjligt!  

Ett stort Tack till Er, alla kollegor som både har hjälpt mig praktiskt med insamlandet av 

skattningsformulär samt visat engagemang och intresse för uppsatsämnet, det har varit 

inspirerande! 

Tack till min uppsatshandledare, Johan Sundelin, som varsamt har lett mig genom de 

”vetenskapliga snårigheterna”. 

Jag vill också Tacka för allt jag fått lära mig under utbildningen, min arbetsgivare, främst 

Hans, som gav mig möjlighet att studera, samt lärare, föreläsare och kurskamrater som delat 

med sig av kunskap och erfarenhet. 

Sist men allra mest Tack till min familj, ni har varit och är, min bas och trygga hamn!   
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Bilaga 1 

 
 
 
Information   
  
Jag heter Susanne Wittkull och arbetar sedan många år som familjerådgivare i Mora. 
Sedan hösten 2007 läser jag på Umeå Universitet och ska som avslutning på en 
treårig utbildning till psykoterapeut, skriva ett examensarbete. 
Jag har valt att skriva om anknytningsteori kopplat till familjerådgivning. 
 
Syftet är att undersöka hur personer som söker familjerådgivning i Dalarna, ser på 
sig själva och på sina relationer.  
 
 
Samtliga förstagångsbesökare på Dalarnas kommunala familjerådgivningar under 
perioden 25 januari till 12 februari kommer att tillfrågas om de vill delta i 
undersökningen genom att fylla i ett frågeformulär. 
 
Så här går det till. 
När du har fyllt i formuläret, lägger du det i ett kuvert som klistras igen och lämnar 
det till din familjerådgivare. 
Jag som samanställer resultaten känner ej till din identitet och den familjerådgivare 
du träffat kommer inte att veta hur du besvarat frågorna i formuläret. 
Formulären sammanställs och resultaten redovisas på gruppnivå. 
 
Undersökningen görs inom ramen för Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå 
Universitet, enheten för psykoterapi. Handledare är Johan Sundelin. 
 
Tack för din medverkan 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 
 
 
 
Susanne Wittkull 
 
Kommunernas familjerådgivning i Mora 
0250-383 91 
susanne.wittkull@mora.se 
 
 
Deltagandet är frivilligt och väljer du att avstå kommer det inte att påverka din 
fortsatta kontakt på familjerådgivningen men genom att svara på frågorna bidrar du 
med kunskap som kan hjälpa oss att utveckla vårt arbete. 
 


