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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur relationer till omsorgspersoner i barndomen har 

påverkat framtida kärleksrelationer hos en grupp vuxna. Studien ämnade både att lyfta fram 

hur gruppen själva menade att relationerna till omsorgspersonerna påverkat deras liv, och om 

relationsmönster från barndomen följt dem in i romantiska relationer i vuxenlivet. Kunde 

några av deras beteenden och egenskaper i nutida kärleksrelationer förstås utifrån relationen 

till omsorgspersonerna under uppväxten? I studien har en kvalitativ metod använts för att få 

tillgång till deltagarnas tankar och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer utfördes med sju 

personer mellan 23-31 års ålder. Intervjupersonerna fick också svara på en enkät, kallad Love 

Attitude Scale, som undersökte erfarenheter och tankar om kärlek och relationer. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades och analyserades utifrån tidigare forskning. I studien har både 

psykologiska och sociologiska perspektiv tillämpats. Studien resulterade i att vissa beteenden 

och egenskaper, såsom svartsjuka och bekräftelsebehov, var mer framhävande för 

respondenter som upplevt mer otrygghet i barndomen. Upprepade relationsmönster kunde 

tydas från tre av respondenternas utsagor. En respondent tycktes ha brutit sitt 

relationsmönster. I tre fall var det oklart om intervjupersonerna hade ett generellt 

relationsmönster i livet eller ej. Mycket av den teori och tidigare forskning som behandlats 

berör anknytningsstilar. I denna studie fanns inte instrument för att tyda deltagarnas 

anknytningsstil, men utifrån respondenternas berättelser kunde en mer eller mindre trygg 

barndom tolkas. 

 

Nyckelord: anknytning, romantiska relationer, kärleksstilar, intervju, Love Attitude Scale 
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Abstract 

The aim of this study was to examine how relationships to caregivers in childhood have 

affected future romantic relationships in a group of adults. The study is intended to highlight 

both how the respondents themselves understands how the relationships to their caregivers 

has affected their lives, and if relationship patterns from childhood have been reproduced in 

romantic relationships in adulthood. Could some of their behaviour and characteristics in 

romantic relationships today be understood in relation to their relationships with caregivers 

while growing up? In this study a qualitative method was used to access participants’ thoughts 

and experiences. Semi-structured interviews were conducted with seven people between the 

ages of 23 and 31. The informants also answered a questionnaire, called ‘Love Attitude 

Scale’, which examined experiences and thoughts about love and relationships. The 

interviews were recorded, transcribed and analyzed through prior research. In the study both 

psychological and sociological perspectives have been applied. The study resulted in that 

some behaviours and characteristics, like jealousy and need for confirmation, were more 

apparently linked to respondents who had experienced more insecurity during childhood. 

Repeated relationship patterns could be interpreted from three of the respondents’ stories. One 

respondent seemed to have broken their relationship pattern. In three cases it was uncertain if 

the respondents had a general relationship pattern in life or not. Much of the theory and prior 

research that was addressed concerns attachment patterns. In this study there was no 

instrument to interpret the respondents’ attachment patterns, but from the respondents’ stories 

a more or less secure childhood could be interpreted. 

 

Keywords: attachment, romantic relationships, lovestyles, interview, Love Attitude Scale 
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Tack! 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till intervjupersonerna vars medverkan möjliggjort 

denna uppsats. Tack för att ni tog er tid och ville dela med er av era tankar och erfarenheter. 

Vi vill också tacka vår handledare Marie för vägledning genom arbetsprocessen. 
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Introduktion 

Denna uppsats utgår främst från psykologiska perspektiv i analysen av hur nära 

relationer påverkar våra liv, men då det är svårt att tala om kärlek och partnerskap utan att ha 

med sociologiska perspektiv beaktas även detta (Simon, Eder & Evans, 1992). Relationer är 

inte enbart individuella upplevelser, utan yttre omständigheter påverkar vilka relationer som 

är eftersträvansvärda. I det västerländska moderna samhället råder bland annat en 

tvåsamhetsnorm (Weaver & Woollard, 2008), även om lösa sexuella förbindelser idag också 

är mer accepterade (Giddens, 1995; Socialstyrelsen, 2009). 

Människan ses som en social varelse med ett starkt behov av nära relationer för att 

känna livstillfredställelse (Harré, 1993; Maslow, 1943). Men kan våra tidiga 

barndomsrelationer komma att påverka hur senare kärleksrelationer artar sig? I så fall hur? 

Bowlby, som är anknytningsteoretiker, menar att människor genom 

barndomserfarenheter med sina omsorgspersoner skapar inre arbetsmodeller som består av 

inlärda mönster i hur vi relaterar till andra. Detta påverkar synen på vårt eget värde samt hur 

vi uppfattar andra och hanterar olika situationer. Enligt Bowlby kan anknytningen till 

omsorgspersonerna under uppväxten komma att upprepa sig i senare relationer, eftersom 

dessa upplevelser har blivit vår implicita kännedom om hur vi ska förhålla oss till andra 

(Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2006). 

Återkommande anknytningsmönster behöver inte enbart bero på internaliserade 

modeller. Studier visar att även synen på föräldrarnas relation kan påverka de 

kärleksrelationer som skapas. Föräldrarnas kärleksrelation blir en mall för hur ett partnerskap 

kan se ut senare i livet. Därmed kan både anknytnings- och relationsmönster vara 

intergenerationella; upprepa sig över flera generationer på grund av inlärt beteende både 

genom internalisering och vad som skådats (Einav, 2014; Wallin, 2007). 

Det är av vikt att undersöka hur erfarenheter från uppväxten kan påverka människor 

senare i livet för att öka medvetenheten kring vilka effekter olika agerande gentemot barn kan 

ha. Om barn ska ha möjlighet att växa upp till trygga individer är det viktigt att 

omsorgspersonerna är pålitliga och accepterande. Idag uppskattas cirka 40 procent vara 

otryggt anknutna enligt Bowlbys teori, vilket kan ge konsekvenser för deras livskvalitet och 

hantering av svåra situationer (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). 

Studier visar att personer med trygg anknytning i större utsträckning känner sig lyckliga, 

vilket innebär att de är mer tillfreds med sina relationer och livet i övrigt (Bayrami et al., 

2012; Diener & Seligman, 2002; Veenhoven, 2014). 
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Teori 

Anknytning 

I rapporten kommer både begreppen ”förälder” och ”omsorgsperson” att användas 

eftersom ordet förälder kan förstås som något snävt. Ordet omsorgsperson öppnar upp för alla 

sorters familjekonstellationer och relationer till andra närstående. 

Anknytningsteorin är ett psykologiskt kunskapsfält inom den psykodynamiska 

psykologin av John Bowlby. Han utvecklade teorin på 40-talet när han arbetade på ett hem för 

socialt missanpassade pojkar. Han fann att pojkarna i stor utsträckning hade haft svåra 

uppväxter, där relationerna till föräldrarna varit ogynnsamma. Bowlby arbetade under många 

år tillsammans med Mary Ainsworth, även hon en av pionjärerna inom 

anknytningsforskningen. De studerade hur barn emotionellt knyter an till sina 

vårdnadshavare. Det tidiga samspelet mellan barnet och omsorgspersonen leder till vad som 

kallas olika anknytningsmönster (Sonnby-Borgström, 2008). En otrygg anknytning skapas vid 

brister i förälderns lyhördhet och omsorg till barnet, medan i en trygg anknytning är 

omsorgspersonen lyhörd på barnets signaler och barnet känner sig trygg för att utforska 

världen. Barnet börjar knyta an till en eller flera omsorgspersoner vid cirka tre månaders 

ålder, och anknytningen är etablerad runt sex månaders ålder (Sonnby-Borgström, 2008). 

Förälderns närhet och stöd är som viktigast under spädbarnsåren och blir sedan mer selektiv 

(Bowlby, 2010). Under det första levnadsåret fungerar föräldern som barnets trygghet och 

beskydd. En trygg bas varifrån de kan utforska världen, och en säker hamn dit de kan 

återvända ifall de känner sig osäkra eller rädda (Broberg et al., 2006). Att barnet känner en 

trygg bas är viktigt för att de ska utvecklas optimalt, om barnet istället känner att föräldern är 

opålitlig kan barnet växa upp med känslor av ångest som kan hindra deras relationer och 

utveckling. Barnets tidiga erfarenheter kan komma att påverka personlighetsutvecklingen livet 

ut (Bowlby, 2010). 

Barnets behov av att känna tillit till omsorgspersonerna kan förstås utifrån Maslows 

behovstrappa där trygghetsbehovet är människan starkaste behov efter fysiologiska sådana, 

som till exempel mat och luft, för att överleva (Maslow, 1943). Därmed blir det tydligt att 

trygghet är en nödvändighet och måste grundas redan under den första tiden i livet.   

Anknytningsteoretiker menar att relationen mellan omsorgsperson och barn har stor 

inverkan på de inre mentala strukturer som barnet utvecklar i tidig ålder. Dessa tidiga 

implicita minnen har lett till en automatisering av beteenden, vilka kan vara svåra att 

reflektera över, då de sker på en omedveten nivå. Den inre modellen är en inre representation 

av föräldern, som antingen kan vara en känsla av trygghet eller otrygghet. En otrygg 
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anknytning kan utvecklas när föräldern har svårt att tillgodose barnets behov, och en trygg 

anknytning utvecklas när barnet känner sig trygg och har positiva känslor för relationen. Om 

barnet har byggt upp positiva inre representationer kan dessa senare fungera som en inre 

trygghet, det vill säga en trygghet i sig själv, utan att omsorgspersonen behöver vara fysiskt 

närvarande (Sonnby-Borgström, 2008). Steele et al. (2014) kom i en studie fram till att dessa 

inre mentala strukturer kunde liknas vid ett script som utvecklas utifrån våra erfarenheter i 

relationen till föräldrarna, vilket påverkar våra förväntningar på relationer och syn på oss 

själva. Dessa script, som kallas trygg bas script, skilde sig åt beroende på vilken 

anknytningsstil deltagarna hade. Anknytningen influerar alltså dessa script, och därmed även 

de relationer som individerna har. 

Relationen mellan barn och omsorgspersoner 

Främmandesituationen. Ainsworth utförde under 1960-talet en observationsstudie 

med barn som var 12-18 månader gamla, för att se vilken sorts anknytning barnen hade till 

sina mödrar. Observationsstudien kallas för främmandesituationen. Det gick till på så vis att 

barnen placerades inne i ett obekant rum med sin mamma. I rummet fanns leksaker. I regel 

började barnen leka med leksakerna medan mamman var där. Modern lämnade sedan rummet 

under några minuter och då kom en främling in. Därefter lämnade även främlingen rummet 

och barnet var ensam en stund innan främlingen återkom, och till sist kom även mamman 

tillbaka. Det som studerades i studien var barnens reaktioner när mödrarna lämnade dem 

ensamma i en främmande miljö, för att sedan påträffa en främling och därefter återförenas 

med mamman. Den obekanta miljön och separationen från modern utsätter barnen för stress 

menade Ainsworth. Situationen utlöser ett så kallat anknytningsbeteende. Barnen börjar söka 

efter sin omsorgsperson eller gråta. Samtidigt har barnet leksaker runt om sig, vilket utmanar 

dess nyfikenhet på sin omgivning. Detta kallas det explorativa systemet (Sonnby-Borgström, 

2008). 

Ur främmandesituationen har fyra anknytningsstilar påvisats; den trygga, den otryggt 

ambivalenta, den otryggt undvikande samt den desorganiserade (Broberg et al., 2006). 

För att underlätta läsningen har vi valt att presentera varje anknytningsstil för sig. Vi 

börjar med vad Ainsworth såg vid främmandesituationen med barnen, för att sedan gå vidare 

till vad det kan ha för påverkan senare i livet. 

 Den trygga anknytningsstilen. Ett barn med en trygg anknytningsstil känner tillit till 

sin vårdnadshavare och kan utforska världen på egen hand, och kan när fara hotar söka sig 

tillbaka för att få stöd. I främmandesituationen blir barn med denna anknytningsstil ledsna och 

oroliga när föräldern lämnar rummet, men kan snabbt tröstas och fortsätta leka när föräldern 
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återvänder. I vuxenlivet har personer med trygg anknytningsstil högre självkänsla och lättare 

att hantera svårigheter i livet. De har positiv värdering av självet, känner att personer vill dem 

väl och tänker realistiskt och positivt om relationer. De känner också en tillit till sina vänner 

och partners samt att de kan vända sig till dessa i svåra situationer. Personer med trygg 

anknytning har vanligen ett gott självförtroende, vilket också gör dem öppna för nya 

utmaningar (Sonnby-Borgström, 2008). 

Den otryggt ambivalenta anknytningsstilen. Om ett barn har en otrygg ambivalent 

anknytning har det haft upplevelsen att det inte alltid kunnat lita på att föräldern finns där när 

det behöver stöd och tröst. I vissa fall har de blivit avvisade och i andra fall blivit tröstade, 

och de kan inte själv reglera samspelet med föräldern. Dessa barn upplever en osäkerhet och 

vill ofta inte lämna föräldern. I främmandesituationen har dessa barn ständig uppmärksamhet 

på modern och de blir väldigt stressade när hon lämnar rummet. De har också svårt att tröstas 

när hon återkommer. När barn med ett ambivalent anknytningsmönster blir vuxna har de ofta 

ett mindre förtroende för sin egen förmåga, det vill säga en lägre självkänsla. Ett annat 

problem i samspelet med omsorgspersonen, som kan leda till ambivalens hos barnet, är när 

föräldern är stressad och samtidigt överinvolverad i barnet. Om en omsorgsperson inte kan 

släppa sitt barn och låta det leka ostört och samtidigt hela tiden visar ängslan i samvaron med 

barnet, minskar inte barnets oro för separationen, trots fysisk närhet till föräldern. Vuxna 

personer med en ambivalent anknytning har en negativ syn på sig själva, men en positiv syn 

till närheten av andra. De karakteriseras av en hög separationsängslan och är ständigt oroliga 

att deras nära ska lämna dem. De har också ett behov av att ständigt bli bekräftade av andra. 

Personer som har en ambivalent anknytningsstil har även en tendens att älta negativa tankar 

om sig själv eller över vad som har hänt i relationer. Eftersom de är väldigt oroliga och känner 

separationsängslan förväntar de sig orealistiskt mycket stöd från sina nära. En negativ 

reaktion kan ses som ett fullständigt avvisande och om de blir lämnade av en partner kan detta 

innebära stora känslomässiga reaktioner hos individen (Sonnby-Borgström, 2008). 

Den otryggt undvikande anknytningsstilen. Barn med otryggt undvikande 

anknytning har ofta upplevt att de blivit avvisade när de behövt stöd och har därför lärt sig att 

klara sig själva. I främmandesituationen visar barnen väldigt få tecken på stress när mödrarna 

lämnar rummet och de ignorerar henne när hon kommer tillbaka. De minimerar sin ängslan 

genom att koncentrera sig på leksakerna och inte uppmärksamma sin omsorgsperson. 

Personer med en otryggt undvikande anknytning kan som vuxna ha svårt att se värdet i nära 

relationer. De har en positiv syn på sig själva, men en negativ syn på andra. Personer med 

denna anknytningsstil känner inget större behov av att ha relationer med andra och ser sig 
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själva som mer oberoende individer. De känner att de vill lösa sina problem själva och 

undviker negativa känslor. De har svårt för när människor kommer för nära och kan beskrivas 

som lite kalla och känslolösa. En försvarsstrategi för personer med undvikande 

anknytningsstil kan vara att använda sig av är intellektualisering. De har även en tendens att 

gömma sig bakom en fasad och känner behov att visa sina talanger då prestationer är viktiga. 

De har på utsidan en låg ångestnivå, men på insidan är de otrygga och ångestfyllda, och de 

upprätthåller sin positiva självbild genom att tränga bort negativa känslor. Vid påfrestande 

eller stressade situationer reagerar de ofta med aggression, men för att undvika sådan ängslan 

skärmar de ofta bort sig från andra människor (Sonnby-Borgström, 2008). 

Den desorganiserade anknytningsstilen. Mary Main identifierade den 

desorganiserade anknytningsstilen då hon 1986 studerade främmandesituationen (Main & 

Solomon, 1990). Anknytningsstilen karakteriseras av en rädsla, där barnet upplever 

vårdnadshavaren som skrämmande istället för en källa till trygghet. Anknytningsstilen är 

väldigt ovanlig och har ett starkt samband med brist i omsorgen. I främmandesituationen visar 

barnen organiserade beteenden som verkar motsägelsefulla. I observationen ser man att 

barnen är väldigt stressade, samtidigt som de undviker sin förälder. När föräldern åter 

kommer in i rummet uppträder dessa barn avvikande, till exempel genom att gömma sig 

bakom händerna eller föremål i rummet, eller förfrysa i sina rörelser (Broberg et al., 2006). 

De vuxna som har en desorganiserad anknytningsstil har en negativ syn både på sig 

själv och andra. De har en hög ångestnivå och svårt att hantera sitt negativa emotionella 

tillstånd, vilket ger en inre smärta. De är rädda för att bli avvisade och oroar sig för detta om 

de känner att de kommer nära andra. Eftersom de saknar förtroende, och är rädda att bli 

lämnade, kan de ha stora problem i nära relationer. De har svårt att öppna upp sig för andra 

människor och svårt att anpassa sig samt saknar strategier för att minimera sin ängslan. De 

kan också ha väldiga humörsvängningar och svårigheter att kontrollera sina känslor, och styrs 

därför ofta av impulser (Sonnby-Borgström, 2008). 

Barnuppfostringsstilar. Eftersom tidigare erfarenheter med föräldrar ligger till grund 

för studien av främmandesituationen kan Baumrinds barnuppfostringsstilar kanske ge en 

förklaring till barnens olika beteenden gentemot sina föräldrar vid observationen. Då 

anknytning bland annat formas efter föräldrarnas förmåga att uppmärksamma och svara på 

sina barns behovssignaler (Broberg et al., 2008), säger Baumrinds stilar mycket om hur 

föräldrar bemöter sina barn, som i detta fall kan ha påverkat resultatet i 

främmandesituationen. 
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Baumrind tog fram tre av barnuppfostringsstilarna efter observationer av barn 

tillsammans med föräldrar (Baumrind, 1971). Maccoby och Martin utvecklade senare 

ytterligare en stil (Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts & Dornbusch, 1994). Det som skiljde 

dessa stilar åt var några funktioner som var mer eller mindre effektiva i de olika typerna av 

uppfostran av barnen; acceptans och engagemang, kontroll och tillåtelse till autonomi. Dessa 

skillnader resulterade i barnuppfostringsstilarna auktoritativ, auktoritär, tillåtande och likgiltig 

(Berk, 2012). 

 Den auktoritativa uppfostringsstilen. En auktoritativ uppfostringsstil präglas av 

värme, acceptans och uppmärksamhet gentemot barnet. Då barnets behov hamnar i fokus ses 

denna stil som den mest fördelaktiga av de fyra och främjar en närhet mellan förälder och 

barn. Men föräldrarna följer inte enbart barnets önskningar, utan ställer även rimliga krav på 

sina barn utifrån deras utvecklingsnivå och motiverar även dessa krav. Detta kan förstås som 

en del av att ha god kommunikation med barnen eftersom de då vet varför föräldrarna begär 

något visst av dem. Föräldrar med denna uppfostringsstil tillåter sina barn att frigöra sig mer 

på olika områden ju äldre de blir genom att de får ta fler egna beslut (Baumrind, 1971; Berk, 

2012). 

Den auktoritära uppfostringsstilen. Föräldrar med den auktoritära uppfostringsstilen 

är kalla och utnyttjar sin maktposition genom att ständigt bestämma över och kontrollera sina 

barn. De som har denna uppfostringsstil använder sig ofta dessutom av psykologisk kontroll, 

vilket innebär att de kan hålla tillbaka sin kärlek från sina barn om de till exempel uppfört sig 

på ett icke önskvärt sätt (Baumrind, 1971; Berk, 2012). 

Den tillåtande uppfostringsstilen. Den tillåtande uppfostringsstilen präglas av ett 

passivt och oengagerat föräldraskap, om än varmt och accepterande. Dessa föräldrar ställer 

inga krav på sina barn och möjliggör för barnen att bestämma själva, vilket även kan innebära 

att de tar beslut de inte är redo att ta (Baumrind, 1971; Berk, 2012). 

Den likgiltiga uppfostringsstilen. Föräldrar med den likgiltiga uppfostringsstilen 

utövar inte någon kontroll över barnet, och ger inte barnet en möjlighet att lära sig hur man 

för sig i världen. Föräldrarna bryr sig inte om barnets önskningar. I extremfall försummar 

dessa föräldrar sina barn. Denna barnuppfostringsstil beror oftast på att föräldrarna är 

deprimerade, eller har andra problem i livet som tar fokus från barnet då de inte har ork att ta 

sig an det (Berk, 2012). 

Beroende på vilken uppfostringsstil föräldrarna haft blir barnen mer eller mindre 

trygga, lyckliga och ansvarstagande. Barn till föräldrar som haft en auktoritativ 

uppfostringsstil är de mest trygga och självsäkra, medan de föräldrar som varit auktoritära 
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bidrar till osäkra barn som är prestationsinriktade (Berk, 2012). Dessa skillnader i barnens 

självsäkerhet och trygghet skulle även kunna förstås som anknytning eftersom de tryggare 

barnen har haft föräldrar som funnits där för dem och varit accepterande, vilket även är en 

förutsättning för att utveckla ett tryggt anknytningsmönster. 

De tryggaste och lyckligaste barnen, enligt Baumrind, har haft föräldrar med den 

aukoritativa uppfostringsstilen (Berk, 2012). Detta kan liknas vid de resultat som visat att de 

med trygg anknytning är lyckligare än de med undvikande och ambivalent anknytning 

(Bayrami et al., 2012). Anledningen till att de är lyckligare är för att de har en mer positiv syn 

på sin tillvaro, tolkar världen som en säker plats samt att de är mer villiga än de med något av 

de otrygga anknytningsmönstren att kommunicera. Just viljan att kommunicera bidrar till att 

de har bättre fungerande relationer, vilket även det påverkar deras upplevda lycka och 

tillfredställelse med livet (Bayrami et al., 2012; Diener & Seligman, 2002; Veenhoven, 2014). 

Synen på andra relationer 

En studie av Hazan och Shaver (1987) kom fram till att den starkaste prediktorn 

gällande vuxenanknytningsmönster var människors syn på kvaliteten på relationen till vardera 

förälder samt hur man såg på föräldrarnas relation med varandra. De med trygg anknytning 

beskrev relationen till och mellan föräldrarna som varmare än de med ambivalent eller 

undvikande anknytning. De med otrygg undvikande anknytning var de som beskrev sina 

föräldrar som kallast och mest avvisande. 

Trots att anknytningsmönster i barndomen verkade påverka senare relationer, och till 

viss del upprepa sig, menade Hazan och Shaver att det inte innebär att anknytningsmönstret 

måste förbli detsamma genom hela livet. Alla relationer vi blir en del av under livet (familje-, 

vänskaps- och kärleksrelationer) bidrar till personlig utveckling. Relationer är dessutom 

komplexa då flera personer ingår och därmed reagerar på varandra, vilket kan innebära att 

man har olika anknytningsmönster beroende på relation (Hazan & Shaver, 1987). Caron med 

forskarkollegor ansåg att anknytningsmönster till vänner och partners liknar varandra mer än 

det anknytningsmönster man har till sina föräldrar. De menade att detta kan bero på att 

vänskaps- och kärleksrelationer är självvalda och jämlika, till skillnad från relationen till ens 

föräldrar (Caron, Lafontaine, Bureau, Levesque & Johnson, 2012) 

En anledning till att anknytningsmönstret för många inte förändras kan bero på att de 

erfarenheter vi har påverkar vår syn på oss själva och andra, vilket vi sedan bekräftar genom 

att leva det liv vi tror vi är värda. Det kan alltså bli en ond cirkel för de med otrygg 

anknytning (Hazan & Shaver, 1987). 
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Einav (2014) undersökte hur en persons erfarenhet av anknytning till föräldrar, 

föräldrarnas kvalitet i sitt föräldraskap samt hur man ser på sina föräldrars relation influerar 

ens förhoppningar på intima relationer. Hennes resultat visade att de personer vars föräldrar 

ansågs ha en god relation till varandra och till respondenten själv blev relationsförebilder för 

barnens egna kärleksrelationer. I de fall då föräldrarna ansågs vara sämre på relationer visade 

det sig dock att respondenterna ändå hade högre förhoppningar för sina egna framtida 

relationer. Detta resultat kan förstås som att barnen önskar sig mer positiva framtidsutsikter 

och inte vill nöja sig med den typ av relation som föräldrarna haft. Då verkar det snarare vara 

ett mål att inte leva som föräldrarna gjort; att deras relation är en mall för en icke önskvärd 

kärleksrelation. 

Vuxenanknytningsintervju 

Main fick idén till en vuxenanknytningsintervju då hon utförde en longitudinell studie 

med barn om deras anknytningsmönster. Hon intresserade sig för om det kunde vara 

föräldrarnas anknytningserfarenheter som låg till grund för deras barns anknytning. Main är 

inspirerad av Bowlby i utformandet av intervjun. Bowlby menar att det är internaliserade 

tidigare relationer som påverkar senare relationer; ens egen relation till föräldrarna under 

uppväxten har effekt på relationen med sina egna barn (Holmes, 2014). 

Vuxenanknytningsintervjun möjliggör mätning av anknytning hos vuxna (Broberg et 

al., 2008; Wallin, 2007). Intervjun skapades i första hand för att undersöka föräldrars 

arbetsmodeller och syn på anknytning samt om det stämde överens med deras barns resultat i 

främmandesituationen (Holmes, 2014). 

Genom vuxenanknytningsintervjun kunde Main undersöka om föräldrarnas egen 

uppväxt påverkade deras förmåga att vara lyhörda för, och kapabla att svara på, sina barns 

signaler (Broberg et al., 2008; Holmes, 2014). Intervjumetoden innebär till största del att man 

ber respondenterna se tillbaka på sin uppväxt. När de svarar blir de tvungna att både beskriva 

och samtidigt reflektera över sina erfarenheter. Anknytningsintervjuns mål är att tyda om det 

som berättas är sammanhängande eller motsägelsefullt. Om det till exempel råder diskrepans 

mellan hur en förälder beskrivits och de belägg som finns för att stärka dessa ord kan man 

tyda hur pass sammanhängande berättelsen är (Broberg et al., 2008; Holmes, 2014; Wallin, 

2007).  

Det Main ansåg vara ett koherent samtal uppfyller de fyra principer för ett 

konstruktivt samtal som lingvistikfilosofen Grice skapat. Dessa fyra principer handlar om 

kvalitet, kvantitet, relevans samt begriplighet. Ett fruktbart samtal ska alltså främst vara 
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sanningsenligt och ge svar på frågor utan att sväva ut i andra ämnen (Broberg et al., 2008; 

Wallin, 2007). 

När det handlar om barndomserfarenheter antas det inte att någon objektiv sanning 

gällande barndomen ska framkomma under intervjun, utan det som istället undersöks är hur 

personen ifråga har bearbetat sina erfarenheter. Personer kan alltså ha haft en barndom med 

många negativa upplevelser, men om de som vuxna kan hantera dessa och tala om dem kan de 

ha lyckats nå en trygg anknytning sin uppväxt till trots (Broberg et al., 2008). 

De kategorier respondenterna kan organiseras in i utifrån anknytningsintervjuns 

resultat är antingen avfärdande, överdrivet upptaget (likt barnens otrygga 

anknytningsmönster) eller fria autonoma (likt barnens trygga anknytningsmönster). De 

intervjuer som benämns som avfärdande av anknytning är motsägelsefulla eller kan 

åtminstone inte stärka den positiva bild respondenten försöker ge sken av. De förminskar 

dessutom värdet av anknytningsrelationer och påstår ofta att de inte minns det de blir 

tillfrågade om. De som kategoriseras i denna grupp är ofta föräldrar till barn med otrygg 

undvikande anknytning (Broberg et al., 2008; Wallin, 2007). 

Respondenter som tillhör kategorin överdrivet upptagna präglas av att vara just det av 

exempelvis ilska gentemot sina egna föräldrar. De är väldigt känslosamma i sina svar och har 

ofta själv barn med otrygg ambivalent anknytning. Dessa personer verkar inte ha lämnat 

gamla händelser bakom sig, utan känslorna som kommer upp när man talar om händelser från 

barndomen är fortsatt starka (Broberg et al., 2008; Wallin, 2007). 

Föräldrar som däremot har barn med en trygg anknytning kan ofta tala sakligt och 

nyanserat om sina erfarenheter. Även om de varit med om dåliga händelser som små kan de se 

sin egen del i vad som skett eller försöka sätta sig in i hur deras föräldrar hanterat situationen. 

Dessa personers berättelser är sammanhängande och lätta att förstå som utomstående lyssnare 

(Broberg et al., 2008; Wallin, 2007). En person med trygg anknytning har ofta utvecklat 

förmågan att mentalisera väl, vilket innebär att kunna reflektera över sina egna och andras 

underliggande sinnestillstånd som påverkar reaktioner och agerande. Om man får en trygg 

anknytning först senare i livet kan det till stor del bero på denna förmåga (Holmes, 2014). 

När Mains första studerade personer från främmandesituationen följdes upp 19 år 

senare med en anknytningsintervju stämde resultatet överens i över 80 % av fallen, vilket 

innebär att människor ofta behåller det anknytningsmönster de utvecklar i barndomen 

(Wallin, 2007). 

Det är dock inte helt säkert att vuxenanknytningsintervjun mäter vilket 

anknytningsmönster en person haft som barn. Även om en person kan kategoriseras som trygg 
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under barndomen kan hen senare i livet vara med om traumatiserande omständigheter som 

skapar otrygghet som vuxen. Självklart kan även det motsatta ske. Ett barn som varit otrygg i 

sitt anknytningsmönster, men som vuxen lär sig hantera och förstå sina erfarenheter, kan 

övergå till en trygg anknytning istället. Dessa kallas förtjänat trygga (Broberg et al., 2008; 

Wallin, 2007). 

 Många studier visar dock att en människa ofta har samma anknytningsmönster genom 

livet, och även över generationer i en familj (Holmes, 2014; Wallin, 2007). Med detta menas 

att en omsorgspersons känslor för och beteende gentemot sitt spädbarn starkt påverkas av 

personens tidigare personliga upplevelser, speciellt av de personen haft med sina föräldrar 

(Bowlby, 2010). Föräldrar är den främsta bakomliggande orsaken till en persons anknytning. 

Kvaliteten i deras lyhördhet gentemot barnet påverkar anknytningen mycket mer än barnets 

eget temperament. Föräldrar med god mentaliserande förmåga förutspår oftast barn med trygg 

anknytning (Holmes, 2014; Wallin, 2007). 

Relationer ur sociologiska perspektiv 

Som tidigare nämnts bör sociologiska perspektiv beaktas då mänskliga relationer och 

kärlek berörs. Därmed följer ett avsnitt med detta nedan. 

Kärleksstilar. Sociologen John Alan Lee menade att människor har olika sätt att visa 

och tänka angående kärlek. Han identifierade sex olika kärleksstilar, varav fyra kunde kopplas 

till anknytningsmönsterna i Bowlbys och Ainsworths teori (Lee, 1977; Levy & Davis, 1988). 

Eros. Eros är en kärleksstil som karakteriseras av ett letande efter en kärlek vars 

attribut stämmer överens med en inre önskan. Personer med kärleksstilen Eros har en vilja att 

ha nära kontakt med sin kärlek, inklusive sexuell kontakt. De vill gärna se sin partner ofta och 

etablera en djup relation, utan att vara för beroende av sin partner. De är självsäkra i sin 

kärleksrelation. “Typiskt” för personer som har kärleksstilen Eros är att de anser sig ha haft en 

lycklig barndom och kommer ihåg varma relationer med sina föräldrar och syskon. De är redo 

att hitta kärleken, även om de inte aktivt letar efter den (Lee, 1977). 

Denna kärleksstil tillskrivs ofta personer med trygg anknytning, som likt Eros karakteriseras 

av trygghet och positiva förväntningar om förhållanden (Levy & Davis, 1988). 

Ludus. Kärleksstilen Ludus beskrivs som en leksam kärlek, den är mångsidig och 

tillåtande. Graden av engagemang i relationen är låg och de hyser inga svartsjuka känslor. 

Relationerna är ofta kortlivade. De som har kärleksstilen Ludus beskriver sin barndom varken 

som bra eller dålig. De finner sitt nuvarande liv tillfredställande, men är inte alltför 

entusiastiska angående det. De som har denna kärleksstil är inte redo att slå sig till ro ännu 

och det är inte ovanligt att de har flera relationer på gång samtidigt. Personer med Ludus som 
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kärleksstil blir inte heller kära, utan förväntar sig mer att en partner ska passa in i deras 

schema och aktiviteter. Det är alltså viktigt att livet flyter på som vanligt. Ludus präglas av 

försök att komma undan framtida engagemang i relationer, och därför planerar de med denna 

kärleksstil helst inte något med sina partners. Att träffa sin partner mycket är något de 

undviker då de vill avhålla sig från för mycket känslomässig inblandning. De känner väldigt 

lite svartsjuka och sex ses mer som spännande och enkelt än ett tecken på djup kärlek (Lee, 

1977). En otryggt undvikande anknytningsstil korrelerar positivt med kärleksstilen Ludus. 

Båda stilarna beskriver att individen upplever en känsla av obehag vid nära kontakt och 

svårigheter att förlita sig på andra (Levy & Davis, 1988). 

  Storge. Kärleksstilen Storge är baserad på ett gradvis utvecklande av känslor och 

kamratskap. Personer med denna kärleksstil kommer ofta från en säker familjebakgrund. De 

tycker att livet känns bra och att de har pålitliga vänner. Personer med kärleksstilen förväntar 

sig att kärlek kommer vara en utveckling från en djup och god vänskap som så småningom 

kan utvecklas till intimitet och hängivelse. De som har kärleksstilen Storge har ingen speciell 

“typ” de är intresserade av, utan det viktiga är att partnern är trevlig och tillgiven. Att dela 

intressen är det viktigaste och de har ingen högre förväntan på passion. De kan också vara 

ifrån sin partner länge utan att känna oro. Personer med kärleksstilen Storge har ofta en 

distans till att både känna och diskutera djupa känslor. Sexuell kontakt kommer sent i ett 

förhållande som präglas av stilen Storge, och växer gradvis efter en gemensam känsla av 

engagemang och tillit (Lee, 1977). 

Mania. Nästa kärleksstil, Mania, är en beroende, svartsjuk och intensivt känslomässig 

stil karakteriserad av upptagenhet av sin partner. De med denna kärleksstil har ett behov av att 

hela tiden veta att de är älskade. Personer som har stilen Mania visar samma intensitet och 

upptagenhet som en person med Eros kärleksstil, men har samtidigt samma önskan att hålla 

tillbaka känslor och manipulera förhållandet som en person med stilen Ludus. Blandningen 

resulterar i en ambivalent och spänd relation. De som har denna stil beskriver sin barndom 

som olycklig, att de ofta var ensamma och saknade nära vänner. De är oroliga för att bli kära 

och det är inte heller ovanligt att när de blir kära, så är det i någon som de från början ogillade 

(Lee, 1977). De med otrygg ambivalent anknytning, som präglas av sin rädsla för att bli 

avvisade, har ofta denna kärleksstil (Levy & Davis, 1988). 

Agape. Kärleksstilen som Lee kallar Agape är en altruistisk kärlek som ges av en 

person som ser att det är hans ansvar att älska utan villkor. Det är vänligt, omtänksamt och 

styrs mer av omtänksamhet än av kärlek eller lust. Den når sitt fulla uttryck i helt osjälviska, 
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celibata förhållanden (Lee, 1977). Levy och Davis (1988) fann i sin studie att även denna 

kärleksstil korrelerade positivt med en trygg anknytning. 

Pragma. Kärleksstilen Pragma involverar en medvetenhet om vissa egenskaper. 

Utbildning, religion, ålder och andra liknande egenskaper räknas med i jakten efter en partner. 

Personer med kärleksstilen Pragma har en kombination av kärleksstilarna Ludus (kontroll och 

manipulation) och Storge (kamratskap) (Lee, 1977). 

Utvecklingen av relationer. Giddens (1995) beskriver utvecklingen mot en större 

sexuell jämlikhet mellan män och kvinnor i dagens moderna västerländska samhällen. Denna 

accepterade frigörelse för kvinnor på det sexuella planet har i sin tur kommit att påverka de 

relationer som män och kvinnor formar. Då ojämlikheten aldrig har varit lika stor i 

homosexuella relationer går han inte närmre in på hur utvecklingen påverkat dessa relationer. 

Den mer accepterade sexuella emancipationen bidrar till att både män och kvinnor får 

lov att ha historier av romanser med andra partners innan de formar sin egen relation. Denna 

syn medför också att det ses som naturligt för båda kön att kunna vara sexuella, vilket tidigare 

bara var accepterat som man. Kvinnor som inte enbart hade sex med den man de var gifta 

med ansågs i stället abnormala och smutsiga, och därmed inte värdiga att ingå äktenskap med 

(Giddens, 1995). 

Giddens definierar relationer som nära och pågående känslomässiga förhållanden till 

en annan, eller andra. Han menar att den mest eftersträvansvärda relationen idag är den rena 

relationen. Den är självvald och präglas av en intimitet som kräver jämställdhet och respekt 

mellan parterna. Den rena relationen är en sammanflödande kärlek såtillvida att den 

förutsätter ett jämlikt emotionellt utbyte (Giddens, 1995). 

Även om lösa sexuella förbindelser godtas idag är relationsnormen fortfarande 

monogam, vilket förutsätter en sexuell exklusivitet. Men den rena relationen innebär att 

parterna gemensamt bestämmer villkoren för sin relation, vilket skulle kunna innebära att de 

bryter denna norm (Giddens, 1995). Beck (2000) anser att utvecklingen har lett till att kvinnor 

idag förväntar sig jämlikhet i förhållanden och arbetsliv, men att männen inte i samma 

utsträckning har godtagit denna utveckling. Han menar således att jämlikheten i samhället har 

haft en snabb utveckling, men att kvinnors och mäns relationer sinsemellan istället blivit mer 

ojämlika. 

Giddens (1995) belyser hur relationen mellan barn och föräldrar förändrats med tiden 

och att det även här är den rena relationen som är ett mål. Giddens menar att föräldrarnas 

uppgift att vara lyhörda för barnens behov är ett relativt nytt fenomen och att maktobalansen 

mellan vuxna och barn i en familj idag inte är lika tydlig. Det finns dock toxiska föräldrar, 
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vilka Giddens menar på olika sätt inte respekterar sina barn. Till exempel att de inte finns där 

för barnen eller att de med allt sin makt vill kontrollera dem, psykiskt och/eller fysiskt. De 

barn som växer upp med toxiska föräldrar kan senare i livet få svårt att närma sig andra 

människor känslomässigt (Giddens, 1995). 

Johansson och Lalander (2013) menar att vi idag lever i en psykologisk tidsålder. 

Detta innebär att det nu snarare riktas fokus på den enskilda individen än på 

samhällsstrukturer för att förklara problematik i tillvaron. Vi har blivit vana att utgå från oss 

själva. Illouz (2014) anser att vårt samhälle genomsyras av den Freudianska kulturen, där 

sexuell attraktion har att göra med tidiga erfarenheter och att förväntningar på 

kärleksrelationer grundas i relationen till föräldrarna. Hon menar alltså att vanliga och 

kollektiva erfarenheter idag förklaras med störda eller omogna psyken. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan anknytningsteori och 

kärleksrelationer hos en grupp vuxna individer. På vilket sätt påverkas senare 

kärleksrelationer av relationen till omsorgspersonerna i barndomen? Finns ett upprepande 

relationsmönster genom livet eller ej? 

Frågeställningarna lyder: 

 Hur förstår respondenterna själva hur deras relationer till omsorgspersonerna 

påverkat dem och deras egna senare relationer? 

 Finns det i respondenternas utsagor ett generellt relationsmönster från barndomen till 

senare relationer i livet? 

 Kan olika beteenden i respondenternas kärleksrelationer förknippas med hur deras 

relationer såg ut till omsorgspersonerna? 

Utifrån den sista frågeställningen tar vi upp intressanta teman som berörs under 

intervjuerna. 

Förhoppningen är att studien ska belysa hur omsorgspersonernas handlingar gentemot 

sina barn kan komma att påverka barnen och deras senare relationer. Genom att bidra till en 

större medvetenhet kring hur föräldraskapet kan få långvarig effekt hos barnen skulle kanske 

barnens behov få det utrymme som krävs för att leda till trygga och lyckliga individer.       
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Metod 

Instrument 

Denna studie grundade sig på semistrukturerade intervjuer och en enkät om 

kärleksstilar. 

Kvalitativ ansats. Undersökningen var fenomenologisk i egenskap av att vi genom 

intervjuer ville få tillgång till deltagarnas tankar och känslor kring både barndoms- och 

kärlekserfarenheter och hur de skapat mening av dessa (Willig, 2013). Vi valde en kvalitativ 

ansats då det kunde ge oss en djupare förståelse för hur människor fungerar och ser på sin 

verklighet, vilket är av intresse inom det psykologiska fältet. Genom att ta del av tankar och 

upplevelser kunde vi få information om den egna förståelsen. 

Intervju. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer grundade sig i att det är en 

relativt öppen intervjuform som tillåter respondenten att leda in samtalet på personliga 

erfarenheter och tankar. De planerade frågorna såg till att de teman som undersöktes berördes, 

men respondentens svar formade olika följdfrågor. Svaren bidrog därmed till vitt skilda 

intervjuer, både tidsmässigt och sett till vad som kom upp under intervjuerna (Bryman, 2012). 

Den semistrukturerade intervjun bestod av 23 planerade frågor (se bilaga 2). Den 

inspirerades av Mains vuxenanknytningsintervju i den mån frågorna berörde barndomen och 

relationen till föräldrarna. Frågor som ställdes för att försöka kunna tyda om respondenternas 

relation till omsorgspersonerna under barndomen präglades av trygghet eller otrygghet 

handlade exempelvis om hur man skulle beskriva sin relation till vardera omsorgsperson och 

hur de hanterat vissa känslor och situationer. För att vidare undersöka hur respondenterna såg 

på kärlek generellt och deras egen erfarenhet av kärleksrelationer lades det till frågor rörande 

detta. Dessa frågor gällde till exempel hur man skulle beskriva sig själv som partner och om 

kärleksrelationer var någonting önskvärt för dem. Vi ville även få information om vilka tankar 

deltagarna själva hade gällande hur deras barndom påverkat dem och andra relationer senare i 

livet, därmed ställdes även frågor om detta. Frågorna som berörde kärlek och relationer 

ställdes för att försöka få en bild av vilken kärleksstil respondenten kan tänkas ha enligt Lees 

teori. Frågorna användes även som komplement till enkäten för att få mer djupgående svar 

gällande vissa typiska fenomen som kopplas till de olika kärleksstilarna än de skattade svar 

som enkäten erbjuder. Då Lee (1977) ansåg att den kärleksstil man tillskrivs kan kopplas till 

om man haft en bra, medel eller mindre bra uppväxt fanns även denna fråga med i 

intervjumanualen. 

Enkät. För att utforska vilken kärleksstil respondenterna har använde vi oss av Love 

Attitudes Scale (se bilaga 3). Vi valde att använda oss av den ursprungliga engelska enkäten 
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då vi inte hittade någon svensk version av den och var rädda att mista essensen i enkäten om 

vi själva översatte den. Valet grundade sig även på att vår målgrupp är kunnig i engelska och 

att det därmed inte var tvunget att vara en svensk enkät. 

Enkäten undersökte deltagarnas erfarenheter och tankar om kärlek. Den bestod av 42 

påståenden där deltagarna skulle självskatta huruvida ett påstående stämde in på deras 

erfarenheter. Likertskalan var graderad från 1 till 5, där 1= “Stämmer helt”, 2= “Stämmer 

delvis”, 3= “Neutral”, 4= “Stämmer delvis inte” och 5= “Stämmer inte alls”. Deltagarna blev 

instruerade i att svara på frågorna med sin nuvarande partner i åtanke. Om deltagaren inte 

hade en partner för tillfället, skulle personen svara med deras senaste partner i åtanke. Om den 

deltagande aldrig hade haft ett förhållande instruerades personen att svara utifrån vad den tror. 

Teman som berörs i enkäten är bland annat svartsjuka, sexualitet, hur man hanterar uppbrott 

och om man sätter sin partners lycka före sin egen. 

Deltagare 

Undersökningen bestod av sju deltagare, sex kvinnor och en man. I uppsatsen valde vi 

att använda oss av det könsneutrala pronomenet hen på grund av detta, men också i syfte att 

ytterligare avidentifiera deltagarna. Två av deltagarna hade viss kunskap om psykologi sedan 

tidigare, en på grund av studier inom det samhällsvetenskapliga fältet och den andra efter att 

ha gått i terapi. Av deltagarna studerade sex och två arbetade. 

Deltagarna var mellan 23 och 31 år gamla. Urvalet baserade sig på att deltagarna 

skulle ha flyttat från sina föräldrar och tagit steget in i vuxenlivet. Anledningen till detta urval 

var för att vuxna troligen fått ett bredare perspektiv på sin barndom och samlat på sig 

kärlekserfarenheter av olika slag.     

De medverkande valdes ut genom ett snöbolls- och bekvämlighetsurval (Bryman, 

2012). Dessa urval berodde främst på att det var problematiskt att hitta villiga deltagare till 

studien då intervjun behandlade personliga ämnen. Deltagarna fick vi kontakt med genom 

gemensamma bekanta. Då det var individuella tankar och erfarenheter vi ville få tillgång till 

och synliggöra ansåg vi inte att ett slumpmässigt urval krävdes. 

Dataanalys 

Vid analysen av de två första frågeställningarna inspirerades vi av IPA, vilket innebär 

en tolkning av respondenternas berättelser om sina erfarenheter (Willig, 2013). Denna typ av 

dataanalys resulterade i ett grundligt arbete med intervjuerna. Både sett till att 

transkriberingarna, bland annat, tog med skratt och längre pauser som skedde under 

intervjuerna, samt att alla transkriberingar lästes igenom ett flertal gånger av oss båda och att 
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vi diskuterade dessa gemensamt. Detta för att minska risken att vi missade något som kunde 

vara viktigt för eller motsade resultatet (Willig, 2013).  

IPA som arbetsprocess innebär generellt att ett antal steg följs för att hitta teman i 

intervjuer (Willig, 2013), i denna studie har dock IPA främst använts som inspiration för att 

på ett utförligt sätt kunna sätta oss in i och tolka vardera respondents erfarenheter och 

verklighet samt hur de gjort mening av dessa. 

Utifrån den tredje frågeställningen inspirerades vi av en tematisk analys. Denna analys 

utgick från att vi till viss del genomförde en deduktiv tematisk analys eftersom de tre första 

teman, svartsjuka, bekräftelsebehov och bekväm med att prata om framtiden, var av intresse 

redan då intervjumanualen skapades med teorier och tidigare forskning som vägledning 

(Willig, 2013). Just dessa teman undersöktes för att studera om de kunde förstås utifrån 

respondenternas beskrivningar av sina barndomsrelationer. 

Procedur 

Intervjuerna genomfördes enskilt då vi tänkte att två intervjupersoner skulle kunna 

påverka respondenterna och intervjun negativt. Tanken var att respondenten skulle kunna bli 

mer obekväm med två intervjupersoner, vilket i sin tur kunde påverka svaren vi fick. Vi 

utförde tre respektive fyra intervjuer vardera. Intervjuerna spelades in för att sedan 

transkriberas. Anledningen till att intervjuerna spelades in är att kvaliteten på intervjun kan 

påverkas om man för anteckningar, då intervjuledaren måste ha delad uppmärksamhet och 

snarare fokuserar på att anteckna än att lyssna (Aspers, 2011). I efterhand lyssnade vi på 

intervjuerna tillsammans, eftersom den som inte var med vid intervjun skulle kunna uppfatta 

någon nyans som intervjuaren själv inte reflekterat över. Dessa tillfällen kunde även ses som 

möjligheter till att utveckla intervjutekniken till de kommande intervjuerna då vi kunde ge 

varandra råd. En första intervju som inte tagits med i uppsatsen utfördes dessutom som 

testintervju för att se om den intervjumanual som tagits fram bestod av frågor som var tydliga 

och om de verkligen lyckades undersöka det som önskades. 

Intervjuerna varade mellan 40 och 80 minuter. Varje intervju avslutades med att 

respondenterna fick fylla i enkäten om kärleksstilar. Dessa möten skedde på stillsamma 

platser, som hemma hos respondenten själv eller den som intervjuade och i ett fall i ett rum på 

Lunds Universitet, för att lyckas spela in intervjuerna utan störande ljud i bakgrunden. Efter 

det att intervjuerna ägt rum transkriberades de. Vi valde att transkribera de intervjuer vi själva 

genomfört då denna process ofta ger intervjuledaren nya tankar och idéer som kan vara 

användbara till nästkommande intervjuer (Aspers, 2011). Samtliga intervjuer genomfördes 

under en vecka och transkriberingen fortsatte veckan därpå. 
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Svaren från enkäten sammanställdes för att kategorisera respondenterna till en 

kärleksstil. Den kärleksstil som hade minst antal poäng var den kärleksstil som respondenten 

tillskrevs som mest (Hendrick & Hendrick, 1986). Då bara fyra av de sex kärleksstilarna 

anses ha ett samband med anknytningsmönster var dessa av störst intresse. Enkätresultatet 

jämfördes sedan med de svar intervjun gett och vi undersökte då om vi kunde se ett mönster i 

hur de beskrivit sina relationer till föräldrarna som barn och kärleksrelationer som vuxna eller 

ej. Även om mycket av den tidigare forskning som tas upp i teoridelen berör anknytningsteori, 

fanns det i denna studie inga instrument för att tyda deltagarnas anknytningsmönster. Vid 

analys av deras intervjuer kom därför fokus att ligga på hur de beskrev sin barndom, om den 

tycktes vara trygg eller otrygg. 

När intervjuerna transkriberats tittade vi tillsammans på dem för att besvara 

frågeställningarna. Utifrån respondenternas svar på den tredje frågeställningen tog vi sedan 

fram teman som var intressanta uttryck i deras relationer till andra. 

Efter analys av materialet återkopplade vi till respondenterna för att få bekräftat från 

dem om vi gjort deras historier rättvisa samt om vi förstått deras känslor kring deras 

erfarenheter och hur de gjort mening av dessa. 

Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade vår studie funderade vi en del kring vilken påverkan studien skulle 

kunna ha på de deltagande då frågorna behandlade personliga ämnen som barndom och 

relationer, vilket en del kanske inte är helt bekväma att prata om i en intervjusituation. Vi 

gjorde en avvägning av möjliga risker i studien och tittade sedan på Vetenskapsrådets 

riktlinjer för att uppfylla informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Alla deltagare fick vetskap om studiens syfte innan de ställde upp på intervjuerna 

genom att skriva på ett informerat samtycke (se bilaga 1)(Willig, 2013). Vid det tillfället gavs 

deltagarna möjlighet att ställa frågor som kunde komma upp i samband med att de fick 

information om intervjuprocessen och vad den skulle resultera i. De deltagande visste att de 

inte förband sig att medverka trots att de skrivit under det informerade samtycket, samt att de 

hade rätt till att avbryta sin intervju när de ville. De blev också informerade om att deras 

berättelse kommer vara anonym då vi avidentifierar dem. Vi gav även ut våra mailadresser för 

att deltagarna skulle veta var de skulle vända sig om de hade frågor vid något senare tillfälle 

eller ville ta del av vår slutgiltiga uppsats (Willig, 2013). 

Intervjuerna spelades in i iPhones Röstmemon-applikation utan att vara uppkopplat 

mot iCloud för att minimera risken att andra hade tillgång till inspelningarna. Så fort 
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intervjuerna transkriberats överfördes inspelningarna till en extern hårddisk. Filerna kommer 

att raderas därifrån så fort uppsatsen blivit godkänd. 

          Under transkriberingsarbetet avidentifierades respondenterna i den utsträckning att det 

bara skulle vara de själva och vi som kunde koppla deras berättelser till de specifika 

deltagarna. Avpersonifieringen innebär att respondentens namn, kön, ålder och andra 

personliga data inte finns tillgängliga för läsaren. 

En fråga från Mains ursprungliga vuxenanknytningsintervju valdes att inte tas med i 

vår intervjumanual av etisk hänsyn, trots att den kunde bidra med en större förståelse för hur 

pass otrygg respondenternas uppväxt hade varit. Frågan gällde om någon i den intervjuades 

familj blivit utsatt för övergrepp. Valet att inte ta med denna fråga var för att vi inte ville 

försätta varken oss själva eller den intervjuade i den jobbiga situation som skulle kunna 

uppstå om hen eller någon närstående varit med om detta. Främst för att vi själva inte är 

utbildade att hantera ett så svårt samtal, men även för att respondenten kanske inte egentligen 

vill prata om det men känt sig tvungen i rollen som intervjuad. 

Valet att avsluta intervjun med en enkät berodde bland annat på att de teman som tas 

upp i Love Attitudes Scale berör ämnen som sexualitet och engagemang i relationer, vilket vi 

antog att vi skulle få mer sanningsenliga svar på i enkäten än i intervjun. Detta främst på 

grund av social önskvärdhet, som ofta förekommer när det gäller privata ämnen som 

sexualitet (van de Mortel, 2008). Social önskvärdhet är när deltagare i undersökningar vill 

handla efter hur de tror att forskaren vill att de ska handla. Vetskapen om att de är studerade 

kan påverka utsagan, då de vill vara bra deltagare (Orne, 1962). Bedömningen gjordes att 

social önskvärdhet med stor sannolikhet kan ske i både enkät- och intervjuform, men att 

enkäten kanske skulle underlätta något då den är mer privat och inte krävde att deltagarna 

skulle utveckla sina svar. Den sociala önskvärdheten i detta fall hade till exempel kunnat 

innebära att den intervjuade inte ville erkänna att den hellre vill ha lösa förbindelser med flera 

personer än leva efter den rådande tvåsamhetsnormen (Weaver & Woollard, 2008). 

För att respektera respondenternas konfidentialitet valdes det i vissa fall att inte 

använda deras direkta citat, eftersom informationen skulle kunna riskera att avslöja deras 

identitet (Willig, 2013). I de fall skrevs deras svar om med våra egna ord. Även då 

respondenterna gav tydliga exempel på ett upprepat relationsmönster var vi sparsamma med 

jämförande citat från samma respondent eftersom det kunde bli för mycket individuell 

information. I dessa fall har relationsmönstret beskrivits med våra ord och ett förtydligande 

citat bifogats. 
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Validitetsdiskussion 

Vid analys av data från kvalitativ metod skiljer sig detta från kvantitativ då kvalitativ 

data sällan har färdiga analysmodeller. Detta medför att vi som gör studien i större 

utsträckning utvecklar egna analysverktyg och strategier (Ahrne & Svensson, 2013). I detta 

fall vägleddes vi av frågeställningarna i arbetet med att utforma studien samt i analysen av 

materialet. Det var frågeställningarna som låg till grund för att vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, och vilka frågor som ställdes under 

dessa intervjuer. Materialet från intervjuerna gav sedan de svar vi från början ville studera. I 

kvalitativa studier råder validitet om man faktiskt undersöker det som åsyftats undersökas 

(Willig, 2013), vilket vi strävade efter att lyckas med i denna studie. 

I kvalitativa metoder, och vid utförande av intervju, är det viktigt att tänka på 

forskarens roll i studien. Här kan man till exempel tänka på intervjuareffekter, det vill säga 

hur intervjuarens sätt att formulera frågor, följdfrågor och reaktioner kan påverka intervjun. 

Att försöka minimera dessa effekter var viktigt för studiens validitet (Ahrne & Svensson, 

2013). Då vi var två som genomförde intervjuer försökte vi minimera intervjuareffekten 

genom att lyssna på varandras intervjuer för att lära av varandra. Den intervjuareffekt vi inte 

kunde minimera var den som kom ur att en semistrukturerad intervju tillåter olika följdfrågor. 

Respondenternas utsagor styrde vilka följdfrågor som ställdes. Dessvärre finns i intervjuer 

problemet med vad en utsaga egentligen betyder. Man kan inte ta för givet att människor gör 

vad de säger (Ahrne & Svensson, 2013). 

Att återkoppla till deltagarna för respondentvaliditet var vår största källa till validitet. 

Om de höll med om vår analys av deras svar så stärkte det att vi förstått vad de menat med 

vad de sagt och hur de gjort mening av sina erfarenheter. Denna form av validitet skulle 

innebära att deras individuella sanning stämde i vår studie, istället för den generella sanning 

som eftersträvas i kvantitativa studier (Willig, 2013; Bryman, 2012). 

En validitetsbrist i studien var att vi försökte efterlikna vuxenanknytningsintervjun, 

men inte lyckades med det. Detta på grund av att en komplett vuxenanknytningsintervju 

kräver utbildning samt att man använder sig av flera skalor för att analysera materialet 

(Broberg et al., 2008; Holmes, 2014; Wallin, 2007). Då vi inte hade denna kunskap kunde vi 

inte analysera våra intervjuer exakt som den klassiska vuxenanknytningsintervjun kräver. 

Vad som också kunde påverka våra respondenters utsagor var tidpunkten då de blev 

intervjuade. Intervjutillfället hade kunnat äga rum direkt efter ett bråk eller en försoning med 

en partner eller förälder, vilket i så fall hade kunnat påverka respondentens tillfälliga 

inställning till denna person. Om någon till exempel är nykär kan det försköna utsagan vid 
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intervjun, då första perioden i ett förhållande karakteriseras av mycket passion och 

upprymdhet (Garcia, 1998). Skillnaden mellan att vara nykär och att ha varit med en person 

länge, och sett dess brister, kan påverka jämförbarheten mellan intervjuer. 

Resultat 

Samtliga respondenter hade varit eller var i kärleksrelationer. 

Hur förstår respondenterna själva hur deras relationer till omsorgspersonerna påverkat 

dem och deras egna senare relationer? 

En av respondenterna sammanfattade hur hen såg på vad som särskilt haft påverkan 

under barndomen: 

“Hmm, svårt.. Tänkte att, åh gud vad svårt. Svårt att välja någon grej eller så, utan det jag 

vet det jag vet alltid har varit sådär jobbigast och då tänker jag också att det är det som har 

påverkat mig mest så har det varit separationer och sådär pappa och mammas nya män, 

mammas nya män, hehe. Nämen liksom det att det blev ju liksom ändå.. Ett par gånger under 

barndomen liksom ändå pappas och sen mammas man efter honom och.. Så jo, det känner jag 

ändå att det är definitivt det som har påverkat mig mest. Ehm.. Såhär för det var traumatiskt 

för mig också och jag känner att jag har gått igenom de här grejerna som barn när jag ser 

det som vuxen att jag gick också igenom det här och jag kände alla de här känslorna och.. 

Mm. Så det måste det vara.” 

Just de separationer som nämndes återkom ofta i hens berättelser, och hen kopplade 

ofta dessa separationer till den oro och otrygghet hen idag upplever i sin vardag och sina 

relationer. Personen menade även att erfarenheterna av föräldrarnas separationer påverkat att 

hen haft svårt att känna tillit i sina egna kärleksrelationer. Hen beskrev att erfarenheterna av 

separationer påverkat att hen upplever en ond cirkel i sina egna kärleksrelationer; att allting 

hade kunnat kännas bra i relationerna om hen inte låtit sig påverkas av sina erfarenheter, men 

erfarenheterna tillåter hen aldrig att uppleva det tryggt och bra i relationerna. 

Detta är en beskrivning från en annan respondent om hur relationen till föräldrarna 

fortsatt påverkar hen idag: 

“Eh.. Det var en stor fråga, hehe. Eh. Säkert jättemycket, frågan är hur. Hmm, jag tror att det 

här med att man kanske inte pratar om så känsliga grejer har präglat mig ganska mycket.. 

Och att det, ja, att det är svårt att prata om saker, som ja, känsliga saker är väldigt svårt att 

prata om.” 

Hen menade att det är föräldrarnas uppfostran som i princip lärt hen att inte tala om 

känslor. Detta trodde hen kanske grundade sig i ett behov hos föräldrarna att skydda sina barn 
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från vissa saker. Personen sade att rädslan för att tala om känsliga och personliga ämnen hade 

följt med hen in i senare relationer, även om detta är något hen försöker bli bättre på att prata 

om idag. 

En respondent berättade om sin familj där mamman beskrevs som dominant och 

pappan väldigt passiv. Hen upplevde också att pappan hade svårt att säga emot mamman, 

vilket ibland uppfattades som att han var rädd för henne. Personen beskrev relationen hen och 

mamman emellan som en kritiserande relation. Hen upplevde att mamman var självcentrerad 

och hade svårt för att lyssna, och att hon främst var kärleksfull och vårdande vid sjukdom 

under barndomen. Respondenten menade att hens barndomserfarenheter främst har påverkat 

personliga egenskaper samt hur hen är i relationer till andra. Personen sade också att 

föräldrarnas relation har påverkat förhoppningarna på en egen framtida kärleksrelation. Hen 

berättade: 

“Hur man ska vara mot varandra i en relation kanske är lite raka motsatsen mot hur dom var 

mot varandra.” 

En annan respondent beskrev sin barndom som väldigt lycklig med varma relationer till sina 

föräldrar, vilket hen menade har påverkat hur hen är mot andra. Respondenten sade, till 

skillnad från respondenten ovan, att hens föräldrars relation och föräldraroll är något hen 

eftersträvar. Relationerna i familjen sågs för personen som en förebild för hur hen vill ha det. 

Personen förklarade: 

“Just relationen i sig har väl gjort att det är någon relation jag vill eftersträva med mina 

barn, om jag någonsin får några barn. Att jag vet, hur det är att växa upp i ett kärleksfullt 

hem. Jag har ju sett relationen mellan dom, alltså mamma och pappa, de vill man ju 

eftersträva med en partner sen.” 

Under en intervju berättade en respondent om hur familjen lade vikt vid att 

upprätthålla en fin fasad utåt och präglades av könsnormer. Personen upplevde det som att 

hen var tvungen att leva upp till den person föräldrarna önskade att hen skulle vara. 

Föräldrarna beskrevs som distanserade och respondenten kände sig sviken av sina föräldrar. 

När vi frågade om hur hen trodde att relationerna till sina föräldrar hade påverkat den hen är 

idag svarade respondenten: 

“Jag tror främst, att jag hade nog kunnat komma så mycket längre om jag inte hade haft så 

många år av att förtränga saker eller bara tvinga mig själv att vara deras lilla mall av tyst söt 

flicka. För jag har fortfarande ganska svårt för att få nya relationer eller liksom, jag litar inte 

på människor för fem öre. Alla sånna saker, jag känner att det har hämmat min personliga 

utveckling väldigt mycket.” 
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När vi frågade vidare om hur hen resonerade kring att relationen till föräldrarna haft 

påverkan på senare relationer till andra sade respondenten: 

“Jag har aldrig sett hur en relation kan se ut. Så då har jag ingen aning, jag har haft 

jättesvårt med kompisrelationer och romantiska förhållanden. Och hålla min egen 

självrespekt också, och sätta mina gränser och lita på någon annan.” 

En av respondenternas föräldrar skiljde sig då hen var i lågstadieåldern. Båda 

föräldrarna hittade några år därefter nya partners, varav en av dessa partners själv hade egna 

barn. Respondenten flyttade till en annan del av Sverige då den ena föräldern hade hittat 

kärleken där. Detta, menade respondenten, har påverkat hen till att bli mer utåtriktad då hen 

hade blivit försatt i många främmande situationer i barndomen, till exempel att börja i ny 

skola och blivit en del av nya familjekonstellationer. 

Personen tog också upp att hen förlorade kontakten med en av sina föräldrar under 

tonåren. Hen kopplade själv detta, samt föräldrarnas skilsmässa, till att hen idag har väldigt 

svårt att säga hejdå och göra slut, och är rädd för att förlora folk. Respondenten tog under 

intervjun också upp att hen alltid känt att hen haft något att bevisa för sin pappa. Hen 

förklarade: 

“Med han har jag alltid känt att jag har något att bevisa för honom. Eller att jag alltid varit 

tvungen att såhär skryta om vad jag gör hela tiden, berätta för honom att jag gjorde det här 

och jag gjorde det. För att få hans bekräftelse liksom. Så har jag känt.” 

Hen sade senare vad detta haft för påverkan i livet: 

“Men jag har fortfarande ganska stor prestationsångest på mig själv, det märker jag 

fortfarande, det är ju inte alls likadant, men jag har ju fortfarande ganska mycket 

prestationsångest och så där.” 

Personen berättade också när vi pratade om vikten att bli bekräftad av en partner att: 

“Nämen kanske att han säger att han tycker jag ser bra ut eller att jag gjort något bra, eller 

liksom när man har lyckats med något vill man ändå höra, nämen gud bra jobbat liksom.” 

Sammanfattningsvis kunde vi se att respondenterna hade ytterst olika tankar kring hur 

deras föräldrar påverkat dem och deras senare relationer. Dels gavs det exempel på inlärda 

beteende och egenskaper, men också hur deras föräldrar påverkat den önskan respondenterna 

har på framtida relationer. Två respondenter nämnde särskilt att relationerna till föräldrarna i 

barndomen påverkat förmågan att etablera fungerande relationer i vuxen ålder negativt. 
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Finns det i respondenternas utsagor ett generellt relationsmönster från barndomen till 

senare relationer i livet? 

En av respondenterna beskrev hur hen varit i sina senare relationer med i princip 

samma ord som relationen till hens mamma under barndomen. Orden “beroende” och 

“krävande” återkom i beskrivningarna av de olika relationerna. Så här sade hen: 

“Ja men det är det är precis på det sättet amen sådär otryggt och.. Klängigt, krävande, 

beroende för att man är.. Orolig för att saker och ting ska försvinna och ta slut och, ehm, så 

är det nog främst det jag har lärt mig att saker och ting. Ehm.. Varar inte som du vill ha det, 

nej jag vet inte det.. Men alltså definitivt så är det ju genomgående, det är ju samma känsla 

som, som jag hade när jag var liten som jag kan känna än idag med vänner och flickvänner 

så det.. Eh, finns något extremt sådär oroligt sunt i grunden beroende, inget osunt beroende 

alls, men sen i oron då mynnar ut i något som blir sådär övernervöst..” 

Intervjupersonen förklarade detta beteende med att hen upplever en jätteskräck för att 

mista människor omkring sig, vare sig det gäller vänner eller partners. Därmed gör hen allt för 

att undvika att mista dessa personer, vilket är det värsta hen kan tänka sig. Personen kopplade 

sitt bekräftelsebehov till ett trygghetssökande, hen menade nämligen att bekräftelse kan ge 

hen trygghet i en relation. Den otrygghet och oro hen upplever i kärleksrelationer nämndes 

även i beskrivningar om barndomen. 

Denna person hade i enkäten minst antal poäng på Lees kärleksstil Eros. Dock hade 

hen endast ett poäng mer på kärleksstilen Mania. 

En annan respondent beskrev snarare sina relationer till vänner och partners som 

motsatta till den relation hen haft till sina föräldrar: 

“Nej, där har jag väl egentligen varit helt tvärtemot. Det är kanske därför jag har blivit så 

nu, hehe. För att där har jag alltid varit den lilla, snälla, har alltid gjort som mina föräldrar 

har sagt nästan och.. Eh. Och det har de väl ofta sagt till mig också att. Att jag har alltid varit 

den som, jag har inte haft så mycket humör och så. Och vi har nästan inte bråkat, eller inte 

många gånger i alla fall. Eh, så därför tror jag att jag tar allt det nu. För att jag inte har 

kunnat göra det innan.” 

Då personen berättade om sina kärleks- och vänskapsrelationer har hen däremot tagit 

sig an en annan roll; den som bestämmer. Hen har även lätt för att öppna upp sig och prata om 

problem med vänner och partners, men inte med sina föräldrar. Hen beskrev det som att 

vänskaps- och kärleksrelationerna ska vara på hens villkor och att det ibland lett till att hen 

missbrukat dessa personers snällhet. Hens eget beteende har dessutom gjort hen svartsjuk på 

sina partners. Detta eftersom att personen endast kan utgå från sig själv i vad hen tror att 
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andra kan göra mot hen. Hen sade även att hen helst inte visar vad hen känner för den andra 

parten innan hen vet att en relation är seriös. Då är hen helst, som hen kallade det, kall. 

Denna respondent hade minst antal poäng på kärleksstilen Mania i Love Attitudes 

Scale, men bara ett poäng mer på stilen Pragma. 

En tredje respondent kom in på svårigheter med att visa vad hen känner. Hen beskrev 

sin relation till pappan under barndomen som ansträngd. Personen sade: 

“Jag har aldrig känt att jag kan säga alltid vad jag tycker och tänker för jag har alltid varit 

lite, undrar vad han tänker om det och tycker om jag säger så.” 

Hen tillade senare: 

“Till mamma känns det som att vi skulle kunna bråka om vad som helst och bli vänner liksom, 

jag har aldrig haft den känslan med pappa att jag vågar, att jag verkligen vågar bli arg på 

honom. Jag har alltid på något vis döljt det lite och inte riktigt känt mig trygg med att säga 

vad jag tycker och tänker.” 

Just kommunikationssvårigheten i relationen till pappan upprepar sig i personens 

senare kärleksrelationer. Hen berättade bland annat att hen inte kunnat säga vad hen känt när 

hen blivit sårad av partners. Personen menade samtidigt att partners nog har svårt att tyda hen 

då hen har svårt för att uttrycka sina känslor. 

Denna respondent hade minst antal poäng på kärleksstilen Agape i enkäten, men stilen 

Mania hade bara ett poäng mer. 

En respondent berättade hur hen ser sig själv som partner: 

“Jag jobbar på att bli mer.. Ahh, fokus på mig själv mer. Jag har nog väldigt lätt för att.. Ja, 

ahh, har problem med att lita på en annan människa. För då känner jag, jag måste göra 

allting för den här människan, jag måste skita i mig själv, annars kanske den lämnar mig. Jag 

jobbar på det.” 

Denna person hade tidigare under intervjun talat om hur hen inte kunde lita på sina 

föräldrar och räkna med att de fanns där när det behövdes. Detta gällde till exempel då 

respondenten drabbades av panikattacker som barn, istället för att stödja hen i de situationerna 

bad de hen att gå och lägga sig igen. Denna oförmåga att känna tillit till närstående är något 

personen även upplevt i senare kärleksrelationer. Att hen beskrev det som att hen måste skita i 

sig själv var även något hen som barn var tvungen att göra. Personens behov fick då inte stå i 

centrum. 

Respondenten hade i enkäten Love Attitudes Scale minst antal poäng på kärleksstilen 

Agape. Personen skattade dock bara två poäng mer på Eros. 
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Sammanfattningsvis fann vi i intervjuerna upprepade relationsmönster från 

barndomen till senare kärleksrelationer i tre respondenters berättelser. En respondents historia 

tydde på ett brutet relationsmönster. Tre av respondenterna nämns inte i detta svar då vi 

varken kunde se ett generellt relationsmönster genom livet eller skilda relationstyper. Sett till 

enkätundersökningen fann vi vissa liknelser mellan respondenternas utsagor och deras resultat 

i enkäten. De flesta respondenter fick dock, oavsett deras beskrivningar av sig själva som 

partners eller sin syn på kärlek under intervjun, minst poäng på kärleksstilen Eros.  

Kan olika beteenden i respondenternas kärleksrelationer förknippas med hur deras 

relationer såg ut till omsorgspersonerna? 

Här nedan kommer vi presentera teman som berördes under intervjuerna. Frågorna 

ställdes för att undersöka om eller hur dessa fenomen skett, och hur de i så fall upplevdes av 

respondenterna. Genom deras historier om tidiga och senare relationer försökte vi förstå om 

deras sätt att vara i kärleksrelationer kunde förstås utifrån deras erfarenheter med sina 

omsorgspersoner. 

Svartsjuka. I intervjun ställde vi frågan ifall respondenterna känner svartsjuka i sina 

romantiska relationer. På frågan svarade fyra respondenter att de var väldigt svartsjuka, två 

svarade att de sällan kände svartsjuka och en förklarade det mer som en orolighet. De 

personer som beskrev kärleksfulla och trygga relationer med sina föräldrar, beskrev sig också 

som något mindre svartsjuka. I intervjuerna kom det fram många olika sätt på vilka 

respondenternas svartsjuka tog sig uttryck. För att belysa detta valde vi att lyfta fram detta 

med flera citat. 

En respondent upplevde väldigt lätt svartsjuka till sin partner. Hen nämnde: 

“Det handlar väl så fort om det kommer in en annan tjej i bilden eller någonting. Om jag 

skulle se att han har pratat med någon annan tjej, sen beror det ju såklart på om de har varit 

bra vänner och så, men.. det är väl, ja, när det kommer in en tjej i bilden då blir jag väldigt 

svartsjuk.”   

En annan respondent hade ofta känt svartsjuka i sina kärleksrelationer och sade: 

“Ja ofta ofta ofta ofta. Både svartsjuk och var nu gränsen går till någon avundsjuka, om 

svartsjuka nu bara har med liksom… eh något sexuellt att göra. Men avundsjuka, svartsjuka 

absolut.” 

Samma person resonerade sedan kring vad hen tror svartsjukan grundar sig i: 

“En känsla av otillräcklighet, absolut. Och ehm, erfarenhet av.. ehh, människors utbytbarhet 

liksom och också att om saker och ting inte är bra då finns det alltid någonting som är bättre. 
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Och då är det en konstant rädsla över att saker och ting inte är bra gör ju också att saker och 

ting kanske inte är så jävla bra, när man hela tiden går på helspänn och är orolig.” 

Flera respondenter menade att de kunde bli oroliga om deras partner spenderade 

mycket tid med någon respondenten misstänkte att partnern kunde fatta tycke för. 

Respondenten nedan berättade att hen hanterade sina orolighetskänslor med att skämta om 

det: 

“Jag är väl mer att om jag är orolig så kanske jag driver med dom om andra tjejer eller 

liknande, så de ska hitta andra eller flörta med andra, det är osäkerheten där emellan, se 

deras reaktion och så vidare.” 

En av respondenterna förklarade att hen kände stor svartsjuka till sin före detta 

partner, och att även om en del tid passerat sedan relationen avslutades, så har hen fortfarande 

svårt att se personen med den nya partnern. Hen beskrev också på följande vis hur hen 

upplevde svartsjukan under relationen: 

“Under själva relationen, han hade ett par väldigt bra tjejkompisar, och där kunde jag mer 

känna en svartsjuka, har dom, dom är bättre kompisar än vad vi är, varför är han inte 

tillsammans med henne? Har dom roligare ihop? Jamen någon är sötare, någon är bättre, 

man är inte tillräcklig.” 

En av respondenterna hade erfarit en partner som varit otrogen. Personen sade att detta 

hade haft en stor påverkan på hur hen upplever svartsjuka. Personen upplevde också en 

svårighet när hen träffade nya killar, hen förklarade det på följande sätt: 

“Men det är väl klart, killar man har träffat i början ska det ju vara väldigt eazybreezy, det 

ska vara lite obestämt och jag tycker det är ganska jobbigt nu.” 

Hen berättade också att otroheten hade gjort hen mer svartsjuk och att hen nu blir 

svartsjuk väldigt lätt. Hen beskrev det så här: 

“Ahh, när jag började träffa (namn) så jag vet inte, jag var inte lika cynisk, och jag tänkte 

inte på det så mycket, vilket jag kanske borde ha gjort. Men jag var inte alls lika svartsjuk och 

såhär, men nu efteråt, det har verkligen ändrats.” 

Det exemplifierades på detta sätt: 

“Alltså bara om det är någon man träffar och han får sms så blir jag såhär. Ahh gud vem är 

det han sitter och skriver med nu? Alltså väldigt små saker.” 

Bekväm med att prata om framtiden. I vår intervju frågade vi respondenterna om 

de är bekväma med att planera en framtid med sin partner. Vid formuleringen av frågan hade 

vi Lees teori om kärleksstilar i åtanke, då planering av en framtid delvis visar på mängden 

engagemang i en relation. På frågan svarade tre respondenter att det mest beror på vilken typ 
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av relation de är i, och menade att om relationen känns bra så är planering något de känner sig 

bekväma med. En respondent var helt öppen för planerande, medan tre tyckte det kändes 

något skrämmande. Två personer nämnde också att planering delvis kändes nödvändig, då de 

ville veta om partnern också ansåg att det fanns en framtid tillsammans och om de i så fall 

delade samma typ av framtidsvision. 

En respondent lyfte tankarna om hur det är att föra samman föreställningar för 

framtiden och den faktiska verkligheten på följande sätt: 

“Jaa.. lite. Konstigt, läskigt också. Speciellt nu när man är i denna åldern, och man börjar 

inse, för i gymnasiet då tänkte jag ju typ inte på framtiden. Men nu börjar man komma till en 

ålder då man faktiskt börjar tänka på, typ barn och giftermål, att man kanske, om man skulle 

vilja ha allt det där med personen man är med nu [...] Innan har det bara vart såhär, eh, en 

massa idéer som liksom inte har varit konkreta som de blir när man har en möjlig person och 

då känns det läskigt [...] Liksom, att det är svårt att sätta ihop de idéerna och det som faktiskt 

är riktigt… de föreställningarna man haft.” 

En respondent som hade upplevt en orolig barndom med vuxna som kommit och gått 

förklarade på följande sätt: 

“Jag vågar inte tro att den ska hålla till en framtid. Aldrig planerat en framtid i en relation 

någonsin. En gång var jag lite nära. Men det är nog enda gången jag har varit det faktiskt.” 

Två av respondenterna sade att det finns vissa saker som upplevs som läskiga att 

diskutera. En av dessa menade att hen inte var rädd tänka på en framtid tillsammans, men för 

att prata om det högt. Hen utvecklade på följande sätt: 

“Nämen just för, antingen för att man kan få upp förhoppningarna att det verkligen kommer 

hålla, sen gör det inte det och då blir man ju såklart superledsen, eller kanske för att man 

känner att jag har helt, jag kanske tänker att vi ska få barn och hus, och han tänker, nämen 

det här är ju bara tillfälligt liksom. Kanske den besvikelsen också. Eh att vi kanske inte ser 

samma framtid så, det tycker jag, det är nog en del också.” 

Det var flera respondenter som upplevde oro inför att planera en framtid. Dock 

uttryckte majoriteten av respondenterna att de var öppna för att planera en framtid med en 

partner om relationen kändes rätt. Förmågan att känna sig bekväma med att planera en framtid 

med partners tycktes inte kunna förstås utifrån om bakgrunden tyddes vara trygg eller otrygg. 

Bekräftelsebehov. I slutet av vår intervju frågade vi respondenterna huruvida de hade 

ett stort behov av att bli bekräftade av sin partner. Samtliga respondenter i studien ville bli 

bekräftade, varav fyra stycken kände att de hade ett stort behov av det. De som upplevde att 

de hade ett stort behov av att bli bekräftade hade alla beskrivit mindre trygga relationer under 
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barndomen. På vilket sätt respondenterna ville bli bekräftade skiljde sig åt. En respondent 

exemplifierade att hen gillade när partnern hörde av sig först, till exempel via sms. En annan 

respondent talade om att bekräftelse gav trygghet och att bekräftelsen ska komma från bådas 

håll. I citatet nedan beskriver en respondent vad som gör att hen känner sig bekräftad: 

“Det jag tyckte absolut bäst om ifall vi var ute bland människor eller bland kompisar och 

sådär, ifall han liksom fysisk beröring då, ifall han vill hålla mig i handen, amen lite att han 

ville visa att vi hör ihop liksom. Det betyder jättemycket för mig. Liksom lite offentligt, amen 

han skämdes inte. Jag var hans.” 

I de intervjuer där respondenterna själva bedömde sin barndom som väldigt trygg och 

kärleksfull uttryckte dessa också ett mindre behov av att bli bekräftade. I motsats till detta så 

uttryckte respondenter som ansåg sin barndom som mindre trygg att de hade stort behov av att 

bli bekräftade. En respondent som beskrev sin barndom som väldigt orolig, kantad med 

många separationer och frånvarande föräldrar, förklarade sitt behov av att bli bekräftad som 

följande: 

“Nej, alltså det i och med att jag är… går runt och är orolig på, inte alltid, men i perioder 

och någonstans alltid får jag väl om den personen vill vara med mig så är det också väldigt 

viktigt för mig att övertygas om att, ja det vill jag, det vill jag. Och i övrigt också så, så mår 

jag, jag blir starkare av det, jag bli bättre, jag blir tryggare av det, det ger mig någonting som 

känns positivt i mig.” 

Några respondenter tog också upp att det är viktigt att partnern uppmärksammar deras 

utseende. 

Övrigt tema som berördes under intervjuerna. Temat som tas upp här nedan är inte 

ett beteende i respondenternas kärleksrelationer som kan kopplas till deras 

barndomsrelationer till föräldrarna. Hur intervjupersonerna såg på sin barndom var dock 

intressant då svaren i en del fall var överraskande sett till deras berättelser i övrigt. 

Sammanfattning av barndom. Då Lee såg ett mönster i att de olika kärleksstilarna 

kunde kopplas till bra, medel eller mindre bra barndomar frågade vi våra respondenter hur de 

sammanfattningsvis såg på sin barndom utifrån dessa tre kategorier. Fem av respondenterna 

svarade bra, en att barndomen var mellan bra och medel och endast en av respondenterna 

beskrev sin barndom i negativa termer. Hen kallade sin barndom kaotisk. En som ansåg sig ha 

en bra uppväxt sade att det främst var mammans förtjänst. Två av de som tyckte att 

barndomen varit bra, men berättat historier om konflikter och orolighet, menade att där och då 

var det deras verklighet som de nöjde sig med och uppfattade som bra. Nu som vuxna hade de 

dock kommit fram till att deras barndomar inte var lika bra som de uppfattade den som små. 
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Den respondent som ansåg sig ha haft en dålig barndom insåg det också först när hen var 

äldre. Personen nämnde att hen under uppväxten tyckte att familjen var bra, men att när hen 

fick ett annat perspektiv på den förstod att föräldrarna snarare varit väldigt dåliga. 

Några av respondenterna menade att de tyckte det var svårt att minnas barndomen, 

och ge en bra och rättvis bild av den i efterhand. En intervjuperson sade till exempel: 

“Jaa… svårt att ge en tydlig och rättvis bild av barndomen skulle jag beskriva det, utan att ta 

upp de lite sämre kan jag tycka. Svårt att minnas tillbaka exakt hur det var. Och egentligen 

tror jag att relationen påverkar mycket, att ens barndom speglar, eller hur en relationer ser 

ut idag, Men det är svårt att sätta ord på det såhär” 

Diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka om och hur den tidiga relationen till föräldrarna kan 

komma att påverka en människa i vuxenlivet och de relationer man då formar. Det som var av 

störst intresse var att förstå hur respondenterna själva gjort mening av relationserfarenheterna 

samt om vi kunde tyda relationsmönster som upprepat sig från barndomen. Frågeställningarna 

som är kopplade till detta syfte är: 

 Hur förstår respondenterna själva hur deras relationer till omsorgspersonerna påverkat 

dem och deras egna senare relationer? 

 Finns det i respondenternas utsagor ett generellt relationsmönster från barndomen till 

senare relationer i livet? 

 Kan olika beteenden i respondenternas kärleksrelationer förknippas med hur deras 

relationer såg ut till omsorgspersonerna? 

Vi kommer först diskutera frågeställningarna i ordningsföljd med betoning på de resultat 

och den teori som tidigare nämnts. Sedan kommer vi in på övriga tankar och studiens 

begränsningar innan vi avslutar med förslag på framtida forskning. 

Hur förstår respondenterna själva hur deras relationer till omsorgspersonerna påverkat 

dem och deras egna senare relationer? 

De flesta av respondenterna menar att deras barndomsrelationer till föräldrarna på 

något sätt påverkat dem själva och deras senare relationer. Några menar att denna påverkan är 

positiv, andra tycker snarare att den haft negativ effekt på deras liv. Under intervjuerna var det 

tydligt att vissa av respondenterna funderat mer över detta tidigare, speciellt de som menar att 

barndomen påverkat dem negativt. Någon av de som har tänkt på det tidigare hänvisar till 

terapi, andras tankar kan tolkas som egenintresse. De personer som tänkt mer kritiskt om vissa 
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aspekter av sin barndom är även de som svarar mest utförligt på frågorna om föräldrarnas 

påverkan på deras liv. 

Det första citatet visar hur respondenten ur ett fenomenologiskt perspektiv förstår sin 

bakgrund som en stor del i utvecklingen av den hen blivit idag (Bryman, 2012; Willig, 2013). 

Hen menar att erfarenheterna av separationer från barndomen haft konsekvenser för hen själv 

och de relationer hen haft senare i livet. Hen menar att separationerna kan vara en förklaring 

till den otrygghet hen upplever i sitt liv. Hazan och Shaver (1987) talade även om att de med 

otrygg anknytning kan ha svårt att bryta sitt anknytningsmönster eftersom de lever det liv de 

tror de är värda. Respondenten kommer till viss del in på detta under sin intervju. Hen kopplar 

inte sina upprepade problem i relationer till sitt egenvärde, men menar att erfarenheterna 

ständigt står i vägen för att hen ska kunna slappna av i relationer och känna tillit till sina 

partners, vilket hade kunnat göra hens relationer bättre. Vi kan förstås inte påstå att hen har ett 

otryggt anknytningsmönster, men ordet otrygg är något hen själv använder mycket för att 

beskriva sitt liv. 

Citat nummer två synliggör att respondenten har gjort mening av sin svårighet att tala 

med andra om känsliga ämnen som något hen “lärt” sig av sina föräldrar (Bryman, 2012; 

Willig, 2013). Det behöver inte vara den objektiva sanningen (Broberg et al., 2008), men det 

är så hen förstår sin oförmåga att öppna upp sina tankar och känslor för andra. 

Under intervjuerna är det två respondenter som nämner hur föräldrarnas relation har 

påverkat deras förhoppningar på sina framtida relationer. En respondent menar att 

föräldrarnas relation har blivit en förebild för hur hen vill ha sin framtida relation, medan en 

annan respondent känner att föräldrarnas relation inte är vad hen vill ha i framtiden. Detta kan 

förstås utifrån Einavs (2014) studie som menade att hur man ser på sina föräldrars relation 

influerar ens egna förhoppningar på relationer. I de fall då föräldrarna anses ha en mindre bra 

relation så har barnen högre förhoppningar för sina egna framtida relationer. Risken finns att 

föräldrarnas relationsmönster upprepar sig ändå (Einav, 2014; Holmes, 2014; Wallin, 2007), 

men barn som anser att föräldrarna har sämre relationer nöjer sig inte med den förhoppningen 

(Einav, 2014). 

Citaten från den fjärde respondenten under denna frågeställning i resultatet tar upp den 

ojämlikhet som råder mellan könen i heterosexuella relationer enligt Beck (2000). Personen 

berättar under intervjun om de könsnormer som råder inom familjen där männen har 

maktpositionen, både vad gäller föräldrarna och barnen. Hen menar att dessa könsroller haft 

negativa konsekvenser för hens liv och att det är något som hen aktivt försöker bryta idag. 

Respondenten säger också att hen anpassade sig mycket efter hur föräldrarna önskade att hen 
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skulle vara. Detta, menar respondenten, har hämmat hens personliga utveckling. Utifrån 

Bowlbys anknytningsteori skulle detta kunna förstås genom att respondenten som barn kände 

att föräldrarna var opålitliga, vilket genererat ångest som sedan kommit att påverka både 

relationsbyggande och personlighetsutveckling (Bowlby, 2010).  

En femte respondent tar upp att föräldrarnas skilsmässa, flytten och föräldrarnas 

konstellation av nya familjer har varit positiv i den bemärkelsen att hen försatt sig i många 

nya situationer. Hen menar att det är dessa erfarenheter som har gjort hen mer utåtriktad 

(Bryman, 2012; Willig, 2013). Dock har samma händelser också resulterat i att personen har 

svårt att ta avsked, både av vänner och partners. Svårigheten behöver inte enbart komma ur 

respondentens meningsskapande av sina erfarenheter. Det kan även förstås som att 

upplevelserna i barndomen har påverkat intervjupersonens trygg bas script (Steele et al., 

2014). Dessa script påverkar bland annat synen på en själv, vilket kan innebära att avslutade 

relationer ses som personliga nederlag. Erfarenheterna av föräldrarnas skilsmässa och den 

förlorade kontakten med en av föräldrarna har skapat en implicit arbetsmodell av att avsked 

har lett till inre smärta, vilket gör tanken av att förlora någon svårhanterlig för respondenten. 

Intervjupersonen menar även att hens nutida prestationsångest kan kopplas till det 

bekräftelsebehov hen hade under sin barndom. Respondenten har skapat mening av sitt behov 

av bekräftelse som något som utvecklats i relationen till pappan (Bryman, 2012; Willig, 

2013). Personen berättar att hen känt ett behov av att bevisa att hen gjort något bra för sin far 

och att detta behov fortfarande, i viss mån, kvarstår. Idag vill hen gärna få bekräftelse av en 

partner om att hen gjort något bra. 

Finns det i respondenternas utsagor ett generellt relationsmönster från barndomen till 

senare relationer i livet? 

Då personen beskrivit sin uppväxt som otrygg kan detta förstås utifrån Levy och 

Davis (1988) studie som visade att de med kärleksstilen Mania oftast har en otrygg 

ambivalent anknytning, vilken präglas av den separationsångest respondenten talar om 

(Sonnby-Borgström, 2008). Vi kan dock inte säga exakt vilket anknytningsmönster hen 

haft/har, även om otryggheten verkar upprepa sig från barndomen till hens senare 

kärleksrelationer.      

Det andra citatet belyser snarare ett icke upprepat relationsmönster. Hen beskriver sig 

som väldigt svartsjuk i kärleksrelationer och att hen helst inte visar vad hen känner innan en 

relation är seriös, vilket passar väl in på de drag som karakteriserar Mania som är den stil hen 

har minst antal poäng på i enkäten. Pragma, som bara resulterar i ett poäng mer, kan vara en 
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del i förklaringen av personens behov av att bestämma och ha kontroll i sina kärleks- och 

vänskapsrelationer (Lee, 1977). 

Personen ifråga anser att hens relation till föräldrarna inte är likadan som de hen har 

med sina vänner och partners. De största skillnaderna ser hen i att hen har lätt för att öppna 

upp sig och prata om problem med vänner och partners, men inte med sina föräldrar, samt att 

hen inte säger emot sina föräldrar, men vill bestämma i övriga relationer. Detta kan förstås 

genom studien som Caron et al. (2012) gjort som visar att anknytningen, och därmed även 

relationen, till föräldrar inte liknar den anknytning som man har till vänner och partners, utan 

att de senare två liknar varandra mer. Samtidigt menar Hazan och Shaver (1987) att 

anknytningsmönster inte måste vara detsamma i alla relationer som en människa är en del av. 

Den tredje respondentens citat belyser att hen haft olika relationer till vardera förälder, 

en mer accepterande med sin mamma och en inte lika känslosamt ärlig till pappan. Enligt 

Hazan och Shaver (1987) är anknytning, och relationer, komplexa eftersom de beror på en 

unik konstellation av människor som reagerar på varandra. Därmed är relationsmönstret ofta 

olika beroende på vilka som ingår i relationen. Dock verkar relationsmönstret till pappan 

upprepa sig i personens kärleksrelationer i och med att hen fortsatt har svårt att uttrycka sina 

känslor. Men eftersom relationen till mamman beskrivs som varmare blir det svårt att tyda om 

det är det tryggare relationsmönstret som inte upprepar sig eller om det mer otrygga mönstret 

till pappan går igen. Att respondenten fortsatt har kommunikationssvårigheter skulle även 

kunna bero på erfarenheter i senare relationer som påverkat att svårigheten att kommunicera 

har förstärkts (Hazan & Shaver, 1987). 

Personen har minst antal poäng på Lees kärleksstil Agape i enkäten, vilket skulle 

kunna förstås utifrån att de som tillskrivs denna stil älskar villkorslöst (Lee, 1977). 

Respondenten själv kanske inte älskar villkorslöst, men hen berättar att hen stannade kvar i en 

kärleksrelation trots flera svek från sin partner. Hen har bara ett poäng mer på Mania, vilket 

kan förklara hens vilja att hålla tillbaka känslor (Lee, 1977). 

Det sista citatet under denna frågeställning i resultatdelen kommer från en respondent 

vars bakgrund haft konsekvenser för hens tillit i relationer. Föräldrarna var under barndomen 

inte det stöd som personen hade behövt. Samtidigt tycks hen i senare relationer ha trott att hen 

måste göra allt för sina partners för att behålla dem, på bekostnad av hens egna behov. 

Då respondenten minns föräldrarnas oförmåga att vara ett stöd för hen, vilket ofta 

leder till en otrygg anknytning (Sonnby-Borgström, 2008), kan hen ha antagit detta 

anknytningsmönster. Detta kan vi dock inte säga med säkerhet. Tillitsproblemen hen upplever 

till andra skulle dock kunna förstås som Steele et als. (2014) trygg bas script. Dessa påverkar 
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förväntningar på relationer och kan innebära att bristen på tillit till föräldrarna upprepar sig i 

senare relationer. 

Personens har lägst antal poäng på Agape i Love Attitudes Scale. Då hen menar att 

hen måste göra allt för en partner kan det tydas som att hen älskar den villkorslöst, vilket 

stilen Agape präglas av (Lee, 1977). 

Sammanfattningsvis verkade mer eller mindre upprepade relationsmönster kunna 

tydas i tre av fallen, främst kopplat till otrygghet i relationer och svårigheter att visa känslor. I 

tre fall kan vi varken tyda upprepning eller ej då vi analyserar intervjuerna. En intervju visar 

tecken på att respondenten snarare har brutit sitt relationsmönster från barndomen i senare 

relationer. Då enkätresultaten i samtliga fall inte tydligt kan förstås utifrån deras utsagor 

fokuserar vi främst på hur de under intervjun beskriver sig själva som partners och deras syn 

på kärlek. Enkäten används därför mer som ett komplement till intervjuerna än ett enskilt 

resultat. 

Kan olika beteenden i respondenternas kärleksrelationer förknippas med hur deras 

relationer såg ut till omsorgspersonerna? 

Sett till att de med ett otryggt anknytningsmönster är mer osäkra i sina relationer till 

andra (Sonnby-Borgström, 2008), vilket kan medföra svartsjuka och ett stort bekräftelsebehov 

från sina partners, kan vår studies resultat förstås utifrån tidigare forskning (Hazan & Shaver, 

1987). De respondenter som anser sig vara mest svartsjuka och har störst behov av bekräftelse 

är desamma som beskrivit att deras barndom präglats av en viss otrygghet och med vuxna 

som inte alltid funnits där för dem. I en intervju hänvisar dock intervjupersonen sin svartsjuka 

till erfarenheter av otrohet. Respondenten menar att detta starkt påverkat hens tilltro i 

relationer. I detta fall kan det snarare vara hens senare kärleksfarenheter än relationen till 

föräldrarna i barndomen som kommit att påverka att hen inte litar på andra. Enligt Hazan och 

Shaver (1987) bidrar alla relationer vi formar under livet till utveckling av anknytningen, och 

därmed även vår syn på relationer. 

Vid temat att vara bekväm med att planera en framtid med partners verkar det inte 

kunna förstås utifrån bakgrund, vare sig om den beskrivs som trygg eller otrygg. Vi trodde 

dock att de  respondenter som haft tryggare relationer, och anknytning, i barndomen skulle 

vara mer bekväma med att planera för en framtid med partners. Främst eftersom en trygg 

anknytning som barn bidrar till en mer positiv syn och större förhoppningar på relationer som 

vuxen (Hazan & Shaver, 1987; Sonnby-Borgström, 2008; Steele et al., 2014). Lee (1977) 

menade att graden av engagemang i en relation bidrar till hur pass bekväm en person är med 
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att planera framtiden med sin partner. Detta engagemang borde påverkas av tidigare 

relationers effekt på människors inställning till och förhoppning på förhållanden. 

Att enbart en respondent sammanfattar sin barndom i negativa termer, trots att flera 

talar om otrygga omständigheter under uppväxten, får oss att undra hur respondenterna tolkat 

frågan. Sammanfattade de hur de upplevde barndomen där och då eller hur de ser på sin 

barndom idag? Vi är främst intresserade av hur de ser på sin barndom idag, men det framgick 

kanske inte då vi ställde frågan. Några respondenter kommenterar att deras barndom var bra 

medan den pågick. De menar att de inte kände till mycket annat än sin egen verklighet och 

trodde att det var så en barndom skulle se ut. 

Några av respondenterna tycker att det är svårt att ge en rättvis bild av barndomen. 

Minnena från barndomen kan bli efterkonstruerade när man får andras versioner av specifika 

händelser eller upplevelser. Det kan också tänkas att personerna som vuxna, med en distans 

till barndomen, fått ökad medvetenhet om vad ett bättre föräldraskap är. Till exempel om 

föräldrarna använde sig av Baumrinds (1971) auktoritativa uppfostringsstil och försökte 

upprätthålla en ren relation (Berk, 2012; Giddens, 1995). I vuxen ålder ökar vetskapen om att 

ens egen verklighet inte är absolut, utan att alla familjer har sitt sätt att bemöta och hantera 

både varandra och olika situationer. Med den medvetenheten kan synen på sina föräldrar och 

ens barndom förändras. 

Övriga tankar 

Vårt resultat genererar inte någon ny kunskap till området om barndomens påverkan 

på kärleksrelationer senare i livet. Det finns redan många studier på området gällande 

barndomsanknytningens påverkan på individer genom livet (Broberg et al., 2008; Einav, 

2014; Hazan & Shaver, 1987; Sonnby-Borgström, 2008; Steele et al., 2014), men eftersom vi 

inte kan tyda respondenternas anknytningsmönster kan vår studie inte ens till fullo förstås 

genom dessa tidigare resultat. Vi kan bara utgå från historierna intervjupersonerna berättar, 

och ta till oss av hur de beskriver barndomen som mer eller mindre varm, trygg och tillitsfull. 

Några av respondenternas bakgrund är dock mer svårtydda, och då är det än svårare att tolka 

barndomen som trygg eller otrygg. Men det är också därför vi vill återkoppla till 

respondenterna, för att försäkra oss om att vi ger en rättvis bild av deras historier. Trots att vi 

inte genererar någon ny kunskap, kommer om inte annat sju nya historier om relationer och 

den egna förståelsen om barndomens påverkan på livet till ytan genom våra intervjuer. Detta 

anser vi är styrkan i vår studie, att vi genom vår kvalitativa ansats låter respondenternas röster 

bli hörda och kopplade till tidigare teorier. Vid återkopplingen till respondenterna ger 

samtliga sitt samtyckte till tolkningarna av deras historier, vilket ger studien 
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respondentvaliditet (Bryman, 2012; Willig, 2013). Denna validitet gör oss säkra på att det inte 

är vår tolkning av respondenternas verklighet som kommer till tals, utan att vi förstår deras 

egen tolkning av sin verklighet och att det är den som åskådliggörs. 

Vår studies teoretiska betydelse för forskarsamhället är inte av vikt då vårt resultat 

inte är entydigt. För yrkesverksamma inom området kan studien dock vara av visst intresse då 

den belyser hur relationer till omsorgspersoner kan påverka barnets liv. 

Som författare till en kvalitativ studie gäller det att kritiskt reflektera över vad som tas 

med i rapporten (Willig, 2013). Detta eftersom den data som är resultatet av en kvalitativ 

metod är ord. De ord, som bildar citat, kan vi som genomför studien använda till vår fördel 

genom att välja citat som bekräftar tidigare forskning och därmed ger tyngd åt vår egen 

studie. Den kvalitativa metoden ger dessutom den som analyserar materialet stort utrymme för 

tolkning. För att minska detta tolkningsföreträde är respondentvalidering ännu viktigare för 

vår studie (Bryman, 2012; Willig, 2013). 

En validitetsbrist i studien är att vi försökte efterlikna vuxenanknytningsintervjun, 

men inte lyckas med det. Detta på grund av att en komplett vuxenanknytningsintervju kräver 

utbildning samt att man använder sig av flera skalor för att analysera materialet (Broberg et 

al., 2008; Holmes, 2014; Wallin, 2007). Då vi inte har denna kunskap kan vi inte analysera 

våra intervjuer exakt som den klassiska vuxenanknytningsintervjun kräver. 

Under arbetet med studien funderar vi över tidigare forsknings resultat gällande lycka 

kopplat till relationer. Då samhället är med i att forma vilken typ av relation som klassificeras 

som en “bra” relation har det påverkan för individer och deras tillfredställelse med sina 

relationer. Giddens (1995) talar om den rena relationen som den ultimata. Diskussionen om 

vilka typer av relationer man har beroende på anknytningsmönster kopplas också till att de 

med trygg anknytning är de som har de relationer som är bra och därmed eftersträvansvärda. 

Dessa goda relationer karakteriseras av en vilja att kommunicera och värme (Bayrami et al., 

2012; Hazan & Shaver, 1987). Kanske är det förmågan hos de med trygg anknytningsstil att 

leva upp till denna önskade relation som bidrar till deras större lycka (Bayrami et al., 2012)? 

De med otrygg anknytningsstil kan kanske inte i alla avseenden leva upp till den rena 

relationen, vilket i så fall medför mindre lycka eftersom de vet vad en bra relation är och ändå 

inte förmår uprätthålla en sådan (Bayrami et al., 2012; Diener & Seligman, 2002; Giddens, 

1995). Detta kan drabba individer både på det privata relationsplanet samt på en samhällelig 

nivå eftersom de vet hur en relation borde vara för att anses god. Det kan påverka deras 

tillfredställelse privat genom att de inte är nöjda med sin relation och därmed är mindre 
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lyckliga, och samhälleligt eftersom andra kan döma deras relation som sämre än 

eftersträvansvärd. 

Vi funderar även över vad Johansson och Lalander (2013) säger om att vi lever i en 

psykologisk tidsålder. Denna tidsålder innebär att allt mer fokus läggs på individen, vilket kan 

spela en roll i hur respondenterna resonerar kring deras barndomserfarenheters påverkan på 

deras liv. Vilka vi har blivit och vad som påverkat oss blir mer centrerat på hur våra föräldrar 

agerade gentemot oss. Ett samhällsfokus, där institutioner, normer och lagar har gjort oss till 

dem vi är har försvagats i den psykologiska tidsåldern. Det är dock viktigt att beakta 

samhällsperspektivet för att förstå hur människan som individ har utvecklas, och vilka 

relationer personen har med andra människor. Man kan också förstå det som att människor är 

dåliga på att ta ansvar för sitt eget beteende, och därför blir det enklare och delvis legitimt att 

lägga över ansvaret på föräldrarna. Sett till att människor skapar mening av sina erfarenheter 

(Bryman, 2012; Willig, 2013), kan det bli lätt att skylla sina brister eller svagheter på 

påverkan från barndomen istället för att bryta mönster som man vet försvårar livet för en i 

vissa avseenden. 

Något som kan påverka våra respondenters utsagor är tidpunkten då de blev 

intervjuade. Intervjutillfället kan ha ägt rum direkt efter ett bråk eller en försoning med en 

partner eller förälder, vilket i så fall kan påverka respondentens tillfälliga inställning till denna 

person. Om någon till exempel är nykär kan den försköna utsagan vid intervjun, då första 

perioden i ett förhållande karakteriseras av mycket passion och upprymdhet (Garcia, 1998). 

Skillnaden mellan att vara nykär och att ha varit med en person länge, och sett dess brister, 

kan påverka hur olika intervjuer artar sig. 

Studiens begränsningar 

En begränsning i denna studie är att vi inte kan tyda något säkert anknytningsmönster 

hos respondenterna, trots att anknytningsteori är en stor del av den bakgrund vi utgått från i 

studien. Då vi inte har instrument att tolka vilket anknytningsmönster de har, varken som 

vuxna eller som barn, lyssnar vi till deras historier för att försöka tyda om de beskriver 

relationerna till sina föräldrar under uppväxten som trygga eller otrygga. Som Ahrne och 

Svensson (2013) tar upp, har kvalitativ data ofta inte färdiga analysmodeller. Detta innebär att 

egna strategier för analys av material måste utvecklas, vilket vi skapar genom att utgå från 

respondenternas utsagor om uppväxt och relationer. Då vi inte kan säga vilket 

anknytningsmönster de intervjuade har är det av störst intresse att undersöka om 

relationsmönster från barndomen enligt deras utsagor upprepar sig i senare kärleksrelationer. 

Detta eftersom studier visat att så oftast är fallet (Broberg et al., 2008; Einav, 2014).  
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Om vi hade utfört en kvantitativ undersökning med någon av alla de enkäter om 

anknytningsmönster som finns tillgängliga hade vi däremot kunnat få ett tydligare resultat om 

hur anknytning kan påverka människors relationer. Men inte heller denna metod kan med 

säkerhet fastställa vilket anknytningsmönster respondenten hade i barndomen, utan snarare 

vilket anknytningsmönster de har då enkäten fylls i, även om det visat sig att 

anknytningsmönstret följer med en in i vuxenlivet i 80 % av fallen (Wallin, 2007). En 

kvantitativ studie hade dock inte tillåtit deltagarna att med egna ord berätta om sina tankar 

kring de relationer de varit en del av och erfarenheterna de har, vilket vi främst är intresserade 

av. 

Framtida forskning 

Då vår studie inte kan säga något om vilket anknytningsmönster respondenterna har 

vore det positivt för framtida studier att göra en triangulering av kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Exempelvis kan en enkät fastställa vilket anknytningsmönster respondenterna har 

medan en kompletterande intervju bidrar med mer djupgående svar gällande vilka effekter 

anknytningsmönstret haft på deras liv och relationer. 

Vårt deltagarantal är lågt med sju stycken respondenter, varav sex kvinnor och en 

man, men eftersom vi genomför en kvalitativ undersökning är vårt mål inte att nå ett 

generaliserbart resultat, vilket hade krävt fler deltagare. Intressant för framtida forskning är att 

undersöka om det finns någon skillnad i anknytningsmönster mellan män och kvinnor. Detta 

kräver dock ett mycket stort antal respondenter, som är jämt fördelade mellan könen, för att 

nå ett mer validt resultat. 
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Appendix 

Bilaga 1  

 
Informerat samtycke  

 
Hur kan barndomsanknytning påverka framtida kärleksrelationer? - en kvalitativ studie 
 
Ovanstående studie genomförs av Marielle Lakkala Hansen och Beatrice Henriksson, 
studenter på det Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Lunds Universitet. Vi är 
intresserade av att undersöka om och i så fall hur anknytningen till tidiga omsorgspersoner 
kan påverka kärleksrelationer i vuxenlivet. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur 
relationen till våra omsorgspersoner influerar våra tankar och uttryckssätt i kärleksrelationer 
senare i livet. För att få tillgång till denna information genomför vi intervjuer, då personliga 
erfarenheter och tankar är centrala för undersökningen. Beräknad intervjutid är cirka 45 
minuter. Vid intervjutillfället kommer deltagaren även fylla i en enkät angående tankar om 
och erfarenheter av kärlek. Resultatet kommer presenteras i en skriftlig rapport.  
 
Intervjun kommer att spelas in och sedan analyseras tillsammans med enkäten. Deltagare i 
studien avidentifieras och kodnamn kommer att användas. Som deltagare i studien är man 
fri att avbryta intervjun om det önskas. Genom att skriva under detta medgivande förbinder 
man sig inte att ställa upp i studien. Inspelningarna kommer att raderas efter uppsatsens 
godkännande.  
 
Jag har läst igenom ovanstående information och samtycker till att deltaga i studien:  
 
Namn………………………………………….….…………….    Ort/datum………………………... 
 
Studenter:                                               Handledare:  
Marielle Lakkala Hansen                                 Marie Bergström 
Beatrice Henriksson                                     Psykologiska institutionen,    
Beteendevetenskapliga Kandidatprogrammet,  Lunds Universitet 
Lunds Universitet     
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Bilaga 2 

Intervjumanual 

 

För att börja intervjun skulle jag vilja att du berättar generellt om din uppväxt. Exempelvis om 

hur familjekonstellationen såg ut och om ni flyttade eller andra förändringar som kan ha skett. 

 

Nu skulle jag vilja be dig om att beskriva ditt förhållande till dina föräldrar i barndomen. 

Försök minnas så långt tillbaka du kan. 

 

Nu vill jag gärna att du ger mig fem ord som beskriver din relation med din mamma när du 

var liten. Detta kan ta lite tid att fundera över. Efteråt kommer jag be dig förklara varför du 

valt just dessa ord. 

 

Nu vill jag gärna att du ger mig fem ord som beskriver din relation med din pappa när du var 

liten. Detta kan ta lite tid att fundera över. Efteråt kommer jag be dig förklara varför du valt 

just dessa ord. 

 

Vilken förälder upplevde du att du stod närmast under barndomen och varför? Har detta 

någonsin ändrats? 

 

Vad brukade du göra eller hur brukade du reagera när du var känslomässigt upprörd som 

barn? 

 

Minns du om du någon gång känt dig avvisad som barn? I vilken typ av situation kan det 

tänkas vara? 

 

Skulle du beskriva dig själv som ett barn som var rädd och orolig? Varför i så fall? 

 

Minns du hur du och dina föräldrar reagerade när du skulle lämnas bort för en natt hos 

släktingar eller liknande? 

 

Kommer du ihåg om du var med om något som påverkade dig särskilt som liten? Exempelvis 

nära släkting som gick bort eller byte av skola. 

 

Har din relation till dina föräldrar förändrats sedan du blev äldre? I så fall hur? 

 

Hur tror du att din relation till dina föräldrar har påverkat den du är idag? 

 

Om du skulle sammanfatta din barndom, var den då bra, medel eller mindre bra? 

 

Hur tror du att din relation till dina föräldrar har påverkat dina relationer med andra? 

 

Hur ser du på kärleksrelationer? Är det någon du vill ha eller undviker? 

 

Upplever du att du lätt blir kär? 

 

Hur ser dina erfarenheter av kärleksrelationer ut? 

 

Hur skulle du beskriva en ultimat kärleksrelation? 
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Hur skulle du beskriva dig själv som en partner? 

 

Finns det tillfällen då du känner svartsjuka? I så fall när? 

 

Känner du dig bekväm med att planera en framtid med din partner när du är i en relation? 

 

Har du någon gång upplevt dig beroende av din partner? Hur var det i så fall? 

 

Skulle du påstå att du har ett stort behov av att bli bekräftad av din partner? 
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Bilaga 3  

 

LOVE ATTITUDES SCALE  

  

Reference:  

  

Hendrick, C. & Hendrick, S. (1986). A theory and method of love. Journal of Personality and 

Social Psychology, 50, 392-402.  

  

Description of Measure:  

  

A 42-item questionnaire designed to measure attitudes toward love.  The questionnaire 

combines attitudes toward one’s current/recent/hypothetical** partner with attitudes about 

love in general.  The scale is broken into 6 subscales (7 items each) that each represent a 

different love style:  

  EROS (passionate love)  

   LUDUS (game-playing love)  

  STORGE (friendship love)  

  PRAGMA (practical love)  

 MANIA (possessive, dependent love)  

 AGAPE (altruistic love).  

  

  

Participants respond to each item using a 5-point scale, ranging from 1 (strongly agree), 2 

(moderately agree), 3 (neutral), 4 (moderately disagree), 5 (strongly disagree).   

  

**Participants are instructed to answer questions with their current partner in mind.  However, 

the instructions state that if the respondent does not currently have a partner, he or she should 

answer with their most recent partner in mind.  If, however, the respondents have never been 

in love, the instructions state that they should provide whatever answer they believe would be 

true.     

  

Abstracts of Selected Related Articles:  

  

Sprecher, S. & Fehr, B. (2005). Compassionate love for close others and humanity. Journal of 

Social and Personal Relationships, 22, 629-651.  

  

A compassionate love scale was developed that can be used, in alternative forms, to 

assess compassionate or altruistic love for different targets (e.g., close others and all of 

humankind). Using three samples (total N = 529), the Compassionate Love scale was 

developed and piloted. Three studies (total N = 700) were then conducted to provide 

validation of the scale and to examine correlates of compassionate love. In support of 

our predictions, compassionate love was found to be associated positively with 

prosocial behavior, as directed both to close others and to all of humanity. Those who 

were more religious or spiritual experienced more compassionate love than those who 

were less religious or spiritual. Evidence was found that compassionate love is distinct 

from empathy. In the final study, we introduced a relationship-specific version of the 

Compassionate Love scale, and found that compassionate love for a specific close 

other was associated with the provision of social support for that person.   
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Feeney, J. A. & Noller, P. (1990). Attachment style as a predictor of adult romantic 

relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 281-291.   

  

Questionnaire measures of attachment style, attachment history, beliefs about 

relationships, self-esteem, limerence, loving, love addiction, and love styles were 

administered to 374 undergraduates. Attachment style was related in theoretically 

expected ways to attachment history and to beliefs about relationships. Securely 

attached Ss reported relatively positive perceptions of their early family relationships. 

Avoidant Ss were most likely to report childhood separation from their mother and to 

express mistrust of others. Anxiousambivalent subjects were less likely than avoidant 

Ss to see their father as supportive, and they reported a lack of independence and a 

desire for deep commitment in relationships. The self-esteem measure and each of the 

scales measuring forms of love were factor analyzed separately. Analyses based on 

scale scores derived from the resulting factors indicated that attachment style was also 

strongly related to self-esteem and to the various forms of love discussed in other 

theoretical frameworks. The results suggest that attachment theory offers a useful 

perspective on adult love relationships  

  

Hazan, C. & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. 

Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.  

  

This article explores the possibility that romantic love is an attachment process--a 

biosocial process by which affectional bonds are formed between adult lovers, just as 

affectional bonds are formed earlier in life between human infants and their parents. 

Key components of attachment theory, developed by Bowlby, Ainsworth, and others 

to explain the develoment of affectional bonds in infancy, were translated into terms 

appropriate to adult romantic love. The translation centered on the three major styles 

of attachment in infancy--secure, avoidant, and anxious/ambivalent--and on the notion 

that continuity of relationship style is due in part to mental models (Bowlby's "inner 

working models") of self and social life. These models, and hence a person's 

attachment style, are seen as determined in part by childhood relationships with 

parents. Two questionnaire studies indicated that (a) relative prevalence of the three 

attachment styles is roughly the same in adulthood as in infancy, (b) the three kinds of 

adults differ predictably in the way they experience romantic love, and (c) attachment 

style is related in theoretically meaningful ways to mental models of self and social 

relationships and to relationship experiences with parents.  

  

Scale  

  

Instructions:  

Some of the items refer to a specific love relationship, while others refer to general 

attitudes and beliefs about love. Whenever possible, answer the questions with your 

current partner in mind. If you are not currently dating anyone, answer the questions 

with your most recent partner in mind. If you have never been in love, answer in terms 

of what you think your responses would most likely be.    

  

Please answer using the following scale:  

1 = strongly agree  

2 = moderately agree  

3 = neutral  
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4 = moderately disagree  

5 = strongly disagree  

  

1. My lover and I were attracted to each other immediately after we first met.  

  

1 2  3  4  5    

  

2. My lover and I have the right physical "chemistry" between us.  

  

1 2  3  4  5  

  

3. Our lovemaking is very intense and satisfying.  

  

1 2  3  4  5  

  

4. I feel that my lover and I were meant for each other.  

  

1 2  3  4  5  

  

5. My lover and I became emotionally involved rather quickly.  

  

1 2  3  4  5  

  

6. My lover and I really understand each other.  

  

1 2  3  4  5  

  

7. My lover fits my ideal standards of physical beauty/handsomeness.  

  

1 2  3  4  5  

  

8. I try to keep my lover a little uncertain about my commitment to him/her.  

  

1 2  3  4  5  

  

9. I believe that what my lover doesn't know about me won't hurt him/her.  

  

1 2  3  4  5  

  

10. I have sometimes had to keep two of my lovers from finding out about each other.  

  

1 2  3  4  5  

  

11. I can get over love affairs pretty easily and quickly.  

 

1 2  3  4  5  
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12. My lover would get upset if he/she knew of some of the things I've done with other 

people.  

 

1  2  3  4  5  

  

13. When my lover gets too dependent on me, I want to back off a little.  

  

1 2  3  4  5  

  

14. I enjoy playing the "game of love" with a number of different partners.   

  

1 2  3  4  5  

  

15. It is hard to say exactly where friendship ends and love begins.  

  

1 2  3  4  5  

  

16. Genuine love first requires caring for awhile.  

  

1 2  3  4  5  

  

17. I expect to always be friends with the one I love.  

 

1 2  3  4  5  

  

18. The best kind of love grows out of a long friendship.  

  

1 2  3  4  5  

  

19. Our friendship merged gradually into love over time.  

  

1 2  3  4  5  

  

20. Love is really a deep friendship, not a mysterious, mystical emotion.  

  

1 2  3  4  5  

  

21. My most satisfying love relationships have developed from good friendships.  

  

1 2  3  4  5  

  

22. I consider what a person is going to become in life before I commit myself to  him/her.  

  

1 2  3  4  5  

  

23. I try to plan my life carefully before choosing a lover.  

  

1 2  3  4  5  
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24. It is best to love someone with a similar background.  

  

1 2  3  4  5  

  

25. A main consideration in choosing a lover is how he/she reflects on my family.  

  

1 2  3  4  5  

  

26. An important factor in choosing a partner is whether or not he/she will be a good parent.  

  

1 2  3  4  5  

  

27. One consideration in choosing a partner is how he/she will reflect on my career.  

  

1 2  3  4  5  

  

28. Before getting very involved with anyone, I try to figure out how compatible his/her 

hereditary background is with mine in case we ever have children.  

 

1 2  3  4  5  

  

29. When things aren't right with my lover and me, my stomach gets upset.  

  

1 2  3  4  5  

  

30. When my love affairs break up, I get so depressed that I have even thought of suicide.  

  

1 2  3  4  5  

  

31. Sometimes I get so excited about being in love that I can't sleep.  

  

1 2  3  4  5  

  

32. When my lover doesn't pay attention to me, I feel sick all over.  

  

1 2  3  4  5  

  

33. When I am in love, I have trouble concentrating on anything else.  

  

1 2  3  4  5  

 

34. I cannot relax if I suspect that my lover is with someone else.  

  

1 2  3  4  5  

  

35. If my lover ignores me for a while, I sometimes do stupid things to get his/ her attention 

back.  
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1 2  3  4  5  

  

36. I try to always help my lover through difficult times.  

  

1 2  3  4  5  

  

37. I would rather suffer myself than let my lover suffer.  

  

1 2  3  4  5  

  

38. I cannot be happy unless I place my lover's happiness before my own.  

  

1 2  3  4  5  

  

39. I am usually willing to sacrifice my own wishes to let my lover achieve his/hers.  

 

1 2  3  4  5  

  

40. Whatever I own is my lover's to use as he/ she chooses.  

  

1 2  3  4  5  

  

41. When my lover gets angry with me, I still love him/her fully and unconditionally.  

  

1 2  3  4  5  

  

42. I would endure all things for the sake of my lover.  

  

1 2  3  4  5  

  

Scoring     

  

Each subscale is measured separately (each participant gets a different score on each 

subscale).  The items are divided into subscales in the following way:  

Eros: 1-7  

Ludus: 8-14  

Storge: 15-21  

Pragma: 22-28  

Mania: 29-35  

Agape: 36-42  

  

Scoring is kept continuous.   

 


