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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av 

alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk 

ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en 

allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett 

konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett 

enkätmaterial. Statistikprogrammet SPSS användes för att bearbeta det vid 

ett mättillfälle insamlade materialet, bestående av svar från formulären 

TAS-20, som mäter alexitymi, RSQ-30, som mäter anknytningsstil och 

GHQ-12 som mäter generell hälsa. Resultaten visade att kvinnor och män 

skattade likartat på alexitymi och att det inte fanns något signifikant 

samband mellan alexitymi och ålder. Av 46 deltagare skattade 21 sig som 

alexityma. Det fanns ett signifikant samband, (p=0,003), mellan hög grad av 

alexitymi och anknytningsstilen Fearful.  Kunskap om patientens grad av 

alexitymi och anknytningsstil kan möjligen vara en värdefull variabel att 

som terapeut ha aktualiserad inför och under ett behandlingsarbete.  

 

Keywords: alexitymi, anknytning, TAS-20, RSQ-30, GHQ-12 

 
 

Abstract  
 

The aim of this study was to investigate the incidence and degree of 

alexitymia and its correlation with quality in close relationships and health 

distress in a general outpatient population. The study was performed in a 

general outpatient care unit for two weeks with a consecutive selection 

where the patients, during an ordinary visit, was asked to participate and 

complete questionnaires assessing their general health (GHQ-12), 

attachment style (RSQ-30) and  levels of alexitymia (TAS-20). The data 

used was collected at one occasion and the statistical analysis was made 

using SPSS.  The results showed that men and women evaluated 

themselves equaly on alexitymia and  there was no significant correlation 

between alexitymia and age. 21out of the 46 participants met the criteria for 
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alexitymia. There was a significant correlation, (p=0,003), between 

alexitymia and Fearful attachment style. As a therapist, understanding of 

patients' degrees of alexitymia and attachment styles may be valuable 

factors to consider before and during treatment. 

 

Key words: alexitymia, attachment, TAS-20, RSQ-30, GHQ-12 

 

 

  



 5 

 
Introduktion 

Inledning 
Psykisk ohälsa har visat sig ha samband med kvaliteten på de nära relationer man 

omger sig med. I populärvetenskapliga texter kan man ofta läsa om döendes ånger över att 

inte ha ägnat mer kraft åt de nära relationerna under livets gång (Wennerberg, 2013). 

Den longitudinella studien Harvard Study of Adult Development, har följt en grupp 

män och deras anhöriga i 75 år (Harvard Second Generation Study, 2015) och visar att 

kvaliteten på deras nära relationer vid femtio års ålder år var den enskilt viktigaste faktorn för 

både hälsa och allmän tillfredsställelse trettio år senare i livet.  

Att vara i kontakt med sina känslor och kunna uttrycka dessa på ett tydligt sätt gagnar 

vår förmåga att skapa nära relationer till andra. Detta är också ett budskap som kan göra sig 

gällande i media när ofrivilliga singlar ska dejta och hitta en partner i olika TV-sända 

dokusåpor. Män och kvinnor coachas fram av olika specialister, såsom präster, beteendevetare 

och psykologer, för att bättre förstå sina känslor, uttrycka dessa och genom detta sedan nå 

framgång i en kärleksrelation.  

Som psykoterapeut möter man människor som söker hjälp för olika symtom och som 

kommer med en önskan att få hjälp med sin depression, sin ångest eller sin otillfredsställelse i 

relationer. Det som en patient på en vuxenpsykiatrisk mottagning kämpar med rör också något 

allmänmänskligt som avspeglas på olika sätt i samhället. 

Avsikten med denna studie är att undersöka psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk 

population och dess samband med känslomässiga svårigheter; alexitymi, samt kvalitet i nära 

relationer. 

Teori 
Under denna rubrik beskrivs teori gällande affekter, känslor, känsloreglering, 

alexitymi och anknytning.  

Affekter. Begreppet känsla brukar i dagligt tal förknippas med en subjektiv och 

medveten upplevelse som också kan innebära någon form av kroppslig sensation (Bergsten, et 

al., 2015). Till skillnad från den subjektiva upplevelsen används begreppet affekt när det 

gäller den kroppsliga aktiveringen, en medfödd biologisk mekanism som visar sig i impuls till 

handling, ansiktsuttryck och kroppsspråk (Tomkins, 1962). 

I ett kliniskt terapeutiskt arbete kan distinktionen mellan känsla och affekt vara 

betydelsefull. En patient kan till exempel benämna och säga sig uppleva en känsla som inte 

överensstämmer med den affekt som aktiveras i kroppen. Man kan också ha svårigheter med 
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att överhuvudtaget förstå att en kroppslig sensation går att koppla till en känsla. En terapeut 

kan hjälpa en patient att förstå och därmed reglera sina egna reaktioner genom att utgå från 

den fysiska, kroppsliga sensationen och göra den medveten för patienten som sedan kan 

formulera sin subjektiva upplevelse till en talbar och därmed lättare kommunicerbar känsla 

(Bergsten et al., 2015).  Att lida av alexitymi innebär att ha svårigheter med att sätta ord på 

sina känslor, alltså att kunna medvetandegöra affekten och benämna den (Sifneos, 

1972,1996). 

I modern affektiv forskning utgår man till stor del från evolutionsteorin när man 

försöker förstå hur känslor har uppstått, hur de fungerar och vilken roll de spelar. Darwin 

publicerade redan 1878 boken ”The expression of emotions in man and animals”. En senare 

teoretiker som haft stor betydelse för utvecklingen av teorin om grundläggande affekter, är 

den amerikanske psykologen Silvain Tomkins. Tomkins (1962, 1991) menar att människan 

har ett antal distinkta så kallade grundaffekter och att ansiktet har en särskild funktion som 

affekternas organ med medfödda och universella ansiktsuttryck. 

Parallellt med Tomkins idéer om grundläggande affekter pågick forskning om känslor 

utifrån andra teoretiska utgångspunkter; med betoning på de kognitiva processerna (Lachman, 

Lachman & Butterfield, 1979) eller som kulturellt konstruerade; konstruktivistperspektivet 

(Harré, 1986) till skillnad från grundaffektsperspektivet (Tomkins, 1962, 1991) där känslor 

betraktades som medfödda och universella.  

Bergsten et al (2015) nämner flera teoretiker som tidigt såg affekternas roll i 

psykoterapeutisk praktik (Kernberg, 1976; Kohut, 1971, Greenson, 1967) men beskriver att 

det var först på 1990-talet som Michael och Carol Basch (1990), Nathanson (1992), 

McCullough (1997) och Fosha (2000) såg teorin om affekter som utgångspunkt för 

psykodynamisk förståelse av psykopatologi. Gemensamt för dessa var att de utgick från 

Tomkins (Tomkins, 1962, 1991) förståelse av affekter som ett basalt informations- och 

signalsystem som är nödvändigt för vår biologiska överlevnad, men också för våra sociala 

relationer. Det är helt centralt för individens överlevnad att kunna läsa av och tolka den 

information som ges om tillståndet i organismen. Tydligast syns detta när det gäller 

biologiska drifter som hunger, törst och sömn, men det är lika viktigt för mer psykologiska 

drifter som nyfikenhet och gemenskapsbehov eller anknytning (Havnesköld &Risholm-

Mothander, 2009).  

Affekter har en viktig funktion som motivation eftersom de ger impulser till handling, 

som att undvika det som kan skada eller närma sig det som gynnar. Affekter ger även 

information, som vid rädsla om att något kan vara farligt eller som vid glädje om att ”här är 
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bra att vara”. Affekter utgör också kommunikation; människan är ett extremt socialt djur och 

mycket av utbytet med andra sker via affekterna (Bergsten et al., 2015). 

Anknytning och känsloreglering. Teorin om anknytning beskriver hur nära 

relationer i livets början formar överlevnadsstrategier som påverkar människan under resten 

av livet (Schore & Schore, 2008). Barnet utvecklar anknytningsband för att söka och 

upprätthålla närhet till sina viktigaste omsorgsgivare (Keating, Giorgio, & Hill, 2012, Hazan 

& Shaver, 1987). Kvaliteten på dessa band påverkar barnets inre arbetsmodeller. Dessa 

modeller är mentala inre representationer av självet och av andra och säger något om det egna 

värdet samt om förväntningar på anknytningspersonernas tillgänglighet (Bartholomew & 

Horowitz, 1991).  

När Bartholomew och Horowitz (1991) beskriver vuxnas inre arbetsmodeller som 

antingen negativa eller positiva uppfattningar om sig själv och om andra, kan fyra olika stilar 

urskiljas beroende på hur de inre arbetsmodellerna ser ut. I kategorin Secure har man en 

positiv bild både av sig själv och av andra vilket innebär en låg grad av undvikande och 

beroende. I kategorin Fearful har man en negativ bild både av andra och sig själv vilket 

innebär hög grad både av undvikande och beroende. Kännetecknande för kategorin 

Dismissing innebär hög grad av undvikande; man undviker närhet till andra och behåller en 

positiv självvärdering genom att förneka behov av intimitet och betona sin självständighet.  

När man tillhör kategorin Preoccupied värderar man inte sig själv högt men har en positiv 

bild av andra (Griffin & Bartholomew, 1994). Olika begrepp används i litteraturen för att 

beteckna de fyra olika anknytningsmönstren hos barn eller anknytningsstilarna hos vuxna 

(Wennerberg, 2013). I detta arbete används begreppet Secure synonymt med trygg 

anknytning, Fearful synonymt med desorganiserad anknytning, Preoccupied eller anxious 

synonymt med ambivalent anknytning och Dismissing eller avoidant synonymt med 

undvikande anknytning. 

Anknytningsteorin har redan från start varit en integrerande teori där Bowlby (1969), 

med början från 1950-talet, tog till vara på den då senaste utvecklingen inom biologi, 

evolutionsteori, etologi, och psykoanalys (Schore & Schore, 2008, Sbarra & Hazan, 2015). I 

ljuset av senare tids forskning och teoribildning om hjärnans utveckling och mognad, 

affekters biologiska mekanismer och hur dessa måste regleras i den primära 

anknytningsrelationen, kan en modern anknytningsteori numera ses som en teori om 

känsloreglering (Schore & Schore, 2008). 

Känsloreglering beskriver den process som modulerar och balanserar våra affekter, 

känslor, tillstånd och deras uttryck (Taipale, 2016). Förmåga till känsloreglering och kvalitet 
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på den anknytning som formas hänger tätt samman (Oskis et al., 2013). I artikeln Self – 

regulation and Beyond: Affect Regulation and the Infant-Caregiver Dyad (Taipale, 2016) 

betonas omsorgsgivarens viktiga initiala roll som den som måste sköta det lilla barnets 

känsloreglering åt det. Ett spädbarn kan inte själv värja sig från yttre stimuli utan smittas 

känslomässigt av vad som sker i omvärlden; ”…the affective environment of the infant is 

uncritically taken in, and infants are initially strongly influenced by their affective 

surroundings” (s. 4). Eftersom spädbarnet inte är moget att själv reglera omgivningen kan 

konsekvenserna av att inte få adekvat regleringshjälp bli dramatisk och leda till bestående 

skador (Taipale, 2016, Schore & Schore, 2008). Ett bemötande som inte inneburit känslig, 

pålitlig eller effektiv tröst hämmar utveckling av självförtroende och känsloreglering och 

leder till negativa representationer av sig själv och andra (Oskis et al., 2013). 

Under utvecklingen mot barnets förmåga till självreglering; att flexibelt, själv eller 

tillsammans med andra, kunna reglera känslomässiga psykobiologiska tillstånd (Schore & 

Schore, 2008), måste omsorgsgivaren erbjuda ett samspel som innebär att barnets affektiva 

tillstånd tonas in och speglas. Denne måste visa på rätt känsla; kontingent spegling, samt 

kunna förmedla detta på ett sådant sätt att man visar att det är barnets känsla och inte sin egen; 

markerad spegling (Taipale, 2016, Rydén & Wallroth, 2008). De olika erfarenheterna av att 

bli reglerad eller dysreglerad kodas in i de omedvetna inre arbetsmodellerna i den högra, icke-

verbala, hjärnhalvan och leder sedan till trygg eller otrygg anknytning (Schore & Schore, 

2008). Taipale (2016) menar att de fyra typerna av anknytning motsvarar de olika sätt som 

omsorgsgivaren har reglerat och speglat barnet när dessa gradvis sedan internaliseras och 

också blir normativt styrande beroende av vilka känslor som förmedlats vara accepterade och 

inte skambelagda. När speglingarna har varit inkorrekta, negativa eller osäkra leder detta till 

en otillräcklig eller förvriden känsloreglering. 

Tryggt anknutna barn har internaliserat en stabil, konsekvent och pålitlig reglerande 

omsorgsgivare (Taipale, 2016) och kan som vuxna känna och uttrycka sina känslor öppet och 

direkt (Hazan & Shaver, 1987). Otryggt ambivalent anknutna barn har mötts av ett opålitligt 

och inkonsekvent regleringsstöd (Taipale, 2016). I en känslomässigt stressad situation 

förväntar de sig som vuxna ett okänsligt, opålitligt stöd (Oskis et al., 2013). För att hantera 

tillståndet använder de hyperaktiverade anknytningsstrategier och har svårigheter med att 

själv kunna reglera sina känslor (Keating, Giorgio, & Hill, 2012). Otillgängliga eller 

avvisande omsorgsgivare leder till otryggt undvikande anknutna barn (Hazan & Shaver, 

1987). Vuxna med denna anknytningsstil räknar inte med något tillgängligt stöd (Oskis et al., 

2013). Deras anknytningsstrategier är deaktiverade; de minimerar eller överreglerar 
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anknytningsrelaterade affekter (Keating, Giorgio, & Hill, 2012), i missriktade försök att 

organisera affekter och inre tillstånd (Oskis et al., 2013). Ett barn med desorganiserad 

anknytning har vuxit upp i en skrämmande miljö där omsorgsgivare misshandlat psykiskt och 

fysiskt, försummat barnet eller har varit upptagen av egna olösta trauman eller förluster 

(Taipale, 2016). När omsorgsgivare blir ett hot försätts barnet i en omöjlig och förvirrande 

situation. Det enda valet som återstår är att fly mentalt och lämna verkligheten. Risken ökar 

då för att senare utveckla dissociativa eller psykotiska störningar (Taipale, 2016).  

När sättet att processa, reglera och kommunicera känslor är dysfunktionellt kan detta 

leda till alexitymi (Oskis et al., 2013, Bagby, Parker & Taylor, 1994). Det finns en växande 

empirisk litteratur om samband mellan alexitymi och vuxnas otrygga anknytningsstilar när det 

gäller ambivalent anknytning, undvikande anknytning och framförallt desorganiserad 

anknytning (Oskis et al., 2013). En dysfunktionell affektreglering kan leda till psykiatriska 

och psykosomatiska symtom (Oskis et al., 2013, Keating, Giorgio, & Hill, 2012). Alexitymi 

är överrepresenterad hos patienter med psykisk ohälsa medan förekomsten av självskattad 

alexitymi varierar i en icke-klinisk population mellan 5 och 17 procent (Sonneby-Borgström, 

2010). 

Att ha svårigheter med att sätta ord på sina känslor, alltså att medvetandegöra affekten 

och benämna den, är en vanlig observation i terapirummet, likväl som att det som uttalas inte 

överensstämmer med det kroppsliga uttrycket; affekten. Strategierna för känsloreglering blir 

både föremål för det som terapeuten önskar förändra och bestämmer samtidigt förutsättningar 

för ingången i den terapeutiska förändringsprocessen. Detsamma gäller patientens 

anknytningsstil som påverkar det terapeutiska arbetet eftersom omedvetna inre 

arbetsmodellerna aktiveras i relationen med en terapeut, liksom i alla nära relationer (Schore 

& Schore, 2008). Inom den psykodynamiska traditionen utgår man från patientens tidigare 

relationer och att relationella utvecklingsmässiga brister lett till psykisk ohälsa. Relationen 

mellan patient och terapeut används för att förstå patientens svårigheter (Casement, 1995). 

Syfte och frågeställning  
Denna studie undersöker graden av alexitymi, dess samband med kvalitet i nära 

relationer och generell psykisk hälsa i en allmänpsykiatrisk klinisk grupp. Det specifika syftet 

utgår från tre frågor: 

1. Vilken är prevalensen för alexitymi i en allmänpsykiatrisk population? 
 

2. Finns det något samband mellan alexitymi och kvalitet i nära relationer? 
 

3. Finns det något samband mellan alexitymi och generell psykisk hälsa? 



 10 

 
Metod 

Deltagare 
Under två veckor tillfrågades samtliga patienter, både nybesök och återbesök, på en 

vuxenpsykiatrisk mottagning i en mindre stad om de ville delta i studien. Sextio formulär med 

tre olika skattningsinstrument delades ut under perioden och 47 ifyllda skattningsformulär 

lämnades sedermera tillbaka. Personerna som fyllt i formuläret var mellan 19 år och 65 år 

med en medelålder på 37 år. Det var 37 kvinnor och 10 män som deltog i studien. Av etiska 

skäl ombads deltagarna inte uppge några specifika symtom eller diagnoser. Vanligast 

förekommande hos patientgruppen på den allmänpsykiatriska mottagningen är dock 

personlighetssyndrom, neuropsykiatriska funktionshinder samt diagnoser inom ångest- och 

depressionsområdet.  

Design 
Studien har en explorativ design med konsekutivt urval under två veckor på en 

allmänpsykiatrisk mottagning. Det är en korrelationsstudie med ett mättillfälle per patient vars 

svar på tre självskattningsformulär genererar värden där samband mellan dessa värden sedan 

undersöktes. 

Procedur 
För att kunna mäta alexitymi, kvalitet i nära relationer samt generell psykisk hälsa 

skapades ett deltagarmaterial (bilaga I) där formulären Toronto Alexithymia Scale, Relational 

Scales Questionnaire och General Health Questionnaire följde efter varandra i nämnd 

ordning. Efter verksamhetschefs godkännande informerades all personal på en 

allmänpsykiatrisk mottagning om studiens syfte, mål och upplägg. Personal i receptionen 

ombads fråga besökande patienter om de ville vara med i studien och fylla i ett material innan 

sitt bokade besök. Deltagarna fick fylla i skattningsformulären, i en följd och vid samma 

tillfälle, i väntrummet och sedan lämna dem till receptionen. Patienterna angav inledningsvis 

sin ålder och kön och tog sedan ställning till påståenden i de tre olika skattningsformulären.  

Statistik 
Insamlade data matades in och bearbetades vidare med SPSS statistikprogram där t-

test, beräkning av korrelationer med hjälp av Pearson Correlation, beräkning av Cronbachs 

alfa, samt χ2-test genomfördes.  

Instrument 
Toronto Alexithymia Scale, TAS-20 (Taylor, Parker & Bagby, 1992). Toronto 

Alexithymia Scale består av 20 påståenden som kan besvaras med fem olika svarsalternativ 
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vilka anger i vilken grad respondenten håller med om påståendet: ”Helt fel”, ”Ganska fel”, 

”Varken eller”, ”Ganska rätt” samt ”Helt fel”. 

Resultatet kan variera mellan 20-100 poäng, ju högre poäng desto högre grad av 

alexitymi. Resultat ska ses som en kontinuerlig variabel, dock har kliniska gränsvärden ibland 

satts där poäng från 61 och över, klassificerats som alexitymi samt 51 poäng eller under 

klassificerats som ej alexitymi (Oskis et al., 2013). Cronbachs Alfa var för helskala TAS-20 

0,86. 

Relational Scales Questionnaire, RSQ-30 (Bartholomew & Horowitz 1991).  I 

denna studie används Relational Scales Questionnaire, baserat på Bartholomew och 

Horowitzs (1991) modell för att kategorisera representationer av sig själv och av andra, för att 

operationalisera och mäta kvalitet i nära relationer. De inre representationerna, formade av 

tidiga anknytningserfarenheter, leder till en anknytningsstil som påverkar kvalitet i nära 

relationer eftersom anknytningsstil påverkar individens förmåga att såväl etablera, behålla och 

fördjupa relationer. 

Relational Scales Questionnaire består av 30 påståenden där resultat anges med 

värden på fyra olika skalor; Secure, Fearful, Preoccupied samt Dismissing för varje enskild 

individ. Resultat ska ses som ett kontinuerligt mått och utgörs av individens unika 

kombination av värden från de fyra skalorna. Fem påståenden vardera bidrar till skalorna 

Secure och Dismissing och fyra påståenden vardera bidrar till skalorna Fearful och 

Preoccupied där det i den sistnämnda skalan ingår ett påstående från skalan Dismissing i 

reverserad form. Den svenska översättningen som användes har tidigare gjorts för en studie på 

Lunds Universitet (Bäckström & Holmes, 2001). Cronbachs Alfa var för Secure 0.307, för 

Ferarful 0,800, för Preoccupied 0,559 samt  för Dismissing 0,557. 

General Health Questionnaire, GHQ-12 (Goldberg 1972).  General Health 

Questionnaire består av 12 påståenden som till hälften är positiva och till hälften är negativa 

och varje fråga besvaras på en kategoriskala med fyra svarsalternativ.  I huvudsak har två 

skalningsmetoder använts i samband med studier, GHQ-metoden och Likert-metoden. GHQ-

metoden innebär att varje individ får värdet noll om denne skattat de två lägre kategorierna 

och värdet ett om denne skattat de två högre kategorierna. Likert-metoden innebär att 

respondenten får värden från noll till tre på sina skattningar. Svaren på frågorna transformeras 

och summeras därefter till en poäng. Ett högt värde innebär lågt psykiskt välbefinnande och 

ett lågt värde innebär högt psykiskt välbefinnande. I denna undersökning användes GHQ-

metoden och gränsvärdet 3 poäng vilket är den metod och det gränsvärde som används i 

Nationella folkhälsoenkäten (Region Skåne 2013). Detta innebär att en person som bejakat 



 12 

symtom på tre eller fler av de tolv frågorna bedöms ha psykisk ohälsa. Cronbachs Alfa var 

0.862.  

Etiska överväganden  
Deltagare i undersökningen var patienter som i samband med ett bokat besök på sin 

öppenvårdspsykiatriska mottagning blev tillfrågade om att delta. All personal på 

mottagningen kände till undersökningen, dess syfte och upplägg. Beredskap fanns på så sätt 

för att kunna svara på eventuella frågor eller bemöta reaktioner hos patienterna efter det att 

man presenterats för materialet.  

För att värna om patienternas integritet och ett frivilligt deltagande informerades alla i 

ett skriftligt försättsblad (se bilaga I) att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som 

helst, att vård inte skulle påverkas oavsett deltagande eller inte, att svaren inte journalfördes 

och att anonymitet garanterades.  

Deltagarna ombads inte uppge några specifika symtom eller diagnoser. På 

försättsbladet till frågeformulären ombads deltagare också att ge ett skriftligt samtycke. 

Deltagare fick också kontaktuppgifter till studiens författare samt handledare. Ingen patient 

har tagit kontakt i efterhand. Allt material förstördes när studien var färdig. 
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Resultat 

Föranalyser 
För att undersöka om hänsyn till kön och ålder ska beaktas när grad av alexitymi 

undersöks, genomfördes analyser med hjälp av t-test och korrelationer.  

Resultaten visade att kvinnor och män skattade likartat på alexitymi (kvinnor: M = 

58,11, SD = 12,82; män: M = 56,80, SD =13,33 , p = 0,778). Inget signifikant samband 

uppmättes mellan alexitymi och ålder ( r = -0,193, p = 0,209). 

Förekomst av alexitymi i en allmänpsykiatrisk population 
Det var 46 patienter som besvarade TAS-20 formuläret, dessa delades upp i grupperna 

Alexitymi samt Ej alexitymi efter den kliniskt använda cut-off gränsen där poäng från 61 och 

över, klassificeras som alexitymi. 

  
Figur 1. Fördelning av patientgrupper enligt resultat av TAS-20 

 
Samband mellan alexitymi och kvalitet i nära relationer 
 
Tabell 1. Patients medelvärde på de fyra anknytningsstilarna i grupperna Alexitymi samt Ej Alexitymi 

Variabel 
Anknytningsstilar 

Alexitymi (n = 21) Ej alexitymi (n = 25)  

t 

 

p M SD M SD 

Secure 2,42 0,62 2,64 0,70 -1,13 0,266 

Fearful 3,81 0,78 3,36 0,94 1,75 0,088 

Preoccupied 3,43 0,91 3,29 0,82 0,55 0,588 

Dismissing 3,42 0,75 3,31 0,65 0,52 0,608 

 

Alexitymi	

Ej	Alexitymi	25patienter 

21	patienter 
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Resultatet visade inga signifikanta samband mellan grupperna Alexitymi eller Ej 

Alexitymi och varje patients värde på de fyra anknytningsstilarna.  

Då antalet patienter i varje grupp var relativt litet, 21 respektive 25 patienter, efter det 

att den kliniska cut-off gränsen använts, gjordes också en korrelationsanalys med hjälp av 

Pearson Correlation mellan anknytningsstilar och antalet TAS-20 poäng för hela  

patientgruppen utan cut-off gräns. 

Tabell 2. Samband mellan patients resultat från TAS-20 och patients värde på de fyra anknytningsstilarna. 

 TAS-20  Secure  Fearful Preoccupied  Dismissing 

TAS-20 - -0,286 
p= 0,054 

0,430 
p=0,003 

0,129 
p=0,394 

0,203 
p=0,187 

Secure  - -0,510 
p=0,000 

-0,214 
p=0,152 

-0,211 
p=0,1669 

Fearful   - 0,128 
p=0,393 

0,474 
p=0,001 

Preoccupied 
 

   - -0,438 
p=0.003 

Dismissing     - 

 

Resultatet visade ett signifikant samband mellan hög grad av alexitymi och 

anknytningsstilen Fearful. Analysen visar också att det fanns signifikanta samband mellan 

värden på anknytningsstilarna Dismissing och Fearful samt signifikanta negativa samband 

mellan Secure och Fearful samt Dismissing och Preoccupied. 

Samband mellan alexitymi och generell psykisk hälsa 
Det var 47 patienter som besvarade GHQ-12formuläret där maximumpoäng var 12 

poäng. Patienterna hade i medeltal 8,34 poäng (SD=2,99). Resultat för 43 patienter nådde den 

nivå som klassas som indikation på psykisk ohälsa.  

Det var 46 patienter som besvarade båda GHQ-12 och TAS-20. 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för GHQ-12 i grupperna Alexitymi samt Ej Alexitymi  

Variabel 
 

Alexitymi (n = 21)  Ej alexitymi (n = 25)  

t 

 

p M SD  M SD 

GHQ-12 9,90 1,97  6,88 2,99 3,96 0,000 
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Resultatet visar ett mycket starkt signifikant samband mellan psykisk ohälsa och alexitymi 
(p=0,000). 
 

Diskussion 
Av de 47 besökande patienter som deltog i studien var det fyra som inte uppfyllde 

kriterierna för psykisk ohälsa enligt GHQ-12 trots att mottagningen vänder sig till patienter på 

specialpsykiatrisk nivå. Att alla patienter inte uppfyller kriterier för psykisk ohälsa inom 

psykiatrisk verksamhet visar också en studie av Johansson (2009) som undersökt nybesök på 

en psykiatrisk mottagning, där 98,6% av patienterna tillhörde den dysfunktionella gruppen. 

Motsvarande siffra för denna studie är att 93,5 % av patienterna nådde den nivå som indikerar 

psykisk ohälsa. En möjlig förklaring till att alla inte upplevde sig lida av psykisk ohälsa kan 

vara att dessa patienter skulle kunna vara i slutet av sin behandling. 

Vilken är prevalensen för alexitymi i en allmänpsykiatrisk population? 
Resultaten visar på en hög förekomst av alexitymi, 21 av 46 patienter led av 

tillståndet. Att förekomsten av alexitymi är hög är i linje med tidigare forskning på området 

(Reuterwall, Wallden 2009, Lumley, Neely, Burger 2007, Sonneby-Borgström, 2010).  

Det deltagarna i undersökningen har gemensamt var att de under ett par veckor hösten 

2017 befann sig på en vuxenpsykiatrisk mottagning i väntan på en bokad vårdkontakt. 

Förekomsten av specifika diagnoser eller om någon var där för ett första besök eller en sedan 

länge pågående behandling framgår inte vilket medför att studien inte kan säga något om 

alexitymi skiljer sig åt mellan olika diagnosgrupper.  

Möjligtvis kan det vara så att graden av alexitymi berättar något om relationell 

funktion och ger förståelse för patientens inre liv på ett sätt som skiljer sig åt jämfört med de 

deskriptiva kriterierna i DSM-V? Kunskap om patientens grad av alexitymi skulle därför 

möjligen kunna utgöra ett viktigt komplement till diagnoser och symtomuppräkningar. 

Finns det något samband mellan alexitymi och kvalitet i nära relationer? 
Undersökningen visade på ett samband mellan hög grad av alexitymi och 

anknytningsstilen Fearful. Resultatet ligger i linje med vad som brukar framkomma i liknande 

studier (Sonneby-Borgström, 2010, Oskis et al., 2013) och visar på det i litteraturen beskrivna 

sambandet mellan kvalitet på anknytning och kvalitet på förmåga till känsloreglering (Schore 

& Schore, 2008,Taipale, 2016). Hur omvårdnad och regleringsstöd sett ut i den tidiga 

anknytningsrelationen påverkar både anknytningen och utveckling av känsloreglering. 

Något som framkommer som ett bifynd i den statistiska analysen är att det finns flera 

signifikanta samband mellan patientens medelvärden på de olika anknytningsstilarna. Det 



 16 

finns som förväntat ett negativt samband mellan Secure och Fearful då den trygga 

anknytningsstilen kännetecknas av en positiv bild både av sig själv och andra och den 

desorganiserade av en negativ bild både av sig själv och andra (Bartholomew och Horowit, 

1991). Mellan Dismissing och Preoccupied finns också som förväntat ett negativt samband. 

Att det i denna undersökning finns ett samband mellan värdet på Fearful och Dismissing kan 

förklaras med att den desorganiserade anknytningsstilen Fearful också brukar beskrivas som 

en dubbel anknytningsstil med drag både från den ambivalenta stilen Preoccupied och den 

undvikande Dismissing. 

Finns det något samband mellan alexitymi och generell psykisk hälsa? 
Undersökningen visar på ett starkt samband mellan alexitymi och psykisk ohälsa 

vilket också framkommit i tidigare undersökningar (Oskis et al., 2013, Keating, Giorgio, & 

Hill, 2012). I hypoteser om hur detta samband ser ut blir anknytningsstil, som säger något om 

individens förmåga att skapa, behålla och fördjupa relationer, en viktig faktor. Vid en otrygg 

eller desorganiserad anknytningsstil har bristfälligt regleringsstöd som barn för den vuxne 

sedan inneburit sämre förmågan till adekvat känsloreglering. Det betyder också att någon med 

bristfällig förmåga till känsloreglering, som är den som mest skulle behöva någon annans 

stöd, på grund av sina inre negativa arbetsmodeller har som svårast att kunna be om och ta 

emot ett sådant stöd. Processen blir självförstärkande och kan liknas vid en ond cirkel som 

både kan bidra till och förstärka symtom (Sonneby-Borgström, 2010). I den vuxnes 

ömsesidiga relation med en partner kan kontakten med en inre mental representation av denne 

innebära både ökad psykologisk trygghet samt mätbar fysiologisk stressreducering (Sbarra & 

Hazan, 2015).  

Metoddiskussion 
I undersökningen förekommer metodologiska brister som innebär att försiktighet bör 

iakttas när resultat tolkas. Relativt få patienter deltog; 47 svarade på alla tre formulär, 46 på 

två av dem. Det går således inte att dra några generella slutsatser utifrån studien. 

Eftersom denna undersökning inte tar hänsyn till specifika diagnoser är en möjlig 

felkälla att en viss diagnos kan vara överrepresenterad i urvalet och i sig ha ett 

förklaringsvärde. I fortsatta studier bör därför diagnos finnas med som en undersökt variabel 

att ha tillgång till.  

Det upptogs inga uppgifter om det var nybesök eller uppföljningsbesök vilket skulle 

kunna ha ett relevant förklaringsvärde. Kanske är till exempel deltagarna som inte beskrev 

någon psykisk ohälsa med hjälp av GHQ-12 i slutet av sin behandling? 
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Denna undersökning förlitade sig självskattningsinstrument med risk för mätfel som 

svarsstil, missförstånd av frågor eller bristande motivation. Patienterna skulle ta ställning till 

62 påståenden i en följd vilket kan ha påverkat resultat och om svaren speglar det de ämnar 

mäta på ett tillförlitligt sätt. Fördelar som tidsaspekt i administration och tolkning måste 

därför jämföras med att använda andra metoder som till exempelvis intervjuer. 

För fortsatt forskning skulle det kunna finnas två inriktningar. Dels att bedriva 

forskning utifrån kunskapen att alexitymi är ett vanligt tillstånd i en allmänpsykiatrisk 

population och hur detta påverkar olika metoders förutsättningar att vara verksamma och hur 

terapi därför ska bedrivas. Dels hur man i psykoterapi kan minska alexitymi i sig, som ett mål 

för behandling. Vad denna och andra studier visar är dock att alexitymi är ett mycket vanligt 

tillstånd i en allmänpsykiatrisk population och att detta därför är viktigt att förhålla sig till 

psykoterapeutiskt.  

Resultatets betydelse för en terapeut 

Undersökningens resultat ligger i linje med tidigare forskningsresultat och tillför 

därmed inget nytt förutom att ytterligare påvisa dessa samband samt ge en fingervisning om 

att alexitymi förmodligen finns i stor utsträckning hos patienter i en grupp många 

psykoterapeuter möter för bedömning och behandling. Det verkar finnas en hög grad av 

svårigheter att uttrycka affekter. Detta är väsentliga förutsättningar med vilka en patient 

inleder en psykoterapi och det kan vara betydelsefullt att i större utsträckning inrikta terapin 

mot affekter.  

Det är viktigt att ha i åtanke att det är en tvärsnittsstudie och därmed går det inte att 

uttala sig om orsak-verkanförhållanden. I vilken utsträckning alexitymi påverkar 

anknytningsstil och hur anknytningsstil påverkar alexitymi, man kan dock tänka sig att det 

handlar om en självförstärkande process: med till exempel en ”dismissive” anknytningsstil är 

det troligt att du ”missar” flera av de samspelssituationer som skulle kunnat vara till hjälp för 

att utveckla förmågan att förstå och uttrycka känslor. Dock, som med alla tvärsnittsstudier, 

måste man vara medveten om risken för skensamband, det kan finnas annan/andra variabler 

som vi inte tagit hänsyn till som påverkar de variabler vi valt att undersöka. 

Oavsett, i avslutningen av den teoretiska delen av denna uppsats konstateras att 

anknytningsstil och förmåga till känsloreglering påverkar ett terapeutiskt arbete. De inre 

arbetsmodellerna och strategierna för känsloreglering blir både föremål för det terapeuter 

önskar förändra och bestämmer dessutom förutsättningar för ingången i den terapeutiska 

förändringsprocessen. Schore och Schore (2008) menar att mycket återstår för att se hur 

anknytningsteori kan användas kliniskt och att det finns mycket att vinna på att se hur 
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omedvetna inre arbetsmodeller aktiveras och också gradvis kan förändras i den terapeutiska 

relationen. De menar att en effektiv förändringsprocess hänger på terapeutens förmåga att 

”regulate the patient´s arousal state within the affectively charged nonconscious 

transference-countertransference relationship” (s. 10). Genom en interaktiv reglering kan 

skadade inre arbetsmodeller gradvis repareras vilket behöver få ta tid. 

Eftersom anknytningsstil och förmåga till känsloreglering påverkar ett terapeutiskt 

arbete kan kunskap om patientens förmåga till känsloreglering samt dennes anknytningsstil 

innebära en ökad möjlighet inom psykiatrin att erbjuda mer effektiv vård. Screening av 

alexitymi samt anknytningsstil skulle möjligtvis kunna bidra till ökad kvalitet i initial 

bedömning av en patients vårdbehov.  

Kan det vara så att alexitymi är en värdefull variabel att ha aktualiserad, som terapeut, 

oavsett terapiinriktning för att i någon mån förstå patientens svar på frågan som är detta 

arbetes titel ”Och…vad väcker det i dig?” 
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Bilaga I 

Lunds universitet 
Institutionen för psykologi 
Psykoterapeutprogrammet 
 
 
Vi l l  du vara med i  en forskningsstudie? 
 
Vi är två psykologer som studerar på psykoterapeutprogrammet, Lunds universitet.  
I höst börjar vi vårt examensarbete som har som mål att bättre förstå psykisk ohälsa. För att 
kunna göra detta skulle vi behöva din hjälp med att delta i vår studie. 
 
Deltagandet innebär att du  
• Skriver under detta samtycke  
• Svarar på frågorna som finns på dessa papper 
• Lägger alla papper i kuvertet som sitter fast längst bak 
• Lämnar kuvert till receptionen 
 
Oavsett om du väljer att delta eller inte kommer din vård inte att påverkas. Du garanteras full 
anonymitet, inga namn registreras och svaren journalförs inte. 
 
Du deltar frivilligt och kan när som helst bestämma dig för att inte vara med i studien. 
Det är bara vi som kommer att ta del av svaren. Svaren kommer att redovisas på ett sätt som 
gör att ingen kan se hur en enskild person har svarat. 
 
 
Har du frågor kring studien får du gärna kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotta Forsberg Ingrid Ranebo Handledare  
Pst15cfo@student.lu.se ingrid.ranebo.855@student.lu.se  Håkan Johansson 
Tfn 0703-90 60 60 0451-296700 Håkan.johansson@psy.lu.se
  
  Tfn 046-222 33 22 
 
 
 
Jag har tagit del av denna information och samtycker till att vara med i studien 

 

  

Datum Namnteckning 
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Jag	är	född	år	___________	 Kön___________	
	
	
	
	
Frågeformulär	Toronto	Alexithymia	Scale,	TAS-20	
	
Ange	hur	mycket	du	håller	med	om	följande	påståenden	genom	att	kryssa	i	ett	a	

svarsalternativen	

1. Jag	är	ofta	osäker	på	vad	det	är	för	känsla	jag	känner	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	fel	

	
2. Det	är	svårt	för	mig	att	hitta	rätt	ord	för	mina	känslor	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller		
* Ganska	rätt	
* Helt	fel	

	
3. Jag	har	kroppsliga	känningar	som	inte	ens	en	läkare	förstår	sig	på	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	fel	

	
4. Jag	har	lätt	för	att	beskriva	mina	känslor	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	fel	

	
5. Jag	föredrar	att	analysera	problem	framför	att	enbart	beskriva	dem	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	fel	
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6. När	jag	är	upprörd	vet	jag	inte	om	jag	är	ledsen,	skrämd	eller	arg	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
7. Jag	är	ofta	osäker	på	vad	som	händer	i	kroppen	på	mig	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
8. Jag	föredrar	att	bara	låta	saker	hända	framför	att	försöka	förstå	varför	det	blev	

som	det	blev	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
9. 	Jag	har	känslor	som	jag	inte	riktigt	kan	identifiera	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
10. Att	ha	kontakt	med	sina	känslor	är	av	största	vikt	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
11. 	Jag	har	känt	mig	ganska	lycklig	på	det	hela	taget	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	
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12. Folk	säger	åt	mig	att	beskriva	mina	känslor	bättre	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
13. Jag	vet	inte	vad	som	försiggår	inom	mig	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	

14. Jag	vet	inte	vad	som	försiggår	inom	mig	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	

15. 	Jag	föredrar	att	prata	med	folk	om	deras	vardagsaktiviteter,	snarare	än	om	deras	
känslor	

* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	

16. Jag	föredrar	att	se	lätta	underhållningsprogram	framför	psykologiska	dramer	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
17. 	Jag	har	svårt	att	avslöja	mina	innersta	känslor,	även	för	nära	vänner	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	
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18. Jag	kan	känna	närhet	till	någon	även	under	stunder	av	tystnad	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	
19. Att	utforska	mina	känslor	är	till	hjälp	för	mig	när	jag	löser	personliga	problem	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	

	

20. 	Att	söka	efter	en	dold	mening	i	filmer	och	pjäser	stör	nöjet	
* Helt	fel	
* Ganska	fel	
* Varken	eller	
* Ganska	rätt	
* Helt	rätt	
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Frågeformulär	General	Health	Questionnaire,	GHQ-12	
	
Vi	vill	veta	hur	du	känt	dig	de	senaste	veckorna.	Vänligen	kryssa	för	det	alternativ	som	bäst	

stämmer	in	på	dig.	

1 Jag	kan	koncentrera	mig	på	vad	jag	gör	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
2 Jag	har	svårt	att	sova	på	grund	av	problem	och	svårigheter	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
3 Jag	känner	att	jag	spelar	en	betydelsefull	roll	för	andra	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
4 Jag	har	inte	mycket	att	vara	stolt	över	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
5 Jag	känner	mig	väldigt	pressad	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
6 Jag	kan	inte	klara	av	de	dagliga	problemen	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
7 Jag	kan	uppskatta	det	positiva	i	tillvaron	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	
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8 Jag	kan	ta	itu	med	svårigheter	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
	

9 Jag	känner	mig	olycklig	och	nedstämd	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
	

10 	Jag	har	känt	att	mitt	självförtroende	har	minskat	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
	

11 Jag	har	tänkt	på	mig	själv	som	en	betydelselös	person	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	

	
	

12 	Jag	har	känt	mig	ganska	lycklig	på	det	hela	taget	
* Stämmer	mycket	bra	
* Stämmer		
* Stämmer	inte	
* Stämmer	mycket	dåligt	
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Frågeformulär	Relationship	Scales	Questionnaire,	RSQ-30	
	

Nedan	finner	du	påståenden	som	berör	sociala	relationer.	Det	kan	till	exempel	röra	sig	om	

kärleksrelationer	eller	vänskapsförhållanden.	Ta	ställning	till	varje	påstående	enskilt	genom	att	ringa	

in	det	alternativ	som	bäst	stämmer	in	på	dig.	

	

1.	Jag	tycker	det	är	svårt	att	förlita	mig	på	andra	människor.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

2.	Det	är	väldigt	viktigt	för	mig	att	känna	att	jag	är	oberoende.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

3.	Det	är	lätt	för	mig	att	känslomässig	komma	nära	andra	människor.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

4.	Jag	skulle	helt	och	hållet	vilja	”bli	ett”	med	en	annan	person.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

5.	Jag	är	rädd	för	att	bli	sårad	om	jag	tillåter	mig	att	komma	andra	för	nära.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

6.	Jag	är	tillfreds	utan	att	ha	nära	känslomässiga	relationer.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

7.	Jag	är	inte	säker	på	att	jag	alltid	kan	lita	på	att	andra	är	där	för	mig	när	jag	behöver	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	
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8.	Jag	vill	vara	känslomässigt	helt	nära	andra	människor.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

9.	Jag	oroar	mig	för	att	vara	ensam.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

10.	Jag	är	tillfreds	med	att	förlita	mig	på	andra.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

11.	Jag	oroar	mig	för	att	den	jag	älskar	egentligen	inte	älskar	mig	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

12.	Jag	tycker	att	det	är	svårt	att	helt	och	hållet	lita	på	andra	människor.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

13.	Jag	oroar	mig	för	att	andra	ska	komma	mig	för	nära.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

14.	Jag	vill	ha	känslomässigt	nära	relationer.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

15.	Jag	är	tillfreds	med	att	andra	människor	är	beroende	av	mig.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	
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16.	Jag	oroar	mig	för	att	andra	inte	värderar	mig	lika	högt	som	jag	värderar	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

17.	Människor	är	aldrig	där	för	en	när	man	behöver	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

18.	Min	önskan	är	att	komma	andra	människor	helt	nära,	skrämmer	ibland	bort	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

19.	Det	är	väldigt	viktigt	för	mig	att	känna	att	jag	klarar	mig	själv.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

20.	Jag	är	illa	till	mods	när	någon	har	kommit	mig	för	nära.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

21.	Jag	oroar	mig	för	att	den	jag	älskar	inte	skulle	vilja	stanna	kvar	hos	mig.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

																22.	Jag	föredrar	att	andra	inte	är	beroende	av	mig.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

23.	Jag	oroar	mig	för	att	bli	övergiven.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	
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24.	Jag	tycker	att	det	är	obehagligt	att	komma	andra	nära.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

25.	Jag	känner	att	andra	tvekar	till	att	komma	lika	nära	mig	som	jag	vill	komma	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

26.	Jag	föredrar	att	inte	förlita	mig	på	andra.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

27.	Jag	vet	att	andra	kommer	att	vara	där	för	mig	när	jag	behöver	dem.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

28.	Jag	oroar	mig	för	att	andra	inte	ska	acceptera	mig.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

															29.	Ofta	vill	min	partner	ha	en	närmare	känslomässig	relation	än	vad	som	känns	bra	för	mig.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

30.	Jag	tycker	att	det	är	relativt	lätt	att	komma	andra	nära.	

1	 2	 3	 4	 5	

stämmer	inte	alls	 stämmer	mycket	väl	

	

	


