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Abstract 
 

Syftet med studien var att undersöka hur vuxna ser på sina kärleksrelationer idag och hur de                

uppfattar att dessa påverkas av erfarenheter av viktiga relationer i barndomen. Tidigare            

forskning har visat att redan vid ett års ålder lagrar barnet sina erfarenheter om hur det är att                  

vara med andra i minnet. Dessa föreställningar benämns inom psykologin som inre            

arbetsmodeller och kommer sedan finnas med genom livet. Därmed löd vår frågeställning:            

Hur ser man på sina relationer i barndomen och kopplar undersökningspersonerna det till sina              

nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt? Med hjälp av John Bowlbys              

anknytningsteori utfördes semistrukturerade intervjuer på sju undersökningsdeltagare.       

Resultatet visade att den uppfattade anknytningsstilen en individ hade som liten inte kan             

definiera till 100% varför en persons relationer ser ut på ett visst sätt men har betydelse för                 

hur en individ ser på och beter sig i sina vuxna relationer. 

 

Nyckelord: anknytningsteorin, relationer, anknytningsmönster, primär vårdgivare,      

vuxen ålder, kärlek 
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Abstract  

 

The purpose of the study was to see if a person's perceived attachment style and experiences 

as a child affects how they behave in and look at relationships in adulthood. Previous 

research has shown that at the age of one a child already starts to store memories and 

experiences of how it is to integrate with others. Within psychology this is referred to as inner 

working models which stay with an individual through life. Therefore, we had the following 

research question: How does an individual look at their relationships in childhood and does 

the respondent see a connection with their current relationships, if so, in what way? With the 

help of John Bowlby’s attachment theory, a semi-structured interview was created, which 

was then used on seven people. The result showed that the perceived attachment cannot 

completely define the individuals adult relationships but is still significant for the individuals 

view on and behaviour in relationships today.  

 

Keywords: attachment theory, relationships, attachment patterns, primary caregiver,        

adulthood, love 
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Introduktion 

Inledning 

Enligt psykiatrikern John Bowlby (2010) handlar anknytning om en grundläggande          

tillit. Anknytningsteorin bygger på psykologisk forskning om hur barn knyter känslomässiga           

band till en eller flera personer i sin omgivning. Det primära syftet med anknytning är något                

kvalitativt annorlunda än det som benämns uppfostran. Anknytningen innebär inte att sätta            

gränser för barnet, lära barnet nya färdigheter eller leka med och underhålla barnet. Då skulle               

anknytningspersonen istället kallas för disciplinär, pedagog eller lekkamrat. Anknytning är          

där barnet använder den primära vårdgivaren som en trygg bas för att utforska sin omvärld               

och, vid behov, som en säker hamn vid fara eller hot (Benoit, 2004).  

Under den första tiden i livet utvecklar barnet ett anknytningsmönster, ett           

karaktäristiskt sätt att relatera till andra människor, som kännetecknar hur han eller hon sedan              

formar relationer även i vuxen ålder. Teorin anses idag vara den viktigaste psykologiska             

teorin om hur individer förhåller sig till närhet och relationer, samtidigt som de utvecklar sin               

egen integritet, nyfikenhet och styrka (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander,           

2006). Begreppet anknytning används för att beskriva det känslomässiga band som uppstår            

till dem som har en varaktig och omvårdande roll i barnets liv. Enligt Bowlby (2010)               

utvecklas detta band successivt mellan barnet och anknytningspersonen under barnets första           

levnadsår.  

Genom anknytningsforskningen har det visat sig att barnet anpassar sig till sina            

föräldrars beteende för att få ut största möjliga närhet. Det nyfödda barnet känner mycket              

känslor, men har ingen möjlighet att kommunicera genom det talade språket. Det lilla barnet              

skapar därför relationer genom samspel och utbyte av känslor, och dessa erfarenheter            

förvandlas sedan till känslominnen. På så sätt skapas det inre omedvetna arbetsmodeller hos             

barnet (Broberg m.fl., 2006). Denna kunskap i form av arbetsmodeller, eller representativa            

modeller, ger möjlighet att predicera framtida interaktioner med en partner och söka närhet             

utan att överanalysera beteende, känslor och tankar. Upprepade anknytningsrelaterade         

interaktioner resulterar i allt mer stabila mentala representationer av sig själv, partners och             

relationer (Bowlby, 2010). Enligt Lisa Firestone (2013) påverkar vårt anknytningsmönster          

allt från vårt val av partner till hur väl våra relationer utvecklas och också till hur de avslutas.                  

Det är därför som vi kan förstå våra styrkor men även sårbarheter i ett förhållande genom att                 
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känna igen vårt anknytningsmönster. Med andra ord påverkar det vi upplever som barn hur vi               

beter oss som vuxna och får betydelse för hur vi senare fungerar i de relationer vi utvecklar                 

(Broberg m.fl., 2006). 

 

Teori & empiri  

John Bowlby var en brittisk psykolog, psykiater och psykoanalytiker, känd för sitt            

intresse för barns utveckling och för hans banbrytande arbete kring anknytningsteorin           

(Broberg m.fl., 2006). Enligt Bowlby (2010) är det framför allt tre begrepp som är viktiga               

inom anknytningsteorin; tillgiven bindning, anknytningsperson och trygg bas. Tillgiven         

bindning är den gemensamma relationen mellan ett barn och minst en huvudperson            

(anknytningspersonen) som är observerbar. Anknytningspersonen är i de allra flesta fall           

modern eller någon som fungerar/agerar som moder. Om ett barn regelbundet vårdas av flera              

personer utvecklar barnet flera parallella anknytningsrelationer (Perris, 1996). 

Trygg bas är ett begrepp som ofta förekommer i anknytningsteorin, vilket Bowlby            

(2010) definierar som att anknytningspersonens uppgift delvis är att fungera som en trygg bas              

så att barnet kan utforska sin närliggande miljö på ett obekymrat sätt, och delvis som barnets                

säkra hamn så att barnet vet vart det ska vända sig vid behov. Genom begreppen trygg bas                 

och säker hamn kom utvecklingspsykologen Mary Ainsworth sedan att fortsätta på Bowlbys            

teori och utvecklade ett forskningsinstrument, främmande situationstestet, där barns         

anknytningsmönster undersöks. Testet gjorde det möjligt för Ainsworth att upptäcka och           

beskriva tre huvudsakliga anknytningsmönster som delar upp anknytningen som trygg eller           

otrygg. Otrygg anknytning är i sin tur indelad i underkategorierna otrygg-ambivalent och            

otrygg-undvikande (Perris, 1996).  

Trygg anknytning är den vanligaste typen av anknytning och omkring 55% räknas            

skapa ett tryggt anknytningsmönster under barndomen (Shorey, 2015). En trygg anknytning           

definieras som ett tillstånd hos barnet där han eller hon känner sig säker på tillgången till                

anknytningspersonens tröst och skydd vid fara eller hot om fara. I den trygga anknytningen              

finns det en balans mellan barnets anknytnings- och utforskandesystemet. Barn med en trygg             

anknytning ser anknytningspersonen som en trygg bas, från vilken de kan ge sig ut och               

självständigt utforska världen (Broberg m.fl., 2006). En vuxen med trygg anknytning har ett             

liknande förhållande med sin partner, känner sig trygg och samspelt, samtidigt som båda             
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parterna kan röra sig fritt. I relationer erbjuder personer som tillhör den trygga anknytningen              

stöd när partnern känner sig orolig. De går också till sin partner för tröst när de själva känner                  

sig oroliga. Deras förhållande tenderar att innehålla en större mängd öppenhet, ärlighet och             

ömsesidig självständighet (Hart & Schwartz, 2010).  

Det otrygga anknytningsmönstret är som tidigare nämnt uppdelat i två kategorier och            

skiljer sig från den trygga anknytningen på så sätt att barn med otrygg anknytning har lärt sig                 

att manipulera sina beteendesystem som en anpassning till föräldrarnas inre tillstånd           

(Bowlby, 2010). Barn med en otrygg-undvikande anknytning förväntar sig oftast att bli            

avvisade när de behöver hjälp och vågar därför inte söka närhet och stöd. De har erfarenheter                

av sin vårdnadshavare som någon som inte är redo eller villig att möta behoven av närhet som                 

barnet har och därför är det vanligt att barn i denna grupp trycker bort sina behov av närhet                  

och slutar visa dessa utåt. Fokus flyttas istället till utforskandesystemet och barnet lär sig att               

det får klara sig själv. Dessa barn framstår som mycket självständiga och utan något behov av                

trygghet och närhet. Det är vanligt att vårdgivaren rättfärdigar sitt beteende med att deras              

distans kommer att driva barnet till att bli en självständig och ansvarsfull individ (Broberg              

m.fl., 2006). Vuxna personer med en otrygg-undvikande anknytning tenderar att          

känslomässigt distansera sig från sin partner. Det är vanligt att de isolerar sig och istället för                

att låta partnern hjälpa dem söker de sig inåt och försöker istället hjälpa sig själva (Hart &                 

Schwartz, 2010).  

Den tredje gruppen av anknytning, den otrygga-ambivalenta, består av de barn som            

visat blivit vana vid att anknytningspersonen ibland varit omhändertagande och ibland           

avvisande, vilket har resulterat i att barnet känner en osäkerhet och separationsångest till sin              

anknytningsperson (Krumwiede, 2014). Barnet har erfarenheter av anknytningspersonen som         

någon som finns där men är otillräcklig. Det är ofta ett resultat av att anknytningspersonen               

haft ett oförutsägbart beteende och barnet vet därför inte hur denne kommer att reagera på de                

signaler som skickas ut. Barn i denna grupp känner att de måste vara krävande för att få                 

kontakt och ses därför ofta som klängiga (Broberg m.fl., 2006). Vuxna med en             

otrygg-ambivalent anknytning tenderar att söka efter en partner som antingen kan rädda dem             

eller göra dem kompletta. De söker ständigt efter bevis på kärlek och tillgivenhet, samtidigt              

som de har svårt att sluta misstänka att någonting kommer gå fel i relationen. När de känner                 
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sig osäkra för partners känslor alternativt osäkra på förhållandet blir de ofta klängiga,             

krävande eller possessiva gentemot sin partner (Hart & Schwartz, 2010).  

Genom Ainsworths främmande situationstest upptäcktes senare ett fjärde        

anknytningsmönster som inte stämde överens med någon av de andra tre, den            

desorganiserade anknytningen. Detta anknytningsmönster har visat sig vara den allvarligaste          

formen av otrygg anknytning då den är tydligt kopplad till senare problem i livet. Till denna                

grupp tillhör de barn som vuxit upp under missbruksförhållanden, men även de barn vars              

föräldrar har ett oupplöst trauma eller förlust i sitt eget liv som gör honom eller henne rädd,                 

vilket oavsiktligt skrämmer barnet (Shemmings & Shemmings, 2017). Den desorganiserade          

anknytningen härrör ifrån att samspelet mellan barn och förälder i stor utsträckning bygger på              

rädsla och för barnet som har ett stort behov av omsorg och knyta an blir detta mycket                 

skrämmande. Dessa barn visar ofta en viss rädsla, oro och vilsenhet utåt (Perris, 1996). På               

grund av rädslan barnet känner inför anknytningspersonen skapas det en inre konflikt hos             

barnet eftersom det inte vet om det ska närma sig eller ta avstånd. Dessa skrämmande,               

förvirrande och traumatiska beteenden leder vanligtvis till att barnet blir undvikande (Rholes,            

Paetzold & Kohn., 2015). Som vuxen löper en person med desorganiserad anknytning större             

risk för att utveckla relationsstörningar med undvikande beteende eftersom de förknippar           

närhet med smärta och svek. Trots detta har de stora behov av trygghet och kärlek men                

avslutar ofta relationer snabbt, alternativt undviker relationer helt. Den stora längtan efter            

närhet leder till att de kan gå in i en relation genom att anpassa sig helt efter partnerns behov                   

och därmed göra avkall på sina egna känslor och behov. Detta leder till en ångest som                

personen i fråga inte vet vad den beror på (Rholes, Paetzold & Kohn., 2015). 

 

Tidigare forskning 

Forskning kring kopplingen mellan anknytningsmönster under barndomen och        

kärleksrelationer i vuxen ålder har inte gett några entydiga resultat. En del studier finner ett               

starkt samband mellan anknytning och relationer i vuxenlivet, medan andra studier inte har             

hittat samma tydliga koppling mellan anknytning och hur man som vuxen fungerar i             

kärleksrelationer. När Holland, Fraley och Roisman (2011) studerade hur de första           

processerna i anknytning som barn kan kopplas till beteende i vuxenlivet, fann de en tydlig               

koppling mellan anknytningsmönster som barn och som vuxen. Även Levine och Heller            
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(2012) hävdar att det går att dra generella slutsatser om hur individer med de olika               

anknytningsmönstrena ter sig i en relation. I grund och botten är människor med trygg              

anknytning bekväma med intimitet och är vanligtvis varma och kärleksfulla i sina relationer.             

De individer som tillhör den otrygga ambivalenta gruppen längtar efter intimitet och tenderar             

att oroa sig för sin partners förmåga att älska dem tillbaka, medan de otrygga undvikande               

individerna jämställer intimitet med förlust av självständighet och försöker ständigt minimera           

närhet (Levine & Heller, 2012).  

Enligt Lopez, Melendez och Rice (2000) är kvaliteten på tidigare känslomässiga band            

med den primära anknytningspersonen starkt ihopkopplat med beteende i vuxna relationer.           

Individer som upplevde deras anknytningsperson som varm, pålitlig och uppmuntrande har           

med största sannolikhet en trygg anknytning som vuxen vilket innebär att de är bekväma med               

närhet i sina relationer samt att vara ifrån sin partner i perioder. Personer som å andra sidan                 

upplevde sin anknytningsperson som kall och avståndstagande kommer att utveckla en otrygg            

anknytning och kommer antagligen att undvika närhet, få ångest vid separation eller båda.             

Lopez, Melendez och Rice (2000) menar i huvudsak att anknytningsmönstret en individ har             

som vuxen, som påverkas av anknytningen som barn, kommer att påverka nära relationer när              

det gäller närhet och separation. Hazan och Shaver (1987) stödjer detta och har kommit fram               

till slutsatsen att ett tryggt anknytningsmönster i vuxen ålder leder oftast till större förtroende,              

mer struktur och bättre lösningar på problem i ett förhållande. Hazan och Shaver (1987)              

påstår att det finns olika former av kärlek i relationer, som skapas utifrån vilket              

anknytningsmönster individen hade som barn. Dessa former av kärlek utvecklas sedan till            

olika relationsstilar.  

I en studie gjord av Hendrick och Hendrick (2002) visade det sig att det inte går att                 

dra deterministiska slutsatser om att det anknytningsmönster en individ skapar som barn är             

detsamma som det anknytningsmönster individen sedan har i vuxen ålder. De poängterar att             

eftersom barnets anknytningsmönster kan ändra sig under barndomen går det inte att koppla             

anknytningen som barn till anknytningen som vuxen. En studie gjord av Davilia, Burge och              

Hammen (1997) visade att en individs anknytningsmönster kan förändras även i vuxen ålder.             

Resultatet från undersökningen visade att personer med en trygg anknytning inte ändrade sitt             

mönster, däremot kunde de som varit med om något traumatiskt i vuxen ålder skapa              

beteenden som påminner om de som karaktäriserar det otrygga anknytningsmönstret. Även           

8 



 

depression, stress eller dåligt självförtroende är exempel på sådant som skulle kunna få en              

individs anknytningsmönster att ändras (Davilia m.fl., 1997). Även Firestone (2013) ställer           

sig kritisk till att det anknytningsmönster en individ har som barn påverkar de relationer              

personen sedan utvecklar som vuxen. Firestone menar att anknytningsmönstret inte behöver           

definiera beteende i relationer i vuxen ålder, och genom att lära sig om sitt              

anknytningsmönster går det att reda ut vad det är som påverkar eller stoppar en från att ha en                  

hälsosam relation. Om en partner i ett förhållande har en trygg anknytning kan även den               

andra personen utveckla en trygg anknytning i den givna relationen. Firestone hävdar att när              

vi utvecklar en trygg anknytning till någon som har ett hälsosamt anknytningsmönster kan vi              

utveckla en inre trygghet, eftersom vi aktivt upplever en ny modell för hur relationer kan               

fungera. Genom att bli medveten om vilket anknytningsmönster respektive person har finns            

också möjligheten att utmana rädslor och utveckla nya anknytningsmönster för att           

upprätthålla en bra och kärleksfull relation (Firestone, 2013).  

En generell brist i de flesta studier som undersöker hur vår anknytning som barn              

påverkar kärleksrelationer i vuxenlivet är att de är tvärsnittsstudier, d.v.s. att de undersöker             

samband vid en given tidpunkt. En begränsning för tvärsnittsdesign är riktningsproblemet,           

det vill säga att det inte med säkerhet går att säga vad som har orsakat vad vilket hade kunnat                   

besvaras med en longitudinell design (Holland m.fl., 2011). 

 

Syfte & frågeställningar 

Som framgått ovan är sambandet mellan anknytning i barndomen och kvaliteten på            

kärleksrelationer bristfälligt studerat och forskare är inte överens om i vilken utsträckning            

anknytningserfarenheter påverkar relationer i vuxenlivet. Syftet med den aktuella studien är           

att studera hur vuxna individer själva uppfattar att deras relationer i barndomen påverkar de              

relationer de utvecklar i vuxen ålder. Hur ser man på sina relationer i barndomen och kopplar                

undersökningspersonerna det till sina nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt?  
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Metod 

Design 

För att förstå en persons uppfattningar av världen måste man se världen ur denna              

persons perspektiv, vilket sker i den kvalitativa forskningsinriktningen (Slevitch, 2011). Då           

fokus i studien var subjektiva erfarenheter av anknytning och relationer har data insamlats             

med semistrukturerade intervjuer. Valet av semistrukturerade intervjuer bedömdes för vår          

studie vara den metod som passar vårt syfte bäst, eftersom kompletterande frågor kan vara av               

yttersta vikt för att kunna tolka respondenternas svar (data) (Bryman & Bell, 2015). Baserat              

på vår teori och syftet med studien utfördes sju intervjuer. Primärdata är den ursprungliga              

datan som anses vara en mer tillförlitlig källa än sekundärdata (Thurén, 2013). Både             

primärdata (semistrukturerade intervjuer) och sekundärdata (litteratur, artiklar och teori) har          

använts som verktyg i den analytiska delen av studien. 

 

Deltagare 

Deltagarna i studien rekryterades genom ett så kallat bekvämlighetsurval, en          

urvalsmetod som utgår från tillgänglighet (Bryman, 2011). Deltagarna anmälde själva sitt           

intresse för att vara med i studien och vi som forskare valde sedan ut vilka som skulle delta.                  

Det enda kriteriet var att personen just nu befann sig i, eller nyligen hade varit i, ett                 

förhållande. Totalt deltog sju individer i studien, alla kvinnor i åldrarna 20-26 år. För att inte                

generera förutbestämda svar beskrevs syftet med studien brett i intervjubrevet (se bilaga 1).             

Alla respondenter godkände sedan sitt deltagande i intervjun genom att skriva under en             

samtyckesblankett (se bilaga 2). Samtliga sju intervjuer ägde rum i Lund under perioden             

november till december 2018. För att säkerställa deltagarnas anonymitet har fingerade namn            

valts. 
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Tabell 1. Kön och fingerade namn på respondenterna (n=7). 

Respondent (fingerat namn) Kön 

Amelie Kvinna 

Anna  Kvinna 

Camilla  Kvinna 

Lina Kvinna  

Linnea Kvinna 

Lykke Kvinna 

Olivia Kvinna 

 

Procedur  

Data i studien samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer, därav blev            

intervjuerna vårt mätinstrument. Baserat på undersökning av tidigare forskning inom          

anknytningsteorin och utifrån studiens syfte skapades en intervjumall (se bilaga 3).           

Intervjumallen bestod av preliminära teman, som sedan diskuterades med respondenterna.          

Vid utformandet av intervjumallen användes anknytningsteorin för att undersöka         

respondenternas subjektiva erfarenheter av deras barndom, tidigare relationer samt hur de           

uppfattar sitt beteende i sina nuvarande relationer. Semistrukturerade intervjuer användes för           

att ge en viss struktur till intervjun men samtidigt behålla flexibilitet och göra det möjligt att                

ställa kompletterande frågor. Alla intervjuer spelades in (efter att respondenterna gett sitt            

godkännande) med hjälp av iPhones app röstmemo, och efter transkribering raderades           

ljudfilen. Varje intervju genomfördes med en av forskarna närvarande. När alla intervjuer var             

klara så transkriberade forskarna varandras intervjuer, i tätt samarbete med varandra. Varje            

intervju tog mellan 30-60 minuter.  

 

Dataanalys 

För att bearbeta den data som samlades in användes metoden tematisk analys.            

Tematisk analys är den mest frekvent använda analysmetoden inom kvalitativ data. Den            

tematiska analysen är induktiv, vilket innebär att data kodas utan att försöka anpassa den till               
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befintlig teori. Istället utgår metoden från att organisera data, hitta mönster och identifiera             

upprepade motiv av den data som samlats in (Bryman, 2011). En induktiv analysmetod             

valdes eftersom vi ville studera respondenternas egna erfarenheter och uppfattningar och för            

att vi skulle få en förståelse av deras verklighet. Efter att vi samlat in vårt material påbörjade                 

vi processen med att identifiera, analysera och rapportera mönster eller teman utifrån            

insamlad data. Det gjorde vi genom att läsa igenom transkriberingarna från intervjuerna ett             

flertal gånger samtidigt som vi antecknade återkommande mönster. När vi började se mönster             

påbörjades processen att koppla samman liknande beteede i barndomen till beteenden i            

respondenternas vuxna relationer. För att uppnå syftet med studien begränsades analysen.           

Begränsningen gjordes genom att endast välja teman som ansågs vara av stor relevans för              

studien.  

 

Forskningsetiska hänsynstaganden 

I ett ämne som vårt, som av många kan upplevas som både känsligt och privat, är de                 

forskningsetiska övervägandena ytterst viktiga. Detta innebar bland annat att försöka          

säkerställa att ingen respondent skulle känna sig kränkt eller må dåligt under eller efter              

intervjun. Intervjuguiden konstruerades nogsamt med hänsyn taget till detta. Samtliga          

deltagare informerades både muntligt och skriftligt om frivillighet och samtycke. En           

samtyckesblankett utformades som samtliga respondenter undertecknade innan respektive        

intervju (se bilaga 2). Där informerades respondenterna bland annat om att ingen annan än de               

forskare som är knutna till studien kommer att ta del av det insamlade materialet. Vi behövde                

respektera och skydda respondenterna genom att säkerställa att den informationen som           

delades inte hamnade i fel händer eller tolkades på ett sådant sätt att det kom att skada                 

respondenterna. Detta gjorde vi genom att alltid mötas upp och lyssna på varandras             

intervjuer, som hade spelats in och förvarats i respektive mobiltelefon, istället för att de skulle               

skickas mellan oss via e-post eller dylikt. Vi transkriberade samtliga intervjuer och sedan             

raderades inspelningarna. Alla respondenter fick möjligheten att läsa igenom vår uppsats för            

att säkerställa att inget hade missuppfattats eller tolkats på fel sätt. Respondenterna och deras              

värderingar respekterades alltid med avseende på möjlig identifiering av personer och platser.            

Då vi spelade in våra intervjuer var det viktigt att materialet anonymiserades. Anonymiteten             

säkerställdes i vårt skriftliga arbete genom att vi använde fingerade namn på respondenterna.  
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Resultat 

Resultat av empiri 

Totalt framkom fyra teman med underteman ur de insamlade intervjuerna, vilka           

presenteras nedan (se också tabell 1 för en sammanställning). 

 

Tabell 2. Teman med respektive underteman.  

Teman Underteman  

 
1.0 Bilden av den första relationen  
 

1.1 Den komplicerade pappa-relationen 

1.2 Sveket 

 
2.0 Det ständiga sökandet  
 

2.1 Se mig! 

2.2 Från en säker hamn till en annan 

 
3.0 Relationens dolda mekanismer  
 

3.1 Rädslan för att bli lämnad  

3.2 Relationskvaliténs föränderlighet  

 
4.0 Anknytningens betydelse  
 

4.1 Trygghet föder trygghet  

4.2 Tilliten  

 

1.0 Bilden av den första relationen 

1.1 Den komplicerade pappa-relationen 

För merparten av respondenterna har relationen med minst en av          

anknytningspersonerna varit komplicerad. Det är endast två respondenter som inte har           

upplevt några större problem i någon av relationerna med deras anknytningspersoner. Alla            

respondenter var dock eniga om att oavsett om relationerna med anknytningspersonerna varit            

komplicerade eller inte har de format inre arbetsmodeller hos dem som de bär med sig i sina                 

relationer idag. För fyra av respondenterna är det framför allt relationerna med sina             

respektive pappor som varit komplexa vilket de anser påverkar hur de känner, tänker och              

agerar i relationer idag. De upplever att den komplicerade relationen med pappan som barn              

har påverkat dem på sådant sätt att de har svårt att skapa tillit till sin partner, har ett stort                   

behov av bekräftelse och känner generellt en osäkerhet i sina relationer som vuxen.  
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“Jag har nog blivit lite skeptisk, att man kanske har svårt att lita på andra och att                 

man har ett annat tänk, en oro, att personen ljuger. Jag tycker att tillit är viktigt och                 

det har nog mycket med det att göra.” - Anna 

 

1.2 Sveket 

Den gemensamma nämnaren för de respondenter som anser sig ha en komplicerad            

relation med någon av sina anknytningspersoner är att de har känt sig svikna av dem.               

Proportionerna av sveken har varit olika men handlade för majoriteten av respondenterna om             

att de kände sig bortprioriterade och oälskade som barn. Detta har resulterat i ett              

bekräftelsesökande i både kärleks-, vänskaps- och familjerelationer. 

 

“Jag har hela tiden trott att mamma inte gillar mig.” - Camilla  

 

Sveket kan även handla om att den tillit som barnet byggt upp till föräldern har brutits                

genom att han eller hon slutat vara närvarande känslomässigt eller kroppsligt, vilket påverkat             

förmågan att knyta an och lita på andra människor idag. 

 

“Jag tror att det är på grund av vad pappa har gjort, att han på ett sätt lämnade oss                    

och då vill jag inte bli lämnad igen för jag vet att det kan hända med människor som                  

man inte tror att det kan hända med.” - Lykke  

  

2.0 Det ständiga sökandet  

2.1 Se mig!  

Det visade sig att de respondenter som när de var barn behövde söka extra mycket               

bekräftelse från någon av sina anknytningspersoner fortsätter att söka bekräftelse i sina vuxna             

relationer. I de flesta fall har det funnits en förälder som inte har varit närvarande eller så har                  

föräldrarna varit skilda, vilket har gjort att det alltid funnits en saknad efter den ena föräldern.                

Fyra av respondenterna har haft en sämre relation med en av sina anknytningspersoner och              

upplever att de därför har sökt bekräftelse i sina vuxna relationer. Deras bekräftelsebehov             

upplever de kommer från att de behövt kämpa för att bli sedda och bekräftade av               
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anknytningspersonen, och när de inte fick den uppmärksamheten de behövde upplevde dem            

det som att de inte var bra eller älskvärda nog. 

  

“Jag är väldigt mån om att jag måste veta att folk gillar mig för annars tror jag att                  

ingen gillar mig.” - Camilla  

  

Behovet av närhet och trygghet har lett till att somliga av respondenterna har dragits              

till partners som har utnyttjat detta. Det har framför allt varit situationer där partnern har varit                

så pass upptagen av sig själv och respondenterna på så sätt inte fått det de velat ha i                  

relationen, vilket gjort att de behövt lämna. Ett av respondenternas förhållande resulterade till             

och med i en psykisk och fysisk misshandel.  

  

“Jag tror att jag har sökt mycket närhet och trygghet, samtidigt har jag alltid insett               

att jag inte får det av personen.” - Anna 

  

2.2 Från en säker hamn till en annan 

Tre av respondenterna har alltid känt sig trygga i sina relationer. Erfarenheter från             

deras tidiga relationer i barndomen har de tagit med sig in i deras vuxna relationer vilket de                 

menar har mynnat ut i hälsosamma och trygga relationer. Respondenterna har en tydlig bild              

av hur de vill bli bemötta i sina relationer, men även hur de ska bemöta partnern för att få                   

relationen att fungera på ett sätt där båda trivs.  

  

“Framför allt att mina föräldrar har hållit ihop så länge och är väldigt kärleksfulla i               

sin relation. Det har nog påverkat mig på så sätt att jag också vill ha det så i min                   

relation. Jag har trivts med att mina föräldrar är så öppna med sina känslor.” –               

Amelie 

  

För de respondenter som upplevde en av sina anknytningspersoner som otrygg har det             

blivit extra viktigt att hitta en partner som är “trygg”. Den gemensamma nämnaren för dessa               

respondenter är att alla är noga med att inte träffa en partner som påminner om den otrygga                 

anknytningspersonens sätt att vara och agera i relationer.  
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3.0 Relationens dolda mekanismer 

3.1 Rädslan för att bli lämnad  

Något som visade sig tydligt var att merparten av respondenterna känner en stark             

rädsla för att bli lämnade, även de som beskrev sin uppväxt som trygg. Därav verkar inte                

rädslan för att bli lämnad komma från hur trygg respektive otrygg respondenterna har upplevt              

att relationen med anknytningspersonerna var. Respondenterna upplever generellt att rädslan          

för att bli lämnade härrör från en specifik eller några specifika händelser i deras förflutna,               

som sedan påverkat dem på gott eller på ont i deras vuxna relationer. Tre av respondenterna                

anser att deras rädsla för att bli lämnade kommer från att de på något sätt känt sig lämnade av                   

sina pappor, antingen i samband med de skilsmässor deras föräldrar gick igenom eller på              

grund av att papporna inte fanns där på det sätt som respondenterna anser att de hade behövt.  

 

“Mina farhågor ligger nog i att jobbet skulle ta över för min partner, som det gjorde                

och gör för min pappa. Att min partner skulle prioritera jobb framför mig till              

exempel. Jag är rädd för det med mig själv också, för jag går ofta in för saker väldigt                  

mycket. Men det jag kan säga är att så fort jag träffat killar som påminner om min                 

pappa, eller sett en liten sida som påminner om honom, så har jag dragit.” - Linnea 

 

3.2 Relationskvaliténs föränderlighet 

Respondenterna anser att tryggheten i en relation främst kommer från att befinna sig i              

den med rätt partner. Det spelar ingen roll om personen alltid har haft trygga relationer runt                

sig, om partnern agerar på ett sätt som gör personen otrygg så kommer inte ens de inre                 

arbetsmodellerna att räcka till. De respondenter som poängterade vikten av att befinna sig i en               

relation som består av ett givande och tagande, en ömsesidig självständighet och där kärleken              

ska vara starkare än oron över att bli lämnad känner också att de behöver en partner som ser                  

på relationer på ett liknande sätt. Om de befinner sig i en relation där partnern inte låter dem                  

fortsätta vara självständiga individer och där givandet och tagandet försvinner så tynar deras             

inre arbetsmodeller långsamt bort och de mår så pass dåligt i relationen att de lämnar den.  
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“Jag har märkt att när jag ger mycket så får jag tillbaka väldigt mycket också. Det                

var väldigt frustrerande i min förra relation, där kände jag inte att det var ett givande                

och tagande, utan det var väldigt mycket ge. Och det mådde jag dåligt över. Jag mår                

bra i en relation där det finns en balans. Jag mår bra nu, så det betyder att det finns                   

en bra balans.” – Amelie 

  

Å andra sidan finns det respondenter som först när de träffade sin nuvarande partner              

började känna sig trygga i en relation. Deras tidigare relationer hade präglats av ett              

bekräftelsesökande och en ständig oro över att de kommer bli lämnade.  

  

“I början var det motsträvigt, jag ville inte släppa in någon. Men när jag väl släppte                

in honom har jag verkligen öppnat upp mig och idag är jag väldigt trygg med min                

relation.” - Linnea 

 

4.0 Anknytningens betydelse  

4.1 Trygghet föder trygghet  

Den största skillnaden som kunde ses mellan respondenterna var att de som upplevde             

sin uppväxt som trygg, med kärleksfulla föräldrar och stabila relationer, även var trygga i sina               

relationer idag. De känner sig fria att fatta egna beslut samtidigt som de är samspelta med sin                 

partner. Framför allt tvivlar de inte på partnerns förmåga att älska dem. Dessa respondenter              

tenderar att vara mer öppna med sina känslor och har inga större problem med tillit i sina                 

relationer. De känner sig trygga i sina nuvarande relationer och känner därför ingen oro över               

att bli lämnade. 

 

“Jag tror att tar det slut så tar det slut av en anledning och då är det i längden bättre                    

för båda.” - Amelie 

 

Tre av respondenterna känner att de kan prata öppet och ärligt om sina känslor och att                

det inte finns några problem med att komma partnern nära. De uttrycker ingen oro över hur                

det ska gå med deras relationer. Trots att respondenterna har haft olika uppväxter, har de               

tryggheten gemensamt som de tagit med sig in i sina vuxna relationer.  
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“Jag har inga problem med tillit eller så.” - Olivia 

 

4.2 Tilliten 

I kontrast till detta har merparten av respondenterna varit med om situationer under             

deras uppväxt som de menar varit jobbiga och som format dem till de personer de är idag. För                  

en del av respondenterna har förmågan att skapa tillit till partnern påverkats, men också finns               

den ständiga rädslan där över att ännu en gång bli bortprioriterad av någon de älskar.  

 

“Han är inte byggd för att vara förälder, han är byggd för att vara en vän. Han är en                    

väldigt fin och älskvärd människa men han är en beroendemänniska och det gör             

honom egoistisk som alla andra i den situationen. Så han har ju på sätt och vis varit                 

trygg genom att han har gett kärlek, men han har varit otrygg genom att han inte                

kunde ge eller visa det på rätt sätt. Han har inte kunnat vara en bra pappa men han                  

har varit en bra människa trots allt.” - Linnea 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie var att studera hur vuxna individer själva uppfattar att deras              

relationer i barndomen påverkar relationerna de utvecklar i vuxen ålder. Vi ville titta på hur               

undersökningspersonerna ser på sina relationer i barndomen och om de kopplar det till sina              

nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt. Följande kapitel är en analys baserad               

på den teoretiska ramen för avhandlingen, anknytningsteorin. Vi har valt att utföra vår studie              

på grund av vikten av ökad kunskap inom ämnet, då vi tror att kunskap ligger till grund för                  

att kunna hjälpa individer att utveckla kvalitén på sina parrelationer.  

När all data var insamlad uppenbarade sig ett tydligt mönster i hur våra respondenter              

upplever att deras barndom påverkar deras vuxna relationer. I grund och botten är människor              

med trygg anknytning bekväma med intimitet och är vanligtvis varma och kärleksfulla i sina              

relationer (Levine och Heller, 2012). Tre av respondenterna upplever sig själva som            

fullständigt trygga i sina relationer. De känner att de alltid kan vända sig till partnern för stöd                 

och samtal, och beskriver sina relationer som trygga, stabila och öppna. De upplever även att               

de har lätt att komma nära andra människor och känner ingen större oro över att blir lämnade                 

i sina relationer. Ingen av de tre respondenterna hade problem med tillit vilket är något Hazan                
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och Shaver (1987) anser är ett tydligt tecken på ett tryggt anknytningsmönster. Enligt Hart              

och Schwartz (2010) så känner sig vuxna med trygg anknytning trygga och samspelta med              

sin partner. I relationer erbjuder personer som tillhör den trygga anknytningen stöd när             

partnern känner sig orolig eller ledsen och deras förhållande tenderar att innehålla en större              

mängd öppenhet, ärlighet och ömsesidig självständighet. Den levda erfarenheten från de           

respondenter som ansåg sin uppväxt och sig själv i sina relationer som trygga stämde därav               

överens med det som kommit fram i forskningen 

De individer som upplevde sin barndom som något otrygg tenderade i vuxen ålder att               

längta efter intimitet, ha svårt med tillit och oroa sig mer för sin partners förmåga att älska                 

dem tillbaka, något som även Levine och Heller (2012) kom fram till när de studerade               

individer med otrygg anknytning. En otrygg-undvikande anknytning kännetecknas av         

känslomässigt avlägsna vårdgivare. Som barn fick de inte det stöd från sina vårdgivare som              

de behövde (Broberg m.fl., 2006). För två av respondenterna handlade det om att de inte var                

säkra på anknytningspersonens kärlek till dem vilket har påverkat dem i relationer idag på så               

sätt att de håller avstånd till partnern. Det kan vara genom att inte ge sig hän till 100% eller                   

genom att avsiktligt välja partners det inte går att komma riktigt nära. Till skillnad från en                

otrygg-undvikande anknytning har barn med en otrygg-ambivalent anknytning vanligtvis fått          

kärlek av sina vårdgivare men på ett sätt som gör barnet förvirrat eftersom vårdgivaren              

stundtals har funnits där och svarat på ett effektivt sätt på barnets behov, för att i nästa stund                  

helt plötsligt försvinna och vara otillgänglig för barnet både känslomässigt och kroppsligt            

(Krumwiede, 2014). Detta är något vi har sett hos två av respondenterna som båda har skilda                

föräldrar, där en av deras anknytningspersoner efter skilsmässan hela tiden växlat mellan att             

vara närvarande i deras liv för att sedan försvinna vilket gjorde att de som barn inte visste                 

vart de hade personen.  

Barn med en desorganiserad anknytning visar ofta en viss rädsla, oro och vilsenhet             

utåt eftersom de har blivit skrämda av anknytningspersonens beteende (Perris, 1996). Detta            

beteende visade sig fanns hos en av respondenterna som liten då hon ofta ville gömma sig                

och försvinna eftersom hon inte vågade vara ärlig med vad hon kände inför det beteende en                

av hennes anknytningspersoner uppvisade. Enligt Rholes m.fl. (2015) så leder förvirrande           

beteenden från anknytningspersonen ofta till att barnet blir rädd och undvikande. I            

kärleksrelationer i vuxen ålder söker personer med ett desorganiserat anknytningsmönster          
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primärt efter närhet och trygghet, men trots detta går de ofta in i relationer genom att anpassa                 

sig helt efter partnerns behov och gör därmed avkall på sina egna känslor och behov. Detta                

leder till en ångest som personen i fråga inte vet vad den beror på (Rholes, Paetzold & Kohn.,                  

2015), något som även visade sig hos respondenten då hon generellt har känt en lättnad när                

hennes relationer har tagit slut utan att riktigt veta varför. Den gemensamma nämnaren i              

hennes relationer har varit att hon sökt mycket närhet och trygghet, vilket hon känner att hon                

aldrig fått på det sätt hon önskat eller behövt från någon av hennes tidigare partners.  

Trots att merparten av respondenterna beskrev sina uppväxter som trygga har de ändå             

haft svårt att få sina relationer att fungera. En studie gjord av Davilia, Burge och Hammen                

(1997) har visat att en individs anknytningsmönster kan förändras under livets gång. Det är              

generellt svårt för någon med trygg anknytning att ändra anknytningsmönster, däremot kan            

man se att personer med en trygg anknytning som varit med om en eller flera traumatiska                

händelser kan skapa beteenden som påminner om de som karaktäriserar det otrygga            

anknytningsmönstret. Därmed behöver det inte betyda att bara för att en person har problem              

med tillit eller ofta tvivlar på partnerns förmåga att älska en tillbaka, sådant som symboliserar               

beteende i det otrygga anknytningsmönstret, så är personen otrygg. Personen kan fortfarande            

ha den trygga anknytningen med sig från barndomen, men har blivit påverkad av saker som               

hänt under livets gång vilket influerar personen i sina vuxna relationer.  

Å andra sidan kan en person med ett otryggt anknytningsmönster skapa beteenden            

som påminner om det trygga anknytningsmönster när de inleder en relation med en person              

som är typiskt “trygg”. Två av våra respondenter beskrev hur de gått från att inneha alla de                 

egenskaper som karaktäriserar ett otryggt beteende i deras tidigare relationer till att känna sig              

trygga och tillfreds i deras nuvarande relationer, mycket på grund av partnern. Enligt             

Firestone (2013) kan en person med ett otryggt anknytningsmönster utveckla en trygg            

anknytning till någon som har ett hälsosamt anknytningsmönster och på så sätt utveckla en              

inre trygghet, eftersom personen aktivt upplever en ny modell för hur relationer kan fungera.              

Därmed behöver anknytningsmönstret inte definiera beteende i relationer till 100 %. Det är             

föräldrarna eller de primära vårdgivarnas ansvar att skapa de första anknytningarna, men            

senare i livet är vi alla ansvariga för de relationer vi har. 
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Konklusioner  

Förslag på framtida forskning 

Under det här arbetet har ett antal intressanta aspekter uppstått, vilka kan anses vara              

viktiga för att ytterligare belysa en utökad kunskapsbas om sambandet mellan anknytning i             

barndomen och kvaliteten på kärleksrelationer. Vi tror att ytterligare studier inom detta ämne             

är av största vikt då mer kunskap leder till en bättre förståelse för hur individer agerar i                 

känslomässiga relationer vilket i sin tur leder till möjligheten att förändra eller förbättra             

relationerna.  

Det hade varit intressant att genomföra en kvantitativ studie för att kunna kvantifiera             

faktorer, men även för att få möjligheten att undersöka ett större antal respondenter. Genom              

att ha med fler respondenter i studien, och därmed få in mer information, kan man dra mer                 

generella slutsatser om anknytningsmönster och dess påverkan på vuxna relationer. Det hade            

även varit intressant att genomföra en studie där unga vuxna som anser sig ha              

anknytningsproblem får gå i terapi för att undersöka om deras problem går att lösa så att de                 

kan utveckla relationer i vuxenlivet med bättre kvalitet än vad de erfarit som barn. Syftet blir                

att undersöka om man bör göra terapi mer tillgängligt för unga vuxna med problem kopplade               

till barndomen och i synnerhet till deras anknytningspersoner.  

 

Studiens begränsningar 

Då ingen av oss hade en djupare kunskap inom ämnet sedan tidigare hade vi heller               

inga förutfattade meningar vid sökandet efter tidigare forskning. I skrivprocessen av           

resultatdelen hade vår kunskap om ämnet och i synnerhet anknytningsteorin ökat markant            

vilket kan ha påverkat sättet vi tolkade datan på. Vidare har studien genomförts med hjälp av                

en kvalitativ metod, vilket gav chansen att ställa följdfrågor och få en djupare förståelse i               

kopplingen mellan bilden av anknytning och beteende i relationer. Enligt Bryman (2011)            

finns det dock nackdelar med kvalitativ forskning som bör belysas. En primär svaghet i vårt               

arbete är att vi genomförde en relativt begränsad studie, med endast kvinnliga respondenter             

boende i Lund med omnejd. Sju respondenter är ett något litet deltagarantal även för en               

kvalitativ studie, vilket gör det osäkert om materialet är mättat eller om ytterligare teman              

hade uppstått om fler respondenter deltagit. Sju intervjuer var dock ett genomförbart antal             

med tanke på den befintliga tidsramen, men hade med fördel kunnat vara större i en framtida                
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studie. Dock anser vi att teman i intervjuguiden och respondenternas berättelser under            

intervjuerna var tillräckligt omfattande för att studera hur kopplingen mellan anknytning som            

barn och beteende i relationer i vuxen ålder såg ut hos just de personer vi undersökte.  

Det behöver nödvändigtvis inte endast vara antalet respondenter som påverkat          

studiens resultat, även skillnader såsom kulturella och åldersrelaterade kan ha varit           

bidragande faktorer till att resultatet blivit som det blivit. Bilden av vad som är en “bra”                

respektive “dålig” förälder kan skilja mellan olika kulturer, likaså hur individer uppfattar            

beteende i en relation. När det gäller ålder har de yngre respondenter av naturliga skäl               

barndomen mer färskt i minnet, och kan även ha ett annorlunda sätt att se på anknytning och                 

relationer än de tidigare generationerna.  
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Bilaga 1 

Intervjubrev 

Kort beskrivning av vår studie: 

Vår studie undersöker med hjälp av intervjuer hur vuxna ser på sina kärleksrelationer idag              

och hur de uppfattar att dessa påverkas av erfarenheter av viktiga relationer i barndomen.              

Tidigare forskning har visat att redan vid ett års ålder lagrar barnet sina erfarenheter om hur                

det är att vara med andra i minnet. Dessa föreställningar benämns inom psykologin som inre               

arbetsmodeller och kommer sedan finnas med genom livet.  

 

Vår forskningsfråga är: Hur ser man på sina relationer i barndomen och kopplar             

undersökningspersonerna det till sina nuvarande kärleksrelationer och i så fall på vilket sätt?  

 

Kort information till dig som respondent:  

Vi som skriver detta arbete heter Felicia Jönsson och Emma Lyon. Vi läser sista terminen på                

Lunds universitets kandidatprogram i psykologi. Vi handleds i detta arbete av Kajsa            

Järvholm, leg. psykolog och lektor, Institutionen för psykologi. Du som respondent har rätt             

att avbryta ditt deltagande när du vill utan närmare förklaring. I vårt skriftliga arbete kommer               

anonymiteten säkerställas genom att använda fingerade namn. Intervjun kommer att spelas in            

med iPhones app röstmemo och kommer sedan transkriberas. Vi kommer endast ha            

inspelningarna på mobilen och när transkriberingen är klar kommer ljudfilen att raderas. Vill             

du läsa slutversionen av vår rapport innan den lämnas in hör av dig senast söndag 30                

december 2018. 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett  

 

 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi kommer undersöka hur du                 

uppfattar att dina relationer i barndomen påverkar de relationer du utvecklar i vuxen ålder.              

Vi kommer undersöka hur de såg ut då och hur de ser ut idag. Läs igenom detta noggrant och                   

ge ditt medgivande genom att skriva under med din namnteckning längst ned.  

 

 

Medgivande  

● Jag har tagit del av den skriftliga informationen kring studien och är medveten om hur               

den kommer att gå till och vad syftet med deltagandet är.  

● Jag är medveten om att mitt deltagande i denna studie är helt frivilligt och att jag när                 

som helst kan avbryta mitt deltagande utan en närmare förklaring. 

● Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de forskare som är knutna till               

studien kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

 

 

..........................................          .......................................... 

 Ort                       Datum 

 

..........................................               ..........................................  

Namnteckning          Namnförtydligande 
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Bilaga 3  

 

Intervjumall  

Inledande frågor: 

Ålder? 

Har du partner? 

Hur länge har du varit tillsammans med din nuvarande partner? 

Har du haft relationer tidigare?  

 

1. Hur ser din nuvarande familjesituation ut? 

2. Beskriv din uppväxt.  

3. Vem är du i kärleksrelationer? Behöver inte bara vara i din nuvarande relation utan              

även i tidigare relationer.  

4. Finns det något i din bakgrund som du tror påverkar din syn på relationer?  

5. Tycker du att det känns tryggt att dela dina privata känslor och tankar med din               

partner? 

6. Kan det finnas stunder då du föredrar att inte visa din partner vad du känner innerst                

inne? 

7. Tycker du att det är lätt att komma nära andra människor? Behöver inte bara vara i                

kärleksrelationer, utan även i vänskaps- och familjerelationer.  

8. Känner du att du kan diskutera dina problem och angelägenheter med din partner? 

9. Hur brukar du reagera när din partner behöver extra mycket stöd av dig? 

10. Finns det stunder då du oroar dig för hur det ska gå med dina relationer?  

11. Hur har separationer i tidigare relationer påverkat dig? 

12. Finns det någon situation, händelse eller erfarenhet under ditt liv som varit av särskild              

betydelse för dig och som du tror har påverkat hur du fungerar och tänker i din                

nuvarande relation och i dina tidigare relationer? 

13. Om du tänker på en situation där du gjort eller sagt något som lett till att din partner                  

blivit ledsen. Hur reagerade du när du märkte det? 

14. Kan du se ett mönster i vilka slags partners du valt? 
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