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ABSTRACT 
 
Attachment research, based on the work by the pioneers Bowlby and Ainsworth, has 
expanded to involve a variety of psychiatric diagnoses, such as personality disorders 
and depression. The aim of this cross-sectional study was to assess the psychometric 
properties of a self-report measure of adult attachment, the Attachment Style 
Questionnaire (ASQ), in its Swedish version. Participants answering the ASQ consisted 
of a large sample of Swedish pregnant women (n = 1792), with clinical significant 
depressive symptoms according to the Edinburgh Postnatal Depression Scale (n = 215) 
or not (n = 1577), and a smaller sample of Swedish psychiatric outpatients (n = 158) with 
Borderline Personality Disorder (BPD), Bipolar Disorder (BP) or Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder (ADHD), diagnosed by semi-structured diagnostic interviews. In 
the non-clinical group, personality traits were assessed using the Swedish Universities 
Scales of Personality (SSP). Statistical analyses showed preserved reliability values for 
the Swedish translation of the ASQ and validity results in line with theoretical 
expectations. Attachment measured by the ASQ showed a significantly less secure 
attachment pattern in the psychiatric group, with an emphasis on Borderline Personality 
Disorder, in comparison to the non-psychiatric group. Among pregnant women, 
depressive symptoms were related to lower attachment security. Summarized, the 
results support good psychometric properties of the Swedish translation of ASQ.  
Key words: Attachment Style Questionnaire, Attachment theory, Borderline Personality 
Disorder, Edinburgh Postnatal Depression Scale, psychometrics, self-report 
questionnaires, Swedish universities Scales of Personality 

 
SAMMANFATTNING 
 
Enligt anknytningsteorin grundläggs människors uppfattning av sig själva och 
andra tidigt i livet och har inverkan på såväl personlighetsutveckling som 
känsloreglering och psykisk hälsa. Anknytningsmönstret i vuxen ålder har 
kopplats till ett flertal psykiatriska diagnoser, däribland personlighetsstörningar 
och affektiva sjukdomar, och kan mätas med självrapporteringsinstrument. Målet 
med denna tvärsnittsstudie var att undersöka reliabilitet och validitet hos den 
svenska översättningen av ett sådant instrument, Attachment Style 
Questionnaire (ASQ). Studiedeltagarna bestod dels av en stor grupp gravida 
kvinnor (n = 1792), varav vissa med depressiva symptom enligt Edinburgh 
Postnatal Depression Scale (n = 215) och övriga utan (n = 1577), dels en klinisk 
psykiatrisk grupp (n = 158), med någon av diagnoserna borderline 
personlighetsstörning (BPD), bipolär sjukdom (BP) eller attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). ASQ distribuerades i hela kohorten och i den 
icke-kliniska gruppen även personlighetstestet Swedish Universities Scales of 
Personality (SSP). Reliabiliteten hos svenska ASQ var i våra statistiska analyser 
lika god som hos ursprungsversionen och validitetsprövningen gav teoretiskt 
rimliga resultat. ASQ uppmätte en större otrygghet i anknytning i den kliniska 
kohorten, speciellt hos personer med borderline personlighetsstörning, jämfört 
med den icke-kliniska. Bland gravida kvinnor fanns en koppling mellan förekomst 
av depressiva symptom och otrygg anknytning. Sammanfattningsvis styrker 
fynden i denna studie goda psykometriska egenskaper hos svenska ASQ.
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BAKGRUND 

 
1.1 Anknytningsteori av Bowlby och Ainsworth 
 
Hur människor skapar känslomässiga band till varandra och hur dessa band 
upplevs beskrivs inom anknytningsforskningen, vars grund bygger på arbeten av 
John Bowlby och Mary Salter Ainsworth [1-4]. Bowlby beskrev anknytning som 
ett mönster av beteenden, vilka syftar till att öka chansen för överlevnad, och 
som följer en människa genom hela livet. Enligt teorin har människor en medfödd 
förmåga att kommunicera sin önskan om närhet till sin vårdgivare, en förmåga 
som där och då är avgörande för fortlevnad [1]. Vid födseln riktas detta beteende 
inte mot någon speciell person, men fokuseras under barnets första levnadsår 
alltmer mot de individer som givit störst gensvar, s.k. anknytningsfigurer [2]. 
Barnets önskan till närhet balanseras mot dess nyfikenhet på omgivningen, med 
anknytningspersonen som en trygg bas att utgå ifrån. Vid obehag utlöses 
anknytningsbeteenden och i de fall de möts med omhändertagande och tröst från 
anknytningspersonen blir barnet återigen lugnt och fortsätter att utforska sin 
omgivning. I takt med barnets neuropsykologiska mognad utvecklas beteendet, 
då det lär känna sin anknytningsfigur och anpassar sig till hur man bäst 
kommunicerar med denne [2]. Barnet skapar sig allt eftersom s.k. inre 
arbetsmodeller, både av hur lyckosamt det egna beteendet är och av vad man 
kan förvänta sig av andra. 
 
Medan Bowlby formulerade sina teorier, var Ainsworth den första som utförde 
empiriska studier på anknytning. Ainsworth gjorde en longitudinell studie i 
Baltimore med observationer i hemmen hos nyblivna mödrar och deras spädbarn 
[5]. Samma barn (n = 26) deltog senare i ett laboratorieexperiment, the Strange 
Situation [5], där man då barnen var ett år gamla testade deras reaktion på bl.a. 
en kort separation från föräldern, ett möte med en främmande vuxen och ett 
återförenande med sin förälder.  
 I en analys av fyra olika kohorter (n = 106) kunde Ainsworth och 
medarbetare urskilja tre kategorier utifrån hur barnen reagerade vid 
återförenandet [5].  
 
Trygg (secure) anknytning, ca 65 %. Oavsett om barnen blev ledsna eller ej av 
att modern gick, sökte de aktivt kontakt med henne när hon kom tillbaka. Vid 
upprördhet kunde de effektivt lugnas av kroppskontakt. De försökte inte motstå 
kontakt. 
 
Undvikande (avoidant) anknytning, ca 21 %. Barnen undvek eller ignorerade 
modern när hon återkom. De gav henne lite uppmärksamhet under hela 
proceduren. Vid upprördhet blev de lika lätt tröstade av främlingen som av 
modern. 
 
Ängslig (anxious/resistant, anxious/ambivalent) anknytning, ca 13 %. Dessa barn 
visade motsägelsefulla reaktioner under återföreningen, de både sökte kontakt 
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och vägrade ta emot den. Exempelvis kunde de gråta för att bli omhållna och 
sedan vrida sig argt för att bli nedsläppta. 
 
Ovanstående kategorier kunde i Ainsworths kohort på 26 barn kopplas till de 
tidigare observationerna i familjernas hem. Mödrar till tryggt anknutna barn hade 
observerats vara lyhörda för sitt barns signaler och anpassat svaret efter barnets 
behov. Mödrar till barn med otrygg anknytning av undvikande typ hade setts ge 
ett mer avvisande gensvar, medan de vars barn hade otrygg anknytning av 
ängslig typ hade givit ett mer oförutsägbart gensvar [5].  
 Hos barnen själva sågs att gruppen med trygg anknytning grät mindre, 
gav mer positiva reaktioner på fysisk kontakt och lydde sin mors befallningar i 
högre grad än barnen med otrygg anknytning. Faktorer hos barnet spelar också 
in i utvecklingen av anknytningsmönster [6], men anknytningspersonens 
beteende verkar vara den viktigaste faktorn. 
 
Fastän en persons anknytningsmönster grundläggs under de första levnadsåren, 
har det betydelse också i vuxna relationer. Bowlby beskrev att mönster i 
anknytning har en tendens att kvarstå, dels eftersom en förälder ofta fortsätter 
behandla sitt barn på samma sätt, dels eftersom mönstret kan tänkas underhålla 
sig självt, då ett tryggt barn är lättare att hantera och vice versa [1]. 
 Belägg har lagts fram för att det tidigt etablerade anknytningsmönstret kan 

förbli stabilt över tid och observeras i olika omgivningar. Waters och 
medarbetare såg att 3,5-åringars förmåga att interagera med sina 
jämnåriga korrelerade till anknytningsmönstret i Strange Situation-testet 
vid 15 månaders ålder [7]. Erickson et al följde barn ur en högriskpopulation i 
Minnesota från 12 månader till 5 års ålder [8] och såg ett samband mellan 
spädbarnsanknytning och sociala färdigheter i förskolan. Otrygg anknytning 
observerades här som en riskfaktor för senare beteendeproblem. 
 Samma högriskkohort från Minnesota ingick i en longitudinell studie av 
Sroufe och medarbetare, som sammanfattar resultaten i en artikel [9]. Man 
fokuserade där på tidig anknytning som en prediktor för personlighetsutveckling 
och fann en koppling mellan ängslig anknytning i småbarnsåren och 
ångesttillstånd i de sena tonåren. Fynden kommenteras med att när 
anknytningsfiguren är oförutsägbar i sin omsorg, skaffar sig barnet en strategi av 
överdriven lystring till dennes signaler och uttrycker sina anknytningsbeteenden 
starkt och vid låga stimuli. En sådan kronisk ängslan kan tänkas förklara ångest 
och oro senare i livet. 
 Anknytningsstil i vuxen ålder i samma högriskpopulation undersöktes av 
Weinfield et al, som till skillnad från tidigare studier inte fann någon signifikant 
kontinuitet mellan spädbarns- och vuxenanknytning [10]. Många deltagare i 
studien ändrade sin anknytningsstil från trygg till otrygg. Denna förändring kunde 
sättas i samband med svåra händelser för familjen under testpersonernas 
uppväxt.  
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1.2  Att mäta vuxenanknytning 
 
George, Kaplan och Main konstruerade en semistrukturerad intervju kallad Adult 
Attachment Interview, AAI [11-12]. Den tillfrågade ombeds där beskriva sin 
relation till tidiga anknytningsfigurer och ge exempel på händelser från 
barndomen. När man använde dessa intervjuer på familjer parallellt med Strange 
Situation-proceduren såg man ett mönster. De vuxnas sätt att redogöra för sina 
tidiga upplevelser, oavsett om de varit positiva eller negativa, hade en koppling 
till deras egna barns anknytningsstil i Strange Situation-testet. Det fanns föräldrar 
som beskrev sin barndom som mycket olycklig, men som ändå hade barn som 
var tryggt anknutna. Gemensamt för dessa föräldrar var att de verkade ha 
reflekterat mycket över sina upplevelser. 
 
Föräldrar till ”trygga” barn var samarbetsvilliga och kunde i högre grad ge en 
detaljrik och sammanhängande berättelse om sina upplevelser. Denna grupp av 
vuxna kallades ”secure/autonomous”. 
 
Föräldrar till ”undvikande” barn pratade i allmänna och sakliga ordalag med 
sparsamma detaljer, ofta idealiserande kring den egna föräldern, men utan att 
kunna stödja detta med exempel. Då exempel gavs tydde de snarare på 
motsatsen. Denna föräldragrupp benämndes ”dismissive”. 
 
Föräldrar med ”ängsliga/ambivalenta” barn hade svårt att hålla tråden i sin 
berättelse, gjorde irrelevanta utvikningar och var påtagligt känslomässigt 
engagerade i sina berättelser och i sina relationer. Denna kategori kallades 
”preoccupied”. 
 
Dessa mönster vittnar om att anknytningsstil har en tendens att ärvas över 
generationer, vilket har bekräftats av andra studier. Beckwith et al studerade en 
normalpopulation i Los Angeles [13] och kopplade där en mindre kärleksfull 
omvårdnad i spädbarnsåldern till ”dismissive” berättarstil i AAI hos samma 
individer 16-17 år senare. En senare studie av Shah och kollegor [14] fann att 
tryggt anknutna föräldrar oftare hade tryggt anknutna barn, men att kategorierna 
av otrygg anknytningsstil tenderade att inverteras, så att ängslig stil hos föräldern 
hade ett samband med undvikande stil hos barnet och vice versa.  
 
Hazan och Shaver utvidgade anknytningsforskningen till att omfatta kärleks-
relationer i vuxenlivet [15]. De utförde studier där deltagarna utifrån sin mest 
betydelsefulla romans fick placera sig själva i en av de tre anknytnings-
kategorierna utifrån korta beskrivningar. Den här sortens test kom att kallas 
forced-choice. Medvetna om testets enkelhet fann de att resultaten likväl stämde 
överens med tidigare uppmätt förekomst i amerikansk normalpopulation av de 
olika anknytningsstilarna, 56 % trygg, 23-25 % undvikande och 19-20 % ängslig. 
Hazan och Shaver fann också underlag för sina hypoteser att angiven 
anknytningsstil var kopplad till synen på relationer i allmänhet och att personer 
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Negativ 

med otrygg anknytning upplevde sig som mer ensamma (ängslig kategori) eller 
mer avskiljda från andra (undvikande kategori). 
 
Detta banade väg för utvecklingen av självrapporteringsinstrument. Sådana 
enkäter har en tydlig fördel mot intervjuer såsom AAI, då de är lätta att använda 
och inte kräver resurser i form av utbildade intervjuledare. I en bok av Mikulincer 
och Shaver finns ett kapitel som berör argument för och emot användbarheten 
hos självrapporteringsinstrument [16]. Invändningar har varit att självevaluering 
inte mäter samma sak som analysen från en utomstående och att man går miste 
om sådant som testpersonen inte är aktivt medveten om. Bokförfattarna, och 
även en artikel av Feeney [17], argumenterar för användningen av 
självrapporteringsenkäter och menar att fastän dessa instrument har uppenbara 
skillnader mot Adult Attachment Interview, har de ett eget värde i anknytnings-
forskning. 
 En utveckling av instrumenten för självrapportering kom med de metoder 
som inte använder sig av kategorier utan skalor. Dessa skalor mäter olika 
dimensioner av anknytning och delresultaten kan analyseras till en samlad profil 
istället för en enkel kategori. Dimensionell mätning tillåter nyanser i anknytnings-
mönster och är därför att föredra framför kategorisk [16-17]. 
 
Bartholomew och Horowitz [18] utvecklade Bowlbys tankar kring inre arbets-
modeller och föreslog en indelning av vuxnas anknytningsmönster efter synen på 
sig själv och andra. De beskrev den som en tvådimensionell, fyrkategorisk 
modell. Deras verktyg kan ses som ett mellanting mellan kategorisk och 
dimensionell mätning [19]. De två dimensionerna, bilden av självet och av andra, 
utlöper i fyra kategorier (Figur A). 
 

 
Figur A. Modell av anknytning med fyra kategorier utifrån de två dimensionerna bild 

av sig själv och bild av andra. Bartholomew K, Horowitz MH. Attachment Styles 

Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. J Pers Soc Psychol. 1991 

Aug;61(2):226-244. Figur 1, Model of Adult Attachment; s. 227. 
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Idag finns en lång rad självskattningsinstrument för mätning av anknytning hos 
vuxna. Tjugonio olika instrument undersöktes i en översiktsartikel av Ravitz et al 
avseende reliabilitet och validitet [19]. Artikelförfattarna drar som slutsats att det 
finns flera metoder med goda psykometriska egenskaper, men att metoderna 
mäter utifrån något olika teoretiska modeller. De utgår även från olika typer av 
relationer, vissa till föräldrar och vissa till en partner, vilket bör has i åtanke vid 
valet av instrument. Dylika skillnader har konstaterats tidigare av Sperling och 
medarbetare [20]. Roisman et al [21] varnar i sin tur för att rakt av jämföra 
resultat från de olika metoderna. 
 
 

1.3  Utvecklandet av Attachment Style Questionnaire (ASQ) 
 
Judith A. Feeney, Patricia Noller och Mary Hanrahan vid University of 
Queensland i Australien konstruerade självskattningsinstrumentet Attachment 
Style Questionnaire (ASQ) [22]. De ville skapa ett instrument som ger 
testpersonen en flerdimensionell anknytningsprofil, till skillnad från forced-choice-
instrument, där olika anknytningsstilar utesluter varandra. De ville även utforma 
instrumentet så att besvararen inte behövde ha erfarenhet från någon 
kärleksrelation, för att kunna använda det bland t.ex. ungdomar. 
 Feeney et al tog fram en grunduppsättning av 65 frågor (items). Vissa 
items kopierades från tidigare instrument medan andra skrevs nya, dels utifrån 
de tre kategorierna av anknytning beskrivna av Hazan och Shaver [15], dels från 
modellen med fyra kategorier av anknytning av Bartholomew och Horowitz [18]. 
ASQ användes i sin utprovning på en kohort av universitetsstudenter [22]. Efter 
en initial itemanalys behölls de slutgiltiga 40 frågorna som numera utgör 
Attachment Style Questionnaire. 
 
För värdering av validitet undersökte man hur de fem dimensionerna förhöll sig 
till varandra. De parvisa interkorrelationerna mellan skalorna var alla signifikanta. 
Skalan för trygg anknytning var negativt korrelerad till de fyra andra skalorna. 
Dessa fyra hade positiva interkorrelationer sinsemellan, varav de högsta mellan 
de två ”ängsliga” skalorna respektive de två ”undvikande”. Detta stämmer 
överens med bakomliggande teori kring anknytning [22]. 
 Man distribuerade samtidigt som ASQ en variant av Hazan och Shavers 
instrument med de tre kategorierna trygg, undvikande och ängslig och såg där en 
måttlig till stark korrelation mellan dessa och de motsvarande skalorna på ASQ. 
 Feeney och medarbetare använde även ASQ bland 248 barn i åldern 12-
13 år för att se om instrumentet uppfyllde målsättningen att kunna användas 
bland ungdomar. Barnen fick också fylla i ett personlighetsformulär, Junior 
Eysenck Personality Questionnaire. Man fann en positiv korrelation mellan 
personlighetsskalan Neuroticism och de båda skalorna för ängslig anknytning på 
ASQ. Personlighetsskalan Extraversion korrelerade positivt till Tillit och negativt 
till skalorna för undvikande anknytning. 
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Faktoranalysen i materialet från universitetsstudenterna visade att de tre 
grupperna beskrivna av Hazan och Shaver [15], trygg, undvikande och ängslig, 
fanns representerade i instrumentet. En modell med fem faktorer (figur B) gav 
dock en mer fullständig bild. Femfaktorsmodellen stod för 43,3% av variationen 
jämfört med 35,7% hos trefaktorsmodellen.  
 Faktorn för trygg anknytning i trefaktorsmodellen motsvarades i 
femfaktorsmodellen av ”Confidence”, på svenska Tillit. Det nya i 
femfaktorsmodellen var en splittring av de otrygga variablerna ängslig och 
undvikande i två nya grupper vardera. De två dimensionerna för ängslig 
anknytning döptes till ”Need for Approval”, Bifallsbehov, och ”Preoccupation with 
Relationships”, Relationsfixering. 
 Bifallsbehov beskriver ett behov av acceptans och bekräftelse från andra, 
vilket kännetecknar grupperna ”Fearful” och ”Preoccupied” av Bartolomew och 
Horowitz [18]. Relationsfixering syftar på ett ängsligt och ihärdigt fokus kring att 
ha någon till hands, vilket finns beskrivet av Hazan och Shaver [15]. 
 Undvikande anknytning splittrades upp i ”Discomfort with closeness”, 
Distans, och ”Relationships as Secondary”, Sakorientering. Distans avspeglar en 
ovilja att skapa nära relationer, vilket är kännetecknande för gruppen 
”undvikande” av Hazan och Shaver. Sakorientering beskriver ett fokus på 
prestationer och en strävan efter självständighet för att undvika den utsatthet 
man kan uppleva i mänskliga relationer. Detta återfinns i anknytningsstilen 
”Dismissing” av Bartholomew och Horowitz. 
 Items på skalorna för ängslig anknytning avspeglar framför allt hur man 
ser på sig själv, medan skalorna för undvikande anknytning i första hand mäter 
synen på andra. Skalan för trygg anknytning beskriver synen på både självet och 
andra.  
 

 
Figur B. Teori bakom ASQ:s fem anknytningsdimensioner. Håkanson A, Tengström 

A. Attachment Style Questionnaire – Översättning till svenska samt inledande 

utprovning. 1996. Opublicerat arbete. Figur 2, Modell över teoretiska 

konceptualiseringar av anknytning; s. 8. 
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kategorier. Klusteranalysen visade som väntat att den mest tydliga uppdelningen 
av svarande är mellan dem med trygg respektive otrygg anknytning. 
 
 
Hur ASQ fungerar i en psykiatrisk kohort prövades av Fossati och medarbetare 
[23], som använde instrumentets italienska översättning bland 487 psykiatriska 
patienter, de flesta kvinnor och med en medelålder på 31 år. De hade även en 
kontrollgrupp med 605 personer, vars medelålder och könsfördelning 
motsvarande gruppen av psykiatripatienter. Resultaten bekräftade en god 
reliabilitet hos ASQ. Intern konsistens för de fem delskalorna, uppmätt med 
Cronbachs alpha, var mellan 0,67-0,74 i den kliniska kohorten och 0,64-0,73 i 
normalgruppen. I sin faktoranalys fann de stöd för den femdimensionella 
strukturen. 
 I studien fann man en könsskillnad i utfall på skalan Sakorientering, men 
inte på Distans [23]. Mellan den psykiatriska och den icke-kliniska gruppen förhöll 
det sig istället omvänt, med en skillnad i utslag på Distans men inte på 
Sakorientering. Feeney [17] använder detta resultat för att styrka tesen att de 
fem skalorna hos ASQ ger en mer fullständig bild av otrygg anknytning än de 
klassiska två dimensionerna undvikande och ängslig. De två ASQ-skalorna ur 
ovanstående exempel skulle i den klassiska uppdelningen underordnas samma 
dimension, undvikande, och ej upptäcka nyss nämnda skillnader.  
 Fossati et al fann precis som tidigare forskare positiva korrelationer mellan 
utslag på skalor för undvikande och ängslig anknytning [23], vilket talar för att en 
individ kan ha inslag av båda sorterna. Detta stödjer användning av 
dimensionella mätverktyg istället för kategoriska. Korrelationerna mellan olika 
sorters otrygg anknytning var mer uttalade i den psykiatriska kohorten. Forskarna 
resonerar kring att detta anknytningsmönster, med starkt otrygg anknytning av 
både ängslig och undvikande typ, troligen är förenad med störst risk för psykisk 
ohälsa. 
 
 
ASQ översattes till svenska år 1996 av Alexander Håkanson och Anders 
Tengström [24] som en del i deras examensarbete på psykologutbildningen i 
Umeå. Deras utprovning utfördes på 161 individer med en medelålder på 29 år, 
varav 65 % kvinnor. En grupp utgjordes av studenter och en grupp var klinisk, 
bestående av psykoterapiklienter, smärtpatienter från en vårdcentral, 
tinnituspatienter och ett fåtal injektionsmissbrukare. Injektionsmissbrukarna 
uteslöts ur signifikansanalysen p.g.a. för få deltagare. Man noterade dock 
gruppens höga medelvärden på delskalorna för otrygg anknytning jämfört med 
övriga deltagare, speciellt på skalorna Distans och Sakorientering. Gruppen av 
studenter hade högre värden för trygg anknytning än den kliniska. Man fann även 
att män angav högre värden på skalan Sakorientering jämfört med kvinnor, vilket 
bekräftar tidigare fynd [22-23]. 
 Reliabilitetsanalysen visade bibehållna psykometriska egenskaper hos 
översättningen. Intern konsistens för instrumentets fem dimensioner uppmättes i 
Cronbachs alpha mellan 0,71-0,84. Interkorrelationerna mellan de fem 
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delskalorna uppvisade samma mönster som i ursprungsstudien, förutom mellan 
skalan Sakorientering och Bifallsbehov där ingen signifikant korrelation kunde 
uppmätas. 
 Validering gjordes även mot personlighetstestet Karolinska Scales of 
Personality, KSP [25] och gav teoretiskt förväntade resultat. Skalan 
Interpersonell distans i personlighetstestet korrelerade negativt till skalan Tillit på 
ASQ och hade högst positiv korrelation till skalorna Sakorientering och Distans, 
vilka mäter undvikande anknytning. 
 
Håkanson och Tengström skriver att ”en framtida åtgärd i utvecklandet av ASQ 
är att använda instrumentet på grupper med olika anknytningsmönster” (s. 31) 
[24] och specificerar dessa grupper som bl.a. med olika diagnoser enl. DSM-IV. 
De skriver vidare att ”instrumentet behöver också utprovas på en större 
population”, då deras egen studiepopulation (161 st) gav vissa begränsningar för 
de statistiska analyserna. 
 
 

1.4  Anknytning ur psykiatriskt perspektiv 
 
Mikulincer och Shaver har i sin bok om vuxenanknytning från 2007 [26] gått 
igenom ett stort antal studier i både normal- och klinisk population och där kunnat 
konstatera ett samband mellan otrygg anknytning och ett flertal psykiska 
sjukdomar av olika svårighetsgrad. I en översiktsartikel från 2012 [27] 
kommenterar samma forskarpar att de flesta studier som gjorts i frågan är av 
tvärsnittstyp, men att de longitudinella studier som finns tyder på att otrygg 
anknytning verkar öka den generella risken för psykisk sjukdom. Exempel på 
psykiatriska diagnoser som har kopplats till otrygg anknytning är depression [28-
29], bipolär sjukdom [30-31], olika personlighetsstörningar [32-33], attention 
deficit hyperactivity disorder (ADHD) [34-37] och ätstörningar [38-42]. 
 Sroufe et al formulerar det i sin teoriutvecklande artikel från 1999 [43] som 
att otrygg anknytning uppmätt hos spädbarn varken är patologiskt eller någon 
direkt orsak till senare patologi, men att otrygg anknytning tidigt i livet kan starta 
processer som har en sannolik koppling till senare patologi. De understryker 
dynamiken i processen, där interaktionen med omgivningen fortsätter att ha 
betydelse för individen under hela livet. 
 
Självrapportering av vuxenanknytning har visat sig vara överraskande stabil trots 
förändrade omgivningsfaktorer. Davila och medarbetare utförde en studie på 
unga amerikanska kvinnor ur en normalpopulation [44], där man lät deltagarna 
svara på Hazan och Shavers forced-choice-instrument vid tre tillfällen under två 
års tid. Ungefär 30 % av deltagarna ändrade sin anknytningsstil. Stabilt otrygg 
anknytningsstil korrelerade till såväl tidigare symptomatologi som pågående. En 
förändrad anknytningsstil hade dock ingen koppling till förändrad psykisk 
symptomatologi, utan enbart till symptombörda tidigare i livet. Detta talar enligt 
artikelförfattarna för att förändring av anknytningsstil är något som man är mer 
eller mindre benägen till, snarare än en följd av nuvarande symptom. 
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 Picardi et al [45] mätte anknytning bland friska italienska universitets-
studenter två gånger med en månads intervall, samtidigt som man mätte 
depressions- och ångestsymptom. De fann precis som i föregående studie att 
otrygg anknytning vid en given tidpunkt korrelerade till tecken på depression och 
ångest, men att en förändring i symptomatologi mellan de båda tillfällena endast 
korrelerade svagt till någon anknytningsförändring. 
 En annan italiensk studie berörde reliabiliteten hos självskattningsformulär 
bland patienter med svåra psykiatriska symptom [46], där deltagarna fick fylla i 
enkäterna i samband med både in- och utskrivning vid psykiatrisk avdelning. 
Resultaten visade en acceptabel reliabilitet oavsett om patienterna hade en 
psykossjukdom eller inte och oavsett tillfälle, trots att de flesta patienter 
genomgick en betydande minskning av sina symptom. 
 
Hur vuxna individer hanterar stress har setts variera med anknytningsmönstret. 
Simpson och medarbetare [47] visade i en studie av 83 unga par att 
benägenheten att söka stöd hos partnern vid stress korrelerade till 
anknytningsstil. Personer med trygg anknytning var mer benägna att både söka 
stöd och ge stöd än personer med otrygg, undvikande anknytning. Personer med 
ängslig anknytning skiljde sig dock inte från någon av de andra grupperna. Andra 
forskare argumenterar för att dessa resultat även kan appliceras på 
benägenheten att söka sjukvård och därmed också ha en roll vid utveckling och 
hantering av sjukdomstillstånd, såsom kronisk smärta [48]. 
 Rönnlund och Karlsson såg i en normalpopulation av svenska 15-16-
åringar ett samband mellan otrygg anknytning och tendensen att internalisera 
sina problem, vilket predisponerar för depression, ångest och social isolering 
[49]. En studie av belgiska patienter på en allmänläkarmottagning fann att 
förekomsten av depressiva affekter var högre vid otrygg anknytning av ängslig 
typ, men lägre vid undvikande typ [50].  
 
Depressionsutveckling har en koppling till otrygg anknytning tidigt i livet, vilket 
har setts i flera longitudinella studier, enligt en översiktsartikel av Morley och 
Moran [28]. Även vuxenanknytning har setts korrelera till depression. Strodl och 
Noller [29] gjorde en tvärsnittsstudie av anknytning hos australiensiska 
depressionspatienter, vars symptombörda kunde kopplas till olika dimensioner av 
otrygg anknytning.  
 
Den första studien av vuxenanknytning hos patienter med bipolär sjukdom typ I 
och friska kontroller gjordes 2009 av Morriss et al [30]. De fann att 78 % av 
patienterna rapporterade en otrygg anknytningsstil, jämfört med 32 % av 
kontrollerna, men kommenterar sina fynd med att man inte uteslöt komorbiditet i 
form av t.ex. personlighetsstörningar. Anknytningsstilen påverkades av 
stämningsläget såtillvida att maniska patienter rapporterade en högre grad av 
trygg anknytning jämfört med patienter med depressivt eller eutymt 
stämningsläge. Kökçü och Kesebir [31] undersökte anknytning bland turkiska 
bipolärpatienter i eutymt stämningsläge samt en kontrollgrupp och fann hos 
patienterna en ökad grad av otrygg anknytning av undvikande typ. Uppmätt 
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anknytningsstil var i den turkiska kohorten inte associerad till ålder för 
insjuknande eller till antalet affektiva sjukdomsepisoder, men däremot till 
episodernas svårighetsgrad och till samtidig förekomst av borderline 
personlighetsstörning. 
 
Fossati et al undersökte anknytning hos italienska psykiatripatienter med och 
utan personlighetsstörning [32] och såg att gruppen med personlighetsstörning 
hade en otrygg anknytning som signifikant skiljde sig från övriga patienter. De 
använde sig av ASQ som självrapporteringsinstrument och fann att olika 
personlighetsstörningar gav specifika utslag på de olika dimensionerna. 
Artikelförfattarna påpekar att de uppmätta korrelationerna bara var av måttlig 
storlek, men att de var överraskande specifika. Personlighetsstörningen 
borderline gav signifikanta utslag på skalan Tillit, som mäter trygg anknytning, 
och skalan Bifallsbehov, som mäter ängslig anknytning. Att borderline 
personlighetsstörning har en stark koppling till otrygg anknytning sågs även i de 
13 studier som ingick i en översiktsartikel från 2004 [33], men undergruppen av 
otrygg anknytning varierade mellan studierna. 
 
Patienter med ADHD har en ökad grad av otrygg anknytning, vilket har setts 
både hos vuxna i en nederländsk kohort [34] och hos barnpatienter i Italien [35] 
samt Australien [36]. En israelisk studie på anknytning hos barn med 
diagnosticerad ADHD [37] visade en högre förekomst av otrygg anknytning hos 
dem med övervägande hyperaktiva symptom jämfört med gruppen med enbart 
uppmärksamhetsproblem.  
 I den nederländska studien poängterar dock Koemans et al att det stora 
flertalet av patienter med ADHD har en eller flera samtidiga diagnoser, som 
affektiva syndrom och personlighetsstörningar [34].  
 
 

1.5  Att utvärdera psykometriska egenskaper 
 

Reliabilitet  
 
För att kunna dra slutsatser av testresultat i sin forskning måste man kunna lita 
på sina mätmetoder. Tillförlitlighet hos ett instrument kallas i vetenskapliga 
sammanhang för reliabilitet. En sorts reliabilitet är testets korrelation med sig 
självt, som ifall den är hög indikerar en stabil struktur och gör att resultaten följer 
ett förutsägbart mönster. Ett annat namn för reliabilitet är reproducerbarhet, vilket 
syftar på att man vid återupprepning, i samma typ av kohort, får liknande resultat.  
 
Intern konsistens (internal consistency) är ett mått på reliabilitet och mäts som 
korrelationer mellan delstrukturer i testet. För ASQ mäts detta mellan items inom 
varje delskala och anger hur väl dessa items mäter samma sak.  
 För uträkning används reliabilitetskoefficienten Cronbachs alpha, som 
anges i värden mellan 0-1. Ett högt alphavärde brukar beskrivas som över 0,7 
och indikerar hög intern konsistens. 
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Itemanalys kan utföras för att se hur enskilda items uppför sig i testet. Ifall 
medelvärdet för ett item ligger nära minsta eller högsta värde (1 eller 6) samt har 
en snävare standardavvikelse än övriga tyder detta på en s.k. golv- eller 
takeffekt, vilket betyder att delfrågan inte är tillräckligt känslig för variationer i 
populationen. Test görs även för att se hur varje item bidrar till sin skalas interna 
konsistens. Ifall ett item kan tas bort utan att detta påverkar skalans interna 
konsistens bidrar detta item ej till testet. 
 
Svarsdistributionen för varje delskala bör även analyseras för att se om det finns 
en normalfördelning. Är fördelningen skev bör detta has i åtanke vid 
korrelationstester, se nedan. 
 
 

Validitet  
 
Man vill även se att metoden mäter vad som är avsett, vilket kallas att den har 
validitet. En valid, eller giltig, metod överensstämmer med etablerade teorier. 
Validiteten hos ett instrument kan styrkas med olika fynd.  
 
För ASQ finns ett värde i att testa korrelationer mellan delskalorna. Enligt den 
etablerade teorin bör en tydlig skillnad ses mellan trygg och otrygg anknytning, 
genom negativa korrelationer mellan skalan som mäter trygg anknytning, Tillit, till 
de fyra andra skalorna. 
 
Man kan även utföra en faktoranalys. Detta är ett sätt att hitta gömda variabler 
(latent variables), bakomliggande koncept som kan förklara grupperingar i 
svarsresultaten. Man låter en dator analysera mönster i korrelationer, här mellan 
ASQ:s items, och får svar i form av en faktormatrix där delskalorna ”laddat” på 
olika tänkta faktorer. Feeney et al såg en uppdelning i fem faktorer och grundade 
sina fem skalor på detta, medan Håkanson och Tengström inte kunde 
återupprepa samma resultat. 
 
Jämförelser av medelvärden för delskalorna hos de olika svarsgrupperna kan 
också bidra till en validering av instrumentet, utifrån hypoteser som bygger på 
tidigare studier.  
 
Ett annat sätt att påvisa validitet är att visa en hög korrelation mellan de aktuella 
testresultaten och resultat från en redan etablerad metod inom samma område. I 
denna studie valideras ASQ mot personlighetstestet SSP. 
 
 

SYFTE OCH HYPOTESER 
 
Denna studie syftar till att undersöka de psykometriska egenskaperna hos den 
svenska versionen av Attachment Style Questionnaire i ett större material än i 



Cathrine Axfors  Handledare Mia Ramklint 

Läkarprogrammet termin 11, HT 2013  Institutionen för neurovetenskap 

Sida 15 av 52 

ursprungsstudien av Håkanson och Tengström [24] samt bland personer med 
diagnosticerad psykiatrisk morbiditet. 
 

Primär hypotes 
1. Den svenska översättningen av ASQ kommer att visa god 

överensstämmelse med den engelskspråkiga versionen vad gäller mått på 
reliabilitet. 
 

Sekundära hypoteser 
2. I hela materialet kommer skalan Tillit att korrelera negativt till de fyra 

skalorna som mäter otrygghet.  
3. I hela materialet kommer de fyra skalorna för otrygg anknytning att 

korrelera positivt till varandra. Störst korrelation kommer att finnas mellan 
skalorna för undvikande anknytning respektive mellan skalorna för ängslig 
anknytning. 

4. Den kliniska gruppen kommer att ange en högre grad av otrygg 
anknytning än den icke-kliniska. 

5. Det kommer att finnas en könsvariation på skalan Sakorientering. 
6. Inom den kliniska gruppen kommer individer med personlighetsstörning att 

ange en högre grad av otrygg anknytning än övriga. 
7. Inom den icke-kliniska gruppen kommer personer med depressiva 

symptom att ange en högre grad av otrygg anknytning än övriga. 
8. Det kommer att finnas en positiv korrelation mellan skalorna för 

undvikande anknytning och skalorna Interpersonell distans och 
Misstroende på SSP. 

9. Det kommer att finnas en positiv korrelation mellan skalorna för ängslig 
anknytning och ångestskalorna på SSP; Psykisk ångestbenägenhet, 
Somatisk ångestbenägenhet, Stresskänslighet och Undergivenhet. 

10. Skalan Tillit på ASQ kommer att korrelera positivt till skalan Social 
konformitet på SSP och negativt till skalorna Interpersonell distans, 
Misstroende, Bitterhet och skalorna för ångest. 

11. Skalan Bitterhet på SSP kommer att korrelera negativt till skalan för trygg 
anknytning och positivt till alla de fyra skalorna för otrygg anknytning. 
 

 

MATERIAL OCH METODER 
 
ASQ besvarades som en del i två olika studier, BASIC och BBA, se nedan. 
Bägge studierna är godkända av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 
 

3.1  Deltagare 
 
ASQ besvarades av totalt 1950 personer rekryterade till två olika studier, en 
epidemiologisk och en klinisk psykiatrisk (BASIC respektive BBA, se nedan).  
 Den epidemiologiska, icke-kliniska, kohorten bestod av gravida kvinnor (n 
= 1792) med en medelålder på 31,3 ± 4,6 år. Gruppen delades upp i två delar, en 
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med positiv screening för depression (n = 215) och en med negativ screening (n 
= 1577). Beskrivande data redovisas i tabell A och figur C.  
 Den kliniska gruppen (n = 158) bestod av personer som vårdats för någon 
av diagnoserna borderline personlighetsstörning (BPD), bipolär sjukdom (BP) 
eller attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Av dessa var 120 kvinnor 
och 38 män, med en total snittålder på 23,1 ± 2,1 år. Fyrtiotre av deltagarna i den 
kliniska gruppen hade mer än en av ovanstående tre diagnoser. I analyserna 
delades den kliniska kohorten in i två delgrupper, en med borderline 
personlighetsstörning (n = 55) och en utan denna diagnos (n = 103). Uppgifter 
om den kliniska gruppen redovisas i tabell B, figur D och figur E. 
 
 

3.2  BASIC-studien (start 2009, pågår) 
 
Biology, Affect, Stress, Imaging and Cognition during Pregnancy and the 
Puerperium (BASIC) är en populationsbaserad prospektiv studie, som utförs på 
Kvinnokliniken på Akademiska Sjukhuset i Uppsala tillsammans med 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Studien 
startade i september 2009 och har som syfte att följa kvinnors mående under och 
efter graviditet.  
 Alla kvinnor som under sin graviditet bokas in för rutinultraljud på 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala erbjuds deltagande i studien och får information 
skriftligt. Akademiska Sjukhuset tar emot alla förlossningar inom Uppsala län 
samt högriskförlossningar från angränsande län, totalt drygt 4000 per år [51]. Alla 
gravida kvinnor erbjuds rutinultraljud.  
 Av de gravida kvinnor som kom för rutinultraljud på Akademiska Sjukhuset 
mellan hösten 2009 (beräknad partus v. 5 2010) och sommaren 2012 (beräknad 
partus v. 49 2012) (n = 10 036), med en medelålder på 31,4 ± 5,1 år, deltog 
slutligen 1792 st (17,9 %).  
 Efter ett skriftligt samtycke skickades inbjudningar ut via e-mail till en 
internetbaserad enkät med ett flertal olika självskattningsformulär. I 
graviditetsvecka 32 fyllde deltagarna i ASQ samtidigt som de skattade sina 
depressiva symptom med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) [52]. 
Vid fall av ett eller fler obesvarade items på EPDS exkluderades deltagaren. De 
kvinnor som screenades positiva för depression utgjorde en separat grupp i 
analysen. De 1134 kvinnor som fick den första versionen av enkäten fick även 
svara på personlighetstestet Swedish universities Scales of Personality (SSP) 
[53].  
 
Data från denna studie kontrollerades genom att vart tionde formulär jämfördes 
med ifylld internetenkät. 
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Figur C. Deltagandeflöde för personer ur BASIC-studien. 

 
 

3.3  BBA-studien (2008-2010) 
 
Borderline personlighetsstörning, bipolär sjukdom och ADHD-studien utfördes på 
Allmänpsykiatriska enheten för unga vuxna vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala i 
samarbete med Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Syftet 
var att undersöka diagnostiska avgränsningar för BPD. 
 Patienter som haft kontakt med Allmänpsykiatriska mottagningen för unga 
vuxna någon gång under perioden 1 maj 2005 – 31 oktober 2010 och som i 
kliniken fått någon av diagnoserna bipolärt syndrom, ADHD eller borderline 
personlighetsstörning tillfrågades via brev om att vara med i studien. Totalt 565 
patienter tillfrågades. Patienter som tackade ja till att delta returnerade ett 
skriftligt samtycke och bokades in för fördjupad diagnostik. Totalt 212 patienter 
accepterade att delta (37 %). Av dessa exkluderades 54 patienter (25 %) p.g.a. 
akuta psykiatriska symptom eller för att data saknades. 
 ASQ i pappersform skickades med posten, fylldes i av patienterna i 
hemmet och medtogs till mottagningen, där de diagnostiska intervjuerna utfördes 
(SCID-I-CV, SCID-II samt K-SADS-modulen för ADHD). Av de 158 deltagande 
patienterna hade 145 diagnosticerats av studieansvariga i kliniken. För de övriga 
13 patienterna hade 15 intervjuer gjorts av kliniker utanför studien, fem läkare 
och tre psykologer, varav tre sedan tidigare samskattade med studieansvariga, 
kappa > 0,7 (SCID-I, SCID-II och K-SADS). Totalt gjordes 10 intervjuer (fyra 
SCID-I, fem SCID-II och en K-SADS) av icke samskattade kliniker.  
 Av de 158 deltagande patienterna visade fördjupad diagnostik inom 
studien att 21 st ej längre uppfyllde någon av ovanstående tre diagnoser.  
 All data från ASQ-enkäter insamlade vid BBA-studien kontrollerades mot 
ifyllda pappersenkäter. 
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Figur D. Deltagandeflöde för personer ur BBA-studien. 

 
 
Tabell A. Icke-klinisk grupp gravida kvinnor (n = 1792), indelade efter utfall i 

depressionsscreening med Edinburgh Postnatal Depression Scale [52], med 12 poäng 

som cut off-gräns. 

 

Icke-klinisk grupp kvinnor n (%) Ålder  

medel (SD) 

Ålder  

min-max 

Totalt 1792 (100) 31,3 (4,6) 16-48 

Negativ 

depressionsscreening 

1577 (88) 31,4 (4,5) 16-48 

Positiv 

depressionsscreening 

215 (12) 30,9 (5,0) 19-43 

 
 
Tabell B. Klinisk psykiatrisk grupp (n = 158) med diagnoserna borderline 

personlighetsstörning (BPD) (n = 55), bipolärt syndrom (BP) (n = 84) och attention 

deficit hyperactivity disorder (ADHD) (n = 45) eller ingen av dessa diagnoser (n = 

21). Beskrivande data för grupper som jämförs; gruppen BPD/BP/ADHD som jämförs 

med den icke-kliniska, icke-deprimerade gruppen ovan, gruppen ”ingen diagnos” 

som exkluderas i samma analys, samt grupperna med och utan BPD som jämförs 

med varandra. 

 
Klinisk grupp n (%) Ålder  

medel (SD) 

Ålder 

min-max 

Andel 

kvinnor (%) 

Totalt 158 (100) 23,1 (2,1) 19-29 75,9 

Någon BPD/BP/ADHD 137 (87) 23,1 (2,2) 19-29 76,6 

Ingen BPD/BP/ADHD-

diagnos 

21 (13) 22,8 (2,1) 

 

19-27 71,4 

Någon BPD 55 (35) 23,1 (2,2) 19-28 90,9 

Ingen BPD  

 

103 (65) 23,1 (2,2) 19-29 68,0 

Tillfrågade via 

brev, n = 565 

Tackade ja till studien 

n = 212 

Tackade nej / Svarade ej 

 

Svarade på ASQ 

n = 158 

 

Akuta psykiatriska 

symptom 

Ofullständigt ifylld ASQ 

 

Exkl

uder

ade 
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Figur E. Diagnoser och 

samsjuklighet inom den kliniska 

gruppen. Den rödmarkerade 

cirkeln avskiljer de 55 personer 

som utgjorde gruppen med 

borderline personlighets-

störning. I figuren finns ej de 

21 deltagarna utan 

BPD/BP/ADHD-diagnos. 

 
 
 
 

 

 
 

 

3.4  Diagnostiska metoder 
 

SCID 
 
Den officiella diagnostiska intervjun för klassifikationssystemet Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), som ges ut av American 
Psychiatric Association, är Structured Clinical Interview for DSM (SCID) [54]. 
SCID anses vara gold standard för diagnostik av kliniska syndrom. I denna studie 
användes den kliniska versionen av SCID-I, för axel-I-diagnoser, och 
forskningsversionen av SCID-II, för axel-II-diagnoser. Intervjuarna i studien 
tränades i enlighet med manualen och interbedömarreliabiliteten mellan de i 
studien ingående intervjuarna (n = 4 läkare) var > 0,7 före studiestart. 
 
 

K-SADS 
 
Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age 
Children [55] är en semistrukturerad diagnostisk intervju, internationellt ansedd 
som gold standard för bedömning av psykiatriska diagnoser enligt DSM hos barn 
och tonåringar. I denna studie användes ADHD-modulen. Interbedömar-
reliabiliteten för studiens intervjuare (n = 4 läkare) var > 0,7 före studiestart. 
 
 

ADHD 

BPD BP 

22 

 

49 23 

11 
8 

4 

20 
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3.5  Självskattningsformulär 
 

Attachment Style Questionnaire (ASQ) 
 
Attachment Style Questionnaire [22] består av 40 frågor (items), som besvaras 
på en Likertskala från 1-6, mellan ”Fullständigt oense” och ”Instämmer 
fullständigt”. Frågorna delas in i fem delskalor, som mäter olika aspekter av 
anknytning. Skalan Tillit mäter trygg anknytning. De fyra övriga mäter otrygghet, 
varav två med fokus på undvikande typ, Distans och Sakorientering, och två ur 
aspekten ängslig typ, Bifallsbehov och Relationsfixering. Skalorna är inte 
inbördes uteslutande utan resultaten analyseras till en samlad profil. 
 
Vid utprovningsstudien visade reliabilitetsanalysen en hög intern konsistens för 
de enskilda skalorna, med värden för Cronbachs alpha mellan 0,76-0,84. 
Validitetsanalysen gav teoretiskt förväntade resultat. 
 
Psykometriska egenskaper hos ASQ har prövats i en psykiatrisk kohort i Italien 
[23] samt i en normalgrupp i samband med det svenska översättningsarbetet (n = 
161) [24]. I båda studier bekräftades en god reliabilitet hos instrumentet.  
 
I denna studie tilläts en obesvarad fråga per delskala i ASQ. Delskalans 
medelvärde räknades då ut med resterande frågor på skalan, vilket är en 
tillförlitlig metod då man har grupper av variabler som är högt inbördes 
korrelerade, se artikel av Reuterberg om hantering av bortfall [56]. Om det 
saknades mer än en fråga på samma delskala exkluderades deltagaren.  
 
 

Swedish universities Scales of Personality (SSP) 
 
SSP [53] är ett formulär för självskattning av personlighet, innehållande 91 items 
uppdelade på 13 delskalor. Alla items besvaras på en fyrgradig Likertskala från 
”Stämmer inte alls” till ”Stämmer precis”.  
 SSP togs fram av Gustavsson, Bergman, Edman, Ekselius, von Knorring 
och Linder som en utveckling av Karolinska Scales of Personality (KSP). Denna 
föregångare skapades av Schalling för forskning om personlighetsdrag, 
psykopatologiska tillstånd och biologiska markörer.  
 Utvecklingen av KSP beskrivs i Gustavssons avhandling från 1997 [25]. 
Schalling utformade 15 skalor utifrån tidigare modeller av personlighet, i 
synnerhet de tredimensionella konstruktionerna av Sjöbring och Eysenck, som 
fokuserade på karaktärsdrag med biologiska korrelat eller med koppling till 
psykopatologi. Sjöbring kallade sina dimensioner ”Validity”, ”Solidity” och 
”Stability”. Eysenck konstruerade istället dimensionerna ”Extraversion”, 
”Neuroticism” och ”Psychoticism”. Schalling noterade att ”Extraversion” enligt 
Eysenck innehöll två komponenter, impulsivitet och sociabilitet, som i Sjöbrings 
modell representerades av olika dimensioner, ”Solidity” och ”Stability”. Hon 
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konstruerade därför tre av sina skalor så att de skulle spegla dessa inneboende 
skillnader i konceptet ”Extraversion”.  
 
Impulsivitetsbegreppet som återfinns i ”Solidity” av Sjöbring speglas i KSP av 
skalorna ”Impulsiveness” (Impulsivitet, I) och ”Monotony avoidance”. ”Monotony 
avoidance” beskriver en inre drivkraft att undvika tristess, vilket kan, men inte 
måste, ge sig till uttryck i handlingar. ”Impulsiveness”-skalan beskriver ett synligt 
impulsivt beteende. I avhandlingen av Gustavsson kopplades dessa båda skalor 
till personlighetsstörningar i kluster B enligt axel II på DSM-III-R (antisocial, 
narcissistisk, histrionisk och borderline). 
 I SSP kallas ”Monotony avoidance” istället för ”Adventure seeking” 
(Äventyrslystnad, AS). 
 
Den andra komponenten i ”Extraversion”, motsvarande ”Stability” av Sjöbring, 
finns inkapslad i skalan ”Detachment” (Interpersonell distans, D). Denna skala 
beskriver ett behov av enskildhet och en ovilja att skapa nära relationer. I 
Gustavssons avhandling var detta den enda skalan med signifikanta 
könsskillnader, med högre utslag hos män. Analyser påvisade genetisk variation 
som en delförklaring till skillnader i skalan. 
 
KSP innehåller fem skalor som berör olika typer av ångest. Schalling 
inspirerades av tidigare studier, som hade föreslagit en skillnad mellan kroppsliga 
och själsliga ångestyttringar. Kroppsliga ångesttecken märks som somatiska 
besvär, rastlöshet och autonoma störningar och ingår i skalan ”Somatic anxiety”. 
De själsliga yttringarna, oro och ängslan, berörs i skalan ”Psychic anxiety”. I KSP 
finns även en tredje skala kallad ”Muscular tension scale” och som beskriver en 
subjektiv muskelspänning. I SSP har denna skala exkluderats, då dess innehåll 
har setts överlappa de andra skalorna. I SSP kallas föregående skalor ”Somatic 
trait anxiety” (Somatisk ångestbenägenhet, STA) och ”Psychic trait anxiety” 
(Psykisk ångestbenägenhet, PsTA). 
 Den fjärde ångestskalan kallas i KSP för ”Psychastenia” och bygger på 
dimensionen ”Validity” av Sjöbring. I denna beskrivs psykisk uthållighet eller 
uttröttbarhet. I SSP kallas skalan för ”Stress susceptibility” (Stresskänslighet, 
SS). 
 En femte aspekt av ångest berörs av en oförmåga att stå upp för sig själv i 
olika situationer, inspirerad av teorier av Wolpe och Lazarus. I KSP kallades 
denna skala ”Inhibition of aggression”, men då detta ansågs missvisande döpte 
skaparna av SSP om skalan till ”Lack of assertiveness” (Undergivenhet, LA). 
I Gustavssons avhandling [25] kopplades tre av ovanstående ångestskalor, 
”Psychic anxiety”, ”Psychastenia” och ”Inhibition of aggression”, till 
personlighetsstörningar av kluster C-typ enligt DSM-III-R. 
 
Fem skalor i KSP beskriver aggressivitet, utifrån Buss-Durkee Aggression-
Hostility Inventory. Man urskiljde här de olika typerna indirekt aggressivitet, 
verbal aggressivitet, irritabilitet och misstänksamhet. En femte skala inkluderades 
även, ”Guilt”, för att mäta skillnader i känslor av skuld och skam i samband med 



Cathrine Axfors  Handledare Mia Ramklint 

Läkarprogrammet termin 11, HT 2013  Institutionen för neurovetenskap 

Sida 22 av 52 

moraliska felsteg. Dessa fem skalor har dock pekats ut i reliabilitetsstudier som 
sämre konstruerade än övriga. Samma problem sågs i Buss-Durkee Aggression-
Hostility Inventory, som därför omgjordes till att innehålla fyra faktorer istället för 
fem. Denna revidering användes i SSP och resulterade i skalorna ”Verbal trait 
aggression” (Verbal aggressionsbenägenhet, VTA), ”Trait Irritability” 
(Irritationsbenägenhet, TI), ”Mistrust” (Misstroende, M) och ”Physical trait 
aggression” (Fysisk aggressionbenägenhet, PhTA). Den sista skalan innebär en 
tendens att starta och dras in i slagsmål. 
 
Skalan ”Socialization” i KSP lånade sitt koncept från Gough Delinquency scale. 
Dess innehåll berör t.ex. mellanmänskliga upplevelser och empatisk förmåga och 
har visats särskilja personer med psykopatiska drag. Studier inom Gustavssons 
avhandling fann en koppling mellan ”Socialization” och patologiska 
personlighetsdrag generellt, såväl som till funktionsnivå [25]. I SSP motsvaras 
skalan av ”Embitterment” (Bitterhet, E). 
 
I KSP och SSP finns även en skala kallad ”Social desirability” (Social konformitet, 
SD), som beskriver vänlighet och hjälpsamhet mot andra.  
 
Utprovningsstudien på SSP gjordes bland 741 personer ur svensk 
normalpopulation [53] och visade på goda psykometriska egenskaper i den 
reviderade versionen. Intern konsistens i Cronbachs alpha för de 13 delskalorna 
var mellan 0,73-0,84, förutom för skalan Social konformitet som hade värdet 
0,59. 
 
 

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
 
EPDS är en självskattningsenkät utformad för att upptäcka depressiva symptom 
hos kvinnor postpartum [52]. Formuläret innehåller 10 items, som besvaras på en 
fyrgradig Likert-skala och ger en totalsumma mellan 0-30 poäng. Frågorna berör 
depressiva känslor och tankar de senaste sju dagarna, men inte sömn- eller 
aptitförändringar, som är vanliga postpartum även hos icke-deprimerade. 
 EPDS översattes till svenska av Lundh och Gyllang 1993 [57], som vid ett 
cut off-värde på 9/10 fann en prevalens av depressionssymptom på 8 % vid sex 
veckor postpartum och 13 % vid 12 veckor postpartum. Inga siffror för sensitivitet 
eller specificitet presenterades dock. En validering av den svenska versionen 
gjordes av Wickberg och Hwang [58] mot kriterierna för egentlig depression enl. 
DSM-III-R. De fann en sensitivitet på 96 %, specificitet 49 % och positivt 
prediktivt värde 59 % vid ett cut off-värde på 11/12. Med detta cut off-värde fann 
samma artikelförfattare en prevalens av depressiva symptom bland 1584 
svenska nyblivna mödrar på 12,5 % vid 8 veckor postpartum och 8,3 % vid 12 
veckor postpartum [59]. Andelen kvinnor som screenades positivt för depression 
vid båda dessa tillfällen var 4,5 %.  
 I en annan valideringsstudie på svensk normalpopulation fann Bågedahl-
Strindlund [60] en högre prevalens av depressiva symptom 12 veckor 
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postpartum, 14,5 %, även med det något högre cut off-värdet 12/13. Man hade 
här en högre specificitet än i exemplet ovan, 67 %, vilket kan vara en följd av den 
högre cut off-nivån. Man undersökte dock inte hur många av de negativt 
screenade som var deprimerade. Wickberg och Hwang [58] konstaterar att en 
låg sensitivitet är ett större problem hos ett screeninginstrument än en låg 
specificitet, vilket talar för den lägre cut off-nivån på 11/12. Kohorten i Bågedahl-
Strindlunds material rekryterades i ett mindre välbeställt område än de tidigare, 
vilket skulle kunna förklara en högre prevalens av symptom. 
 Användning av EPDS som screening för postnatal depression 
rekommenderades i alla ovanstående studier. 
 
EPDS validerades för antenatalt bruk i en brittisk kohort år 1990 [61], där man 
föreslog en cut off-gräns på 14/15, och i en fransk högriskpopulation år 2005 
[62], där man istället fastslog 11/12 som den optimala cut off-nivån. Rubertsson 
et al [63] använde EPDS bland 2430 svenska kvinnor i tidig graviditet samt vid 
två månader och vid ett år efter barnafödande. Man använde där, efter Wickberg 
och Hwang [58], 11/12 som cut off-gräns och fann en prevalens av depressiva 
symptom på 13,7 % i tidig graviditet, 11,1 % vid två månader postpartum och 
13,7 % vid ett år postpartum. Tre procent hade depressiva symptom vid alla 
skattningarna. En annan svensk studie på gravida kvinnor utfördes av Fransson 
et al år 2011 [64], med fokus på risken för förtidsbörd. Man distribuerade där 
EPDS till 2904 gravida kvinnor, varav 15,7 % hade poäng över cut off-nivån på 
11/12, och kunde senare konstatera att förekomsten av antenatala depressiva 
symptom ökade risken för förtidsbörd.  
 
 

3.6  Statistiska metoder  
 
Intern konsistens för ASQ:s delskalor mättes med Cronbachs alpha. Vid 
mätningen krävdes svar på alla frågor inom delskalan, varför enstaka personer 
exkluderades i mätningarna. I den icke-kliniska kohorten (n = 1792) var antalet 
exkluderade personer för skalan Tillit 34 st, Distans 64 st, Sakorientering 60 st, 
Bifallsbehov 53 st och Relationsfixering 44 st. I den kliniska kohorten (n = 158) 
var antalet exkluderade deltagare för skalan Tillit 3 st, Distans 0 st, 
Sakorientering 4 st, Bifallsbehov 1 st och Relationsfixering 2 st. 
 
Mätning av korrelationer mellan delskalor på ASQ, samt korrelationer mellan 
ASQ och SSP, gjordes med Pearsons korrelationskoefficient r.  
 
Faktoranalyser utfördes med Varimaxrotation, såväl tvingande i tre och fem 
faktorer som icke-tvingande där faktorer med egenvärden > 1 ingår.  
 
Jämförelser av ASQ-svar gjordes mellan de tre grupperna negativt 
depressionsscreenade gravida kvinnor, positivt depressionsscreenade gravida 
kvinnor och psykiatripatienter genom envägs ANOVA (analysis of variance) med 
Tukey HSD som eftertest (post hoc). I denna analys exkluderades de 21 
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personer som tidigare vårdats för, men som vid diagnostik i samband med 
studien inte längre hade kvar, någon av diagnoserna BPD, BP eller ADHD. 
Jämförelsen mellan personer med respektive utan borderline personlighets-
störning utfördes genom t-test. 
 

 

RESULTAT 
 
I detta avsnitt redovisas resultat av reliabilitets- och validitetsprövningen av 
svenska ASQ. I validitetsprövningen ingick utslag på ASQ för de olika grupperna 
av deltagare samt en jämförelse mellan delskalor på ASQ och 
personlighetstestet SSP. 
 
 

4.1  Reliabilitetsmått 
 
Reliabilitetsanalyser i form av intern konsistens på delskalenivå, itemanalys och 
svarsdistribution för delskalor gjordes i två kohorter, en icke-klinisk (n = 1792) 
och en klinisk psykiatrisk (n = 158), se metod. 
 

Intern konsistens på delskalenivå 
 
Nedanstående resultat (tabell C) visar hur items inom varje delskala korrelerade 
till varandra och anges i Cronbachs alpha. För jämförelsens skull visas även 
resultat av Håkanson 1996 [24] och Feeney 1994 [22]. Alla delskalor uppvisade 
hög intern konsistens, utom Sakorientering där särskilt värdet i den kliniska 
gruppen var lågt (0,56). Intern konsistens för skalan Sakorientering testades i 
den kliniska kohorten därför även i den lilla gruppen av män (n = 38) och befanns 
vara något högre (0,62). 
 
 
Tabell C. Intern konsistens för delskalorna hos ASQ angiven i Cronbachs alpha. 

Resultat för klinisk grupp (n = 158) och icke-klinisk grupp (n = 1792). Även resultat 

från tidigare studier av Håkanson [24] (n = 161) och Feeney [22] (n = 295).  

 

 Klinisk grupp Icke-klinisk Håkanson -96  Feeney -94 

Tillit 0,81 0,85 0,78 0,80 

Distans 0,81 0,87 0,84 0,84 

Sakorientering 0,56 0,64 0,71 0,76 

Relationsfixering 0,73 0,77 0,73 0,76 

Bifallsbehov 0,76 0,79 0,74 0,79 
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Itemanalys 
 
I den kliniska gruppen hade item 21 och 28 medelvärden nära skalans min- eller 
maximum och avsmalnade standardavvikelser, vilket talar för en golv- eller 
takeffekt. Item 21 bidrog ej till att höja intern konsistens för sin delskala Distans. 
Ifall item 28 togs bort från sin delskala Relationsfixering sänktes den interna 
konsistensen bara marginellt (från 0,73 till 0,72). 
 
I den icke-kliniska gruppen fanns tre items, 1, 8 och 28, med medelvärden nära 
max- eller minvärden på skalan samt med snävare standardavvikelser. Särskilt 
item 28 uppvisade detta mönster, med ett medel på 5,42. Ifall detta item togs bort 
ur sin skala Relationsfixering ökade Cronbachs alpha för skalan (från 0,77 till 
0,79). Item 1, med ett medel på 5,25, kunde tas bort utan att mer än marginellt 
sänka intern konsistens för skalan Tillit (från 0,85 till 0,84). Item 8 kunde däremot 
inte exkluderas utan att det sänkte den interna konsistensen för dess skala 
Sakorientering (från 0,56 till 0,64). 
 
 

Svarsdistribution för delskalor 
 
Svaren i samtliga grupper, den kliniska gruppen (n = 158) och den icke-kliniska 
gruppen, uppdelad i negativ depressionsscreening (n = 1577) och positiv 
depressionsscreening (n = 215) kontrollerades via histogram och boxplottar och 
bedömdes som approximativt normalfördelade (se Bilaga 1). 
 
 
 

4.2  Validitetsmått 
 

Interkorrelationer mellan delskalor 
 
Tabell D visar parvisa korrelationer mellan ASQ:s olika delskalor, vilket säger hur 
dessa förhåller sig till varandra. Resultat redovisas även från tidigare 
utprovningsstudier av Håkanson och Tengström [24] och Feeney et al [22]. I 
såväl den kliniska kohorten som i den icke-kliniska fann vi en signifikant negativ 
korrelation mellan skalan för trygg anknytning, Tillit, och de resterande fyra 
skalorna. De fyra övriga skalorna korrelerade signifikant positivt till varandra, 
med undantag för skalorna Sakorientering och Relationsfixering i den kliniska 
kohorten.  
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Tabell D. Interkorrelationer mellan de olika skalorna på ASQ angivna i Pearsons 

korrelationskoefficient r, från den kliniska gruppen (n = 158), den icke-kliniska 

gruppen (n = 1577), studien av Håkanson (n = 161) [24] samt studien av Feeney (n 

= 295) [22]. 

 

Skala Studie Distans Sakorien-

tering 

Relations-

fixering 

Bifalls-

behov 

Tillit Klinisk -0,52a -0,33a -0,35a -0,45a 

Icke-klinisk -0,69b -0,48b -0,58b -0,58b 

Håkanson -96 -0,52c -0,26c -0,54c -0,49c 

Feeney -94 -0,52c -0,18c -0,33c -0,39c 

Distans Klinisk  0,30a 0,23a 0,34a 

Icke-klinisk  0,57b 0,47b 0,49b 

Håkanson -96  0,52c 0,33c 0,28c 

Feeney -94  0,44c 0,31c 0,31c 

Sakorientering Klinisk   0,08 0,21a 

Icke-klinisk   0,30b 0,31b 

Håkanson -96   0,16c 0,11 

Feeney -94   0,17c 0,16c 

Relations-

fixering 

Klinisk    0,61a 

Icke-klinisk    0,64b 

Håkanson -96    0,66c 

Feeney -94    0,57c 

(a) p < 0,01. (b) p < 0,001. (c) ”Signifikanta” utan närmare specifikation [E1,E3] 

 
 

Faktoranalys i klinisk grupp 
 
I ett försök att replikera de ursprungliga resultaten av Feeney 1994 [22] gjordes 
en tvingande faktoranalys med fem faktorer. Eftersom resultaten inte entydigt 
talade för en femfaktorsmodell gjordes även en tvingande faktoranalys med tre 
faktorer. 
 
Femfaktorsmodellen svarade för 47 % av variationen, jämfört med 
trefaktorsmodellens 38,2 % (tabell E). Faktorerna anges i storleksordning med 
den starkaste faktorn först. Resultaten för laddningarna i femfaktorstestet 
redovisas i tabell F. 
 
Tabell E. Enskild och summerad procentsats av variationen som förklaras av 

modellerna med fem respektive tre faktorer i materialet från den kliniska gruppen. 

 

 Femfaktorsmodell Trefaktorsmodell 

 % av variation  Total % av 

variation 

% av variation  Total % av 

variation 

1 15,2 15,2 17,3 17,3 

2 10,7 25,9 10,9 28,2 

3 9,7 35,6 10,0 38,2 

4 5,9 41,5 - - 

5 5,9 47,4 - - 

 



Cathrine Axfors  Handledare Mia Ramklint 

Läkarprogrammet termin 11, HT 2013  Institutionen för neurovetenskap 

Sida 27 av 52 

Tabell F. Faktorladdningar från den tvingande faktoranalysen med fem faktorer i 

materialet från den kliniska gruppen.  

 

Item Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

ASQ1 -,609    -,325 

ASQ2 -,693     

ASQ3 -,456    -,398 

ASQ19 -,740     

ASQ31 -,724     

ASQ37 -,466 ,329    

ASQ38 -,599    -,323 

ASQ33R -,631 -,338    

ASQ4   ,535   

ASQ5 ,355 -,339  ,471  

ASQ16 ,326  ,807   

ASQ17   ,713   

ASQ23   ,511  ,331 

ASQ25 ,341  ,573   

ASQ26 ,437  ,510   

ASQ34 ,367     

ASQ20R ,444  ,670   

ASQ21R   ,611   

ASQ6     ,589 

ASQ7     ,609 

ASQ8    ,544 ,358 

ASQ9    ,631  

ASQ10    ,538  

ASQ14 ,464   ,418  

ASQ36    ,666  

ASQ11  ,645    

ASQ12  ,542    

ASQ13  ,517    

ASQ15 ,494 ,324    

ASQ24 ,348 ,521   ,331 

ASQ27 ,574    ,306 

ASQ35 ,386  ,349  ,361 

ASQ18 ,439     

ASQ22  ,620    

ASQ28  ,598    

ASQ29 ,388 ,690    
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ASQ30  ,574    

ASQ32 ,640 ,351    

ASQ39  ,674    

ASQ40   ,422  ,359 

Laddningar < 0,3 är exkluderade ur fältet. Items anges i grupp efter respektive skala 

med egen färgmarkering; Tillit (röd), Distans (blå), Sakorientering (gul), 

Relationsfixering (grön) samt Bifallsbehov (lila). I fetstil syns den faktor där 

respektive delskala laddade som mest. 

 
 
Faktoranalysen visar att alla items för skalan Tillit laddar till faktor ett, som är 
starkast. På denna faktor laddar även spridda skurar av items för resterande fyra 
skalor, men med omvänt tecken. Delskalorna för ängslig anknytning, 
Relationsfixering och Bifallsbehov, laddar båda på faktor två. Delskalan Distans 
laddar starkast på faktor tre. Den sista delskalan Sakorientering laddar på de 
båda svaga faktorerna fyra och fem. 
 
I den tvingande faktoranalysen med tre faktorer hamnar Tillit i faktor ett, 
tillsammans med stora delar av Relationsfixering och Bifallsbehov samt vissa 
delar av Distans. Faktor två utgörs framför allt av resterande items från 
Relationsfixering och Bifallsbehov. Faktor tre utgörs istället av starka laddningar 
från Distans. Skalan Sakorientering sprider ut sig jämnt över faktor ett och två. 
 
Den icke-tvingande faktoranalysen resulterade i 11 faktorer, som förklarade 66 % 
av variationen, utan någon tydlig representation av modellerna med tre eller fem 
anknytningsdimensioner. 
 
 

Faktoranalys i icke-klinisk grupp 
 
Analyserna från den kliniska gruppen upprepades i det större, icke-kliniska 
materialet, med tvingande faktoranalyser med fem respektive tre faktorer, för att 
se om Feeneys femfaktorsmodell från 1994 [22] fanns representerad i materialet 
eller om en trefaktorsmodell som den av Hazan och Shaver [15] förklarade 
variationen bättre. 
 
I modellen med fem faktorer förklaras 51 % av variationen, medan 
trefaktorsmodellen förklarar 43,3 % (tabell G). Faktorerna anges i storleksordning 
med den starkaste faktorn först. I tabell H listas resultaten för faktorladdningarna 
från femfaktorstestet. 
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Tabell G. Enskild och summerad procentsats av variationen som förklaras av 

modellerna med fem respektive tre faktorer i materialet från den icke-kliniska 

gruppen. 

 

 Femfaktorsmodell Trefaktorsmodell 

 % av variation  Total % av 

variation 

% av variation  Total % av 

variation 

1 15,3 15,3 22,7 22,7 

2 12,4 27,8 10,4 33,1 

3 11,5 39,3 10,2 43,3 

4 6,2 45,5 - - 

5 5,5 51,0 - - 

 
 
Tabell H. Faktorladdningar från den tvingande faktoranalysen med fem faktorer i 

materialet från den icke-kliniska gruppen.  

 

Item Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

ASQ1 -,638     

ASQ2 -,655     

ASQ3 -,408 -,445 -,321   

ASQ19 -,703     

ASQ31 -,611 -,442    

ASQ37 -,472     

ASQ38 -,591 -,425    

ASQ33R -,498 -,578    

ASQ4   ,569   

ASQ5 ,524  ,306   

ASQ16 ,304 ,370 ,655   

ASQ17   ,752   

ASQ23 ,347  ,462   

ASQ25 ,490  ,495   

ASQ26 ,498  ,463   

ASQ34 ,372  ,469   

ASQ20R ,350  ,622   

ASQ21R   ,713   

ASQ6   ,413 ,322  

ASQ7     ,641 

ASQ8     ,702 

ASQ9     ,596 

ASQ10     ,591 

ASQ14 ,596     
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ASQ36 ,431    ,306 

ASQ11    ,640  

ASQ12    ,759  

ASQ13    ,676  

ASQ15 ,349 ,485    

ASQ24  ,503  ,455  

ASQ27 ,543 ,421 ,313   

ASQ35 ,390 ,329 ,413   

ASQ18 ,378 ,611    

ASQ22  ,686    

ASQ28 -,401     

ASQ29  ,668    

ASQ30  ,533  ,329  

ASQ32 ,473 ,601    

ASQ39  ,502    

ASQ40  ,532 ,440   

Laddningar < 0,3 är exkluderade ur fältet. Items anges i grupp efter respektive skala 

med egen färgmarkering; Tillit (röd), Distans (blå), Sakorientering (gul), 

Relationsfixering (grön) samt Bifallsbehov (lila). I fetstil syns den faktor där 

respektive delskala laddade som mest. 

 
 
Ovanstående faktormatrix visar, precis som i det kliniska materialet, att samtliga 
items för Tillitskalan laddar på den starkaste och första faktorn. Därefter skiljer 
sig resultaten.  
 På faktor ett laddar även stora delar av skalan Distans, som i reliabilitets-
analysen hade den starkaste negativa korrelationen av otrygghetsskalorna till 
skalan Tillit. Faktor två innehåller skalan Bifallsbehov, men även halva skalan 
Relationsfixering samt, med omvänd laddning, några items från skalan Tillit. 
Faktor tre har framför allt fångat upp skalan Distans. På faktor fyra laddar den 
andra halvan av skalan Relationsfixering. På den sista och svagaste faktorn 
hamnar skalan Sakorientering. 
 
I trefaktorsmodellen utgjordes faktor ett av items från skalan Tillit, men 
laddningar syns även från alla resterande skalor, med omvänt tecken. Faktor två 
utgörs av nästan samtliga items ur skalorna för undvikande anknytning. Faktor 
tre består på motsvarande sätt av nästan samtliga items ur skalorna för ängslig 
anknytning. 
 
Den icke-tvingande faktoranalysen gav åtta faktorer, som förklarade 60 % av 
variationen, samt i likhet med resultaten i det kliniska materialet utan någon tydlig 
representation av nämnda tre- eller femfaktorsmodeller. 
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Analys av anknytningsmönster 
 
Skillnader i medelvärden på ASQ:s delskalor testades i två omgångar. I den 
första omgången testades resultaten för den kliniska gruppen och den icke-
kliniska gruppen, varav den sista delades upp i negativt och positivt screenade 
för depressionssymptom (figur F). I den andra omgången gjordes en jämförelse 
inom den kliniska gruppen, mellan personer med eller utan BPD (figur G). 
 
 

 
Figur F. Medelvärden för ASQ:s delskalor i grupperna gravida kvinnor utan 

depressionssymptom (G) (n = 1577), gravida kvinnor med depressionssymptom (D) 

(n = 215) och psykiatrisk grupp (P) (n = 137). Uträkningar gjorda med envägs 

ANOVA, post hoc Tukey HSD. 

 
Den psykiatriska gruppen och gruppen av gravida kvinnor utan depressions-
symptom skiljer sig signifikant i medelvärde på alla fem delskalor hos ASQ. 
Gruppen psykiatripatienter har ett lägre värde på skalan för trygg anknytning, 
Tillit, och högre värden på de fyra delskalorna för otrygg anknytning. 
 Gruppen av gravida kvinnor med depressionssymptom skiljer sig 
signifikant från de båda andra grupperna på skalorna Tillit, Distans och 
Relationsfixering, där de placerar sig mittemellan. På skalorna Sakorientering 

Tillit:  G > D,P**  

 D > P** 

Dist.:  G < D,P** 

 D < P** 

Sak.:  G < D,P** 

Rel.:  G < D,P** 

 D < P** 

Bif.:  G < D,P** 



Cathrine Axfors  Handledare Mia Ramklint 

Läkarprogrammet termin 11, HT 2013  Institutionen för neurovetenskap 

Sida 32 av 52 

och Bifallsbehov skiljer sig denna grupp signifikant från de gravida kvinnorna 
utan depressionssymptom, men inte från psykiatripatienterna. 
 

 
Figur G. Medelvärden för ASQ:s delskalor i grupperna psykiatripatienter med 

borderline personlighetsstörning (n = 55) och psykiatripatienter utan denna diagnos 

(n = 103). Uträkningar gjorda med t-test. 

 
Inom gruppen psykiatripatienter skiljer sig personer med BPD signifikant mot 
övriga på alla ASQ:s delskalor utom på skalan Sakorientering. 
Borderlinepatienter har lägre värden på skalan för trygg anknytning, Tillit, och 
högre värden på Distans, Relationsfixering och Bifallsbehov, som mäter otrygg 
anknytning. 
 
 

Korrelationer till Swedish universities Scales of Personality 
(SSP) 
 
En del av den icke-kliniska kohorten (n = 1134), innehållande både icke-
deprimerade personer (n = 996) och personer med depressionssymptom (n = 
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138), fick svara på personlighetsenkäten SSP [53]. Korrelationer mellan de fem 
delskalorna på ASQ och de 13 delskalorna på SSP uppmättes enligt tabell I. 
 
Tabell I. Parvisa korrelationer mellan skalorna på Swedish universities Scales of 

Personality (SSP) [53] och skalorna på ASQ, ur resultaten från 1134 gravida kvinnor, 

i Pearsons korrelationskoefficient r.  

 

Skala Tillit Distans Sakorientering Relationsfixering Bifallsbehov 

STA -0,44*** 0,48*** 0,29*** 0,43*** 0,47*** 

PsTA -0,63*** 0,56*** 0,31*** 0,63*** 0,73*** 

SS -0,49*** 0,43*** 0,25*** 0,46*** 0,53*** 

LA -0,46*** 0,35*** 0,19*** 0,40*** 0,60*** 

I 0,10*** 0,01 0,07* -0,01 -0,06* 

AS 0,12*** -0,02 0,07* 0,02 -0,06* 

D -0,61*** 0,65*** 0,55*** 0,26*** 0,32*** 

SD 0,27*** -0,23*** -0,22*** -0,20*** -0,14*** 

E -0,53*** 0,57*** 0,37*** 0,51*** 0,49*** 

TI -0,36*** 0,43*** 0,31*** 0,36*** 0,34** 

M -0,58*** 0,73*** 0,46*** 0,48*** 0,44*** 

VTA -0,16*** 0,29*** 0,26*** 0,22*** 0,08** 

PhTA -0,13*** 0,25*** 0,25*** 0,16*** 0,04 

*** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 

Korrelationer över 0,30 har markerats med färg; Tillit (gul), Distans och 

Sakorientering (blå), Relationsfixering och Bifallsbehov (grön). 

 
Sambanden följde teoretiska förväntningar. Skalan Tillit korrelerar svagt positivt 
till SSP:s skala för social konformitet och måttligt negativt till skalorna för ångest 
(STA, PsTA, SS, LA), avståndstagande (D), bitterhet (E), irritabilitet (TI) och 
misstroende (M).  
 Skalan Distans korrelerar starkast till SSP:s skalor för misstroende, 
avståndstagande och bitterhet, men har även en positiv korrelation till skalorna 
för ångest och irritabilitet. Skalan Sakorientering har överlag svagare 
korrelationer till SSP än Distans, men har koppling till skalorna för 
avståndstagande, misstroende och bitterhet.  
 Skalorna på ASQ för ängslig anknytning, Relationsfixering och 
Bifallsbehov, korrelerar båda till skalorna på SSP för ångest, speciellt psykisk 
(PsTA), och även till skalorna för bitterhet, misstroende, och irritabilitet. 
Bifallsbehov är den av skalorna som har starkast koppling till ångestskalan 
undergivenhet (LA). De båda skalorna för ängslig anknytning korrelerar även 
svagt till SSP:s skala för avståndstagande. 
 
Skalorna på SSP för aggressivitet, verbal (VTA) och fysisk (PhTA) korrelerar 
endast svagt till ASQ:s delskalor, men följer teoretiska förväntningar. Tillit har en 
negativ koppling till skalorna. Övriga ASQ-skalor har en positiv korrelation till 
aggressivitetsskalorna, förutom Bifallsbehov. 
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DISKUSSION 
 

5.1  Resultatdiskussion 
 
Den svenska versionen av Attachment Style Questionnaire uppvisar lika goda 
mått på reliabilitet som den ursprungliga engelskspråkiga versionen, vilket var i 
enlighet med den primära hypotesen för studien. Även validitetsanalysen gav 
teoretiskt förväntade resultat för såväl interkorrelationer mellan ASQ:s delskalor 
som för medelvärden på ASQ-dimensioner hos svarsgrupperna och korrelationer 
mellan skalorna på ASQ och SSP. Resultaten stödjer en modell för anknytning 
där trygg anknytning ställs mot otrygg och där otrygg delas upp i undvikande och 
ängslig anknytning. Ett stort överlapp sågs mellan de olika formerna av otrygg 
anknytning, varför mätning lämpar sig bäst dimensionellt. Faktoranalysen gav i 
den större, icke-kliniska kohorten (n = 1792) stöd för instrumentets 
femfaktorsmodell, men inte i den mindre, kliniska gruppen (n = 158). 
 
Intern konsistens var hög för alla delskalor utom för Sakorientering, vars värde 
på Cronbachs alpha var särskilt lågt i den kliniska kohorten (0,56). Även i den 
icke-kliniska kohorten var värdet lägre än för de andra skalorna, vilket 
sammanfaller med trenden i tidigare studier [22,24]. Skalan Sakorientering står 
också för de lägsta korrelationerna i mätningen av interkorrelationer mellan 
skalor. I faktoranalysen laddar samma skala på de sista, och därmed svagaste, 
faktorerna, både i det kliniska och i det icke-kliniska materialet. Skalan förmådde 
inte skilja signifikant mellan psykiatripatienter med respektive utan borderline 
personlighetsstörning, men däremot mellan gravida kvinnor med respektive utan 
depressionssymptom. Itemanalysen kunde inte peka ut något enskilt item som 
orsak till skalans låga interna konsistens. 
 Antingen kan frågorna vara inadekvat formulerade för att fånga upp 
konceptet bakom sakorientering, eller så är konceptet i sig mindre relevant för att 
beskriva skillnader i anknytning, åtminstone i en svensk, klinisk psykiatrisk 
kohort. I tidigare studier på ASQ, såväl i normalpopulation [22,24] som i en 
psykiatrisk kohort [23] har könsskillnader påvisats på skalan Sakorientering, 
något som inte kunde ses i denna studie. Detta kan bero på den låga andelen av 
män (24,1 %, n = 38). En teori kan vara att konceptet sakorientering lämpar sig 
sämre för att mäta kvinnors anknytning, vilket antyds av det något högre värdet 
för intern konsistens hos skalan Sakorientering i den lilla gruppen av män. 
 

Itemanalysen visade att ett fåtal items hade medelvärden nära skalans max- eller 
minimum och en snävare standardavvikelse samt att de endast bidrog marginellt 
till, eller t.o.m. sänkte, den interna konsistensen för sin skala. Detta gäller framför 
allt item 28 i både den kliniska och den icke-kliniska gruppen samt i den tidigare 
gjorda svenska valideringsstudien [24]. Item 28 tillhör skalan Relationsfixering. 
 
En komplex och omdiskuterad fråga är hur många faktorer som bäst beskriver 
fenomenet anknytning. De tre klassiska kategorierna av anknytning [3,15] sågs 
representerade i ASQ i den australiensiska utprovningsstudien [22], då man vid 
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mätning av interkorrelationer mellan delskalor fann att skalan Tillit korrelerade 
signifikant negativt till övriga skalor samt att de högsta positiva korrelationerna 
återfanns mellan skalorna Distans och Sakorientering respektive mellan skalorna 
Relationsfixering och Bifallsbehov. I den större av våra två kohorter, den icke-
kliniska, upprepades dessa fynd. I den kliniska kohorten var korrelationen mellan 
skalorna Sakorientering och Relationsfixering inte signifikant, samtidigt som alla 
värden var lägre än i den större, icke-kliniska gruppen. 
 ASQ har dock fem dimensioner och inte tre. Detta grundas på den 
ursprungliga faktoranalysen [22], som var exploratorisk. Fossati och medarbetare 
[23] kritiserade de statistiska metoderna i ursprungsstudien och utförde egna, 
mer avancerade analyser, som hur som helst utmynnade i ett stöd för den 
ursprungliga femfaktorsmodellen. Faktoranalyserna i vår studie gav något olika 
resultat i de båda kohorterna. Gemensamt för alla genomförda analyser var att 
faktor ett, som är störst, utgjordes av items på skalan Tillit. Vid tvingande 
faktoranalyser med tre respektive fem faktorer kunde femfaktorsmodellen 
förklara en större del av variationen än trefaktorsmodellen, både i klinisk och 
icke-klinisk grupp. Den icke-tvingande faktoranalysen resulterade i båda grupper 
i en svårtolkad spridning av items på fler än fem faktorer. 
 I den kliniska gruppen återskapades vid den tvingande faktoranalysen 
med fem faktorer bara fyra av de fem tänkta dimensionerna, vilket är en 
upprepning av resultatet i den enda tidigare valideringsstudien på svenska ASQ 
[24]. Då tre tvingande faktorer användes syntes en uppdelning som påminner om 
de tre grupperna Trygg, Undvikande och Ängslig.  
 I det icke-kliniska materialet återskapade den tvingande faktoranalysen 
med fem faktorer samma uppdelning som sågs av Feeney [22], d.v.s. att 
delskalorna laddade på varsin faktor. Resultatet var inte helt renskuret utan 
innehöll ett överlapp mellan de båda skalorna för ängslig anknytning samt en viss 
negativ laddning av Distans på den ”trygga” faktor ett. Att de båda skalorna för 
ängslig anknytning är närbesläktade syntes även vid interkorrelationsmätningen, 
där Distans å sin sida var skalan med starkast negativ koppling till Tillit. 
 Faktoranalysen med tre tvingande faktorer i det icke-kliniska materialet 
återskapade de tre klassiska kategorierna Trygg, Undvikande och Ängslig. 
Instrumentet uppförde sig därmed närmast exemplariskt i den icke-kliniska 
gruppen, men inte i den kliniska. En anledning var troligen att den kliniska 
gruppen (n = 158) storleksmässigt utgjorde en knapp tiondel av den icke-kliniska 
(n = 1792). Detta märktes även i mätningen av interkorrelationer mellan 
delskalor, där de uppmätta värdena var högre överlag i den icke-kliniska gruppen 
än i den kliniska, vilket åtminstone delvis kan tillskrivas gruppstorleken. 
 Det kan dock inte uteslutas att instrumentet mister en del av sin 
träffsäkerhet i en psykiatrisk kohort. Våra resultat pekar ut skalan Sakorientering 
som en misstänkt källa till förändrad faktorstruktur. För att undersöka detta krävs 
en ny studie på en större grupp psykiatripatienter. 
 
I jämförelsen av självrapporterat anknytningsmönster fann vi en signifikant mer 
otrygg anknytning i den kliniskt psykiatriska kohorten än i den icke-kliniska 
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kohorten. Vi såg även en signifikant mer otrygg anknytning hos personer med 
depressionssymptom än hos symptomfria.  
 Det finns en del variabler som stör jämförelsen, varav en är den nämnda 
skillnaden i gruppstorlek. Vidare vet vi också att medelåldern är högre i vår icke-
kliniska kohort (31 år) än i den kliniskt psykiatriska kohorten (23 år). Mätning av 
anknytningsstil har setts ge något olika resultat i olika åldersgrupper [65,66], men 
inte vad gäller förekomst av trygg anknytning. I en studie bland italienska BPD-
patienter varierade fördelningen mellan undergrupper av otrygg anknytning med 
åldersgrupp [65]. Diehl et al [66] fann att uppmätt anknytningsstil i en 
normalpopulation var mycket lika mellan grupperna unga vuxna (20-39 år) och 
medelålders vuxna (40-59 år), men skiljde sig från gruppen 60 år och äldre vad 
gäller just fördelningen mellan olika undergrupper av otrygg anknytning, med ett 
större inslag av undvikande anknytningsstil hos äldre.  
 Våra fynd är i linje med tidigare studier, som har visat en högre grad av 
otrygg anknytning jämfört med friska hos personer med depression [28-29], 
bipolär sjukdom [30-31], personlighetsstörningar [32-33] och ADHD [34-37]. 
Strodl och medarbetare [29] fann 2003 en koppling mellan depressionssymptom 
och specifika dimensioner på ASQ, nämligen Sakorientering och de båda 
skalorna för ängslig anknytning.  
 Indikerar den otryggare anknytningsstilen hos personer med depressions-
symptom en övergående otrygg anknytning, kopplad till symptomen? En annan 
förklaringsmodell vore att otrygg anknytning ger en predisponering för att 
drabbas av depression, en teori som har lagts fram med stöd av longitudinella 
studier utifrån tidig anknytning [28]. En upprepad mätning i samma kohort av 
depressionssymptom och anknytningsstil skulle ge möjlighet att utforska frågan. 
Liknande tester har tidigare iscensatts, både i normalpopulation [44-45] och 
klinisk psykiatrisk population [46,67] och inte visat någon tydlig koppling mellan 
förändring av symptombild och förändring av anknytningsstil. Istället sågs ett 
samband mellan benägenhet att ändra anknytningsstil och psykisk sjukdom 
tidigare i livet [44]. Det kan tala för att såväl känslighet för psykisk sjukdom som 
osäker, föränderlig anknytningsstil skulle kunna vara något som utmärker vissa 
individer, snarare än något som de psykiska symptomen för med sig. 
 
Personer med borderline personlighetsstörning märker ut sig med en otryggare 
anknytningsstil uppmätt med ASQ än patienter med andra psykiatriska 
diagnoser, i denna studie såväl som i en tidigare, italiensk studie [32]. Det har 
dock diskuterats ifall detta bara är en del av ett cirkelresonemang [33], då 
problematiska mellanmänskliga relationer är centralt i definitionen av borderline 
personlighetsstörning i DSM-IV. Resultaten tjänar till att styrka validiteten hos 
ASQ, men säger de någonting mer? 
 Anknytningsforskningen kan bidra med att beskriva borderlinepatienters 
instabila relationer i anknytningstermer [65]. Teorier kring anknytning säger att 
känsloreglering, såsom av ilska och impulsivitet, grundläggs i anknytnings-
processen, då anknytningspersonen fungerar som en referenspunkt för barnet att 
väga sina känsloupplevelser mot [68]. Inadekvat känsloreglering skulle därmed 
vara en följd av otrygg anknytning. I en studie som undersökte samband mellan 
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personlighetsdrag, vuxenanknytning och BPD [69] antydde resultaten att den 
nervositet och osäkerhet som kopplas till BPD beror på det otrygga anknytnings-
mönstret. 
 Fossati skriver i en teoriutvecklande artikel från 2012 [68] att personer 
med borderline personlighetsstörning har ett mycket lättaktiverat anknytnings-
beteende och ger beskrivningar av hur detta kan påverka patient-läkarrelationen. 
Denna artikel och andra på samma tema [67,70] avslutar med råd till kliniker om 
att fokusera på strategier som ökar anknytningstryggheten. Bateman och 
kollegor beskriver en anknytningsbaserad psykoterapeutisk metod för att 
behandla borderline personlighetsstörning [71], redovisar initala data som 
antyder dess positiva effekt [72-73] och föreslår fortsatt forskning för att 
utvärdera dess nytta. Nästa steg i forskningen vore att se ifall anknytnings-
mönster kan förändras av terapi och ifall detta får positiva konsekvenser för 
symptombilden. 
 
Vår sista valideringsanalys berörde överensstämmelsen mellan dimensioner på 
ASQ och dimensioner på personlighetstestet SSP. Resultaten visade måttligt 
starka korrelationer, fördelade enligt teoretiska förväntningar, vilket stämmer in 
med påståendet att anknytning och personlighet är närbesläktade fenomen [65]. 
En närmare undersökning av hur koncepten förhåller sig till varandra skulle 
kunna ge spännande resultat i longitudinella studier från tidig ålder och framåt. 
 
 

5.2 Svagheter, styrkor och slutsatser 
 
Vi hade i vår icke-kliniska kohort ett stort bortfall. Denna grupp ingick i BASIC-
studien (se metod), där det förutom enkäter som ASQ ingick ett stort antal andra 
undersökningar inklusive biologiska prover. Innehållet i ASQ bör därför inte ha 
varit det som främst påverkade personer att inte delta. Bortfallet gör dock att vi 
inte kan benämna kohorten som en kvinnlig normalgrupp. Utifrån rekryterings-
basen i en universitetsstad förväntas kohorten innehålla fler högutbildade 
personer än genomsnittet. Syftet med BASIC-studien, att undersöka kvinnors 
mående kring graviditet med fokus på postpartumdepression, kan även ha givit 
som följd en högre andel deltagare med tidigare erfarenheter av depression 
postpartum. Vi undersökte inte hur många av personerna med depressions-
symptom som hade någon psykiatrisk diagnos.  
 I den kliniska kohorten var det externa bortfallet också stort, varför vi inte 
kan uttala oss om gruppernas representativitet. Detta kan ha påverkat 
jämförelsen av anknytningsmönster mellan den kliniska och den icke-kliniska 
gruppen. I jämförelsen mellan personer med och utan BPD inkluderades av 
storleksmässiga skäl de 21 personer som inte längre hade kvar sin diagnos, 
vilket kan ha påverkat resultaten. Vi har inga uppgifter på om dessa personer 
uppfyllde någon annan diagnos. 
 
För mätning av anknytning, depressionssymptom och personlighet använde vi 
oss av självrapporteringsinstrument, utan att jämföra dessa med någon 



Cathrine Axfors  Handledare Mia Ramklint 

Läkarprogrammet termin 11, HT 2013  Institutionen för neurovetenskap 

Sida 38 av 52 

professionell bedömning. Vi bygger detta på tidigare rön som bekräftat 
tillförlitligheten hos självrapporteringsinstrument [15-16], även i psykiatriska 
kohorter med stor symptombörda [45], samt visat att resultaten korrelerar svagt 
eller inte alls till symptomförändring [43-45,64]. 
 
Studiens största styrka är att den prövar de psykometriska egenskaperna för 
svenska ASQ i en stor kohort samt i en psykiatrisk patientgrupp, något som 
efterfrågades vid översättningen 1996 [23]. Detta öppnar för användning av 
instrumentet i kommande forskning. Trots bortfallet bland deltagare skapades 
ingen avgörande skevhet bland svaren, som var normalfördelade för delskalorna 
i båda kohorter. I den kliniska kohorten gjordes de allra flesta diagnostiska 
intervjuerna av ett litet antal (n = 4) specialister i psykiatri med adekvat träning.  
 
 
Sammanfattningsvis kan resultaten från denna studie, trots nämnda svagheter, 
användas som ett stöd för användning i forskning av instrumentet ASQ i dess 
svenska översättning. Svenska ASQ har goda reliabilitetsmått överlag och har 
visats kunna mäta upp signifikanta skillnader i anknytning mellan personer med 
psykiatrisk morbiditet, i synnerhet borderline personlighetsstörning, och 
psykiatriskt friska. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1. Attachment Style Questionnaire 

 
Namn _______________________________________________________ 

 

Ålder ____  Kvinna Man  Datum ____________ 

 

Läs följande påståenden och välj det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in 

på dig som person. Detta gör du genom att markera det på skalan. Svara så 

uppriktigt som möjligt, det bästa svaret är många gånger det som du först kommer 

att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, det är vad du själv tycker och 

känner som är det viktiga.  

 

Obs! Sätt endast ett kryss på varje rad! 

 
1 I stort sett är jag en 

person som är värd att 
lära känna. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

2 Jag är lättare att lära 
känna än de flesta 

andra. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

3 Jag känner mig säker 
på att andra kommer 
att finnas till hands för 
mig när jag behöver 
dem. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

4 Jag litar hellre på mig 
själv än till andra 

människor. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

5 Jag föredrar att hålla 

mig för mig själv. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

6 Att be om hjälp är att 
medge att man är 
misslyckad. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

7 Människors värde bör 
bedömas utifrån vad 

de åstadkommer. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

8 Att åstadkomma saker 
är viktigare än att 
bygga upp relationer. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

9 Att göra sitt bästa är 

viktigare än att 

komma överens med 
andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

10 Om det är något du 
skall göra bör du göra 

det även om någon 
blir sårad. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

11 Det är viktigt för mig 
att vara omtyckt. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

12 Det är viktigt för mig 
att undvika att göra 

saker som andra inte 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 
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skulle gilla. 
13 Jag tycker att det är 

svårt att fatta beslut 
när jag inte vet vad 
andra tycker. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

14 Mina relationer till 
andra är oftast ytliga. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

15 Ibland tycker jag att 

jag inte duger 
någonting till. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

16 Jag tycker det är svårt 
att lita på andra 
människor. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

17 Jag tycker det är 
jobbigt att vara 

beroende av andra. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

18 Jag upplever att andra 
inte vill komma så 

nära mig som jag 
skulle vilja ha dem. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

19 Jag har ganska lätt att 
komma nära andra 
människor. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

20 Jag tycker att det är 
lätt att lita på andra. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

21 Det känns bra för mig 
att vara beroende av 
andra människor. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

22 Jag oroar mig för att 
andra inte skall bry 

sig om mig lika 
mycket som jag bryr 
mig om dem. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

23 Jag oroar mig för att 

människor skall 
komma mig för nära. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

24 Jag oroar mig för att 
jag inte skall vara lika 
bra som andra 

människor. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

25 Jag har blandade 
känslor inför närhet 
till andra. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

26 Samtidigt som jag vill 

komma andra nära så 

känner jag obehag 
inför det. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

27 Jag undrar varför 
människor skulle vilja 

engagera sig i mig. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

28 Det är mycket viktigt 
för mig att ha en nära 
relation. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

29 Jag oroar mig mycket 

över mina relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

30 Jag undrar hur jag Fullständigt Ganska Lite Instämmer Instämmer Instämmer 
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skulle klara mig utan 

någon som älskar mig. 

oense oense oense lite ganska 
mycket 

fullständigt 

31 Jag känner mig trygg i 
min kontakt med 
andra. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

32 Jag känner mig ofta 
utanför eller ensam. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

33 Jag oroar mig ofta för 

att jag inte riktigt 
passar in bland andra 
människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite 

oense 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 
mycket 

Instämmer 

fullständigt 

34 Andra människor har 
sina problem så jag 

besvärar dem inte 
med mina. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

35 När jag pratar om 
mina problem med 
andra känner jag mig 
för det mesta skamsen 

eller dum. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

36 Jag är för upptagen 
med annat för att 
lägga alltför mycket 
tid på relationer. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

37 Om det är något som 
bekymrar mig så 
märker andra oftast 
det och bryr sig om 
mig. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

38 Jag är säker på att 

andra människor 
kommer tycka om och 
respektera mig. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

39 Jag blir orolig om 

andra inte finns till 
hands när jag behöver 
dem. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 

40 Andra människor gör 
mig ofta besviken. 

Fullständigt 
oense 

Ganska 
oense 

Lite 
oense 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
ganska 
mycket 

Instämmer 
fullständigt 
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Bilaga 2. Histogram över 

svarsfördelning, per delskala,  

i grupperna gravida kvinnor 

utan depressionssymptom, 

gravida kvinnor med 

depressionssymptom samt 

psykiatrisk grupp 
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