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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan 

förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt undersöka vad som kan antas påverka 
processen. Studien vilar på anknytningsteorin som grund och materialet till denna teoretiskt 
integrativa litteraturstudie har insamlats genom ett systematisk tillvägagångssätt. Det förs 
även en diskussion kring diagnosen reaktiv anknytningsstörning (RAD), dess samhörighet 
med anknytningsteorin samt huruvida den kan anses vara användbar för behandling. 
 

Resultatet visar på att det inte finns tillräckligt empiriskt underlag för att kunna 
säkerställa att det går att förändra en desorganiserad anknytning till organiserad eller vad som 
säkert påverkar en sådan process. Däremot visar studierna starkt på att det kan vara möjligt 
och att det till och med kan gå att uppnå en trygg anknytning. Studierna lyfter fram att det 
som kan antas vara centralt i förbättringsprocessen bland annat är en trygg 
anknytningsrelation, förutsägbarhet samt att barnet får sina behov adekvat tillgodosedda. Det 
som framhävs vara det främsta hindret i förbättringsprocessen är bristande föräldraförmågor. 
Studier visar på att det sociala stödet från omgivning såväl som samhälle är viktigt för 
anknytningen och individens utveckling. 
 
 
Nyckelord: Desorganiserad anknytning, Anknytningsteori, Förbättrad anknytning, 
Påverkande faktorer på anknytning 
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Abstract 
The purpose of this study is to investigate whether disorganized attachment can be 

improved to become organized, and examine what can be assumed to influence the process. 
The study is based on the attachment theory and the data to this theoretical integrative 
literature review are obtained through a systematic approach. The diagnosis of Reactive 
Attachment Disorder (RAD) is also discussed together with its affinity with attachment 
theory and whether it can be considered useful for treatment. 
 

The result show that there is not enough empirical data to ensure that it is possible to 
change a disorganized attachment to become organized, or what surely affects that process. 
However, the studies strongly show that it can be possible and even that it is possible to 
achieve a secure attachment. The studies emphasize that what is central in the improvement 
process is a secure attachment relationship, predictability and that the child's needs are 
adequately fulfilled. According to the result, the prime hindrance to improvement is the 
caregiver’s lack of ability to identify the child’s emotional needs and respond sensitively to 
the child’s behavior. Studies show that social support from the surroundings as well as from 
the community is important for the attachment and the development of the individual. 
 
 
Keywords: Disorganized attachment, Attachment theory, Improvement of attachment, 
Influencing factors on attachment 
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Inledning 
Liam är 9 år gammal och har varit familjehemsplacerad sedan han var 9 månader. Hans 

första tid i livet var otrygg och destruktiv och innehöll bland annat stora brister i den 
grundläggande basala omsorgen och i tillfredsställandet av känslomässiga behov. Det 
framkommer av journalen från socialtjänsten att Liams biologiska föräldrar hade allvarlig 
missbruksproblematik och att han blev utsatt för vanvård och misshandel. När Liam kom till 
familjehemsföräldrarna fokuserade de huvudsakligen på att skapa trygghet för honom och att 
komma ikapp de utvecklingsförseningar som uppkommit till följd av de otillfredsställda 
behoven. Han gjorde stora framsteg i utvecklingen på flera områden under den första tiden 
efter placeringen och fick sedan extra hjälp och stöd av lärare och specialpedagog på den 
förskola som han gick på. Liam hade bland annat svårigheter i samband med gruppsamlingar, 
leksituationer med andra barn och att förstå samspel. Att börja i skolan med nya 
klasskompisar och nya lärare var en stor utmaning och omställning och han visade symtom 
som tydde på stark stress och oro. Liam låg även betydligt efter sina jämnåriga i både den 
kognitiva och sociala utvecklingen, vilket gjorde att familjehemmet och skolan tog beslut om 
att låta honom gå om en klass. 
 

Liam har idag ett beteende som anses vara mycket utmärkande och socialt avvikande 
då han upplevs vara skrikig, impulsstyrd, rastlös, hyperaktiv och har svårigheter att reglera 
sina känslor. Exempelvis kan Liam reagera med att antingen upplevas som innesluten i sig 
själv och svår att nå eller reagera med utåtagerande beteende när det uppstår en situation som 
han inte kan behärska. Han är fortfarande sen i sin utveckling både inlärningsmässigt, 
språkligt och socialt, vilket gör att skolan blir problematisk för honom. Liam har även svårt 
att känna av gränser och veta hur man ska bete sig mot andra, vilket gör att jämnåriga kan 
uppleva obehag och rädsla i hans närhet. Detta har medfört att han saknar kompisar att vara 
med i skolan och upplevs som ensam. Vidare framkommer det även att hemmiljön är 
problematisk då konflikter är vanligt förekommande och att Liam ofta får aggressionsutbrott. 
Familjehemsföräldrarna har nu sökt sig till socialtjänsten för att få hjälp och stöd i hur de kan 
förstå och möta Liam för att förbättra situationen. 
 

Den fiktiva personen Liam är ett exempel på hur det kan vara för barn som levt i en 
destruktiv miljö. För att skapa förståelse för Liams situation skulle problematiken möjligt 
kunna förstås utifrån anknytningsteorin. Denna teori kan ge en förklaring till att hans 
avvikande beteende skulle kunna grunda sig i tidiga trauman och dålig anknytning. 

Problemformulering 
Havnesköld och Risholm Mothander (2009, s. 190-196) beskriver anknytning som en 

process som påbörjas vid födseln och som framför allt formas under de första åren av ett 
barns liv. Barnet får erfarenheter av hur det på bästa sätt ska bete sig för att bli 
omhändertaget, skyddat och få sina behov tillgodosedda. Av sina erfarenheter formar barnet 
inre arbetsmodeller, alltså strategier för hur det kan bygga relationer. De inre 
arbetsmodellerna kan kopplas till anknytningsmönster; tryggt, otryggt-undvikande, otryggt-
ambivalent och desorganiserat, vilka är resultat av erfarenheter och strategier. Vidare 
beskriver Wennerberg (2010, s. 125) att desorganiserad anknytning är ett traumatiserat 
anknytningsmönster som formats då ett barn blivit utsatt för trauma av något slag. Det kan 
exempelvis handla om försummelse eller misshandel. Individer med desorganiserad 
anknytning upplever ofta andra människor som opålitliga, nyckfulla eller skrämmande, vilket 
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kan orsaka sociala svårigheter samt psykisk ohälsa. Desorganiserad anknytning påverkar 
alltså individen negativt under både uppväxten och som vuxen. 

 
Då desorganiserad anknytning kan få stora konsekvenser för individen är det av stor 

betydelse att skapa förutsättningarna för att förbättra anknytningen till att bli organiserad.  
Socialt arbete ska enligt International Federation of Social Workers (IFSW) (2014) arbeta för 
social rättvisa, mänskliga rättigheter, barnets bästa samt skydd och stöd för socialt utsatta. 
Professionen strävar efter att påverka strukturer utifrån teorier, för att på så sätt kunna öka 
människors välbefinnande (IFSW, 2014). Ur ett samhälleligt perspektiv finns alltså ett ansvar 
för att hjälpa individer som har det svårt. För att kunna hjälpa personer med desorganiserad 
anknytning är det adekvat att ta reda på hur de på bästa sätt kan hjälpas. Med utgångspunkt i 
detta har studiens ämne valt att inriktas på vad som antas påverka anknytningen och på vilket 
sätt personer med desorganiserad anknytning kan hjälpas. Utifrån ovanstående har 
efterföljande syfte formulerats. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan förbättras 

till ett organiserat anknytningsmönster samt att undersöka vad som kan antas påverka en 
sådan process. 
 

Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning kan en person med desorganiserad anknytning forma om sin 

anknytning till något av de organiserade mönstren? 
2. Vilka faktorer kan öka förutsättningarna för en person med desorganiserad 

anknytning att förbättra sitt anknytningsmönster och/eller sina inre arbetsmodeller? 
3. Vilka faktorer kan förhindra eller försvåra för en person med desorganiserad 

anknytning att förbättra sitt anknytningsmönster och/eller sina inre arbetsmodeller? 
 

Diskussion kring uppsatsens kopplingar till socialt arbete och psykologi 
Denna uppsats har den utvecklingspsykologiska anknytningsteorin som grund och 

behandlar vad som uppfattas vara påverkande faktorer i förbättringsprocessen av 
anknytningen. När ett barn far illa drabbas inte barnet enbart i stunden, utan traumat påverkar 
även dess fortsatta sociala utveckling och mentala hälsa (Wennerberg, 2010, s. 125). 
Socialarbetare har enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 1 § “det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver”. Det är därför viktigt att socialarbetare 
har kunskap om hur barnet eller individen påverkas av traumatiska anknytningserfarenheter 
för att kunna ge individen adekvat hjälp och stöd. Studien tillhör därmed det psykologiska 
vetenskapsfältet men har stor relevans för socialt arbete. 

 

Avgränsningar 
Utifrån syfte och frågeställningar har studien avgränsats till att fokusera på hur 

desorganiserad anknytning kan förbättras till något av de organiserade mönstren samt vilka 
faktorer som antas påverka en sådan process. Att undersöka orsaksfaktorer till uppkomsten av 
desorganiserad anknytning eller hur det kan förebyggas är alltså inte relevant utifrån syftet. 
Vidare inkluderar studien information, behandlingsmetoder och studier om diagnosen 
Reaktiv anknytningsstörning (RAD), då denna diagnos delvis associeras med 
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anknytningsstörningar men även för att kunna föra en diskussion om huruvida en koppling 
mellan dessa kan göras. 

Anknytningsteorin 
Utifrån att detta är en teoretisk integrativ litteraturstudie utgör anknytningsteorin både 

studiens teoretiska tolkningsram och bakgrund. Under denna rubrik beskrivs därför 
anknytningsteorin grundligt och centrala begrepp för studien vävs in. 

 

Inledning till teorin 
Anknytningsteorin anses idag vara den främsta psykologiska teorin avseende hur 

människor förhåller sig till balansen mellan beskydd, närhet och omsorg å ena sidan och 
upptäckarlust och självständighet å andra sidan (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & 
Ivarsson, 2008, s. 11-12). Begreppet anknytning syftar till betydelsen av att det är något 
mindre som är beroende av något större. Inom utvecklingspsykologin handlar begreppet såväl 
som teorin om samspel och innefattar förälderns eller omvårdnadspersonens förmåga att möta 
barnets behov. Bowlby (1951) beskriver att små barn inte är kapabla till att ta hand om sig 
själva. De behöver därför hjälp för att få såväl sina primära biologiska behov såsom mat, 
sömn och värme, som sina behov av tröst, beskydd och trygghet tillgodosedda. Utöver de 
primära behoven, som är direkt kopplade till överlevnad, har barnet behov av en miljö som 
stimulerar den psykiska och sociala utvecklingen. Exempel på detta kan vara att barnet blir 
bemött och får respons då det söker kontakt med sin vårdare. Ju äldre barnet blir desto större 
behov får det av att utforska världen på egen hand utifrån trygga förhållanden för att så 
småningom bli en alltmer självständig individ. Enligt Broberg et al. (2008, s. 16) kan 
anknytningen förstås som en relationsspecifik process mellan barn och förälder och påbörjas 
redan under spädbarnstiden. Från cirka sex månaders ålder resulterar detta i att ett 
psykologiskt band skapas. Teorin används främst för att undersöka denna relation samt för att 
se hur anknytningen kan komma att påverka barnets utveckling, beteenden och psykiska 
hälsa senare i livet. 
 

Teorins historia 
Anknytningsteorins upphovsman var en engelsk barnpsykiater och psykoanalytiker vid 

namn John Bowlby (1907-1990) (Broberg et al., 2008, s. 12). I rapporten Maternal Care and 
Mental Healt (1951) betonar Bowlby föräldrars betydelse för barns utveckling och lyfter 
även fram de risker som medföljer tidiga separationer och byte av vårdare (Bowlby, 1951). 
Bowlbys kollegor James och Joyce Robertson studerade barn som utsatts för separationer i 
samband med tillfälliga barnhems- eller sjukhusvistelser. I Robertsons sammanställning av 
sina verk, Separation and the very young (1989), framkommer det att framför allt barn i 
åldern ett till två år påverkades negativt av att vara skilda från sina föräldrar. Dessa barn 
uppvisade bland annat symtom såsom förtvivlan, ilska, rädsla och så småningom även 
depression. Bowlby gav senare ut en trilogi (se Attachment and loss, 1969/1982; 1973; 1980) 
där han lyfter fram anknytningens betydelse för individers utveckling och hur tidiga 
erfarenheter av vanvård, försummelse och separationer kan komma att få konsekvenser för 
individen längre fram i livet (Broberg et al., 2008, s. 12-14). En annan person som är viktig 
för anknytningsteorin är Bowlbys kollega Mary Salter Ainsworth (Broberg et at. 2008, s. 14). 
Salter Ainsworth (1969) myntade begreppet trygg bas som kommit att bli ett centralt begrepp 
i anknytningsteorin (se utförligare information under rubriken Trygg bas och säker hamn, s. 
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11). Salter Ainsworth och hennes kollegor (Salter Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978) 
upptäckte att barn kan utveckla olika anknytningsmönster. 
 

Anknytningsprocess 
Enligt Risholm Mothander och Broberg (2015) handlar anknytning om hur människor 

utvecklar och bevarar en förmåga att använda sig av vissa utvalda andra människor som 
källor till skydd och trygghet i situationer då upplevd eller faktisk fara hotar. Denna förmåga 
utvecklas i samspel med andra och är en process som påbörjas redan från ett barns födsel. 
Vidare menar Broberg et al. (2008, s. 17-19, 70) att anknytningsprocessen i grunden är en 
genetiskt förprogrammerad process för att säkra barnets chanser till överlevnad då det inte 
kan överleva på egen hand. Enligt Bowlby (1951) är ett spädbarn beroende av minst en 
omvårdnadsperson som är lyhörd för barnets behov samt att personen försöker tolka och 
tillgodose behoven. Anknytningsprocessen kan därmed förstås som ett samspel mellan barnet 
och föräldern. Bowlby (1988, s. 152) förklarar att gråt och skrik till en början är det enda 
sättet för ett barn att signalera behov av omsorg och att lugn belåtenhet sedan är sättet som 
det kan visa att det blivit tillfredsställt. Barn uppvisar under de första månaderna olika 
respons beroende på erfarenheter och det är dessa som senare bildar anknytningsbeteenden. 
Broberg et al. (2008, s. 20) beskriver att dessa till en början är reflexmässiga men att de blir 
allt mer medvetna och målstyrda i takt med att anknytningen växer sig starkare och barnet 
söker sig därefter i huvudsak till en anknytningsperson. Salter Ainsworth, Blehar, Waters och 
Wall (1978) redogör för att anknytningsbeteenden är de beteenden som barnet använder sig 
av för att få trygghet, närhet och skydd från sin anknytningsperson när det upplever fara eller 
hot. Både Bowlby (1988, s. 153) och Risholm Mothander och Broberg (2015) hävdar att 
barnets första sex till nio månader har särskilt stor betydelse för anknytningen och att 
anknytningsbeteendena sedan är speciellt framträdande och når sin höjdpunkt under början av 
barnets andra levnadsår. 
 

Risholm Mothander och Broberg (2015) redogör för att det som krävs för att en person 
ska identifieras som en anknytningsperson är att den är tillräckligt regelbunden och 
återkommande i barnets närhet. De flesta föräldrar är ”bra” eller åtminstone ”tillräckligt bra”, 
vilket gör att anknytningen i allmänhet fungerar positivt. Dock händer det ibland att en 
förälder inte är en ”tillräckligt bra” omvårdnadsperson, exempelvis då den inte har förmåga 
att tolka och tillgodose barnets behov eller behandlar barnet illa. Barnet löper då stor risk för 
att fara illa och utvecklas ogynnsamt. Barnet knyter an till en tillräckligt närvarande vuxen 
oavsett om den är en bra omvårdnadsperson eller inte. Anknytningen är förprogrammerad 
och går vanligtvis inte att förhindra (Risholm Mothander & Broberg, 2015). 
 

Risholm Mothander och Broberg (2015) liknar anknytningen vid en “termostat” som 
slås på hos barnet vid fara och som sedan återgår i viloläge när föräldern hjälper barnet att 
reglera den. Termostaten slås på när barnet upplever starka affekter eller affekter som den 
inte förstår (Risholm Mothander & Broberg, 2015). Om föräldern inte är fysiskt närvarande 
på grund av separation eller inte psykologiskt närvarande till följd av egen psykisk 
problematik kan ”termostaten” inte regleras. Sådana situationer kan orsaka skada hos barnet 
(Grina, 2015, s. 107-108; Risholm Mothander & Broberg, 2015). Grina (2015, s. 11, 69-72) 
beskriver att barnet föds med biologiska affekter men att det behöver hjälp av sin omgivning 
för att kunna omvandla dem till begripliga känslor. Detta sker genom att föräldern hjälper 
barnet att verbalisera och skapa förståelse för affekterna. De biologiska affekterna är intresse-
upphetsning, förnöjelse-glädje, förvåning-överraskning, fruktan-skräck, kval-pina, vrede-
raseri, avsky, avsmak samt skam-förödmjukelse. När barnet föds är de delar av hjärnan som 
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styr överlevnadsfunktionerna och känslorna färdigutvecklade, men den del som styr de 
kognitiva förmågorna och förståelse av känslor är ännu inte klar. När något obehagligt 
inträffar uppstår en stress inom barnet och överlevnadsfunktionerna tar över. Föräldern 
behöver då trösta och lugna barnet, vilket skapar en erfarenhet av lösning. Allteftersom 
barnet skapar fler erfarenheter av lösning kan det minnas dessa vid känsla av fara och på så 
sätt utveckla affektreglering. Med förälderns hjälp och de alltfler lagrade minnena utvecklar 
barnet en kognitiv förmåga att förstå vad situationen innebär och hur den kan lösas. Detta kan 
förklaras som att barnet skapar ett toleransfönster. Grina (2015, s. 71-73) förklarar att om det 
uppstår en situation av fara aktiveras överlevnadsinstinkterna och personen hamnar utanför 
toleransfönstret. De kognitiva och empatiska förmågorna avaktiveras och lösningen kan 
antingen bli hyperaktivering, vilket innebär att fly eller fäkta, eller hypoaktivering där 
personen fryser till is. Om individen inte har fått hjälp med affektreglering som liten, 
upplever den situationer som hotfulla och ohanterliga oftare än andra. Om individen däremot 
får erfara lösningar ökar den kognitiva förmågan till affektreglering och ett större 
toleransfönster skapas (Grina, 2015, s. 71-73). 
 

Broberg, Almqvist och Tjus (2003, s. 100) och Grina (2015, s. 107-108) redogör för 
mentaliseringsförmågan, som hänger samman med affektreglering och som innebär förmåga 
att förstå sig själv och andra och att tänka utifrån den andres perspektiv. Denna förmåga 
utvecklas genom att andra uppfattar barnets affekter, förstärker dem genom uttryck och sätter 
ord på dem. Denna spegling av barnets egna affekter hjälper barnet att utveckla sin förståelse 
för känslor hos såväl sig själv som hos andra. Om föräldern inte speglar barnet utan istället 
reagerar med egna känslor och tar över situationen sker ingen hjälp till mentalisering. Om 
föräldern reagerar skrämt eller skrämmande väcker det en rädsla hos barnet och det uppstår 
en erfarenhet av att de egna känslorna skrämmer andra samtidigt som att barnet inte förstår 
sig självt. Grina (2015, s. 108) benämner detta som att föräldern är en genomskinlig spegel. 
Om föräldern däremot bemöter sitt barn med att spegla fel känsla sker en förvrängd spegling 
och barnet får ingen hjälp till mentalisering. Denna spegling grundar sig ofta i att föräldern 
själv inte har utvecklat en mentaliseringsförmåga och kan därför inte förstå eller stå ut med 
starka känslor. Grina (2015, s. 108) och Josefsson och Linge (2011, s. 28-33) beskriver att 
hos en individ med desorganiserad anknytning finns ofta stora svårigheter i 
mentaliseringsförmågan. Personen har ofta svårt att förstå sig själv och att hinna reflektera 
över situationen innan överlevnadsinstinkterna slår på. Detta kan resultera i aggressiva 
beteenden och oförmåga att förstå vad konsekvenserna kan bli.  

Anknytningens påverkan på hjärnans utveckling 
Anknytningen är inte enbart en social process utan även en biologisk och psykologisk. 

Schore och Schore (2014) förklarar att de tidiga livserfarenheterna har stor betydelse för en 
persons utveckling under resten av livet. Enligt författarna formas hjärnans uppbyggnad och 
utveckling utifrån anknytningsrelationen och det affektreglerande samspelet med en 
omhändertagande vuxen. Barnet och anknytningspersonen utgör till en början ett sammansatt 
psykobiologiskt system där barnet tar hjälp av förälderns förmågor i brist på egen 
affektreglering. I takt med att barnets hjärna utvecklas ökar även den egna kognitiva 
kapaciteten, vilket är viktigt för barnets fortsatta utveckling. En viktig del av hjärnan är den 
orbitofrontala barken som reglerar känslomässiga reaktioner. Till en början styrs denna del av 
genetiska processer men när barnet kommer in i den kritiska tillväxtfasen vid 9-18 månader 
får miljön en allt större påverkan på barnets utveckling. Otrygga förhållanden i samband med 
den kritiska och känsliga tillväxtfasen av orbitofrontala barken kan i vissa fall medföra 
permanenta utvecklingsstopp (Schore & Schore, 2014). Om hjärnans utveckling har hämmats 
på det sättet kan det enligt Risholm Mothander och Broberg (2015) medföra allvarliga 
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kognitiva störningar, vilket i sin tur bland annat kan orsaka lättväckt aggressivitet och leda till 
förhöjd beredskap för kamp- och flyktreaktioner. 
 

Trygg bas och säker hamn - en förutsättning för en trygg anknytning 
Mary Salter Ainsworth (1969) myntade begreppet Trygg bas, vilket hon förklarar som 

en bas därifrån barnet kan utforska sin omgivning. Salter Ainsworth, Blehar, Waters och 
Wall (1978) sammanfattar begreppet som förälderns förmåga att utgöra en bas som ger barnet 
den trygghet och frihet från ängslan och oro som det behöver för att ha möjlighet att släppa 
fram sin nyfikenhet och sitt behov av att utforska världen. När barnet utforskar på egen hand 
och den upplevda tryggheten sedan minskar på grund av yttre eller inre hot, väcks återigen 
barnets anknytningsbehov och det söker sig tillbaka till sin anknytningsperson. Föräldern 
behöver då finnas kvar som en ”säker hamn” som barnet kan återvända till för att minska sin 
oro och för att få tillbaka upplevelsen av trygghet. När barnets oro minskats i den trygga 
basen väcks nyfikenheten att utforska världen igen. Detta är ett exempel på en anknytning 
som är trygg och fungerande. Om däremot relationen till föräldern präglas av tvivel och 
osäkerhet och att föräldern brister i förmåga att utgöra antingen en trygg bas eller en säker 
hamn för barnet, påverkar det barnets nyfikenhet negativt och kan bland annat medföra att 
barnet blir klängigt och osjälvständigt (Salter Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). 
Salter Ainsworth, Blehar, Waters och Wall (1978) och senare även Grina (2015, s. 30) och 
Risholm Mothander och Broberg (2015) redogör för betydelsen av föräldern som en trygg 
bas och en säker hamn för barnets fortsatta utveckling och mående. Författarna beskriver att 
barnets erfarenheter av hur det är att vara tillsammans med en annan människa och hur det är 
att bli omvårdad lägger grunden för hur barnet sedan uppfattar sig själv och andra. Bowlby 
(1988, s. 151-153) beskriver att anknytningen påverkar hur barnets personlighet, självbild 
och framtida relationer formas. 
 

På liknande sätt som att barnet knyter an till sin förälder får även föräldern ett speciellt 
band till sitt barn, vilket benämns som bindning (Risholm Mothander & Broberg, 2015). 
Bindningen skapas genom den process då föräldern mentalt bestämmer sig för att ta hand om 
sitt barn. Det finns två särskilt utmärkande aspekter som visar på att en förälder utvecklat en 
psykologisk bindning till sitt barn. Den första är att föräldern uppfattar, tolkar och besvarar 
lyhört barnets signaler om tröst- och skyddsbehov samt att föräldern svarar på barnets behov 
om att utforska världen på egen hand. Den andra aspekten är att föräldern är förutsägbar i 
sina egna reaktioner på barnets signaler, vilket möjliggör för barnet att organisera en inre 
arbetsmodell av deras samspel. Dessa två aspekter skapar förutsättningar för barnet att finna 
balans mellan närhet och utforskande (Risholm Mothander & Broberg, 2015). Vidare menar 
Powell, Cooper, Hoffman och Marvin (2013) att de omvårdnadsbeteenden som förenas mest 
med barn som utvecklat en trygg anknytning är de då föräldern även agerar utifrån ”Större, 
starkare, klokare – och snäll”. 
 

Anknytningsmönster och inre arbetsmodeller 
Mary Salter Ainsworth var pionjären för anknytningsmönster då hon med hjälp av en 

testsituation kallad för ”Främmandesituationen” kunde identifiera tre organiserade 
anknytningsmönster; Trygg, otrygg/undvikande och otrygg/ambivalent (Salter Ainsworth, 
Blehar, Waters & Wall, 1978; Bowlby, 1988, s. 154-155). Genom Mary Main tillkom sedan 
ett fjärde mönster som kom att benämnas som desorganiserad anknytning (Hesse & Main, 
2000). Främmandesituationen är ett standardiserat test där barnet försätts i en situation som är 
tillräckligt främmande för att barnets anknytningssystem ska aktiveras, men situationen är 
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varken skrämmande eller farlig. Testet syftar till att observera barnets reaktioner och 
beteenden i samband med att anknytningspersonen lämnar rummet för en kort stund och 
sedan återvänder. Beroende på hur barnet reagerar kan vissa strategier eller inre 
arbetsmodeller uttydas, vilka i sin tur kan koppas till de olika anknytningsmönstren (Salter 
Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Risholm Mothander & Broberg, 2015). De inre 
arbetsmodellerna formas utifrån att barnet anpassar sitt beteende för att passa in på förälderns 
beteende och sätt att fungera. Syftet med anpassningen är att barnet försöker locka föräldern 
till att ge så mycket närhet och beskydd som möjligt. Genom detta maximerar barnet sina 
chanser till att få sina behov tillgodosedda på bästa sätt och till att utvecklas på ett så 
gynnsamt sätt som möjligt (Josefsson & Linge, 2008, s. 39-43). Erfarenheterna bygger upp de 
inre arbetsmodellerna som i sin tur utgör grunden för hur en individ förhåller sig till sig själv, 
till andra och till sin omvärld. De påverkar därmed både hur en individ tänker och hur den 
handlar. De inre arbetsmodellerna revideras kontinuerligt under hela livet för att vara så 
effektiva och anpassade till verkligheten som möjligt, men de blir alltmer fasta ju äldre en 
individ blir (Bowlby, 1988, s. 161-162; Broberg, 2000). 
 

De inre arbetsmodellerna utgör grunden för individens handlingsstrategier samt vilket 
anknytningsmönster som skapas. Då anknytningsmönster och inre arbetsmodeller formas 
efter individens erfarenheter av hur man agerar för att på bästa sätt få kärlek, skydd och 
närhet, påverkar det även individens tillvägagångssätt för att skapa relationer senare i livet. 
(Bowlby, 1988, s. 161; Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 190-196). Anknytningen 
kan utifrån detta alltså förstås som en del av vår personlighet och har även betydelse för hur 
individen organiserar sitt inre liv under hela sin livstid (Risholm Mothander & Broberg, 
2015). Otrygg anknytning formas i de flesta fall till följd av brister i omsorgen hos 
anknytningspersonen, men Broberg, Almqvist och Tjus (2003, s. 61-65) menar att det även 
finns belägg för att barn med särskilt ”besvärligt” temperament har svårare att utveckla en 
trygg anknytning. De menar att det då kan vara svårare för föräldern att vara lyhörd och 
förutsägbar för barnets signaler. Vissa barn kan även vara mer sårbara för påfrestningar, 
vilket kan innebära att vissa föräldrar behöver vara ”bättre” än andra föräldrar för att deras 
barn ska utvecklas gynnsamt. 
 

Trygg anknytning (B) 
En trygg anknytning kännetecknas av att barnet kan använda sin förälder eller 

anknytningsperson som den trygga bas och säkra hamn som beskrivs under den tidigare 
rubriken med samma namn (se sid. 11) (Salter Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). 
Barnet känner sig trygg i att föräldern finns kvar och är lyhörd när behovet av närhet och 
skydd väcks vilket gör att barnet vågar utforska världen på egen hand. När barnet sedan 
upplever fara eller hot, om exempelvis en okänd person kommer in i rummet eller om ett högt 
ljud skrämmer barnet, aktiveras anknytningssystemet och barnet söker sig till sin 
anknytningsperson för att återfå trygghet och lugn. Om föräldern inte finns i närheten gråter 
barnet och letar efter föräldern. När föräldern sedan återfinns söker barnet aktivt efter närhet 
och kontakt och blir så småningom lugnare och trygg igen. Ytterligare kännetecken på trygg 
anknytning är att föräldern är lyhörd för barnets signaler och även flexibel i samspelet med 
sitt barn (Hwang & Wickberg, 2001). När ett tryggt anknutet barn blir äldre börjar det känna 
sig tillräckligt säkert för att kunna vara iväg längre stunder och längre avstånd från sin 
anknytningsperson, men fortfarande är en trygg bas nödvändig för mental hälsa och optimal 
funktion (Bowlby, 1988, s. 152). Cirka 60-70 procent av spädbarnen i västländer utvecklar en 
trygg anknytning till sina föräldrar (Hwang & Wickberg, 2001; Bowlby, 1988, s. 151-152; 
Broberg, 2000). 
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Otrygg/undvikande anknytning (A) 
Mönstret otryggt/undvikande skapas då barnet har erfarenheter av att föräldern inte 

erbjuder sig som en trygg bas och att föräldern därmed inte kan möta barnets önskan om 
närhet och skydd. Vid undvikande anknytning använder barnet sig ofta av en strategi där det 
minimerar sina signaler av behov för att på så sätt maximera chanserna till närhet och kärlek 
(Salter Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Neander & Risholm Mothander, 2015). 
Detta kan bland annat observeras genom att barnet varken letar efter föräldern när den är 
borta eller söker sig till den när den sedan kommer tillbaka. Barnet kan även låtsas som att 
det inte känner igen sin förälder eller verka likgiltig inför att den kommer tillbaka (Salter 
Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978, Hwang & Wickberg, 2001). 
 

Otrygg/ambivalent anknytning (C) 
Vid otryggt/ambivalent anknytningsmönster saknar barnet en känsla av att föräldern är 

en säker hamn att återvända till när anknytningssystemet aktiveras och barnet behöver bli 
lugnat och återfå känslan av trygghet (Salter Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978). Att 
barnet upplever en sådan osäkerhet kan exempelvis ha att göra med att det erfarit för långa 
eller för många separationer från föräldern. Barnet kan därmed ha tappat förtroendet för att 
föräldern kommer att komma tillbaka, även när föräldern bara ska gå iväg en kortare stund. 
Detta kan medföra att barnet inte vågar utforska världen på egen hand, utan istället håller sig 
fast vid föräldern. Barnet använder sig då av en strategi där det maximerar sina 
anknytningsbeteenden. Barn med ambivalent anknytningsmönster uppfattas ofta klängiga 
samt visar tecken på osjälvständighet och bristande självförtroende (Salter Ainsworth, 
Blehar, Waters & Wall, 1978). 
 

Uppkomst av desorganiserad anknytning (D) 
I de flesta fall stämmer barns beteenden och inre arbetsmodeller in på något av de tre 

ovanstående organiserade mönstren. Salter Ainsworth upptäckte dock i samband med 
Främmandesituationen att vissa barn verkade desorienterade och agerade på dubbeltydiga sätt 
som inte helt kunde passas in i något organiserat mönster. Exempelvis kunde ett barn verka 
vilset, ett annat stelna till, ett tredje börja en rörelse och sedan hejda sig helt oförklarligt, 
medan ett fjärde barn fastnade i ett repetitivt beteende (Bowlby, 1988, s. 155-156). Efter att 
forskaren Mary Main och några av hennes kollegor studerat de otydliga testresultaten 
ingående kunde de slutligen konstatera att vissa barn uppvisar en desorganiserad version av 
något av de organiserade mönstren. De benämndes därför ha en desorganiserad anknytning 
(Hesse & Main, 2000). Barn med något av de två otrygga organiserade mönstren har 
beteenden och strategier som är funktionella utifrån de sammanhang som barnet lever i. 
Tillskillnad från barn med organiserad anknytning har barn med desorganiserad anknytning 
inga fungerade strategier för hur de på bästa sätt ska få sina behov tillgodosedda. Dessa 
individer har ingen arbetsmodell för hur de ska ta sig ur stressituationer vilket skapar en 
ångest för dem. Detta kan orsaka komplikationer och ohälsa på både kort och lång sikt 
(Broberg et al., 2008, s. 177-178). 
 



	 14	

Desorganiserad anknytning 

Beskrivning 
Wennerberg (2010, s. 125) beskriver desorganiserad anknytning som ett traumatiserat 

anknytningsmönster då det ofta uppkommer till följd av traumatiserande händelser och får 
liknande konsekvenser och symptom som trauman. Enligt Broberg, Risholm Mothander, 
Granqvist och Ivarsson (2008, s. 180-182) är desorganiserad anknytning inte ett fjärde 
anknytningsmönster, utan istället en avsaknad av ett organiserat anknytningsmönster. 
Författarna menar att det är själva saknaden av ett enhetligt anknytningsmönster som utgör 
det huvudsakliga kriteriet för att en individs anknytning ska kategoriseras som 
desorganiserad. Med saknaden av ett enhetligt menas att beteendena vid desorganiserad 
anknytning kan likna beteendena hos de andra mönstren, men att plötsliga inbrytande 
avvikelser förekommer. Att barn med desorganiserad anknytning inte har en enhetlig strategi 
eller arbetsmodell för hur det ska få närhet och skydd har ofta att göra med att 
anknytningspersonen inte varit förutsägbar. En skillnad mellan organiserad och 
desorganiserad anknytning kännetecknas av att desorganiserad anknytning förenas med det 
bäst tillämpbara organiserade anknytningsmönstret som en sekundär klassifikation. Den 
sekundära klassifikationen är den strategi som barnet för det mesta använder sig av eller 
åtminstone strävar emot. Desorganiserad anknytning betecknas D-Trygg (D/B), D-
undvikande (D/A) eller D-ambivalent (D/C) (Broberg et al., 2008, s. 180-182). 
 

Riskgrupper, uppkomst och yttringar 
De traumatiska erfarenheterna som barn med desorganiserad anknytning ofta har 

upplevt kan kategoriseras i direkta eller indirekta trauman (Wennerberg, 2010, s. 125). Direkt 
traumatisering kan vara en följd av exempelvis misshandel eller försummelse. Indirekt 
traumatisering kan ske genom att föräldern har egna obearbetade trauman eller lider av 
psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan innebära att barnet blir avvisat eller att föräldern är 
psykiskt frånvarande (Wennerberg, 2010, s. 125). Dessa barn har ofta erfarenhet av att 
anknytningspersonen är opålitlig, nyckfull eller skrämmande, vilket gör att 
anknytningssystemet aktiveras av den person som egentligen ska reglera rädslan och vara 
barnets trygghet. Detta brukar kallas för att anknytningsrelationen präglas av ”fear without 
solution” (rädsla utan slut), i och med att barnet försätts i en omöjlig situation där det tvingas 
både fly från och söka skydd hos samma person (Broberg et al., 2008, s. 196; Zilberstein & 
Messer, 2007). I och med detta försätts barnet i en situation där det inte kan forma någon 
specifik eller hållbar beteendestrategi för att få trygghet och barnet tvingas därför att växla 
mellan olika strategier. Detta blir märkbart genom de inbrytande beteenden som 
kännetecknar desorganiserad anknytning (Neander & Risholm Mothander, 2015). Ett 
exempel på detta kan vara att ett barn gråter samtidigt som det leker med ryggen vänd mot sin 
förälder. Gråten är ett uttryck för önskan om närhet medan leken är ett utforskande beteende 
som för barnet längre bort från anknytningspersonen (Broberg et al., 2008, s. 181-182). 
 

Konsekvenser 
Grina (2015, s. 50-56) beskriver att till följd av allvarliga brister hos 

anknytningspersonen och den berövade trygghetskänslan, lämnas barn med desorganiserad 
anknytning ensamma i ett känslotillstånd som både är skrämmande och outhärdligt att vara i. 
Barnet har själv ingen förmåga att reglera känslorna och de kan vara svåra att förstå och 
hantera. Detta kan leda till att barnet stänger av de traumatiska affekttillstånden för att över 
huvud taget kunna uthärda och överleva. En konsekvens av detta blir att individen förlorar 
möjligheten att utveckla en sammanhängande känsla av sitt själv. Schore och Schore (2014) 
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beskriver att hjärnans utveckling påverkas av de outhärdliga och traumatiska affekttillstånden 
och att de kan orsaka bestående skador i barnets personlighet om de förekommer under 
hjärnans kritiska tillväxtfaser. Om långvariga negativa affekttillstånd och svår stress inte 
regleras av någon omhändertagande vuxen skapas en giftig kemisk miljö i hjärnan som får 
förödande konsekvenser för synaps- och strukturbildningen. Enligt Wilkins (2012) kan 
stressen bilda en förhöjd produktion av kortisol under en långtgående period, vilket bland 
annat får konsekvenser för hjärta, blodkärl och immunförsvar och i förlängningen öka risken 
för sjukdom. Följden av de negativa affekttillstånden kan enligt Schore och Schore (2014) bli 
att affektregleringssystemet aldrig kan nå vuxen kapacitet och att barnet inte heller kan 
utveckla förmåga att reglera sina känslotillstånd. 
 

Desorganiserad anknytning kan orsaka såväl social som psykisk problematik. 
Exempelvis kan personer med en desorganiserad anknytning senare i livet bli utåtagerande 
och uppvisa beteenden som är aggressiva och trotsiga eller brista i hänsyn till andra (Broberg 
et al., 2008, s. 205). De kan även bli inåtvända, vilket kan försvåra för individen att ta kontakt 
med andra och även orsaka överdriven rädsla, ångest och depression. Ytterligare 
konsekvenser kan bli att individen drabbas av dissociativa upplevelser och beteenden. 
Dissociation kan förklaras som ett tillstånd som uppkommer då en individ inte har förmåga 
att hålla ihop som en enhetlig person, utan istället antingen stänger av eller skiftar i 
personlighet när jobbiga situationer uppstår (Broberg et al., 2008, s. 205). 
 

Reaktiv anknytningsstörning - RAD 

Bakgrund 
Reaktiv anknytningsstörning (RAD) är en komplex psykiatrisk sjukdom som 

uppkommer hos barn under fem år. Störningen förklaras som en konsekvens av tidig 
patologisk (sjukdomsframkallande) omsorg såsom grov vanvård, övergrepp eller långvarigt 
avvisande (American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, AACAP, 2011; Drisko & 
Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2014). AACAP (2011) framhäver att det finns flera orsaker till 
RAD och att forskning visar på att otillräcklig omsorg är en av de främsta orsakerna. 
Symtomen för RAD kännetecknas av psykiska, emotionella och sociala problem och kan 
komma att ha stark påverkan på personens hela uppväxt och fortsatta liv. Detta kan 
exempelvis yttra sig genom brist på anpassning och svårigheter i kommunikation (AACAP, 
2011, 2014; Taylor, 2002). Vidare beskriver AACAP (2011) att barn som visar på symtom av 
RAD behöver utredas och få individuellt anpassad behandling. Diagnosbilden är komplex 
och det förekommer ofta andra psykiatriska sjukdomar. Det är viktigt att ta i beaktning att 
samma symtom förekommer hos flera andra psykiatriska diagnoser och störningar och att det 
krävs noggrann utredning för att ge barnet rätt diagnos och rätt hjälp. Många behandlingar är 
långvariga och krävande för såväl barnet som föräldern/adoptivföräldern och terapeuten men 
ökar förutsättningarna för att förbättra barnets liv (ACCAP, 2011). 

 

DSM-manualen. 
Diagnostic and Statistical Manual (DSM) är en standariserad handbok för psykiatriska 

sjukdomar som används av professionella över hela världen och innehåller diagnoskriterier 
för alla psykiatriska diagnoser som är erkända i USA. Den senaste utgåvan, DSM-5, utkom 
2013 men fortfarande är det många praktiker som använder sig av DSM-IV-TR (text 
revision) från 2000 (American, Psychiatric Association, APA, 2014b). I Sverige används ofta 
en översatt version vid namn Mini-D. Reaktiv anknytningsstörning inkluderades för första 



	 16	

gången i DSM år 1980 och subgrupperna som definieras i DSM-IV utkom 1994 (APA, 
2014b; Drisko & Zilberstein, 2008). 
 
Kriterierna för reaktiv anknytningsstörning utifrån DSM-IV-TR (APA, 2002) är: 
 

A. Påtagligt stört och för utvecklingsnivån avvikande socialt relaterande i de flesta 
sammanhang, vilket börjar före fem års ålder och beläggs med antingen (1) eller (2) 

(1)  Varaktig oförmåga att ta kontakt eller ge gensvar i sociala situationer på ett för 
utvecklingsnivån normalt sett, vilket tar sig i uttryck i överdriven hämning, 
överdriven vaksamhet eller ambivalent och motsägelsefullt gensvar (t.ex. barnet 
svarar vårdnadshavaren med en blandning av närmande, undvikande och motstånd 
mot tröst eller betraktar andra med stel vaksamhet) 

(2)  Diffus tillgivenhet, vilket visar sig i ohämmad sällskaplighet med påtaglig oförmåga 
att visa lämplig selektiv tillgivenhet (t.ex. orimligt vänskapligt och tillgivet beteende 
mot relativt obekanta personer eller brist på selektivitet i valet av personer att ty sig 
till) 

B. Störningen i kriterium A förklaras inte enbart med försenad utveckling (som vid mental 
retardation) och uppfyller inte kriterierna för en genomgripande störning i utvecklingen. 

C.   Bristande omvårdnad vilket visar sig i minst ett av följande: 
(1)  Barnets grundläggande emotionella behov av tröst, trygghet och stimulans och kärlek 

har försummats under en längre tid 
(2)  Barnets grundläggande fysiska behov har försummats under en längre tid 
(3)  Den primära vårdnadshavaren har bytts ut flera gånger, vilket förhindrat barnet att 

knyta stabila emotionella band (t.ex. många olika fosterhem) 
D.   Det kan antas att bristen på omvårdnad i kriterium C ligger bakom det störda kriterium i A 

(t.ex. störningen i kriterium A debuterade efter den bristfälliga omvårdnaden i kriterium C) 
Specificera form: 
 
Hämmad F94.1: Kriterium A1 dominerar den kliniska bilden 
Ohämmad F94.2: Kriterium A2 dominerar den kliniska bilden 
 

Den hämmade formen präglas av brist på social ansats och barnet ger ett intryck av att 
vara skrämt av sin omgivning (AACAP, 2014). Det finns dessutom stora svårigheter i att 
initiera och kvarhålla sociala interaktioner. Barnets tidigare erfarenheter av negativt samspel 
resulterar i att det inte söker det sig till sin omsorgsperson när anknytningssystemet aktiveras, 
utan blir istället lämnat till sin egen oförmåga att trösta och lugna sig självt. Dessa barn visar 
sällan emotioner i interaktion med andra barn och visar ofta på negativa emotioner i samspel 
med omsorgsgivaren. Den ohämmade formen uppvisar däremot på ett motsatt beteende 
genom att agera utifrån överdrivet bestämt socialt beteende och godtyckligt sällskapliga 
beteenden med okända människor. Vid stressande situationer ser sig inte barnet om efter sin 
omsorgsperson utan kan istället gå till en främling (AACAP, 2014; APA, 2002, 2013). Båda 
subgrupperna karaktäriseras av olämpligt socialt beteende och kriterierna innefattar att 
beteendet inte härstammar från utvecklingsbrister utan har uppkommit på grund av långvarig 
patologisk omsorg (APA, 2013b; Zilberstein, 2006). 
 

I DSM-5 har de två subgrupperna för reaktiv anknytningsstörning istället gjorts till 
åtskilda störningar där den hämmade subgruppen blivit Reaktiv anknytningsstörning med 
social hämning (RAD) medan den ohämmade subgruppen blivit Anknytningsstörning med 
social distanslöshet (Disinhibited Social Engagement Disorder, DSED). Störningarna orsakas 
båda av svår vanvård och patologisk omsorg, men skiljer sig genom att RAD präglas av 
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socialt hämmande medan DSED präglas av social distanslöshet. De olika störningarna 
behandlas på olika sätt och därför skiljs dem åt (ACCAP, 2014; APA, 2013). 

Metod 

Val av teorier 
Danermark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003, s. 217) beskriver teorier som 

alternativa sätt att förstå samhället, vilka kan bidra till nya insikter och kunskaper. Då 
desorganiserad anknytning grundas i den utvecklingspsykologiska anknytningsteorin 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009, s. 184-185), kan det anses vara adekvat att 
använda denna teori utifrån studiens syfte. Genom teori och problemformulering har det 
uppkommit centrala begrepp för studien, såsom desorganiserad anknytning, organiserad 
anknytning, tryggt anknytningsmönster och otryggt anknytningsmönster. Utifrån forskning 
(Zilberstein, 2006; Hanson & Spratt, 2000) framkommer det att det finns ett samband mellan 
desorganiserad anknytning och diagnosen reaktiv anknytningsstörning (RAD), och därför 
anses även denna diagnos vara ett centralt begrepp för studien. Då detta är en teoretisk 
integrativ litteraturstudie med anknytningsteorin som utgångspunkt för frågeställningen, är 
det givet att använda anknytningsteorin. Andra teorier såsom symbolisk interaktionism 
(Jakobsson, Thelander & Wästerfors, 2010, s. 59) och Goffmans rollteori (Persson, 2012, s. 
47-53) skulle kunna vara tillämpbara om syftet exempelvis hade varit att undersöka 
identitetsskapandet i relation med andra. 

 

Val av metod 
Metod är enligt Hjerm och Lindgren (2014, s. 14, 24) ett systematiskt vetenskapligt 

tillvägagångssätt som är verifierbart under hela arbetsprocessen. Såväl kvalitativ som 
kvantitativ forskning använder sig av analysmetoder som redskap för att förstå och tolka 
världen. Då syftet med denna studie är att förstå vilka bakomliggande faktorer som påverkar 
förändringsprocessen från ett desorganiserat anknytningsmönster till ett organiserat, kan både 
kvantitativa och kvalitativa studier anses vara relevanta som empiri. Enligt Fejes och 
Thornberg (2009a, s. 32-33) bestäms metodvalen utifrån den forskningsfråga och 
problemformulering som studien grundar sig på. Forskaren behöver därmed vara flexibel i 
sina datainsamlingsmetoder för att kunna få så bra urval som möjligt. 
 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar på ett systematiskt sätt har denna 
studie utformats till att vara en teoretisk integrativ litteraturstudie med en kvalitativ 
analysmetod. Studien är teoretisk på så sätt att den grundar sig på en utvecklingspsykologisk 
teori och systematisk då insamling, bearbetning och analys av data görs på ett systematiskt 
sätt. Booth, Papaioannou och Sutton (2012, s. 23-26) och Bryman (2011, s. 98-100, 116-117) 
beskriver att en integrativ systematisk litteraturstudie innebär att på ett systematiskt och 
översiktligt sätt presentera och sammanställa såväl kvalitativ som kvantitativ data och 
innefattar såväl relevant forskning som litteratur. Detta bör göras på ett transparent sätt 
genom att delge läsaren av sökningsförfarandets inklusions- och exklusionskriterier samt 
genom att presentera en översikt av insamlad data (Booth et al., 2012, s. 23-26; Bryman, 
2011, s. 98-100, 116-117). Då viss litteratur och vissa studier innehåller information som är 
relevant för såväl bakgrund som empiri används dessa som båda delar. Exempel på en sådan 
källa är Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008) då den både beskriver 
relevant bakgrund för teorin samtidigt som att den tar upp delar som är relevanta för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar. Flera av författarna till denna studies empiri är 
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även centrala personer för uppkomsten och utvecklingen av anknytningsteorin samtidigt som 
de fortfarande är aktuella som forskare. Mary Main och Anders Broberg är två sådana 
centrala författare. 
 

Empiriskt urval 
En djupgående systematisk och integrativ litteratursökning har genomförts på 

databaser via Örebro Universitet samt genom att söka i kataloger på Universitetsbiblioteket 
och på Örebro stadsbibliotek. Dessa sökvägar har valts då de erbjuder ett stort utbud av 
tillgängligt material som är av relevans för denna studie. Sökningen har genomförts på 
databaserna Artikelsök, Social Service Abstract/ProQuest, PsycINFO, Swepub samt Web of 
Science under perioden 11 februari 2016 - 18 april 2016. Databasen Summon har exkluderats 
i sökprocessen då söktjänsten inrymmer samtliga av de databaser, böcker, artiklar med mera 
som Örebro Universitet har tillgång till, vilket gör att det är mer lämpligt att göra 
specificerade sökningar på mer inriktade databaser. Sökord har varit disorganized attachment 
(AND) therapy (AND) treatment (AND) therapy (AND) heal (AND) improve (OR) strengthen 
(OR) reinforce, attachment (AND) reparation, attachment theory (AND) disorganized 
attachment samt reactive attachment disorder (AND) treatment (AND) therapy. Sökorden 
utgår från centrala begrepp för denna studie och har används i olika konstellationer för att 
kunna få kännedom om så många relevanta källor som möjligt. För mer om detta se Bilaga 1 
- Artikelsökningens genomförande. En del av empirin har funnits genom att använda ett 
liknande tillvägagångssätt som snöbollsurval. Bryman (2011, s. 196) beskriver 
snöbollsurvalet som en process där man utifrån redan funna respondenter eller källor får 
kontakt med fler för att på så sätt få ett större urval (Bryman, 2011, s. 196). I denna studie har 
viss litteratur och vissa studier hittats genom att vara refererade i andra källor eller genom 
tidigare kunskap om dess relevans för syftet och forskningsfrågan. Resultaten av den 
systematiska litteraturgenomgången presenteras i tabellform under rubriken Resultat och 
Analys (se sid. 21). Vid diskussion angående reaktiv anknytningsstörning (RAD) utgår 
studien ifrån DSM-IV-TR och inte från den nya upplagan DSM-V. Detta då den forskning 
som resultatet baseras på utgår ifrån den versionen. 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Booth et al. (2012, s. 54-55) beskriver att studiens vem, vad och hur måste definieras 

för att sedan kunna formulera inklusions- och exklusionskriterier. Denna studie undersöker 
vilka faktorer (hur) som kan öka eller minska förutsättningarna (vad) för en person med 
desorganiserad anknytning (vem) att förbättra sitt anknytningsmönster. Utifrån studiens 
frågeställningar finns det på förhand givna avgränsningar som gett upphov till ett antal 
inklusionskriterier. Litteraturen bör handla om behandling av anknytningsstörning, 
desorganiserad anknytning eller reaktiv anknytningsstörning. Främst används studier från år 
2000 och framåt då det är viktigt att ha uppdaterad forskning. Samtidigt inkluderas även 
relevanta källor från tidigare år som exempelvis Bowlby (1951, 1988), Salter Ainsworth 
(1969, 1978) och Robertson och Robertson (1989), då dessa personer är grundare och viktiga 
utvecklare av anknytningsteorin. Endast forskning på svenska eller engelska inkluderas 
utifrån språkliga kunskaper och dessa studier ska även vara vetenskapligt granskade/peer 
reviewed för att säkerställa deras vetenskapliga tillförlitlighet. 
 

Utifrån de sökträffar på i huvudsak artiklar, studier och böcker som påträffats, har ett 
systematiskt urval gjorts utifrån de olika steg i urvalsprocessen som presenteras av Booth et 
al. (2012, s. 99). Urvalet har skett genom att först göra ett urval utifrån titel, där de titlar som 
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inte visat på relevanta studier exkluderats. På samma sätt har urval skett på abstractnivå och 
sedan på fulltextnivå (se Bilaga 1 för en sammanställning av artikelsökningen). De 
exkluderade träffarna har inte varit relevanta då de bland annat handlat om förintelsens 
påverkan på anknytning, anknytningens uppkomst, förebyggande arbete för anknytning samt 
medicinska behandlingar av andra sjukdomar och störningar. Dessa har exkluderats då de inte 
kan ge svar på studiens frågeställningar om verksamma faktorer som påverkar 
förbättringsprocessen av desorganiserad anknytning. De träffar som utgjorde det slutliga 
urvalet är de som anses kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 
 

Val av analysmetod	
Den systematiska kvalitativa metoden som används består av tre olika nivåer, 

kodning, tematisering och summering och dessa sker till stor del samtidigt (Lindgren, 2014a, 
s. 34). Kodning innebär att skapa kategorier utifrån materialet och koda dessa för att reducera 
empirin till centrala och betydelsefulla komponenter för forskningsfrågan (Lindgren, 2014a, 
s. 37, 2014b, s. 46). Utifrån dessa koder sker en tematisering där relationen mellan koderna 
identifieras för att kunna presentera teman i materialet. Utifrån dessa teman kan sedan 
slutsatser dras och en summering ske (Lindgren, 2014a, s. 40, 2014b, s. 60). Denna studie 
syftar till att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan förbättras och 
frågeställningarna handlar om att undersöka vilka faktorer som kan främja respektive hindra 
en förändring. Vid insamlingen av empirin har faktorer identifierats som kan antas påverka 
processen och med detta som grund har empirin kodats och tematiserats för att finna svar på 
frågeställningarna. Resultatet av tematiseringen och summeringen presenteras under avsnittet 
Resultat och Analys (se sid. 21) där varje identifierat tema utgör en egen rubrik som sedan 
analyseras.  
 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) delar upp de forskningsetiska principerna i forskningskravet, 

att tillgängliga kunskaper ska utvecklas och metoder förbättras, och i individskyddskravet, 
som innebär att individer inte får exponeras för skada eller kränkning. Individsskyddskravet 
delas vidare upp i fyra huvudpunkter. Informationskravet - forskaren ska informera berörda 
om studiens syfte samt upplysa informanter om att deras medverkan är frivillig och kan 
avbrytas när som helst. Samtyckeskravet – deltagarna har rätten att själva bestämma över sin 
medverkan och på vilka villkor det sker. Konfidentialitetskravet – alla personuppgifter och 
andra känsliga uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dessa. 
Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får endast användas för detta forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). Då detta är en litteraturstudie kommer det inte finnas tillgång till 
varken personuppgifter eller det konkreta empiriska materialet som studierna grundar sig på, 
vilket innebär att de två sistnämnda kraven inte är tillämpbara. Det blir även komplicerat att 
applicera informationskravet och samtyckeskravet då det finns personer som berörs indirekt 
av denna studie men som inte kan informeras. Detta kan anses vara ett etiskt dilemma för 
denna studie. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att det etiska ansvaret för forskningsetiska 
överväganden ligger på författaren. Detta innebär att även om det inte går att kontakta 
respondenterna för empirin i denna uppsats bör uppgifterna som finns att tillgå behandlas 
med respekt. 
 

Utöver dessa kriterier beskriver Thornberg och Fejes (2009b, s. 226-227) att forskaren 
bör ha reflexivitet. Detta betyder att forskaren bör kunna reflektera över forskningsprocessen, 
resultatet och vilken påverkan det egna perspektivet kan ha på forskningsprocessens alla 
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delar. Forskaren bör även undersöka att det finns en intern logik i arbetet, det vill säga att 
arbetets olika delar hänger ihop till en logisk helhet. Även det etiska värdet tas upp, där 
förutom de fyra redan nämnda aspekterna från vetenskapsrådet så ska forskaren försäkra sig 
om att ingen empiri, analys eller slutsats är förvanskad eller fabricerad (Thornberg & Fejes, 
2009b, s. 226-227). Under forskningsprocessen för denna studie har författarna reflekterat 
över hur egna tankar och åsikter kan påverka insamling, bearbetning och resultat för att på så 
sätt kunna undvika subjektivitet. Syfte och frågeställningar har varit det centrala under hela 
arbetet, vilket även skapar en intern logik för läsaren. Det etiska värdet i denna uppsats 
uppfylls genom att behandla information om såväl teori som personer på ett respektfullt sätt 
och försöka göra en så neutral och objektiv tolkning som möjligt av de olika resultaten. 
 

Vetenskapliga kriterier	
I denna studie är det av vikt att ta hänsyn till kriterier såsom reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Enligt Bryman (2008, s. 49-51) innebär reliabilitet att en studie redovisas 
på ett sådant sätt att andra kan göra om eller replikera studien och få samma resultat. Det 
avser alltså att säkerställa att studien är tillförlitlig och att resultatet går att lita på. Validitet 
handlar om att studien ska mäta eller undersöka det som den syftar till att undersöka. Detta är 
viktigt för att garantera att studiens syfte uppfylls. Vidare handlar generaliserbarhet om 
huruvida resultatet kan anses gälla generellt eller om det enbart kan appliceras på ett enskilt 
fall (Bryman, 2008, s. 49-51). Denna studie kan anses uppfylla kraven på reliabilitet då 
metod, datainsamling och resultat beskrivs på ett transparent sätt, vilket gör det möjligt att 
replikera och få samma resultat. Exempelvis återges artikelsökningens genomförande 
grundligt i en bilaga där sökord, databaser samt antal relevanta och irrelevanta träffar 
beskrivs. Validitetskravet uppfylls genom att syfte och frågeställningar har genomsyrat 
arbetets alla delar och att slutsatserna besvarar syftet. Det är däremot diskuterbart om kravet 
på generaliserbarhet kan anses vara uppfyllt. Då flertalet av de inkluderade studierna är 
fallstudier är det tveksamt att dessa går att anses som generaliserbara då de enbart behandlar 
en person. Detta påverkar på så sätt denna studies generaliserbarhet då även om det 
förekommer flertalet studier så innefattas inte en större population. 

 

Metoddiskussion 
Resultatet i denna studie är beroende av den metod, vetenskapliga grund och det syfte 

som finns. Om något av dessa skulle förändras skulle inte heller resultatet bestå av samma 
insamlade data och inte heller generera i samma resultat. Om detta arbete skulle göras 
annorlunda för att göra det bättre, skulle större antal studier kunna inkluderas för att på så sätt 
stärka slutsatsernas giltighet. Fler studier skulle med fördel kunna vara longitudinella eller 
behandla större populationer. Andra förändringar för att förbättra studien skulle kunna vara 
andra eller kompletterande sökord samt sökningar på andra databaser än de som valts här. 
 

En begränsning med denna studie kan anses vara att de flesta studier som inkluderats 
är internationella och i huvudsak från USA. Internationell forskning ökar generaliserbarheten 
och kan på så sätt anses vara en fördel då den kan appliceras på en större population. 
Samtidigt kan det vara ett hinder då det kan antas finnas kulturella olikheter som påverkar 
anknytningen. En sådan skillnad uppkommer i jämförelsen mellan svenska studier av 
anknytning och internationella anknytningsstudier som inkluderar institutionsvård. Detta då 
denna form av vård antas ha påverkan på hur anknytningen utvecklas. Å andra sidan lyfter 
Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008, s. 17-19, 70) och Bowlby 
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(1951) fram att anknytning sker på samma sätt oavsett nationalitet eller kultur men att risk- 
och skyddsfaktorer kan se olika ut.  

 
En fördel med denna studie är att den grundas i såväl tidig forskning (Bowlby, 1951; 

Salter Ainsworth, 1969) som i senare studier (Schore & Schore, 2014; Zilberstein & Messer, 
2007) vilket skapar en större vidd i förståelsen av ämnets utveckling. Den tidiga forskningen 
kan utgöra en grund för förståelse av problematiken medan den nyare forskningen kan anses 
tillföra ny information till den redan lagda grunden. En begränsning som är viktig att ta 
hänsyn till är att studier som är väldigt nya inte har hunnit kritiseras eller utvärderas på 
samma sätt som äldre studier. Utifrån detta kan det antas att en blandning av äldre och nyare 
studier är det mest lämpliga sätt att komma fram till ett uppdaterat men välförankrat resultat. 
 

Resultat och analys 
Under denna rubrik presenteras resultatet av datainsamlingen i tabellform för att ge 

läsaren en överblick av materialet. Övrig litteratur såsom böcker kommer inte att inkluderas i 
tabellen då de inte följer samma struktur. Dessa kommer istället att analyseras tillsammans 
med studierna och enbart refereras till. Varje rubrik utgår från de teman som identifierats, 
vilka är; Biologiska föräldrar, Adoptiv- eller familjehemsföräldrar, Individen som barn, 
Individen som vuxen, Centrala delar hos terapeuten samt Förutsättningar för en förbättrad 
anknytning genom behandling. Varje tema efterföljs av en analys och i slutet av avsnittet 
presenteras en sammanfattande analys samt slutsatser för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. 
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Resultatöversikt 
 

Författare och 
studiens namn 

Urval Design Syfte Resultat 

Allen, Brian (2011) 
 
The Use and Abuse 
of Attachment 
Theory in Clinical 
Practice With 
Maltreated Children, 
Part II: Treatment 

Teori och empiri om 
anknytningsbaserade 
behandlingar för barn i 
skolåldern som blivit 
vanvårdade. 
 
USA 

Argumenterande artikel Att ge en sammanfattning av den 
teoretiska och empiriska grund 
som finns för 
anknytningsbaserade 
behandlingar för barn samt lyfta 
fram olika interventioner som 
missförstått eller felanvänder 
anknytningsteorin. 
   
  
    
   
 

Författaren argumenterar emot flertalet 
interventioner som anser sig vara 
anknytningsbaserade, genom att utgå från 
anknytningsteorins grund och hävda att 
interventionerna går emot den grunden. 
Allen menar att insatserna inte kan kallas 
för lämpliga och att de till och med kan 
vara högst olämpliga. Istället tar författaren 
fram en egen bild av hur en 
anknytningsbaserad intervention bör se ut. 
Författaren menar att behandling ska vara 
orienterad mot att erbjuda erfarenheter som 
främjar barnets nuvarande utveckling i 
barnets miljö och inte försöka skapa 
erfarenheter som barnet inte fått som barn i 
tron om att dessa är utvecklingsfrämjande. 

Archer, Caroline & 
Gordon, Christine 
(2004) 
 
Parent Mentoring: 
An Innovative 
Approach to 
Adoption Support 

Pojke 8 år och flicka 4 år som 
erfarit svår vanvård och många 
byten av omsorgsperson. 
Traumatiserade adoptivbarn 
med desorganiserade 
anknytningsmönster som 
erbjudits hjälp av new 
Adoption and Children Act. 
Mentorerna har såväl egen 
erfarenhet av adoption som 
professionell grund. 
 
England 

Kvalitativ flerfallsstudie Visa på traumatiserade 
adoptivbarns behov av 
behandling för att förändra den 
desorganiserade anknytningen. 

Betydelsen av mentorns förmåga att hjälpa 
och leda adoptiv-/fosterföräldrar till barn 
med RAD i behandling. Centrala delar i 
behandlingen är att hjälpa föräldern att vara 
på det sätt som barnet behöver, behandla 
barnet utifrån dess funktionella och 
emotionella ålder och inte utifrån biologisk 
ålder. Utifrån teoretisk förståelse och ofta 
kunskap utifrån egna erfarenheter, hjälper 
mentorn föräldrarna att lära sig traumats 
språk, att lära barnet att reflektera genom 
att sätta namn på känslor och företeelser 
samt genom att lära barnet kärlekens språk. 
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Becker-Weidman, 
Arthur (2006) 
 
Treatment or 
Children With 
Trauma-attachment 
Disorders: Dyadic 
Developmental 
Psychotherapy 

64 barn mellan 5-17 år med 
trauma-anknytningsstörning 
som uppfyllde kriterierna i 
DSM-IV för RAD. Deras fall 
avslutades under år 2000-2001. 
Alla barn hade erfarenhet av 
svår vanvård, misshandel eller 
institutionsvård. 34 barn i 
behandlingsgruppen och 30 
barn i kontrollgruppen. 
 
USA 

Kvantitativ  
Randomiserad kontrollstudie 
(RCT) 

Utvärdera effekten av dyadisk 
utvecklingsterapi, en 
anknytningsbaserad behandling 

Barn i behandlingsgruppen för dyadisk 
utvecklingspsykoterapi uppvisade 
signifikant minskning av symtom för 
anknytningsstörning så om tillbakadraget 
beteende, oro och depression, sociala 
problem, kognitiva problem, 
koncentrationssvårigheter samt avvikande 
och aggressiva beteenden. Kontrollgruppen 
visade inte på några förändringar. Det 
effektiva i behandlingen anses vara att 
identifiera beteendet, hitta betydelsen av 
beteendet, normalisera beteendet och ge 
beteendet ny mening. Centrala delar i detta 
är terapeutens sätt att vara lekfull, 
accepterande, nyfiken och empatisk. 

Blizard, Ruth A. 
(2003) 
 
Disorganized 
Attachment, 
Development of 
Dissociated Self 
States, and a 
Relational Approach 
to Treatment 

3 personer, varav 2 flickor och 
1 pojke, som utsatts för 
vanvård, övergrepp och/eller 
misshandel under uppväxten 
och  bedöms ha en 
desorganiserad anknytning. 
 
USA 

Kvalitativ flerfallsstudie Att visa på sambandet mellan en 
förälder som vanvårdat sitt barn 
och hur barnet till följd av det 
sedan utvecklat dissociativa 
beteenden. Artikeln syftar även 
till att redovisa exempel på att 
desorganiserad anknytning kan 
leda till dissociation. 

De inre arbetsmodellerna fortsätter att 
uppdateras utefter olika relationer livet 
igenom och kan därför förändras till viss 
del. Möjligheterna för förändringen är 
beroende av det tidigare 
anknytningsmönstret och individens 
tidigare upplevelser. Terapeuten har en 
betydande roll i behandlingen av 
desorganiserad anknytning och 
dissociation. För att uppnå ett positivt utfall 
av behandlingen bör terapeuten gå in som 
en ersättande anknytningsperson, vilket kan 
resultera i att patienten kan förändra sina 
inre arbetsmodeller till att bli mer 
konstruktiva. 

Broberg, Anders 
(2000) 
 
Är det möjligt att bli 
en “bättre” förälder? 

Barn som växer upp under 
otrygga och otillräckliga 
uppväxtförhållanden 
 
Publicerad i Sverige 

Kvalitativ forskningsöversikt Att redovisa vad som talar för, 
respektive emot att anknytning 
och föräldraförmågor kan 
förbättras genom 
anknytningsbaserade 
interventioner. 

Forskning visar på att föräldraförmågor och 
lyhördhet för barns behov kan förbättras 
genom anknytningsbaserade interventioner, 
vilket i sin tur kan förbättra anknytnings-
mönstren och de inre arbetsmodellerna. 
Effekten av interventionerna är stor när de 
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inriktas på mammor. Ett socialt skyddsnät 
av både samhället och anhöriga är viktigt 
för barnets utveckling. 

Buckner, Julia D., 
Lopez, Cristina, 
Dunkel, Stephanie & 
Joiner Jr., Thomas E. 
(2008) 
 
Behavior 
Management 
Training for the 
Treatment of 
Reactive Attachment 
Disorder 

En 7-årig familjehemsplacerad 
flicka med svåra 
beteendeproblem och RAD-
diagnos 
 
USA 

Kvalitativ forskningsöversikt 
om RAD, kvantitativ fallstudie 
och kvantativ utvärdering av 
behandlingsprogrammet BMT 

Att utvärdera en manualbaserad 
RAD-intervention, BMT, 
utformad för 
familjehemsföräldrar. 

Genom ökad förståelse och kunskap om 
vad som orsakar flickans beteendeproblem 
kan familjehemsföräldrarna bemöta henne 
på ett mer konstruktivt sätt samt att de även 
får hjälp med olika sätt för hur de kan 
hantera problematiken. Detta får deras 
samspel att fungera bättre och relationen att 
förbättras, vilket i sin tur bidrar till 
minskade beteendeproblem. 

Colonnesi, Cristina, 
Wissink, Inge B., 
Noom, Marc J., 
Asscher, Jessica J., 
Hoeve, Machteld, 
Stams, Gert Jan J. 
M., Polderman, 
Nelleke & Kellaert-
Knol, Marijke G. 
(2012)  
 
Basic Trust: An 
Attachment-Oriented 
Intervention Based 
on Mind-Mindedness 
in Adoptive Families 

20 familjer med internationellt 
adopterade barn i åldrarna 2-5 
som blivit hänvisade till Basic 
trust-interventionen på grund 
av barnets avvikande beteende 
och emotioner. 68 % av 
föräldrarna hade högre 
utbildning samt hade medel 
eller hög socioekonomisk 
status. Barnen bestod av 7 
pojkar och 13 flickor med en 
medelålder på 46,6 månader 
vid interventionens start. 
Medelåldern vid 
adoptionstidpunkten var 20,95 
månader och i genomsnitt hade 
barnen bott i sina adoptivhem 
under 24,65 månader. 
 
Nederländerna 

Kvantitativ kohortstudie Utvärdera den 
anknytningsorienterade insatsen 
Basic Trust som metod för att 
förbättra förälderns mind-
mindedness (förmåga att 
verbalisera barnets tankar, 
intentioner, känslor och minnen) 
främja relationen mellan barn och 
förälder samt minska 
barnpsykopatologi hos 
adopterade barn 
 

Att utöva föräldraskap utan att vara barnets 
biologiska förälder kan innebära 
svårigheter då det finns en avsaknad av 
biologiska förberedelser men även en 
förlust av barnets tidiga historia. Föräldern 
kan dessutom eventuellt ha egna 
obearbetade känslor kring att inte kunna få 
egna biologiska barn. Dessa faktorer kan 
tillsammans med andra försvåra förälderns 
förmåga att utgöra en trygg bas i livet. 
Utvärdering av interventionen visar på 
signifikant förbättring i barnens 
anknytnings- och beteendestörningar. 
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Cunningham, Paige 
& Page, Timothy F. 
(2001) 
 
A Case Study of a 
Maltreated Thirteen-
year-old Boy: Using 
Attachment Theory to 
Inform Treatment in 
a Residential 
Program 

En vanvårdad 13-årig pojke 
placerad på ett 
behandlingshem. 
 
USA 

Kvalitativ fallstudie Att undersöka huruvida de inre 
arbetsmodellerna kan förbättras 
med hjälp av anknytningsbaserad 
terapi. 

Genom att använda sina kunskaper om 
anknytning kunde terapeuten förstå pojkens 
beteenden bättre och bemöta dem på ett sätt 
som fick honom att knyta an till henne. 
Pojken kunde genom terapin förbättra sina 
inre arbetsmodeller  och därmed fungera 
bättre socialt, skapa relationer, få ett 
förbättrat och organiserat 
anknytningsmönster och så småningom 
placeras i ett familjehem. 

Drisko, James & 
Zilberstein, Karen 
(2008) 
 
What Works in 
Treating Reactive 
Attachment Disorder: 
Parent’s pPrspectives 

Föräldrar till barn med RAD 
som gjort signifikanta och 
kvarstående förbättringar. Fem 
pojkar och fyra flickor som 
blivit placerade i åldrarna 2-12 
år och varit där i 6-10 år. Åtta 
barn har erfarit fysiska eller 
sexuella övergrepp, sju har 
erfarit misshandel eller vanvård 
i tidigare placeringar och alla 
har haft 1-4 tidigare 
placeringar. 
USA  

Kvalitativ explorativ studie Undersöka föräldrars uppfattning 
om vad som varit effektivt i 
behandlingen av barn med RAD. 
 

Upptäckterna indikerar på att barn kan göra 
och upprätthålla betydande framsteg i att 
stärka anknytning och socialt beteende utan 
att använda sig av terapeutiskt hållande. 
Förälderns förmåga att vara mentalt 
tillgänglig, förmåga att hitta styrkor, 
emotionell instämning/harmonisering samt 
starka strukturer i omgivningen uppges 
vara centrala delar i förbättringen. Studien 
argumenterar emot hållandeterapi. 

Hanson, Rochelle F. 
& Spratt, Eve G. 
(2000) 
 
Reactive Attachment 
Disorder: What We 
Know About The 
Disorder and 
Implications for 
Treatment 
 

Barn med diagnosen RAD 
 
USA 

Kvalitativ forskningsöversikt Att sammanställa och presentera 
vad forskningen och litteraturen 
säger om RAD och annan 
problematik kopplad till 
anknytning samt att diskutera 
vilka behandlingsmetoder som 
finns i dagsläget. 

Kritik riktas mot att kunskaper om RAD i 
huvudsak är baserade på kliniska exempel 
samt att det mesta av fokus riktas på 
beteendet snarare än på orsaken bakom 
problematiken. Kunskaper om både 
diagnosen och behandlingarna är mycket 
begränsade och därmed vaga och 
opålitliga. 
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Hesse, Erik & Main, 
Mary (2000) 
 
Disorganized Infant, 
Child, and Adult 
Attachment: Collpase 
in Behavioiral and 
Attentional Strategies 

Redogör inte för urvalet. 
 
Publicerad i USA 

Kvalitativ deskriptiv 
kunskapsöversikt 

Presentation av desorganiserad 
anknytning hos barn och vuxna 
och redogör för vilken påverkan 
förälderns dissociativa tillstånd 
har på barnets 
anknytningsmönster. 

Starka samband finns mellan förälderns 
dissociativa tillstånd och desorganiserad 
anknytning. Även psykiska och 
emotionella svårigheter senare i livet antas 
ha ursprung hos föräldern. Resultatet visar 
på att barn kan utveckla desorganiserad 
anknytning som en andra-generationseffekt 
av förälderns egna obearbetade trauman 
och anknytningsmönster.  

Hoffman, Kent T., 
Marvin, Robert S., 
Cooper, Glen & 
Powell, Bert (2006) 
 
Changing Toddlers’ 
and Preschoolers’ 
Attachment 
Classifications: The 
Circle of Security 
Intervention 

65 förskolebarn med varierade 
anknytningsmönster och deras 
främsta vårdgivare. Deltagare i 
sessioner kopplade till 
Trygghetscirkeln. 
 
USA 

Kvantitativ kohortstudie Att utvärdera den 
anknytningsbaserade 
interventionen Trygghetscirkeln 
(Circle of security) och 
uppmärksamma förändringar i 
barns anknytning innan, under 
och efter interventionen. 

Studien visar en signifikant skillnad i 
anknytningen vid mätningarna innan, under 
och efter interventionen. Barn med 
desorganiserad anknytning förbättrade 
anknytningen till något av de organiserade 
mönstren, många till och med till tryggt 
anknytningsmönster. Förbättringen kopplas 
till samspelsträningen mellan förälder och 
barn och till att behandlingen var 
individanpassad. 

Hwang, Philip & 
Wickberg, Birgitta 
(2001) 
 
Föräldrastöd och 
spädbarns psykiska 
hälsa 

Små barn och med ett särskilt 
fokus på utsatta barn. 
 
Publicerad i Sverige 

Kunskapsöversikt  Rapporten syftar till att förmedla 
kunskap och information om vad 
som bidrar till positiv utveckling 
hos barn samt vilka 
interventioner och åtgärder som 
kan förbättra situationen för barn, 
föräldrar och familjer. 

Information förmedlas om vad som antas 
forma olika anknytningsmönster och vad 
som kan bidra till att anknytningen 
förbättras. Exempelvis kan samspelsträning 
och ökad kunskap om barns utveckling öka 
förutsättningarna för en förbättrad 
anknytning. 

Lambert, Michael J. 
& Barley, Dean E. 
(2000) 
 
Research Summary 
on The Therapeutic 
Relationship and 
Psychotherapy 

100 studier som undersökt 
vilka faktorer som varit 
bidragande till behandlingars 
utfall. 
 
Publicerad i USA 

Kvantitativ forskningsöversikt Att undersöka och sammanställa 
vilka faktorer i behandlingen som 
bidrar till behandlingens utfall 
samt undersöka hur stora delar de 
olika faktorerna utgör. 

Det framkommer att det finns fyra 
huvudsakliga faktorer som bidrar till en 
behandlings utfall; Teknik (15 %), 
förväntan (15 %), terapirelation (30 %) och 
utomterapeutiska faktorer (40 %). 
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Outcome 

Lin Shi (2014) 
 
Treatment of 
Reactive Attachment 
Disorder in Young 
Children: Importance 
of Understanding 
Emotional Dynamics 

4 årig pojke placerad i 
familjehem med diagnosen 
reaktiv anknytningsstörning. 
 
USA 

Kvalitativ fallstudie Belysa vikten av att känna igen 
och förstå den emotionella 
dynamik som finna i 
anknytningserfarenheter och 
förväntningar, vilket ger klinisk 
insikt i den emotionella och 
psykologiska process som 
genomgås under tillfrisknandet 
 

Utfallet av behandlingen beror till stor del 
på terapeutens förståelse av det 
inommänskliga och mellanmänskliga 
emotionella dynamiken bakom 
anknytningsbeteenden. Genom att ge 
barnet trygghet, kärlek, förutsägbarhet och 
omvårdnad kan en trygg bas och säker 
hamn skapas för barnet och på så sätt kan 
en bättre anknytning frambringas. Det 
positiva utfallet grundar sig i en 
anknytande omgivning där främsta fokus 
varit på att arbeta med mänskliga kontakter 
som sedan kan leda till 
beteendeförändringar och förändrad inre 
arbetsmodell 

Lyons-Ruth, Karen 
(2003) 
 
Dissociation and the 
Parent-Infant 
Dialogue: A 
Longitudinal 
Perspective from 
Attachment Research 

Två longitudinella studier på 
familjer i social risk som utgör 
en viss utvald grupp (kohort). 
Familjerna har följts från det att 
barnen varit spädbarn tills att 
de uppnått vuxen ålder. 
 
England 

Kvalitativ kohortstudie Utifrån två longitudinella studier 
om anknytning i familjer i social 
risk, syftar författaren till att lyfta 
fram sambandet mellan kvalitén 
på relationen till 
omsorgspersonen under de första 
levnadsåren och individens egna 
psykiska hälsa samt uppkomsten 
av dissociativa tillstånd. 
   
   
  

Desorganiserad anknytning kan resultera i 
dissociativa beteendesymtom senare i livet 
för individen. Dessa beteenden utvecklas 
på grund av brist i affektiv kommunikation 
med omsorgspersonen under första 
levnadsåren. Resultatet föreslår att 
anknytningens kvalité kan ge en förklaring 
till varför vissa personer som utsatts för 
trauma utvecklar dissociativa symtom 
medan andra inte gör det. 

May, Joanne C. 
(2005) 
 
Family Attachment 
Narrative Therapy: 
Healing the 
Experience of Early 

10 årig flicka som efter 
psykologisk utvärdering tros ha 
såväl reaktiv 
anknytningsstörning, dystymi, 
ångestsyndrom, posttraumatisk 
stressyndrom, trotssyndrom 
som bipolär sjukdom. Hon har 

Kvalitativ, narrativ fallstudie Introducera Narrativ 
familjeanknytningsbehandling 
som behandling för barn som 
erfarit vanvård i den tidiga 
barndomen. Genom icke-
provokativ, icke-påträngande och 
lugnande narrativ ger föräldrarna 

Ett barns förmåga att lämna ett traumatiskt 
förflutet och få en känsla av mening, 
förståelse och tro anses ha ett nära samband 
med stödjande vuxna. Tidigare 
erfarenheters påverkan på barnets beteende 
och kognition kan förändras genom en 
förändrad omgivning och positiva 
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Childhood 
Maltreatment 

levt med sin missbrukande 
mamma tills mamman dog och 
flickan flyttade till sin pappa 
och hans nya fru. 
 
USA 

en alternativ återuppbyggande 
erfarenhet för att förändra ett 
barns destruktiva inre 
arbetsmodeller. 
 

relationer. Även äldre barn och vuxna kan 
uppnå positiva förändringar i de inre 
arbetsmodellerna trots desorganiserad 
anknytning, genom trygg, förutsägbar och 
omsorgsgivande omgivning. 

Neander, Kerstin & 
Risholm Mothander, 
Pia (2015) 
 
Trygghetscirkeln: för 
ett reflekterande 
föräldraskap 

52 föräldrar i åldrarna 18-44 år 
med barn under 58 månader 
 
Sverige 

Kvantitativ  
Randomiserad kontrollstudie 
(RCT) 
Longitudinell 

Att utvärdera ett 
anknytningsbaserat 
föräldrastödsprogram, 
Trygghetscirkeln. 

Genom att öka föräldrarnas kunskap om 
anknytningsprocessen och vilka beteenden 
och bemötanden som ökar 
förutsättningarna för en trygg anknytning, 
bidrog interventionen till att anknytningen 
förbättrades betydande. 

Pace, Cecilia Serena, 
Cavanna, Donatella, 
Velotti, Patrizia & 
Zavattini, Giulio 
Cesare (2014) 
 
Attachment 
Representations in 
Late-Adopted 
Children: The Use of 
Narrative in the 
Assessment of 
Disorganisation, 
Mentalising and 
Coherence of Mind 

61 sen-adopterade barn, 
placerade efter ett år, i åldrarna 
4-8 år (34 pojkar och 27 
flickor). Inget barn hade 
psykiska störningar, 
utvecklingsstörningar eller 
fysiska hinder. De hade alla 
varit placerade under 7-28 
månader och hade tidigare levt 
på institution.  
 
Italien 
 

Kvantitativ tvärsnittsstudie. Undersöka risk- och 
hälsofaktorer utifrån ålder vid 
placeringen, placeringens 
varaktighet samt barnets kön för 
barn placerade efter den 
anknytningskänsliga åldern (0-3 
år). 
 

Placeringens varaktighet anses vara en 
friskfaktor. Pojkar verkar vara mer känsliga 
för osäkerhet och desorganisering än 
flickor. Adoptionen i sig anses vara en 
främjande faktor för återhämtning från 
traumatiska anknytningserfarenheter. Det 
finns inga samband mellan ålder vid 
adoption och anknytning. Studien visar på 
att barn som varit placerade under längre 
tid än 12 år utvecklas starkare inom 
emotion- och beteendeproblem än de som 
varit placerade under kortare tid. 

Risholm Mothander, 
Pia & Broberg, 
Anders (2015) 
 
Små barns behov av 
en långsiktig trygg 
bas: en 

Små barn som utsatts för brister 
i omvårdnaden. 
 
Publicerad i Sverige 
 

Kvalitativ kunskapsöversikt Att sammanställa,  presentera och 
belysa kunskap och forskning om 
små barns behov av nära 
relationer och en trygg 
anknytning för att utvecklas på 
ett positivt och gynnsamt sätt. 

Anknytning handlar i huvudsak om 
förmågan att använda sig av utvalda 
personer som källa till trygghet och skydd. 
Anknytningen är genetiskt 
förprogrammerad. Den person som är 
tillräckligt regelbunden i barnets liv är den 
som blir anknytningsperson. 
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barnpsykologisk 
kunskapsöversikt 

Desorganiserad anknytning  kan 
exempelvis leda till kognitiva störningar i 
hjärnan, lättväckt aggressivitet och kronisk 
stress. 

Schore, Allan N. & 
Schore, Judith R. 
(2014) 
 
Regulation Theory 
and Affect 
Regulation: A 
clinical primer 

Mammor och barn, från 
graviditet tills barnet fyllt 3år. 
 
Publicerad i USA. 

Kvalitativ 
forskningssammanställning av 
forskarnas (Schore & Schore) 
tidigare upptäckter. 

Artikeln syftar till att presentera 
forskning om hur anknytningen 
påverkar hjärnans utveckling och 
vilka konsekvenser en otrygg 
eller desorganiserad anknytning 
kan få för hjärnan och individens 
fortsatta liv. 

Anknytningen påverkar mer än att endast 
förse barnet med trygghet och skydd, 
anknytningen påverkar även individens 
psykiska, sociala och biologiska 
utveckling. Trygg anknytning bidrar till 
utveckling av hjärnan, medan 
desorganiserad kan hämma och blockera 
utvecklingen. Affektreglering är en viktig 
del i anknytningen och hjärnans utveckling. 
I terapi för desorganiserad anknytning är 
återanknytningen av viktig del. 

Shilkret, Cynthia J. 
(2005) 
 
Some Clinical 
Applications of 
Attachment Theory in 
Adult Psychotherapy 

Sex av författarens egna 
behandlingsklienter, två för 
varje otrygg anknytning. 
USA 

Kvalitativ deskriptiv 
flerfallsstudie 

Diskutera brukbarheten av 
anknytningsteorin i arbetet med 
vuxna i psykoterapi 

Författaren argumenterar för mönstren 
trygg, avvisande, oroliga och 
ouppklarade/desorganiserade. De som har 
ouppklarat mönster visar på något av de 
andra mönstren när de inte känner sig 
hotade. Anknytningsteorin sensibiliserar 
terapeuten till att förstå vilken anknytning 
och motöverföring som klienten kan 
tolerera och vad som kan öka känslan av 
trygghet och tillit. Författaren anser att 
terapi kan hjälpa personen att utveckla en 
mer stabil version av sitt 
anknytningsmönster, men anser inte att det 
finns tillräckliga belägg för att man kan 
byta mönster. 

Slomski Long, 
Melissa (2009) 
 
Disorganised 
Attachment 

Redogör inte för urvalet. 
 
Publicerad i USA 

Kvalitativ deskriptiv 
kunskapsöversikt 

Undersöka faktorer som gynnar 
utvecklingen av positivt 
anknytningsmönster hos hög-
risk-gruppen tonårsmammor 
 

Tonårsmammor upplever i högre grad 
depression och stress samt lever oftare i 
fattigdom jämfört med äldre mammor. 
Stressfaktorerna leder till inkonsekvent och 
ineffektivt föräldraskap, vilket resulterar 
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Relationships in 
Infants of Adolescent 
Mothers and Factor 
that May Augment 
Positive Outcomes 

till att deras barn oftare utvecklar ett 
desorganiserat anknytningsmönster. 
Viktiga faktorer för ett positivt utfall för 
tonårsmammor är socialt stöd, preventiva 
insatser samt individuellt anpassad 
familjeterapi eller samtal för att stärka 
föräldern och det omgivande nätverket. 

Stiftelsen Allmänna 
Barnahuset (2007) 
 
Att knyta an, en 
livsviktig uppgift – 
om små barns 
anknytning och 
samspel 

Redogör inte för sitt urval. 
 
Sverige 

Kunskapsöversikt Syftet med skriften är att nå ut till 
fler med kunskap om 
anknytningens betydelse för 
psykisk hälsa 

Barn med desorganiserad anknytning som 
riskerar att drabbas av långsiktiga psykiska 
skador samt problematiskt utåtagerande 
beteende. De tar även upp vilken påverkan 
missbruk, psykisk ohälsa, 
utvecklingsstörning, vanvård samt varaktig 
svår stress kan ha på förälderns förmåga att 
tillgodose barnets behov. Psykisk hälsa 
under spädbarnstiden anses vara en av 
nycklarna till att förebygga ohälsa senare i 
livet och därför betonas vikten av en tidig 
intervention. 

Taylor, Raymond J. 
(2002) 
 
Family Unification 
With Reactive 
Attachment Disorder 
Children: A Brief 
Treatment 

Åttaårig flicka med reaktiv 
anknytningsstörning som 
tidigare genomgått 
familjeterapi, utan resultat. 
Flickans biologiska mamma är 
alkohol- och kokainberoende 
och flickan bor nu hos 
adoptivföräldrar. 
 
USA 

Kvalitativ fallstudie Göra en kvalitativ utvärdering av 
behandlingen EMDR (Eye 
Movement Desensitization and 
Reprocessing) för 8-årig flicka 
med reaktiv anknytningsstörning. 

Föräldrarna observerade omedelbar 
förändring i flickans inställning och flickan 
uppgav att det kändes bättre kring familjen, 
skolan och ärlighet. EMDR går ut på att 
införa positiv kognition och tankar och 
ersätta de negativa inre 
arbetsmodellerna.  Barnet koncentrerar sig 
på positiva element under behandlingen 
och dessa identifieras med trygghet och 
glädje. Psykoterapi är nödvändigt såväl 
före som efter EMDR för att ge stödterapi 
åt såväl flickan som familjen. 

Weir, Kyle N. (2007) 
 
Using Integrative 
Play Therapy With 

8-årig pojke med reaktiv 
anknytningsstörning som 
adopterades 5 år tidigare. 
 

Kvalitativ fallstudie Skapa förståelse för strukturell 
familjeterapi och andra familje-
/lekterapimodeller för 
behandlingen av barn med 

Lekterapi/Theraplay är en integrativ 
lekterapi som visat sig vara en effektiv 
behandling för barn med RAD. 
Behandlingen har ett systemiskt tänk och 
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Adoptive Families to 
Treat Reactive 
Attachment Disorder: 
A Case Example 

USA reaktiv anknytningsstörning. 
 

grundar sig på antagandet att en trygg 
anknytning formas genom balans i struktur, 
utmaning och engagemang och där 
omsorgsgivande lekaktiviteter 
implementeras i terapin. En bättre 
anknytning antas förbättra barnets 
beteendeproblem. Genom lekar lär barnet 
sig att acceptera närhet och interaktion, att 
ha ögonkontakt, att lyssna, stärker 
självförtroendet, lär barnet att ge/få verbal 
uppskattning. Behandlingen anses inte vara 
användbar för barn över 12 år. Inte heller 
barn som nyligen gått igenom trauma bör 
behandlas enligt lekterapi. 

Wilkins, David 
(2012) 
 
Disorganised 
Attachment Indicates 
Child Maltreatment: 
How Is This Link 
Useful for Child 
Protection Social 
Workers? 

Redogör inte för sitt urval 
 
England 
 

Deskriptiv kunskapsöversikt Undersöka om det finns en 
indikativ länk mellan 
desorganiserad anknytning och 
barnmisshandel/övergrepp, för att 
kunna utveckla ett verktyg för 
socialsekreterare att kunna 
upptäcka om ett barn utsätts för 
misshandel, övergrepp eller 
försummelse utifrån 
desorganiserad anknytning. 

Kortisol produceras som respons på 
psykologisk stress och barn med 
desorganiserad anknytning har konstant 
höga nivåer av kortisolproduktion. De har 
svårt att hantera stressfyllda situationer och 
kan få långtgående psykiska problem samt 
problem med immunförsvaret och 
kardiovaskulära systemet. Högsta andelen 
barn med desorganiserad anknytning har 
hittats i gruppen vanvårdade/misshandlade 
barn, där upp till 80 % visar på 
desorganiserad anknytning. Desorganiserad 
anknytning kan antas vara en tillförlitlig 
indikator på att ett barn försummas. 

Zilberstein, Karen 
(2006) 
 
Clarifying Core 
Characteristics of 
Attachment 
Disorders: A Review 
of Current Research 

Redogör inte för sitt urval 
USA 

Deskriptiv kunskapsöversikt Klargöra karaktäristikan av 
reaktiv anknytningsstörning och 
särskilja det från samsjukliga 
tillstånd 

Otrygg och desorganiserad anknytning är 
riskfaktorer, men är i sig själva inte 
tillräckliga för diagnosen RAD. 
Begränsningar med diagnoskriterierna för 
RAD i DSM-IV-TR är att modellen 
utvecklats för små barn och därmed inte är 
applicerbar för äldre barn. Typologin I 
RAD har inte testats tillräckligt och 
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and Theory forskningen är inte tillräckligt utbredd. 
Hållandeterapins grundare citerar Bowlby 
och anknytningsteorin men behandlingen 
har sitt egentliga fokus på avvikande 
sociala beteenden såsom aggression och 
icke-följsamhet och inte på anknytning. 

Zilberstein, Karen & 
Messer, Eileen A. 
(2007) 
 
Building a Secure 
Base: Treatment of a 
Child With 
Disorganized 
Attachment 

En 8-årig pojke med 
desorganiserad anknytning 
 
USA 

Forskningsöversikt och 
fallstudie 

Sammanställa och vidareutveckla 
kunskaper om desorganiserad 
anknytning samt att presentera 
vilka anknytningsbaserade 
behandlingsformer som finns för 
att förbättra anknytningen och 
hur dessa fungerar. 

Anknytningsproblematik är ett växande 
problem. Individer med desorganiserad 
anknytning löper stor risk för framtida 
komplikationer. Anknytningsbaserade 
interventioner är generellt mer effektiva för 
yngre barn. Behandlingar som inkluderar 
föräldrarna och som fokuserar på att stärka 
samspelet är de som är mest effektiva. 
Vidare ger behandlingar där terapeuten går 
in som en ställföreträdande 
anknytningsperson bra utfall. Att förbättra 
de inre arbetsmodellerna är det som tros 
vara nyckeln till förbättrad anknytning. 
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Tematisering och analys av resultat 

Biologiska föräldrar 
Bowlby (1951) redogör för att ett barns psykiska och fysiska utveckling och mående är 

beroende av att det finns en vuxen tillgänglig som har förmåga att vara lyhörd för barnets 
behov samt har förmåga att tolka och tillgodose behoven. I Föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 
1-2 §§ finns skyldigheter angivna för att säkerställa att föräldrar fullföljer det ansvar som 
medföljer ett föräldraskap och för att trygga att barnets bästa efterföljs. Enligt Killén (2012, s. 
190-191) finns det sju förmågor hos föräldern som är särskilt viktiga för att ett barns 
utveckling ska bli så positiv och gynnsam som möjligt. En förälder bör ha förmåga; att 
uppfatta barnet realistiskt, till realistiska förväntningar på de beroendemässiga och 
känslomässiga behov som barnet har otillfredsställda, till realistiska förväntningar på 
barnets förmåga, till att engagera sig positivt i samspel med barnet, till empati med barnet, 
att prioritera tillfredsställandet av barnets mest grundläggande behov framför sina egna 
samt att bära egna smärtor och frustrationer utan att behöva avreagera sig på barnet. Även 
Grina (2015, s. 26-29) lyfter fram sambandet mellan en förälders kapacitet att vara tillräckligt 
omhändertagande och specifika föräldraförmågor. Författaren lyfter även fram förälderns 
förmåga till lyhördhet, acceptans, samarbete och tillgänglighet. Uppfylls dessa förmågor är 
chanserna goda för att barnet ska utveckla en trygg anknytning. 
 

De förmågor som nämns ovan finns dock inte hos alla föräldrar, vilket kan bero på 
såväl biologiska förutsättningar hos föräldern som sociala och psykiska problem. Shilkret 
(2005) och Killén (2002, s. 65) beskriver att förälderns eget anknytningsmönster och 
erfarenheter av samspel med sina föräldrar överförs vidare till barnet. Anknytning och 
interaktionsmönster kan alltså vara generationsöverskridande från föräldern till barnet. Detta 
kan bero på att det är svårt för föräldern att ha ett föräldraskap som strider mot de egna 
interaktionsmönstren, oavsett om de egna anknytningsmönstren är positiva eller negativa. 
Detta kan därmed vara en riskfaktor. Enligt Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) och 
Broberg, Almqvist och Tjus (2003, s. 196-197) kan föräldern gå igenom egna trauman som 
gör att även om det finns ett organiserat mönster i grunden så kan de inte föra den 
anknytningen vidare. Detta kan exempelvis ske hos flyktingfamiljer om de bär på svåra 
trauman som de inte fått hjälp att bearbeta samtidigt som det finns en stor oro och stress då 
man väntar på besked om uppehållstillstånd (Broberg, et al., 2003, s. 196-197; Stiftelsen 
Allmänna Barnahuset, 2007). Trauma kan även utlösas av exempelvis olyckor, 
naturkatastrofer, mord eller överfall. Dessa föräldrar och andra föräldrar som genomgår svår 
och varaktig stress riskerar att få kraftigt försämrad psykisk hälsa. De kan bli passiva eller 
deprimerade vilket skapar sämre förutsättningar för att skapa en organiserad anknytning och 
den traumatiserade föräldern kan få svårigheter att hantera starka känslor och närhet till 
barnet. Vidare beskrivs även att en traumatiserad förälder hastigt kan drabbas av skrämmande 
minnesbilder som rubbar förälderns sinnesstämning. Detta kan vara mycket skrämmande för 
barnet då föräldern oförutsägbart kan uttrycka skräck eller bli innesluten i sig själv (Broberg 
et al., 2003, s. 196-197; Killén, 2002, s. 84-90; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). 
Sådana tillstånd benämns av Hesse och Main (2000) som dissociativa tillstånd och innebär 
kortfattat att föräldern vid vissa tillfällen inte är sig själv. Lyons-Ruth (2003) beskriver att om 
föräldern själv har en desorganiserad anknytning kan risken för att utveckla dissociativa 
tillstånd öka. På samma sätt kan de dissociativa tillstånden hos föräldern vara en orsak till att 
barnet utvecklar ett desorganiserat anknytningsmönster. 
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Uttryck för dissociativa tillstånd kan enligt Broberg, Risholm Mothander, Granqvist 
och Ivarsson (2008, s. 205) och Grina (2015, s. 50-56) vara stilling, freezing, oförklarliga 
hotfulla beteenden, oförklarliga skrämda beteenden, abdikerande föräldrar samt en rädsla 
utan slut. Stilling innebär att föräldern blir innesluten i sig själv och stänger av omvärlden på 
ett sådant sätt att föräldern upplevs som känslomässigt död och okontaktbar. Freezing är när 
föräldern fastnar i en rörelse utan att komma vidare. Oförklarliga hotfulla beteenden 
kännetecknas av förälderns oförmåga att vara lyhörd för barnets stress. Detta kan visas 
genom att föräldern använder sig av hotfulla grimaser eller ljud vid lekar vilka kan bli alltför 
intensiva och skrämma barnet. Om föräldern utan anledning ryggar tillbaka kraftigt eller får 
panik benämns detta som oförklarligt skrämt beteende. Att de skrämmande och skrämda 
beteendena är oförklarliga är det som gör situationen ohanterlig för barnet och blir därför 
skrämmande. Föräldern har inga intentioner på att skrämma barnet, men i och med att den 
befinner sig i ett dissociativt tillstånd agerar den utifrån sin egen logik och kan därför agera 
på felaktiga sätt. Abdikerande föräldrar har låg tillgänglighet och lyhördhet för barnets behov 
och agerar avvisande. Barnet får därför ingen hjälp med affektreglering, utan får klara sig 
självt. En rädsla utan slut (se även fear without solution s. 14) kan ses som ett resultat av 
dissociativa beteenden och innebär att föräldern, som ska vara barnets trygghet, också är den 
som skrämmer barnet (Broberg et al., 2008, s. 205; Grina, 2015, s. 50-56). De dissociativa 
tillstånden utgör riskfaktorer hos föräldern som för barnet kan innebära en rädsla utan slut. 
Detta är också en huvudsaklig del av orsaken till desorganiserad anknytning (Drisko & 
Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2014). Hesse och Main (2000) har funnit starka samband mellan 
dissociativa tillstånd hos föräldern och desorganiserad anknytning hos barnet och kan enligt 
dem få liknande konsekvenser för barnets anknytning som exempelvis misshandel eller 
vanvård. 
 

Broberg et al. (2008, s. 73) och Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) påvisar att våld 
inom familjen starkt påverkar anknytningssystemet då det skapas ett dubbelt trauma för 
barnet. Det ena traumat är att barnet upplever våldet och det andra traumat är att barnet blir 
känslomässigt övergivet och utlämnad till sig själv i och med att ingen av föräldrarna då är 
tillgänglig. Den ena föräldern är skrämmande och aggressiv medan den andra är ett offer som 
inte kan ge barnet skydd. Föräldern som är utsatt kan leva i kronisk skräck och oro vilket kan 
leda till en kraftigt försämrad förmåga att bemöta barnets behov. Även denna situation kan 
orsaka ett tillstånd av rädsla utan slut för barnet (Broberg et al., 2008, s. 73; Stiftelsen 
Allmänna Barnahuset, 2007). Forskning (Blizard, 2003; Cunningham & Page, 2001; Shilkret, 
2005) visar på att barn med desorganiserad anknytning ofta har upplevt misshandel eller 
sexuella övergrepp. Liknande påvisar Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) att på samma 
sätt som våld kan även missbruk hos föräldern påverka barnets anknytning och att det ofta 
finns ett samband mellan dessa två riskfaktorer. Killén (2002, s. 97-98) hävdar att det inte 
finns någon annan riskfaktor som påverkar föräldraförmågorna lika mycket som en förälders 
missbruk. En förälder som missbrukar får nedsatt förmåga att se barnet och de egna behoven 
kommer ofta före. Engagemanget för barnet kan variera kraftigt beroende på vilket 
nykterhetstillstånd föräldern befinner sig i för tillfället, vilket i sig kan göra vardagen 
oförutsägbar för barnet. Även om det bara är den ena föräldern som missbrukar kan båda 
föräldrarna förlora en stor del av omsorgsförmågan. Den nyktra föräldern kan ofta bli 
upptagen av de problem som rör partnerns missbruk och barnets fysiska såväl som psykiska 
behov kan komma att åsidosättas. Situationen i dessa familjer präglas ofta av hög stress, 
oförutsägbarhet och otrygghet (Killén, 2002, s. 97-98). En fallstudie som behandlar ett barn 
som levt med missbrukande föräldrar är gjord av Zilberstein och Messer (2007). Barnet i 
fallstudien är en 8-årig pojke från USA som blev placerad vid 4 års ålder på grund av 
drogberoende föräldrar som var emotionellt avstängda samt till följd av vanvård och en 
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kaotisk hemmiljö. Pojken har varit placerad i fem olika fosterhem innan han kommer till den 
familj där studiens intervention tillämpas och han har då bott där i sex månader. 
Behandlingen avslutas efter två års tid, då man anser att pojken lyckats skapa en trygg 
anknytning till sina omsorgspersoner. Behandlingen genomförs genom att terapeuten 
använder sig av lekar för att möjliggöra för bättre erfarenheter av relationer för pojken och 
för att föräldrarna och pojken ska kunna förbättra sin kommunikation. Resultatet av 
interventionen är bättre samspel med föräldrarna och en förbättrad anknytning för pojken 
(Zilberstein & Messer, 2007). Utifrån ovanstående kan missbruk förstås som en faktor som 
kan orsaka desorganiserad anknytning hos barnet och även förhindra möjligheten för 
anknytningen att förbättras. Fallstudien exemplifierar hur barnets anknytning kan förbättras 
genom behandling men framhäver samtidigt att det kräver såväl tid som engagemang. 
 

En annan riskfaktor hos barnets biologiska föräldrar kan vara om det förekommer 
utvecklingsstörningar. Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) framhäver att 
utvecklingsstörning kan ha negativ påverkan på både kognitiva, sociala och känslomässiga 
funktioner, vilka alla är centrala delar för ett positivt föräldraskap. Detta kan leda till 
svårigheter i mentaliseringsförmågan (se sid. 10), framförallt gentemot ett barn som inte kan 
uttrycka sig i ord utan där signalerna måste tolkas av föräldern. Personer med 
utvecklingsstörning kan ofta ha stora svårigheter med empati, förmågan att tänka abstrakt, 
förmågan att uppfatta barnet som en enskild individ och även förmågan att prioritera barnets 
behov före sina egna. Förutom de kognitiva funktionsnedsättningarna hos personer med 
utvecklingsstörning, kan det även ofta förekomma stark stress i tillvaron genom ekonomiska 
problem, arbetslöshet, isolering och utanförskap, vilka tillsammans orsakar ytterligare 
riskfaktorer för försämrat föräldraskap. Författarna menar att stöd från nätverket och 
samhället i viss mån kan kompensera förälderns brister, men om bristerna är för stora räcker 
det inte med nätverket och samhällets stöd (Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). Om ett 
barn lever med föräldrar som har utvecklingsstörning kan det förhindra utvecklingen av ett 
organiserat anknytningsmönster och kan därför vara skadligt för barnet. 
 

Föräldraförmågor kan även påverkas av omständigheter såsom tidig graviditet. Enligt 
Slomski Long (2009) och Killén (2002, s. 93-95) löper barn till tonårsmammor högre risk för 
att utveckla desorganiserad anknytning än vad barn till äldre mammor gör. Författarna 
grundar detta på att tonårsmammor ofta har en lägre kognitiv beredskap och förmåga att 
anpassa sig samtidigt som att de löper större risk för depression och stress. Graviditet i 
tonåren kan leda till att studierna avbryts i förtid. Detta kan i sin tur leda till svårigheter att få 
arbete och därmed orsaka en ansträngd ekonomi. Starka stressfaktorer som dessa kan leda till 
att föräldern tillfredsställer sitt barn på ett inkonsekvent och icke-effektivt sätt. För 
tonårsföräldrar är det extra viktigt att ha ett socialt skyddsnät omkring sig, framförallt då de 
ofta förlora sina jämnåriga vänner när livssituationen förändras. Även relationen till 
föräldrarna kan vara ansträngd då de kan bli mer beroende av sina föräldrar för hjälp och stöd 
samtidigt som de kan vara mitt uppe i en frigörelseprocess (Killén, 2002, s. 93-95; Slomski 
Long, 2009). En av de främjande faktorerna för barnets anknytning anses vara psykisk hälsa 
hos mamman under spädbarnstiden. Om mamman lider av psykisk ohälsa är det viktigt att 
hon får hjälp genom insatser som kan ge henne verktyg för att kunna skapa en trygg 
anknytning till sitt barn (Slomski Long, 2009). 
	

Analys utifrån barnets biologiska föräldrar 
Som framkommer av ovanstående tematisering har barnets biologiska föräldrar stor 

påverkan på barnets anknytning och utveckling. Desorganiserad anknytning hos barnet kan 
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grunda sig i förälderns bristande förmågor. Dessa i sin tur kan grunda sig i olika riskfaktorer 
såsom psykisk ohälsa, utvecklingsstörning, egen otrygg anknytning, dissociativa tillstånd, 
trauma, missbruk, våld inom familjen, ålder med mera (se exempelvis Bowlby, 1951; Hesse 
& Main, 2000; Killén, 2012 och Lyons-Ruth, 2003). Broberg (2000) framhäver att 
riskfaktorer i sig kan orsaka desorganiserad anknytning hos barnet, även om det inte måste 
vara så. Detta innebär att även om en förälder bär på en eller flera riskfaktorer behöver det 
alltså inte betyda att föräldraförmågorna brister och att barnet inte får sina behov 
tillgodosedda. Dock ökar riskerna för detta ju fler riskfaktorer och svårare problematik som 
förekommer (Broberg, 2000). De biologiska föräldrarnas risk- och friskfaktorer har stark 
positiv eller negativ inverkan på barnets process att förbättra sitt anknytningsmönster och 
sina inre arbetsmodeller (Drisko & Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2015). Barn som lever med 
föräldrar som har flera riskfaktorer kan därmed förhindras att få anknytningen förbättrad så 
länge som barnet lever med dem i sin närhet. Om friskfaktorerna däremot kan kompensera 
riskfaktorerna kan barnet fortfarande utveckla sin anknytning trots att barnet lever kvar med 
sin förälder. Om det exempelvis finns ett starkt socialt skyddsnät eller om det finns någon 
annan vuxen att knyta an till kan barnet få sina anknytningsbehov tillgodosedda på så sätt. 
 

Vikten av det sociala stödet från såväl omgivning som samhälle för framförallt de 
föräldrar som har en eller flera riskfaktorer lyfts fram som centralt av flera författare 
(Broberg et al. 2003, s. 196-197; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). För de föräldrar 
som har egna traumatiska upplevelser kan det vara främjande att få hjälp från samhället 
genom insatser. Insatserna bör syfta till att förbättra såväl samspelet mellan förälder och barn 
som att ge föräldern stöd i den individuella problematiken (Drisko & Zilberstein, 2008; 
Cunningham & Page, 2001; Lin Shi, 2014). Dessa insatser kan exempelvis vara föräldrastöd 
eller samspelsträning. Landstinget har skyldighet att erbjuda alla föräldrar föräldrastöd men 
detta stöd kan utformas på olika sätt. Det gemensamma syftet för dem alla är dock att öka 
föräldrarnas kunskaper om vikten av ett gott föräldraskap och att utveckla 
föräldraförmågorna. Insatserna består ofta av ett tiotal grupptillfällen där föräldrar får tillfälle 
att samtala kring olika teman. Ett exempel på samspelsträning är International Child 
Development Programmes (ICDP) som syftar till att öka omsorgskvaliteten för barn som 
lever under svåra omständigheter genom att ge stöd och vägledning till föräldrarna i deras 
samspel med barnet. Utbildningen kretsar kring olika teman och deltagarna får vara aktiva 
genom att spela in, samtala om och tillsammans analysera olika samspelssituationer 
(Stiftelsen Allmäna Barnahuset, 2007). ICDP och samspelsträning är några av många insatser 
som samhället kan erbjuda för att hjälpa föräldrar att utveckla sina föräldraförmågor och på 
så sätt kunna möjliggöra förbättrad anknytning hos barnet.  

 
Broberg (2000) menar att ansvaret för barns utveckling inte enbart bör tillfalla 

föräldern utan bör även anses tillhöra samhället. Detta då samhället har del i ansvaret för att 
ge stöd åt såväl föräldern som barnet. Bowlby (1951) skriver i Maternal care and mental 
health att “Just as children are absolutely dependent on their parents for sustenance [...] so are 
parents, especially mothers, dependent on a greater society [...] If comunity values its 
children it must cherish their parents”. Samhället har en skyldighet att ge individer ett sådant 
stöd enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 1 §, som säger att “Varje kommun svarar för 
socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 
den hjälp som de behöver”. Insatser från samhället kan ge barn med desorganiserad 
anknytning ökade förutsättningar för att kunna förbättra sitt anknytningsmönster om 
förälderns föräldraförmågor kan utvecklas. Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och 
Ivarsson (2008, s. 62-65, 195-196) redogör för att de flesta barn med desorganiserad 
anknytning kommer från en bakgrund av vanvård och försummelse hos sina biologiska 
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föräldrar. Barnets biologiska föräldrar utgör på så sätt en destruktiv miljö och för att barnet 
ska kunna utvecklas gynnsamt behöver det alltså upphöra att vara i den destruktiva miljön. 
De biologiska föräldrarna kan förändras till det bättre med hjälp av insatser från samhället, 
men om miljön är alltför destruktiv behöver barnet placeras i ett familjehem eller adopteras. 
 

Adoptiv- och familjehemsföräldrar 
En av de viktigaste förutsättningarna för en konstruktiv miljö är att tillvaron är trygg 

och stabil (Lin Shi, 2014). Detta innebär att föräldern bör ha ett stort engagemang för barnet, 
att den är tillgänglig och inkännande såväl fysiskt som emotionellt samt att omgivningen är 
förutsägbar och har tydliga strukturer och regler. Det är även centralt att föräldern har 
förmåga att verbalisera barnets tankar, känslor och handlingar för att göra dem begripliga 
samt även förklara händelser och omständigheter i omgivningen för barnet (Allen, 2011; 
Drisko & Zilberstein, 2008). Vidare framkommer att trygghet, god omvårdnad och kärlek är 
viktiga förutsättningar för att barnet ska kunna känna tillit och förtroende för andra 
människor (Lin Shi, 2014). För att utveckla dessa förutsättningar är det viktigt att föräldern 
spenderar mycket tid tillsammans med barnet. Genom sin närhet skapar föräldern såväl en 
fysisk som psykisk säkerhet för barnet och kan utifrån detta öka förutsättningarna för att 
skapa en trygg relation. För relationen är det viktigt att föräldern accepterar barnet som det är 
och ser dess potential till utveckling. Barnet har stort behov av uppskattning och bekräftelse 
från föräldrarna och därför är det viktigt att uppmärksamma och uppmuntra varje framsteg 
som barnet gör (Drisko & Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2014). Drisko och Zilberstein (2008) 
belyser dock att även om en relation mellan förälder och barn kan bildas snabbt, bör det inte 
förväxlas med en äkta anknytning som kräver en längre process och stort tålamod. För att 
åstadkomma en äkta anknytning är det viktigt att omsorgsgivaren inte är tvekande eller 
ovillig inför sin uppgift som förälder, då det gör det svårare att engagera sig. Framför allt kan 
det bli svårare att utstå barnets negativa beteenden och att hantera barnets påverkan på 
föräldern själv och förälderns eget beteende. En tvekande eller ovillig förälder minskar 
kraftigt förutsättningarna till förbättring av barnets anknytning. Det är centralt att 
omsorgsgivaren förstår vikten av en långtgående process och att det inte finns någon genväg 
(Allen, 2011). 
 

Archer och Gordon (2004) beskriver att ett barn med desorganiserad anknytning ofta 
bär med sig svåra trauman som behöver bearbetas innan barnet kan ta till sig av förälderns 
kärlek. Föräldern måste först lära sig att uttyda barnet “traumaspråk” och skapa sig en 
förståelse för barnet för att på så sätt få kunskap om barnets behov. Barnet behöver skapa 
tillit innan det kan ta åt sig av kärlek, vilket kan vara svårt för föräldrar att acceptera då de 
vill ge sitt barn all kärlek de kan. Många föräldrar utgår ifrån att “kärlek är nyckeln till 
läkande”, men då barnet inte kan ta till sig av detta i ett första skede kan föräldrarna känna 
känslor av misslyckande (Archer & Gordon, 2004). Föräldrarna kan alltså ha förväntningar 
på föräldraskapet som inte stämmer överens med det föräldraskap som bäst möter barnets 
behov. Som familjehem eller adoptivföräldrar kan man behöva hjälp att utläsa barnets 
signaler då ett traumatiserat barn kan ha vagare uttryck för emotioner och beteenden. På så 
sätt kan de få ökad kunskap om barnets inre samt om hur de bäst kan skapa en trygg bas för 
sitt barn (Allen, 2011; Archer & Gordon, 2004; Lin Shi, 2014; May, 2005). Utifrån 
upplevelsen av adoptiv- eller familjehemsföräldrarna som en trygg bas, kan barnet börja 
bygga upp en ny anknytningsrelation som är mer gynnsam för dess fortsatta utveckling. Den 
trygga basen blir även en skyddsfaktor mot fortsatt ohälsa (Pace, Cavanna, Velotti & 
Zavattini, 2014). 
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Att bygga upp en anknytningsrelation till ett barn med desorganiserad anknytning samt 
att vara förälder utan att samtidigt vara barnets biologiska förälder kan innebära svårigheter i 
föräldraskapet (Colonessi, Wissink, Noom, et al., 2012). Det finns en avsaknad av de 
biologiska förberedelserna som ett havandeskap innebär, vilket kan medföra känslor av 
förlust för föräldern. Även avsaknaden av att närvara vid barnets första leende och ord eller 
avsaknaden av kunskaper om barnets historia kan innebära en förlust av den idealiserade 
familjen. Vissa föräldrar kan även bära på obearbetade känslor av att inte själv kunna få barn 
eller andra negativa känslor och erfarenheter som inte bearbetats. Dessa faktorer kan försvåra 
föräldrarnas förmåga att erbjuda barnet en trygg bas och därmed en förbättrad anknytning 
(Colonessi, Wissink, Noom, et al., 2012). 
 

Analys utifrån adoptiv- och familjehemsföräldrar 
Att ett barn blir adopterat eller placerat i familjehem är inte en garanti för att barnets 

anknytning förbättras. Detta framkommer särskilt i en fallstudie av Lin Shi (2014), där barnet 
i studien blivit omplacerat fem gånger till följd av hans besvärliga beteende. En placering kan 
dock skapa nya möjligheter och innebära bättre förutsättningar för barnets framtid (Drisko & 
Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2014; May, 2005). Om placeringen av någon anledning inte 
fungerar och barnet måste omplaceras innebär det att barnet tvingas byta omsorgsgivare och 
anknytningsperson igen. Detta kan vara en förhindrande faktor för barnets anknytning. 
Omplacering kan exempelvis bero på att barnet är för krävande, omständigheter i familjen 
eller om det finns missbruk eller andra destruktiva förhållanden hos föräldern (Broberg, et al., 
2008, s. 62-65, 195-196). Brist på varaktiga och nära relationer till vuxna kan i sig vara en 
orsak till desorganiserad anknytning då barnet inte får en stadigvarande anknytningsperson. 
Barn som bytt omsorgsperson behöver få vara i en konstruktiv miljö för att ha förutsättningar 
att kunna utveckla en ny anknytningsrelation (Broberg, et al., 2008, s. 62-65, 195-196; 
Buckner, Lopez, Dunkel & Joiner, 2008; Lin Shi, 2014). För att ett barn med desorganiserad 
anknytning ska ha goda förutsättningar att förbättra sin anknytning krävs det mycket av 
föräldrarna, oavsett om det är biologiska föräldrar eller adoptiv-/familjehemsföräldrar. Barnet 
behöver bland annat acceptans, trygghet och kärlek och föräldern bör ha ett stort tålamod i 
arbetet för att skapa en förbättringsprocess (Allen, 2011; Drisko & Zilberstein, 2008; May, 
2005). 
 

Ett flertal studier (se exempelvis Archer & Gordon, 2004; Blizard, 2008; Cunningham 
& Page, 2001; Weir, 2007 och Zilberstein & Messer, 2007) visar på att familjer som tagit 
emot ett barn med desorganiserad anknytning går igenom stora påfrestningar. Dessa barn har 
ofta beteenden som är starkt socialt avvikande såsom aggressionsutbrott, skadegörelse, stöld, 
bristande sociala gränser, hatiska uttalanden, ovilja till hygien och bristande 
självbevarelsedrift. Många har utöver detta en ovilja eller oförmåga till mänsklig kontakt och 
närhet, beteenden såsom ätstörningar till följd av kvarvarande rädslotillstånd samt kan utsätta 
andra för våld eller olämpligt sexuellt beteende. Det förekommer även att barn kan ha 
självmordstankar, utför självmordsförsök, sätter eld på saker, är kontrollerande eller argsinta 
och utan kontroll över sitt beteende. Det kan alltså finnas stora svårigheter som familjen bör 
kunna hantera för att placeringen ska ge ett positivt utfall. Ett exempel på detta är utifrån en 
fallstudie gjord av Cunningham och Page (2001) som beskriver en 13-årig pojke med starkt 
avvikande beteenden såsom svåra aggressioner, skadegörelse, stöld mot familjehemmet och 
självmordsförsök. Zilberstein och Messer (2007, s. 91) redogör för att föräldrar, såväl 
biologiska som adoptiv- eller familjehem, till barn med desorganiserad anknytning kan känna 
sig otillräckliga, vilket skapar en ambivalens i tilltron på sin egen förmåga. Enligt Stiftelsen 
Allmänna Barnahuset (2007) kan anknytning förstås som en investering, vilket innebär 
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långsiktigt engagemang från såväl förälder som barn. Lin Shi (2014) visar i sin fallstudie på 
hur ett par separerat till följd av att mamman valde att göra en sådan investering. Pappan var 
inte beredd att göra samma uppoffring när han insåg vad det innebar att ta emot ett barn som 
krävde så mycket. Weir (2007) belyser att det är viktigt att tänka utifrån en familjs alla delar i 
det arbete som krävs när en familj tagit sig an att barn med desorganiserad anknytning. Detta 
då det påverkar alla i familjen och inte minst föräldrarnas förhållande. Utifrån det bör 
relationen mellan föräldrarna vårdas på ett särskilt sätt för att öka förutsättningarna för att 
barnet ska få en stabil miljö och kunna utveckla en tryggare anknytning (Weir, 2007). 
 

Archer och Gordon (2004) beskriver att föräldrarnas vänner, omgivning och även 
professionella kan dra sig undan på grund av barnets besvärliga beteende. På samma sätt kan 
föräldrarna dra sig undan för att de vill undvika att utsätta andra för barnets socialt avvikande 
beteende och blir därför ofta isolerade. Detta kan förekomma oberoende av om 
omsorgspersonerna är barnets biologiska föräldrar eller inte. Enligt Archer och Gordon 
(2004) är det en sak att förstå orsaken till barnets beteende, men en helt annan sak att leva 
med det. Det är därför viktigt att föräldrarna får stunder för sig själva såväl som ett forum där 
de kan verbalisera sina känslor och eventuella frustrationer över barnet (Archer & Gordon, 
2004). Det kan även vara gynnsamt för föräldern att öka medvetenheten om sig själv och sina 
egna familjeerfarenheter för att kunna reflektera över hur barnets agerande påverkar en själv 
och det egna agerandet. De egna anknytningsrelationerna hos föräldern kan påverka vilka 
lösnings- och copingstrategier som den använder sig av i sitt föräldraskap. Föräldrarna 
behöver dessutom få insikt om sitt eget värde för förbättringsprocessen och därför förstå 
vikten av att ta hand om sig själv (Allen, 2011; Archer & Gordon, 2004). 
 

Individen som barn 
Adoption eller placering, kan enligt Pace, Cavanna, Velotti och Zavattinis (2014, s. 

264) vara en möjlighet till återhämtning från traumatiska anknytningserfarenheter före 
adoptionen och på så sätt även en viktig räddning för många barn. Lin Shi (2014) beskriver 
att barnets miljö till stor del påverkas av barnets tillit till sin omsorgsperson. Om barnet har 
en omsorgsperson som det blir skrämt av och som inte kan uppfylla dess behov, kan barnet 
inte forma en grundläggande tillit till föräldern och därmed känna misstro även mot andra 
människor. En bristande tillit fungerar som en överlevnadsinstinkt hos barnet som syftar till 
att barnet inte ska bli mer sviket eller utsättas för större fara. Saknar barnet den 
grundläggande tilliten kan det uppstå stora svårigheter i skapandet av andra goda 
anknytningsrelationer. Svårigheterna kan finnas oavsett om det handlar om att skapa en 
relation med eventuella adoptiv- eller familjehemsföräldrar eller med en terapeut under 
behandling (Lin Shi, 2014).  
 

Anknytningsrelationen till omsorgsgivaren har stor påverkan på barnets sociala 
utveckling men har även betydelse utifrån ett neurobiologiskt perspektiv. Anknytningen 
stimulerar barnets hjärna till att producera neurologiska kopplingar i den orbitofrontala 
barken (Grina, 2015, s. 29-30; Schore & Schore, 2014). Om denna del av hjärnan inte 
stimulerats tillräckligt före tre års ålder kan barnet bli oförmöget att utveckla en social 
intelligens, vilket kan resultera i svårigheter att relatera till andra på ett empatiskt sätt. Att 
barnet inte får sina behov tillgodosedda kan även resultera i att barnet lever under långvarig 
stress. Blir stressen kronisk kan det leda till att barnet lever i en ständig beredskap för kamp 
eller flykt. Då utsöndras även mer av stresshormonet kortisol än vad som är normalt vilket 
leder till att hjärnan förgiftas och tillväxten av synapser hämmas. Om detta sker under den 
kritiska tillväxtfasen av orbitofrontala barken, mellan nio och arton månaders ålder, finns det 
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risk att barnet drabbas av permanent utvecklingsstopp (Grina, 2015, s. 29-30; Schore & 
Schore, 2014; Wilkins, 2012). Grina (2015, s. 29) och Hanson och Spratt (2000) beskriver att 
dessa symtom för desorganiserad anknytning kan kopplas ihop med symtomen för diagnosen 
reaktiv anknytningsstörning (RAD). Zilberstein och Messer (2007) framhäver att en 
destruktiv uppväxtmiljö även ökar risken för andra psykiska diagnoser såsom Attention 
Deficit Hyperactitivy Disorder (ADHD) och bipolär sjukdom. Diagnosernas symtom liknar 
varandra och kan därför lätt förväxlas, men det är även vanligt med samsjuklighet vilket gör 
att en eller flera diagnoser kan förekomma samtidigt som desorganiserad anknytning. Shilkret 
(2005) beskriver i sin studie att psykiatriska diagnoser bör ses skilt från barnets 
anknytningsmönster då det inte finns något signifikant samband mellan dessa. Däremot kan 
diagnosen ha påverkan på barnet genom att eventuellt ge ytterligare försvårande 
omständigheter i dess situation. 
 

Hos barnet finns det faktorer som kan såväl främja som hindra processen att forma en 
mer organiserad anknytning. Sådana faktorer kan enligt Broberg, Almqvist och Tjus (2003, s. 
56-60) vara medfödda biologiska eller psykologiska sårbarheter. Sårbarhetsfaktorerna kan 
vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa senare i livet och dessa kan vara både genetiska 
och icke-genetiska. De genetiska sårbarhetsfaktorerna utvecklas genom att vissa anlag blir 
framträdande utifrån samspelet med omvårdnadspersonen och kan yttra sig genom 
exempelvis specifika personlighetsdrag. Dessa drag kan vara att individen är extra känslig för 
negativa erfarenheter alternativt har starkare förmåga att inte ta till sig av dessa. De icke 
genetiska faktorerna kan vara medfödda sårbarheter som orsakats under graviditeten eller i 
samband med förlossningen. Det kan handla om mammans ålder, miljön inne i livmodern, att 
barnet utsatts för alkohol eller att barnet är för tidigt fött. Ett barn kan alltså ha inneboende 
anlag för sårbarhet som kan förhindra en trygg anknytning, men dessa behöver inte 
nödvändigtvis utvecklas om barnet vistas i en konstruktiv miljö (Broberg et al., 2003, s. 56-
60). 
 

Andra faktorer som kan påverka utvecklingen av en mer organiserad anknytning 
framkommer i en kvantitativ tvärsnittsstudie av Pace, Cavanna, Velotti och Zavattini (2014). 
En bakomliggande faktor som författarna anser påverkar anknytningsprocessen är vilken 
ålder barnet befinner sig i när det blir placerat. Studien är gjord i Italien och dess urval består 
av 61 barn i åldrarna 4-8 år som adopterats efter ett-års åldern. Av dessa barn är 34 pojkar 
och 27 flickor och de har alla varit placerade 7-28 månader och har tidigare levt på 
institution. I resultatet framkommer att om barnet befinner sig i den kritiska åldern 2-4 år, när 
de har lättare att lägga skulden på sig själva och svårare att förstå andras ansvar, kan barnet 
tro att det är på grund av det självt som trauman och placeringar sker. Författarna beskriver 
att vid ett trauma kan barnet tro att “det är mitt fel” istället för att inse att det är på grund av 
förälderns beteende och oförmåga att tillgodose barnets behov. Detta resulterar i att barn i 
denna ålder riskerar att få bestående men av sådana trauman. På samma sätt som att barnets 
förmåga att tänka utanför sig självt i en sådan situation, har detta samband med barnets 
förmåga till mentalisering och affektreglering. Ett barn som har fått hjälp att utveckla dessa 
förmågor och som uppnått en kognitiv mognad för att förstå dessa kan hantera trauman på ett 
bättre sätt än barn som inte har dessa förmågor. En annan påverkande faktor som 
framkommer i studien är barnets kön. Studien visar att adopterade pojkar uppvisar trygg 
anknytning i mindre utsträckning än flickor samt att de uppvisar sårbarhet för otrygg och 
desorganiserad anknytning i högre grad. Detta innebär att det kan vara en skyddande faktor 
att vara tjej och att det kan minska riskerna för negativa effekter vid trauman (Pace, Cavanna, 
Velotti & Zavattini, 2014). Både kön och ålder kan alltså utifrån studien av Pace et.al. (2014) 
förstås som påverkande faktorer i processen att förbättra en desorganiserad anknytning. 
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På liknande sätt som Pace et.al. (2014) så lyfter Grina (2015, s. 69-72, 107-108) och 

Risholm Mothander och Broberg (2015) upp mentaliseringsförmågans påverkan på 
förbättringsprocessen. Grina (2015, s. 69-72, 107-108) och Risholm Mothander och Broberg 
(2015) beskriver mentaliseringsförmågan som förmågan att förstå sig själv och andra. Det är 
genom att andra fångar upp våra affekter, förstärker dem och sätter ord eller ger uttryck för 
dem som vi formar en förståelse för oss själva. Genom lek och samspel med föräldern 
utvecklar barnet en ökad förståelse för sina inre känslor och tankar och utvecklar på så sätt 
sin mentaliseringsförmåga. På samma sätt behöver barnet att föräldern tröstar det och reglerar 
känslorna som uppkommer när barnet upplever starka affekter. Erfarenheterna av reglering 
utvecklar barnets egen affektreglering och toleransfönster, och på så sätt upplever barnet mer 
sällan att det befinner sig i hyper- eller hypoaktivitet. Pace et al. (2014) beskriver att hög 
mentaliseringsförmåga indikerar på att barnet har en god återhämtningsförmåga då barnet har 
en större förståelse för omständigheter. Författarna kopplar även samman 
mentaliseringsförmågan med placeringens varaktighet, då de menar att en stabil och trygg 
miljö är en god förutsättning för barnets utforskande av sitt egna och andras inre själv. 
Mentaliseringsförmågan och återhämtningsförmågan minskar därmed riskerna för att barnet 
utvecklar psykiatriska störningar som tonåring eller vuxen (Pace et al. 2014). Utifrån detta 
kan såväl mentaliseringsförmågan och återhämtningsförmågan förstås vara viktiga 
skyddsfaktorer hos barnet. 
 

Analys utifrån individen som barn 
Utifrån ovanstående information framkommer flera viktiga faktorer som kan skydda 

barnet i sin utveckling och anknytning, men även faktorer som kan hindra barnet i denna 
process (se exempelvis Lin Shi, 2014; Schore & Schore, 2014 och Wilkins, 2012). En positiv 
och långvarig placering kan bli räddningen för ett barn med desorganiserad anknytning. I en 
sådan miljö kan barnet få erfarenheter av förutsägbarhet från sin omsorgsperson och en tillit 
kan skapas. En konstruktiv miljö minskar dessutom riskerna för att barnets eventuella 
biologiska sårbarhetsfaktorer utvecklas till framtida psykiska svårigheter (Broberg, et al., 
2003, s. 56-60; Schore & Schore, 2014). Stiftelsen Allmänna Barnahuset (2007) och Bowlby 
(1988, s. 71-74) framhäver att placeringens varaktighet är viktig för barnets utveckling och 
anknytning. I sin studie visar Lin Shi (2015) på liknande slutsatser då författaren lyfter fram 
en stabil miljö som en central faktor för förbättrad anknytning. Den kvantitativa 
tvärsnittsstudien av Pace et al. (2014) finner dock inga samband mellan placeringens 
varaktighet och ökad trygghet i anknytning. Detta kan dock enligt författarna själva bero på 
att mätningen gjordes för tidigt och att barn över två år kan behöva mer än 28 månader för att 
helt kunna tillgodose sig familjehemsföräldrarna som en trygg bas och säker hamn. Däremot 
framhäver författarna att de kan se ett positivt samband mellan mentaliseringsförmågan och 
placeringens varaktighet. Detta tyder enligt författarna på att vid en längre placering ökar 
omgivningens förmåga att stärka barnets mentaliseringsförmåga. Detta hjälper barnet att 
stärka sin bild av andra och sig själv och på så sätt förbättra sina inre arbetsmodeller och sin 
anknytning (Pace et al., 2014). 
 

Om barnet bär med sig traumatiska upplevelser och erfarenheter av kronisk stress kan 
det ha stor påverkan på barnets psykiska såväl som fysiska mående. Barnet kan få svårt att 
utvecklas kognitivt såväl som socialt, vilket i extrema fall kan leda till utvecklingsstopp. 
Symtomen för detta är, som tidigare nämnt, i stor grad desamma som beskrivs som kriterier 
för diagnosen reaktiv anknytningsstörning (AACAP, 2011, 2014; Grina, 2015; Taylor, 2002). 
Trots att dessa kopplingar kan göras menar både Zilberstein (2006) och Hanson och Spratt 
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(2000) att diagnosen ska användas med försiktighet då den lätt kan förväxlas med liknande 
diagnoser såsom ADHD och borderline och att det därför kan innebära en risk för 
feldiagnostisering. Enligt Zilberstein (2006) är diagnossystemet DSM, som RAD utgår ifrån, 
fenomenologiskt styrt, vilket innebär att det inte ser till kausala samband utan istället endast 
tar hänsyn till de fenomen som syns. Diagnossystemet bygger därmed alltså inte på teorier 
och Zilberstein (2006) ifrågasätter därför om RAD verkligen är sammanförbart med 
anknytningsteorin. Även Shilkret (2005) ifrågasätter användandet av DSM-manualen. 
Författaren anser att kriterierna kan vara användbara som ett snabbt sätt att förstå individens 
problem och symtom, men att diagnosen i sig inte kan ge någon hänvisning till symtomens 
orsak eller vilken behandling som bäst lämpar sig för den individen (Shilkret, 2005). Att 
diagnostisera en anknytningstraumatiserad individ med diagnosen RAD kan därav anses 
varken hjälpande förhindrande. Istället behöver behandling utformas efter den unika 
individens bakgrund, situation och problematik för att ge de bästa förutsättningarna för en 
förbättrad anknytning. 
 

Individen som vuxen 
Shilkret (2005) beskriver att anknytningsmönstren hos en vuxen individ skiljer sig från 

ett barns och definierar dem därför som trygg, avvisande, orolig och 
ouppklarad/desorganiserad anknytningsmönster. På samma sätt som hos barn finns hos 
vuxna en dubbelanknytning, vilket innebär att individen kan påvisa något av de organiserade 
mönstren under större delen av tiden. När det sedan uppstår en situation som aktiverar 
personens anknytningssystem brister dock strategin och den desorganiserade anknytningen 
dominerar (Shilkret, 2005). För att individens strategier inte ska brytas, kan den vuxna 
använda sig av undvikanden. Detta kan innebära att undvika situationer som väcker starka 
känslor och minnen av trauman eller att lägga stort fokus på en specifik sak för att undvika en 
annan. En del personer använder sig av destruktiva strategier såsom självskadebeteende för 
att dämpa starka känslor (Josefsson & Linge, 2011, s. 109-110). De som använder sig av mer 
framgångsrika strategier för undvikanden håller sig inom det som Grina (2015, s. 69-72) 
kallar för toleransfönstret (se sid. 10). Detta innebär att även om toleransfönstret i sig är litet 
så undviker personen att hamna i ett läge där överlevnadspersonen tar över. Josefsson och 
Linge (2011, s. 109-110) beskriver dock att det alltid finns en risk för att strategin raserar. 
Detta kan ske på grund av omständigheter såsom mindre sjukdomar, utbrändhet eller att få 
barn, vilket är omständigheter som är vanligt förekommande i människors liv och svåra att 
undvika. De personer som har en desorganiserad anknytning eller bär på något trauma har 
dessutom ökad sårbarhet för att drabbas av nya trauman. De har inte förmåga att reglera sina 
affekter annat än genom undvikande, men då personen måste undvika allt fler saker utsätts 
den för en större stress och risken för att strategierna raseras ökar. När strategierna brister kan 
personen drabbas av panikångestattacker och bli utlämnad till sin desorganisering. En person 
med trygg anknytning har därför ett bättre psykologiskt försvar än någon med ett otryggt 
anknytningsmönster eller framför allt desorganiserad anknytning (Josefsson & Linge, 2011, 
s. 115). Ett sätt att förhindra att strategierna raserar är att genom behandling utveckla en mer 
organiserad anknytning. Genom behandlingen kan individen få hjälp att förstå sin barndom 
och anknytning och hur detta påverkar personen även i vuxen ålder (Lin Shi, 2014; 
Zilberstein & Messer, 2007). 
 

Analys utifrån individen som vuxen 
I en artikel av Shilkret (2005) argumenterar författaren för användbarheten av 

anknytningsteorin inom psykoterapeutisk behandling av vuxna genom att använda sig av sex 
egna fall av vuxna med avvisande, orolig eller ouppklarad/desorganiserad anknytning. 
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Författaren beskriver att en person med desorganiserad anknytning kan påvisa något annat 
anknytningsmönster under större delen av tiden, vilket kan anses vara en del av de strategier 
som Josefsson och Linge (2011, s. 109-115) beskriver. Strategierna är olika sätt som 
personen hittat för att hålla sig inom sitt toleransfönster och kan vara såväl konstruktiva som 
destruktiva. En del personer kan spendera all sin tid med sitt arbete och på så sätt bli väldigt 
framgångsrika, medan andra kan använda sig av alkohol, droger eller spel för att dämpa sina 
känslor. Detta innebär att personer som kan anses vara väldigt framgångsrika eller vara 
misslyckade i samhällets ögon kan bära på liknande problematik (Grina, 2015, s. 69-72; 
Josefsson och Linge, 2011, s. 109-110). Då strategierna är sköra och kan brista på grund av 
omständigheter, sådana som är vanligt förekommande i människor liv, innebär det att även 
den framgångsrikes tillvaro lätt kan raseras och livet faller samman (Josefsson och Linge, 
2011, s. 109-110). Även om individen kan forma strategier för att få vardagen att fungera är 
dessa inte hållbara i längden. Istället behöver individen hjälp i form av behandling för att få 
en förståelse kring sin bakgrunds påverkan på nutiden och på så sätt kunna skapa en hållbar 
grund för strategierna. 

 

Centrala delar hos terapeuten 
Oavsett om en individ med desorganiserad anknytning är barn eller vuxen, kan hjälp av 

en terapeut eller behandling vara centralt för att förbättra anknytningen. På så sätt kan 
individen få mer långsiktiga och hållbara strategier än de sköra strategier som individen 
byggt upp på egen hand (Lin Shi, 2014). En terapeut kan bidra med den stabilitet och 
trygghet som en person med desorganiserad anknytning har saknat under sin 
anknytningsprocess. Grundläggande för att kunna skapa en förbättringsprocess är tillit och en 
långsiktig behandlingsrelation då individen ofta har svåra erfarenheter av att vara i relation 
med andra. Vidare är viktiga förutsättningar att terapeuten är pålitlig, accepterande, flexibel, 
lyhörd, uppmuntrande samt emotionellt tillgänglig (Broberg et al., 2008, s. 291-293; Bowlby, 
1988, s. 173-173; Lin Shi, 2014). Terapeuten bör även vara lekfull, accepterande, nyfiken och 
empatisk, detta enligt en kvantitativ randomiserad kontrollstudie av Becker-Weidman (2006). 
Studien är utförd i USA och dess urval består av 64 barn i åldrarna 5-17 med trauma-
anknytningsstörningar och som uppfyller kriterierna för RAD i DSM-IV. Alla barn hade 
erfarenhet av svår vanvård, misshandel eller institutionsvård (Becker-Weidman, 2006). De 
nämnda förmågorna möjliggör för terapeuten att fungera som en trygg bas för individen. 
Behandlaren måste vara så konsekvent och förutsägbar i sitt agerande och bemötande att den 
kan övertyga individen om att relationen är stabil och inte kommer att svika. Exempelvis 
behöver behandlaren vara noga med tider och ramar oavsett omständigheter. En trygg bas hos 
terapeuten ersätter inte en förälder eller någon annan omsorgsgivare men utgör däremot en 
alternativ relation som kan hjälpa till att reparera individens anknytningsstörning. När en 
sådan trygg bas har skapats kan terapeuten utgöra en säker hamn och individen kan då börja 
undersöka och uttrycka sina tankar och känslor samt utforska sina trauman och förluster. 
Genom att individen även får tid, möjlighet och hjälp av terapeuten att förstå och sörja dessa 
trauman och förluster, kan personen påbörja sin återhämtning och börja bygga upp en 
tryggare anknytning (Becker-Weidman, 2006; Blizard, 2003; Broberg et al., 2008, s. 289-
291; Bowlby, 1988, s. 171-174; Lin Shi, 2014). 
 

För att kunna möjliggöra för individen att utveckla en tryggare anknytning bör 
terapeuten ha stor förståelse och kunskap om såväl anknytning generellt som den enskilda 
individens anknytningserfarenheter (Lin Shi, 2014; Schore & Schore, 2014). Kunskaper om 
anknytningsteorin är viktigt då det hjälper terapeuten att tyda vilket anknytningsmönster 
individen har och vidare bättre förstå individens signaler och komplexa emotionella uttryck. 
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Utifrån detta kan terapeuten bemöta individen på det sätt den behöver då olika 
anknytningskombinationer kräver olika bemötande (Cunningham & Page, 2001; Shilkret, 
2005; Zilberstein & Messer, 2007). Det är även av stor betydelse att terapeuten har kunskap 
om individens tidigare erfarenheter av en anknytningsperson. Om terapeuten väcker minnen 
och känslor hos individen som grundar sig i tidigare erfarenheter av exempelvis övergrepp 
eller misshandel kan rädslan som uppstår medföra att individen inte kan ta till sig av 
behandlingen (Blizard, 2003). Terapeutens mål är att genom sitt bemötande skapa tillit och få 
individen att utveckla en mer organiserad anknytning (Cunningham & Page, 2001; Lin Shi, 
2014; Shilkret, 2005). Utifrån den uppbyggda tilliten kan terapeuten hjälpa individen att 
ändra sina inre arbetsmodeller till att bli mer konstruktiva. Detta kan ske genom att 
terapeuten får individen att reflektera och bearbeta sina tidigare erfarenheter och på så sätt 
upptäcka orsakssamband mellan förälderns beteende och den egna anknytningen. Individen 
kan genom den nya medvetenheten välja att bryta och förändra sitt sociala arv. Individens 
reflektioner om sig själv och andra kan med hjälp av terapeuten utveckla individens 
mentaliseringsförmåga (Broberg et al., 2008, s. 294; Bowlby, 1988, s. 171-173). Terapeuten 
kan även hjälpa individen att utforska sina omedvetna affekter, lära sig att reglera och 
organisera dessa och på så sätt förbättra sin affektreglering. Genom att medvetandegöra 
affekterna kan individen bli mer integrerad i sig själv och minska sina dissociativa beteenden 
(Blizard, 2003; Schore & Schore, 2014). 
 

Vid interventioner som riktas till barn inkluderas ofta hela familjen och terapeutens 
uppgift är att hjälpa föräldrarna att förstå och möta barnets fysiska och emotionella behov på 
ett bättre sätt. Detta kan i sin tur medföra att barnet får mer positiva erfarenheter av sin 
anknytningsperson och i förlängningen en förbättrad anknytning (Zilberstein & Messer, 
2007). Med behandlarens hjälp kan omsorgspersonerna ges verktyg för att möta sitt barn på 
bästa sätt och med dessa förbättra anknytningen med barnet. Terapeuten kan även utgöra en 
trygg bas för föräldrarna och hjälpa dem att sätta ord på såväl sina egna som barnets känslor, 
tankar och beteenden. Föräldrarna kan få stöd i att uppmärksamma små men signifikanta 
framsteg i anknytningsrelationen samtidigt som de kan få hjälp med att förbättra sitt tålamod 
och sin acceptans för barnet. Terapeuten kan bidra till en förbättrad anknytningsrelation 
genom att vägleda omsorgspersonerna i sitt föräldraskap samtidigt som att den ger barnet 
stöd (Broberg et al., 2008, s. 117; Cunningham & Page, 2001; Drisko & Zilberstein, 2008; 
Schore & Schore, 2014). Det kan vara av betydelse för individen att ha vidare kontakt med en 
terapeut även efter att anknytningen förbättrats och behandlingen avslutats. Att anknytningen 
förbättras behöver inte innebära att alla sociala och emotionella problem som kan ha 
uppkommit till följd av den tidigare desorganiserade anknytningen försvinner. Efter 
behandlingens avslut kan det fortfarande uppkomma problem där det kan vara fördelaktigt att 
återigen använda sig av terapeuten för att lösa situationen på ett konstruktivt sätt (Lin Shi, 
2014; Zilberstein & Messer, 2007). 
 

Analys utifrån centrala delar hos terapeuten 
Behandlaren kan ha en stor och betydande roll i förbättringsprocessen om 

omsorgspersonerna eller individen själv väljer att ta hjälp (Drisko & Zilberstein, 2008). 
Terapeuten fungerar som en brygga mellan barnet och omsorgspersonerna och arbetar för att 
få dem att bättre förstå varandra. Om någon av barnets föräldrar missbrukar kan terapeuten 
hjälpa barnet att förstå att situationen inte är barnets fel utan att det är föräldern som orsakat 
situationen genom sitt drickande (Drisko & Zilberstein, 2008). Detta skulle kunna kopplas till 
mentalisering då terapeuten genom sitt agerande hjälper barnet att utveckla en bättre 
mentaliseringsförmåga och ett ökat förstående för sin situation (Risholm Mothander och 
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Broberg, 2015; Grina, 2015, s. 11, 69-72). Behandlaren kan vidare förklara för barnet att 
negativa beteenden som föräldern eventuellt utsätter barnet för har med missbruket att göra. 
På så sätt kan barnet få en ökad förståelse för orsakssambanden och sitt eget mående. (Drisko 
& Zilberstein, 2008). Det är av stor vikt att behandlingsrelationen är stabil och varaktig då 
individen riskerar att känna sig sviken och bli åter-traumatiserad om relationen skulle 
avbrytas hastigt. Det kan resultera i att personen får ännu större anknytningssvårigheter i 
framtiden och därmed skapa stora hinder i förbättringsprocessen (Lin Shi, 2014). Terapeuten 
kan anses vara en starkt främjande faktor för en förbättrad anknytning, men om 
behandlingsrelationen inte är varaktig kan det vara en förhindrande faktor eller i värsta fall 
försämra anknytningsmönstret. 
 

Förutsättningar för en förbättrad anknytning genom behandling 
På samma sätt som terapeuten har en central del i förbättringsprocessen är även den 

valda behandlingen av stor vikt. Broberg, Risholm Mothander, Granqvist och Ivarsson (2008, 
s. 105) beskriver att forskning om interventioner som riktas till anknytningsstörningar är 
starkt begränsad. Zilberstein och Messer (2007) hävdar att det inte finns någon 
evidensbaserad behandling alls för anknytningsstörningar. De interventioner som vanligtvis 
ges till individer med desorganiserad anknytning eller reaktiv anknytningsstörning (RAD) 
delas ofta upp i anknytningsbaserade interventioner och beteendefokuserade interventioner 
(Zilberstein & Messer, 2007; Broberg et al., 2008, s. 105). Anknytningsbaserade 
interventioner fokuserar på individens inre arbetsmodeller samt relationen mellan barn och 
omsorgsperson. Kärnan i behandlingen är att tillhandahålla individen en trygg bas och säker 
hamn för att främja individens förmåga att knyta an till andra. Det avvikande beteendet anses 
vara sekundärt och antas förändras i takt med att barnets inre arbetsmodeller och 
anknytningsmönster förbättras (Lin Shi, 2014; Zilberstein & Messer, 2007). 
Beteendeinriktade interventioner däremot syftar till att förändra individens beteende primärt 
och fokuserar inte på anledningen till beteendet (Zilberstein, 2006). Vilken typ av behandling 
som barnet och familjen är i behov av bör undersökas innan en specifik behandlingsmetod 
väljs. Individer med liknande problem kan ha olika behov, vilket leder till att olika 
behandlingar kan vara adekvata för olika individer (Weir, 2007). För exempel på 
anknytningsbaserade och beteendeinriktade interventioner se rubrik Exempel på 
behandlingar för individer med desorganiserad anknytning och/eller reaktiv 
anknytningsstörning (sid. 47). 
 

Anknytningen är som mest formbar och sårbar under första halvan av barnets levnadsår 
(Broberg, 2000; Broberg, et.al., 2008, s. 116). Zilberstein och Messer (2007) beskriver att 
anknytningsbaserade behandlingar som appliceras på yngre barn generellt sätt ger ett bättre 
utfall i jämförelse med de som används för äldre barn. Detta kan även förklaras utifrån 
Schore och Schores teori (2014) som ger ett biologiskt perspektiv på anknytningens påverkan 
för en individs utveckling. Negativa anknytningserfarenheter formar hjärnan genom att 
synapser förloras och att det då uppstår skador i självet. De förlorade synapserna kan enligt 
författarna repareras genom en terapeutisk process. Genom att använda sig av behandlaren 
som anknytningsobjekt och hjälp för affektreglering kan individen bygga upp förbindelser i 
hjärnan som tidigare inte funnits. Denna utveckling i hjärnan bidrar till att individens 
utveckling av sitt själv kan återupptas. Enligt författarna är hjärnan som mest formbar under 
barnets första tre levnadsår och vad barnet erfar under denna tid påverkar i hög grad dess 
fortsatta utveckling (Schore & Schore, 2014). Tidiga upprepade erfarenheter medför att 
automatiska beteenden utvecklas och sker eftersom att hjärnan strävar efter att uppnå 
kontinuitet. Om ett barn har erfarenheter av negativt bemötande under sina första levnadsår 
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har förbindelser skapats. Det kan orsaka förväntningar av att den andre är opålitlig vilket gör 
att barnet redan från början agerar frånstötande. Det kan i sin tur skapa en negativ reaktion 
hos den andre. Utifrån detta uppstår en ond cirkel för barnet då förväntningarna på avvisande 
beteende från andra hela tiden bekräftas (Broberg et al., 2008, s. 26-28; Schore & Schore, 
2014). Behandlingar som sätts in tidigt kan därav ha större effekt då hjärnan är mer formbar 
ju yngre barnet är samt att de automatiska beteendena ännu inte har förankrats i individens 
inre arbetsmodeller. Tidiga interventionen kan antas underlätta för barnet att skapa en tillit till 
andra och förbättra sin anknytning trots tidigare negativa erfarenheter. 

 
Enligt Wennerberg (2006) har behandlingen som störst effekt om den sker under 

barnets första tre levnadsår samt att riskerna för bestående psykisk ohälsa minskar men 
framhäver att det aldrig är försent för behandling. Även Broberg et al. (2008, s. 26), Blizard 
(2003) och Bowlby (1988, s. 161) stödjer detta då de redogör för att anknytning är 
föränderligt över tid. De kopplar denna förändring till att de inre arbetsmodellerna ständigt 
anpassas utifrån den miljö och de relationer som individen har omkring sig. De inre 
arbetsmodellerna blir dock mer stabila och svårföränderliga med tiden, vilket leder till att det 
kan krävas större förändringar i omgivning och relationer för att förändra de inre 
arbetsmodellerna. Nya positiva relationer kan alltså komma att ersätta tidigare relationer som 
varit skadliga för individen. Även Josefsson och Linge (2011, s. 117) lyfter fram att det finns 
möjlighet till förändring. De beskriver att på samma sätt som tidiga upplevelser kan göra oss 
otrygga kan nya upplevelser göra oss trygga, även om de uppstår senare i livet. Deras slutsats 
är att anknytningsmönster är föränderliga livet igenom. På liknande sätt redogör Broberg et 
al. (2008, s. 28), Zilberstein och Messer (2007), Hoffman, Marvin, Cooper och Powell (2006) 
samt Neander och Risholm Mothander (2015) för att omständigheter kan skapa stora 
förändringar på individens inre arbetsmodeller. Om en förälder av någon anledning inte 
längre kan vara psykiskt närvarande kan barnets trygga anknytning omvandlas till otryggt. 
Om däremot ett barn antingen kommer bort från en destruktiv omgivning eller om föräldern 
får hjälp att stärka sina föräldraförmågor, kan den desorganiserade anknytningen formas till 
att bli mer trygg. En anknytning har alltså förutsättningar att förändras från desorganiserad 
till organiserad enligt Broberg et al. (2008, s. 28), Hoffman et al. (2006), Neander och 
Risholm Mothander (2015) och Zilberstein och Messer (2007). Shilkret (2005) däremot 
argumenterar för att behandling troligen enbart kan hjälpa individen att få en tryggare version 
av den befintliga anknytningen snarare än att få ett helt nytt anknytningsmönster. Författaren 
menar dock att oavsett om det är möjligt att byta anknytningsmönster eller inte så kan 
anknytningsteorin vara ett verksamt sätt för terapeuter att förstå problematiken och på så sätt 
hjälpa individen (Shilkret, 2005). 
 

Exempel på behandlingar för individer med desorganiserad anknytning och/eller 
reaktiv anknytningsstörning 

Nedan nämns ett antal behandlingsformer som används för barn med desorganiserad 
anknytning och/eller reaktiv anknytningsstörning (RAD). Behandlingarna kommer inte att 
beskrivas ingående, utan istället ges en mer övergripande bild utifrån vad forskningen i denna 
studie lyfter fram som främjande eller hindrande. Detta grundar sig i uppsatsens syfte som är 
att undersöka huruvida desorganiserad anknytning kan förbättras till ett organiserat 
anknytningsmönster samt vad som kan antas påverka en sådan process. 
Behandlingsformernas resultat analyseras direkt under denna rubrik då behandlingarna 
snarare beskrivs än tematiseras på det sätt som tidigare gjorts. 
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En behandlingsform som tillämpas är Dyadisk utvecklingspsykoterapi och den anses 
vara en anknytningsbaserad intervention (Becker-Weidman, 2006). Behandlingen är 
relationsbaserad och syftar till att skapa möjligheter för barn att korrigera tidigare negativa 
erfarenheter till att bli positiva. Ett exempel på detta är att om ett barn inte fått tröst som 
spädbarn, kan det behöva få tröst genom att vaggas i famnen trots att barnet nu har en högre 
ålder. Det verksamma i denna behandling är enligt Becker-Weidman (2006) att behandlaren 
hjälper individen att identifiera beteenden, hitta betydelsen av dem, normalisera beteenden 
och ge dem en ny mening. Terapeuten har en central roll och det krävs att den kan vara 
lekfull, accepterande, nyfiken och empatisk. Allen (2011) beskriver att Dyadisk 
utvecklingspsykoterapi är en av flera behandlingsformer som använder sig av 
åldersregression. Behandlingen inkluderar tekniker som syftar till att behandla barnet utifrån 
den emotionella och sociala mognad som man uppskattar att det har, istället för utifrån dess 
ålder. Enligt författaren kan detta vara något negativt då det kan innebära att föräldern 
uppmanas agera på ett sätt som skapar en maktutövning över barnet istället för att främja 
relationen. Åldersregressionsbehandlingar som denna antas kunna orsaka känslor som skam, 
frustration, sorg och ilska hos barnet. Allen (2011) hävdar tillskillnad från Becker-Weidman 
(2006) att dyadisk utvecklingspsykoterapi inte är anknytningsbaserad. Detta då författaren 
menar att inget i anknytningsteorin beskriver att individen behöver “göra om” erfarenheter 
till positiva, utan att teorin istället talar om att utgå ifrån där man är och skapa positiva 
relationer. 
 

En annan behandling som benämns som anknytningsbaserad är enligt Weir (2007) 
och Lin Shi (2014) Lekterapi/Theraplay, vilken beskrivs som effektiv för behandling av barn 
med beteendestörningar. Behandlingen syftar till att underlätta anknytningsprocessen mellan 
barnet och omsorgspersonen. Detta görs genom att terapeuten ger föräldern direktiv som blir 
till verktyg för att kunna skapa en balans mellan struktur, engagemang, omsorg och 
utmanande uppgifter. Terapeuten hjälper även föräldern att tolka och förstå barnets beteende 
för att kunna agera på ett konstruktivt sätt. En viktig del i behandlingen är att samspelet 
mellan barn och förälder byggs upp med hjälp av lekfullhet. Ett exempel är att barn med 
desorganiserad anknytning och/eller RAD kan ha svårt att ge och få verbal uppskattning, men 
får tillfälle att träna på detta genom komplimanglekar. Sådana lekar anses vara läkande för 
barnet då det hjälper barnet att bygga upp en positiv bild av sig själv (Weir, 2007). Det som 
presenteras som främjande i lekterapi/theraplay är att det fokuserar på de mänskliga 
kontakterna och bortser från oönskade beteenden. Syftet är att förändra individens inre 
arbetsmodeller genom att terapeut och omsorgspersoner är responsiva och emotionellt 
tillgängliga oavsett individens beteende. Konsekvent respons, struktur samt en lekfull och 
stabil miljö, såväl i terapirummet som utanför sessionerna, anses vara centrala för utfallet 
(Lin Shi, 2014). Det är även viktigt att involvera hela familjen och lekterapi/theraplay 
används ofta tillsammans med strukturell familjeterapi, där varje familjemedlem får 
uppmärksamhet, erkännande och empati (Weir, 2007). Situationer då lekterapi/theraplay inte 
ska användas är när omsorgspersonerna är otillgängliga eller oförmögna att tillhandahålla 
barnet en trygg bas. Detta eftersom att interventionen kan orsaka mer skada än nytta, vilket 
beror på att den trygga basen hastigt kan ryckas bort och omsorgen blir oförutsägbar. Barnet 
kan då riskera att bli åter-traumatiserat, vilket raserar en eventuellt tillit till att personer finns 
kvar (Lin Shi, 2014). I sin kvalitativa fallstudie redogör Weir (2007) för att barn bör ha 
bearbetat trauman innan behandlingen sätts in. Detta kan ske då de aktiva och direktiva 
lekarna som inkluderas i terapin annars riskerar att skrämma och traumatisera individen 
ytterligare. Därför bör traumat behandlas före interventionen kan sättas in, enligt författaren. I 
sin artikel The Use and Abuse of Attachment Theory in Clinical Practice with Maltreated 
Children, Part II: Treatment argumenterar Allen (2011) emot att lekbaserad intervention är 
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anknytningsbaserad, då även denna typ av behandling resulterar i att skapa åldersregression. 
Han menar vidare att behandlingsformen inte heller kan anses vara evidensbaserad då det 
finns för få studier om den. 
   

Andra behandlingar som benämns som effektiva är Acceptance and Commitment 
Therapy (ACT) (Josefsson & Linge, 2011, s. 133-138), Basic Trust (Colonessi, Wissink, 
Noom, et al., 2012), Circle of security/Trygghetscirkeln (Hoffman, Marvin, Cooper & 
Powell, 2006; Neander & Risholm Mothander, 2015) samt Narrativ familjeterapi (Archer & 
Gordon, 2004). ACT syftar till att minska individens stressnivå genom att förbättra 
affektregleringen och minska känsligheten för att hamna utanför toleransfönstret. Genom att 
skapa en strukturerad vardag med regelbundenhet och rutiner för sömn, mat och träning kan 
individen lära sig att hantera sina trauman på ett bättre sätt. Individen lär sig att även om 
minnen kan smärta för stunden så är smärtan i sig inte skadlig. Att våga känna negativa 
känslor och på så sätt lära sig att hantera dem anses vara centralt (Grina, 2015, s. 69-72; 
Josefsson & Linge, 2011, s. 133-138). Basic Trust syftar till att förbättra förälderns 
föräldraförmågor, känslighet och förmåga att behandla barnet som individ. Genom att skapa 
en grundläggande tillit öppnas förutsättningar för kognitiv, social och personlig utveckling 
hos barnet (Colonessi, Wissink, Noom, et al., 2012). Circle of security/Trygghetscirkeln är ett 
anknytningsbaserat psykoedukativt föräldraprogram vars målsättning är att hjälpa föräldrarna 
att få ökad förståelse för sina barns behov av känslomässigt stöd. Föräldrarna får möjlighet att 
i grupp reflektera över bland annat sitt föräldraskap och känslomässiga hinder.  Programmet 
har visat sig bidra till förbättringar i samspelet mellan förälder och barn samt mer trygghet i 
föräldrarollen (Hoffman, Marvin, Cooper & Powell, 2006; Neander & Risholm Mothander, 
2015). Narrativ familjeterapi hjälper föräldrarna att bygga en alternativ positiv erfarenhet för 
barnet genom berättande. Med hjälp av berättandet kan föräldern verbalisera tankar och 
känslor hos barnet och på så sätt förändra barnets inre arbetsmodeller till det bättre. I 
berättelserna får omsorgspersonerna tillfälle att inge barnet en känsla av trygghet, 
förutsägbarhet och omsorg som även införlivas i verkligheten (Archer & Gordon, 2004; May, 
2005). 

 
Ytterligare en behandling som benämns som effektiv är Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR). Denna behandling anses vara en snabb och 
effektiv behandling för barn som inte kan eller vill verbalisera sina traumatiska upplevelser 
(Taylor, 2002). Behandlingen syftar till att behandla traumat och den ångest det skapar 
genom att associera till ny positiv erfarenhet. Traumat neutraliseras genom att individen 
följer terapeutens rytmiska fingerrörelser med ögonen samtidigt som den fokuserar på en 
ångestframkallande tanke. Under momentet återger terapeuten det som individen uppgett vara 
positiva faktorer i livet, vilket får individen att känna sig glad eller säker. Rörelsen syftar till 
att koppla samman höger och vänster hjärnhalva och på så sätt utlösa mekanismer som gör 
det möjligt att förändra negativa tankebanor till det positiva. För att EMDR ska vara effektivt 
behövs traditionell psykoterapi såväl före som efter behandlingen. Detta för att kunna bygga 
upp en tillit och för att uppmuntra fortsatt förändring och bearbeta eventuella nya problem. 
Det anses även vara viktigt att införa sessioner som riktas mot familjen som helhet men även 
till föräldrarna som par för att hjälpa familjen på bästa sätt (Taylor, 2002).  
 

Allen (2011) argumenterar mot flera behandlingar som anses vara 
anknytningsbaserade. Författaren menar att deras påstående grundar sig på felaktiga 
tolkningar av anknytningsteorin och att de därför många gånger går emot sin egen grund. 
Allen har utifrån anknytningsteorins grunder därför tagit fram fyra kriterier för vad han anser 
att en anknytningsbaserad behandling bör innehålla. Det första är att interventionen bör 
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fokusera på anknytningsrelationen och inte på barnets oönskade beteende. Det andra är att 
den bör främja föräldraförmågorna och göra föräldern medveten om hur den kan förstå och 
möta barnets behov utan fysiskt tillbakahållande eller makthävdande tekniker. Det tredje är 
att behandlingen bör koncentrera sig på barnets nuvarande situation och mående och inte 
syfta till att frambringa åldersregression. Den sista grunden författaren nämner är att 
interventionen bör ta hänsyn till barnets kognitiva förmåga och utveckling samt bringa barnet 
en känsla av kompetens, respekt och värde. Behandlingar som riktas till barn med 
desorganiserad anknytning och/eller RAD bör börja med förälderns förmågor för att sedan 
arbeta med relationen mellan föräldern och barnet och först därefter behandla barnets 
erfarenheter och trauman (Allen, 2011). 
 

Behandlingsinterventioner speciellt riktade till individer med reaktiv 
anknytningsstörning 
Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket forskning kring reaktiv 

anknytningsstörning (RAD) för att behandlingar ska kunna anses ha en evidensbaserad grund 
(Drisko & Zilberstein, 2008; Taylor, 2002). Traditionell psykoterapi anses inte vara effektivt 
för RAD-patienter då en sådan behandling kräver förmågor såsom mentalisering för att vara 
framgångsrik, vilket personer med RAD sällan har. Istället förespråkar många kliniker andra 
former av psykologisk behandling som behandlar såväl trauma som ångest (Drisko & 
Zilberstein, 2008; Taylor, 2002; Zilberstein, 2006). Behandlingar som används vid RAD är 
ofta desamma som används för barn med desorganiserad anknytning. Exempelvis används 
dyadisk utvecklingspsykoterapi, lekterapi, EMDR samt behandlingar som syftar till 
åldersregression (Allen, 2011; Becker-Weidman, 2006; Lin Shi, 2014; Taylor, 2000; Weir, 
2007). En annan intervention som används är Behaviour Management Training (BMT), 
vilken syftar till att förändra barnets problematiska beteende genom att ge omsorgspersonerna 
tekniker för att lära barnet att vara undergivet. Struktur, förutsägbarhet och förälderns 
förmåga att ta kommando över situationen anses vara centralt (Buckner, Lopez, Dunker & 
Joiner Jr., 2008). 
 

En intervention som varit grund för mycket diskussion är hållandeterapi. 
Interventionen fokuserar på barnets inre aggression och brist på följsamhet istället för på 
anknytningsrelationen (Zilberstein, 2006). Förespråkare menar att barnet är kontrollerande 
och manipulativt som ett resultat av dess destruktiva inre arbetsmodeller och att behandlingen 
kan bryta ner barnets försvar genom att hålla fast barnet och inte släppa förrän det blivit 
undergivet (Zilberstein, 2006). Hållandet bygger på tanken om att ett barn med trygg 
anknytning söker sig till sin omsorgsperson för skydd och trygghet. De barn som inte har en 
trygg anknytning tvingas därför genom hållandeterapi att vara nära sin omsorgsperson och 
antas påbörja skapandet av en trygg anknytning. Man menar att barnet har minnen och 
känslor inom sig som skapats av patologisk omsorg som hindrar anknytningen och som måste 
frigöras för att kunna förbättra anknytningen. Barnet provoceras till att reagera med skrik och 
gråt och förmodas genom detta frigöra sina inre affekter och minnen. Först när barnet till sist 
slappnat av anses det vara mottagligt för förälderns omsorg. Då kan barnet få erfarenhet av 
att oavsett dess reaktioner, så lämnar omsorgspersonen inte barnet och behandlingen kan då 
skapa korrigerande erfarenheter av närhet för barnet (Drisko & Zilberstein, 2008). Denna 
behandlingsform har inget stöd i anknytningsteorin enligt Allen (2011) då den inte 
överrensstämmer med anknytningsteorin. 
 

I American Academy of Child and Adolescent Psychiatrys (AACAP) (2005) officiella 
handling Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents 
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with reactive attachment disorder of infancy and early childhood, rekommenderar man att 
inte tillämpa behandlingar som använder sig av tvingat kvarhållande för att förstärka 
anknytning. Detta då det inte finns något empiriskt stöd för sådana tillvägagångssätt samt att 
det är associerat med allvarligt skadande av barn (ACCAP, 2005). I handlingarna lyfts det 
även fram flera exempel på barn som avlidit till följd av hållandeterapi, där föräldrarna bland 
annat spänt fast barnet på en stol och tvingar det att dricka stora mängder vatten som en del 
av behandlingen (ACCAP, 2005; Allen, 2011; Drisko & Zilberstein, 2008). Terapiformen har 
utformats efter barn med trygg anknytning vilket motsäger att den skulle passa för barn med 
desorganiserad anknytning och/eller RAD. Barn med desorganiserad anknytning har ofta 
erfarenheter av omsorgspersoner som skrämmande och att tvinga ett sådant barn att vara kvar 
i förälderns famn kan därför resultera i stark stress. Detta kan i sin tur stärka barnets bild av 
föräldern som skrämmande och barnet kan genom denna behandling därför riskera att bli 
återtraumatiserat istället för att främja möjligheterna för att skapa en tryggare anknytning. 
Trots AACAPs rekommendationer och stark kritik från många forskare är hållandeterapi en 
förekommande intervention. Detta då förespråkarna för hållandeterapi utgår från antagandet 
att barnet måste få utlopp för sina blockerade känslor för att kunna förbättra anknytningen 
och att det inte kan ske genom andra interventioner som inte inkluderar hållandeterapi 
(ACCAP, 2005; Allen, 2011; Drisko & Zilberstein, 2008; Zilberstein, 2006). 
 

Diskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida desorganiserat anknytningsmönster 

kan förbättras till ett organiserat anknytningsmönster samt vad som kan antas påverka en 
sådan process. För att besvara syftet kommer nedan en sammanställning av resultat och 
analys utifrån frågeställningarna. Avsnittet avslutas med en presentation av de viktigaste 
slutsatserna. 
 

Genom den forskning som presenterats i denna studie har det framkommit att barns 
anknytning kan förbättras genom exempelvis förutsägbara och trygga relationer och en mer 
stabil hemmiljö. Det har även framförts att en terapeut kan ha en viktig betydelse för att 
förbättra anknytningen samt att behandlingar kan verka gynnsamma. En övertygande mängd 
forskning (Archer & Gordon, 2004; Becker-Weidman, 2006; Blizard, 2003; Broberg, 
Risholm Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008; Bowlby, 1988; Colonessi, Wissink, Noom, 
et al., 2012; Drisko & Zilberstein, 2008; Josefsson & Linge, 2011; Lin Shi, 2014; May, 2005; 
Taylor, 2002, Weir, 2007; Zilberstein & Messer, 2007) beskriver att det går att skapa 
drastiska förbättringar i ett barns anknytningsrelation och negativa beteenden. Däremot 
beskriver ingen av dessa studier vilket anknytningsmönster individen kan tänkas ha efter en 
intervention även om studierna starkt tyder på att barnet får något av de organiserade 
anknytningsmönstren. Shilkret (2005) lyfter fram frågan om huruvida det egentligen går att 
byta anknytningsmönster eller om behandling enbart kan resultera i en stabilare och bättre 
version av det anknytningsmönster som individen redan har. Författaren ger själv inget svar 
på sin fråga men benämner att anknytningsteorin är verksam för att skapa en ökad förståelse 
av barnet (Shilkret, 2005). I resultatet av fallstudien gjord av Cunningham och Page (2001), A 
Case Study of a Maltreated Thirteen-year-old boy, framkommer det att ett barn kan utveckla 
ett organiserat anknytningsmönster genom behandling. Även Hoffman, Marvin, Cooper och 
Powells (2006) utvärdering av Trygghetscirkeln pekar på ett liknande resultat. Utvärderingen 
visar även på att individer inte bara kan byta till ett organiserat anknytningsmönster utan att 
flera individer till och med kunde skapa ett tryggt anknytningsmönster. 
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Trots att flera studier visar på att det går att förbättra och till och med ändra 
anknytningsmönster hävdar flera författare (Allen, 2011; Drisko & Zilberstein, 2008; Taylor, 
2002) att det saknas empiriskt stöd. Allen (2011) framhäver att endast ett fåtal av de 
vanligaste behandlingarna för anknytningsproblematik kan anses uppfylla kraven för 
evidensbaserade interventioner. Vidare finns det behandlingar som anses vara 
anknytningsbaserade men som enligt författaren bygger på felaktiga tolkningar av 
anknytningsteorin och är därför inte förenliga med teorin (Allen, 2011). Att interventioner 
inte är evidensbaserade indikerar på att det finns tveksamheter kring hur effektiva och 
verksamma behandlingarna är.  
 

Att en förbättring i anknytningen kan ske är tydligt i studierna, men vad som bidrar till 
den förändringen kan anses svårdefinierat och vagt. Beror det på behandlingsteknikerna, på 
föräldrarnas förmågor, att individen kommit till en stabil miljö, på terapeutens kunskaper 
eller beror det på andra faktorer? Till exempel beskriver Lambert och Barleys (2001) att 
utfallet av en behandling kan bero på många faktorer och menar att endast 15 % beror på 
behandlingen i sig och att terapeuten anses ha dubbelt så stor inverkan. Andra faktorer är 
individens förväntan/placebo (15 %) samt utomterapeutiska faktorer (40 %), såsom en 
närståendes stöd. Detta tyder på att det positiva utfallet i studierna till stor del kan bero på 
terapeuten men ännu mer på omständigheter såsom relationer, hälsa och miljö. Lambert och 
Barleys (2001) resonemang stärker vår tanke om att behandlingar behöver bli mer 
evidensbaserade, då det behövs svar på vad som skapar förändring och inte enbart att det kan 
blir en förändring. Utifrån detta bör framtida forskning behandla faktorernas påverkan mer 
specifikt än vad som gjorts hittills. 
 

Det kan även diskuteras kring om det verkligen sker en förändring av 
anknytningsmönster eller om individen bygger upp en starkare strategi som inte lika lätt 
raserar. Om det endast handlar om en förbättrad strategi, hur hållbar är den då och vad händer 
om den raserar? Josefsson och Linge (2011) förklara att strategier lätt kan förstöras på grund 
av livsomständigheter vilka många gånger inte går att styra över, såsom att bli sjuk, få barn 
eller bli utbränd. Utifrån detta är det relevant att lyfta fram att longitudinella studier för 
personer med desorganiserad anknytning bör göras. Detta för att se om behandlingarna håller 
över tid och för att möjligtvis även kunna svara på huruvida det går att förändra ett 
anknytningsmönster permanent eller om det bara är en tillfällig men någorlunda stabil 
lösning. 

 
I denna studie har det framkommit ett stort antal faktorer som kan verka främjande i 

processen att förbättra en individs anknytning. Anknytningsteorin lyfter fram vikten av en 
trygg bas och säker hamn för att individen ska kunna utvecklas gynnsamt (Salter Ainsworth, 
Blehar, Waters & Wall, 1978; Grina, 2015, s. 30; Risholm Mothander & Broberg, 2015). På 
samma sätt visar studier (se exempelvis Archer & Gordon, 2004; Drisko & Zilberstein, 2008; 
Lin Shi, 2014; Zilberstein & Messer, 2007) att det viktigaste för att främja ett barns 
anknytning är att det finns en anknytningsperson som kan agera trygg bas och säker hamn 
och där en god anknytningsrelation kan skapas. Föräldern behöver ha välutvecklade 
föräldraförmågor och kunna ge barnet den stabila hemmiljö och trygghet som barnet behöver. 
Utifrån detta kan barnet få sina psykiska såväl som fysiska behov tillgodosedda och genom 
det kan en tillit skapas. Om förälderns föräldraförmågor är bristande är stöd och från 
omgivning och samhälle viktigt för att kunna främja en positiv utveckling. Föräldern har ett 
ansvar över att se till att barnets behov blir tillgodosedda enligt Föräldrabalken (1949:381) 6 
kap. 1-2 §§. Samtidigt har samhället det yttersta ansvaret för att enskilda får den hjälp och det 
stöd som de behöver (Socialtjänstlagen, 2001:453, 2 kap. 1 §). Det kan alltså antas att det 
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finns ett delat ansvar över barnet som behöver fungera för att barnet ska kunna utvecklas 
gynnsamt. Föräldrarna kan behöva hjälp genom olika insatser från samhället och om 
föräldern ändå inte kan tillgodose barnets behov blir samhällets ansvar större och barnet kan 
behöva placeras. Det är därför viktigt att samhället tar sitt ansvar över barnet i tid då det kan 
minska riskerna för att barnet utvecklar en otrygg anknytning. 
 

I denna studie har det även framkommit flertalet faktorer som är hindrande i barnets 
process att utveckla en bättre anknytning och som står i motsatts till de tidigare nämnda 
positiva faktorerna (Drisko & Zilberstein, 2008; Lin Shi, 2014). Omsorgspersoner med 
bristande föräldraförmågor kan anses vara en av de största riskfaktorerna. Detta då det 
medför många andra faktorer såsom att föräldern är oförutsägbar, opålitlig, 
skrämmande/skrämd, inkonsekvent och inte har förmåga att tillgodose barnets behov 
(Bowlby, 1951; Killén, 2012, s. 190-191; Stiftelsen Allmänna Barnahuset, 2007). Dessa kan 
bero på att föräldern kan vara i ett missbruk, vara utsatt för våld i hemmet, lider av psykisk 
ohälsa, har en utvecklingsstörning med mera. Även faktorer i omgivningen såsom svår stress, 
ostabil hemmiljö och isolering är negativa för barnet. Om barnet blivit svårt vanvårdad under 
sin första tid kan det resultera i ett utvecklingsstopp, vilket gör att barnet inte kommer vidare 
i sin utveckling och kan få bestående men (Cunningham & Page, 2001; Grina, 2015, s. 29-30; 
Hesse & Main, 2000; Risholm Mothander & Broberg, 2015; Schore & Schore, 2014; 
Wilkins, 2012). Även trauman och samsjuklighet med psykiatriska diagnoser kan vara 
hindrande faktorer. Hos individen själv kan det finnas biologiska och psykologiska 
sårbarhetsfaktorer som är genetiska eller icke-genetiska och som kan försvåra utvecklingen. 
Det finns även risk för att barnet blir åter-traumatiserat om den trygghet som byggts upp 
genom stabilitet, relationer eller behandling förstörs. Om individens egna strategier för att 
hantera vardagen raserar kan detta resultera i stora negativa konsekvenser för utvecklandet av 
en bättre anknytning (Broberg et al., 2003, s. 56-60; Josefsson & Linge, 2011, s. 109-110; 
Zilberstein & Messer, 2007). 
 

Reaktiv anknytningsstörning lyfts ofta fram i studier som berör desorganiserad 
anknytning då de till stor del har en gemensam grund. Det faktum att RAD har så mycket 
gemensamt med anknytningsteorin utan att vara förenligt med den leder till förvirring och 
feldiagnostisering. Diagnosen anses svår att använda då den även har stora likheter med 
diagnoser så som ADHD och andra beteendestörningar (Hanson & Spratt, 2000). Kriterierna 
för RAD kan sammanfattas i att brister i omvårdnaden föreligger och där barnets 
grundläggande emotionella och fysiska behov inte har tillgodosetts. Dessa brister anses ligga 
till grund för barnets påtagligt störda och avvikande sociala beteende (DSMI-IV-TR). RAD 
har utifrån detta stora likheter med desorganiserad anknytning och anknytningsteorin. 
Kopplingen till anknytningsteorin kan även utläsas ur diagnosens namn. Dock finns det stora 
skillnader som gör att RAD och anknytningsteori inte är sammanförbara. Zilberstein (2006) 
är kritisk till RAD och lyfter fram att DSM-manualen är fenomenologiskt styrd vilket gör att 
den inte tar hänsyn till kausala samband och därför inte kan bygga på teorier. Manualen ser 
snarare till symtomen än till de samband som orsakar dem och utifrån detta är de 
interventioner som används för RAD oftast beteendefokuserade. Hanson och Spratt (2000) 
kritiserar RAD för att den fokuserar på de socialt avvikande beteenden snarare än på 
anknytningen. Även Shilkret (2005) riktar kritik mot DSM-manualen och menar att den kan 
användas för att på ett snabbt sätt förstå symtomen men att kriterierna inte kan ge 
indikationer på orsaken eller visa på lämpliga behandlingar. Lin Shi (2014) och Hanson och 
Spratt (2000) belyser även att det inte finns tillräckligt mycket evidensbaserad forskning 
kring behandlingar för RAD och att det empiriska stödet saknas. 
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Ett exempel på en intervention som är beteendefokuserad är hållandeterapi. Denna 
behandlingsmetod är starkt kritiserad för de olyckor och även dödsfall som den orsakat, men 
är trots detta ändå förekommande (Zilberstein, 2006; Drisko & Zilberstein, 2008). 
Hållandeterapi används med syfte att skapa en trygg anknytning genom att tvinga barnet att 
vara i famnen oavsett hur mycket ångest eller skräck det framkallar. Enligt Hanson och Spratt 
(2000) är hållandet är tänkt att frigöra blockerade känslor och lära barnet att den vuxne kan 
och kommer att kontrollera barnet. Förespråkarna anser att detta är det enda sättet för barnet 
att få en trygg och bra anknytning. Barnets starka känslouttryck av skräck eller ovilja anses 
positivt medan såväl Hanson och Spratt (2000) som Becker-Weidman (2006) beskriver att 
denna typ av behandling i sig är traumatiserande. Hållande terapi kan därför traumatisera 
redan traumatiserade barn ytterligare. De antaganden som hållandeterapin grundar sig i kan 
inte anses vara förenligt med anknytningsteorin och är direkt skadliga, men används ändå 
som en behandling för RAD. 
 

Utifrån studiens resultat har författarna kommit fram till att Reaktiv 
anknytningsstörning är en diagnos som verkar svåranvänd och otillförlitlig samt att den till 
synes inte verkar tillföra något av betydelse för behandling av anknytningsstörningar. Den 
kan snarare anses förvärra anknytningen genom felbehandling eller tvivelaktiga 
tillvägagångssätt. Trots att diagnosen syftar till att behandla anknytningsproblematik 
använder den sig inte av anknytningsteorin kunskaper om hur man kan förbättra anknytning. 
Behandlingar av RAD riktar sig istället ofta till beteendeproblematiken och inte till vad som 
orsakat beteendet. Genom att inte grundproblemet blir behandlat är det troligt att symtomen 
kvarstår trots insats. Behandlingarna blir utifrån detta inte verksamma eftersom att orsaken 
till symtomen fortfarande finns kvar. 
 

Slutsats 
Det finns inte tillräckligt mycket empiriskt underlag för att med säkerhet kunna 

besvara huruvida det är möjligt att förändra en desorganiserad anknytning till en organiserad 
anknytning eller vad som kan antas påverka en sådan process. Resultaten från studierna tyder 
dock starkt på att det går att förbättra anknytningen markant och föreslår även att det är 
möjligt att skapa en trygg anknytning. Faktorer som lyfts fram som särskilt viktiga är en 
trygg anknytningsrelation, förutsägbarhet och att barnet får sina fysiska och psykiska behov 
tillgodosedda. Vidare har det diskuterats kring om diagnosen RAD är lämplig för att 
diagnostisera en individ med desorganiserad anknytning. Författarna har kommit fram till 
slutsatsen att diagnosen inte är sammanförbar med anknytningsteorin och därför inte heller 
med desorganiserad anknytning. 
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Bilagor	

Bilaga 1 - Artikelsökningens genomförande 
 
Nedan presenteras en tabell över den sökning som skett vid insamling av data. Flertalet studier återkommer vid flera sökningar, vilket gör att det totala antalet 
träffar överstiger det verkliga talet använda artiklar. Det finns även artiklar som inte inkluderats här då de funnits genom ett snöbollsurval och inte genom 
denna sökning. I tabellen presentera antalet träffar vid sökningen och antalet valda studier presenteras som upphöjt tal. 
 
 

Sökord Artikelsök PsycINFO Social Services Abstract/ProQuest SwePub Web of Science 

Anknytning* Föräldraskap* 100 0 0 31 0 

Attachment (AND) reparation 0 140 70 30 110 

Attachment theory (AND) disorganized attachment 0 200 593 50 1234 

Desorganiserad anknytning 11 0 0 0 0 

Disorganized attachment  0 5791 1597 220 355 

Disorganized attachment (AND) heal 0 10 20 0 40 

Disorganized attachment (AND) improve 0 40 260 0 281 

Disorganized attachment (AND) repair 0 20 
 

230 0 110 

Disorganized attachment (AND) reinforce 0 21 40 0 41 

Disorganized attachment (AND) strengthen 0 10 20 0 60 

Disorganized attachment (AND) therapy 0 374 601 0 312 



Disorganized attachment (AND) therapy (AND) treatment 0 173 281 20 202 

Disorganized attachment (AND) treatment 0 625 1192 20 782 

Reactive attachment disorder  0 1590 177 10 1827 

Reactive attachment disorder (AND) therapy 0 467 126 0 274 

Reactive attachment disorder (AND) therapy (AND) treatment 0 317 106 0 194 

Reactive attachment disorder (AND) treatment  0 637 127 0 447 

Reaktiv anknytningsstörning 0 0 0 0 0 
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