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 Do people with ADHD show a higher prevalence of insecure attachment than the  

normal population? 

A studie of attachment styles in a population of ADHD 

                      

 Abstract 

 

This study aims is to explore if people diagnosed with ADHD show a higher 

frequency of insecure attachment (according to the test ASQ) than the normal 

population. The method used is an internet-based self report survey; Attachment 

Style Qeustionnaire, ASQ, which is a test that measures different categories of 

relational patterns based on attachment theory. The test results indicate a high 

frequency of insecure attachment scores (95%) in the measured sample. Regarding 

limitations in validity using only one method of measuring, and ASQ beeing a test 

for measuring relational patterns, the study only claim to present results of 

”relational styles” in the AD/HD sample.  
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trygg anknytning, otrygg anknytning, ASQ.  
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Har personer med ADHD en förhöjd prevalens av otrygg anknytning i jämförelse med 

normalbefolkningen? 

En undersökning av anknytningsstilar i en population av ADHD 

                      

 Sammanfattning 

 

Studien ämnar undersöka om människor med ADHD uppvisar en högre prevalens av 

otrygg anknytning (enligt testet ASQ) än normalbefolkningen. Metoden som har 

använts för att mäta detta är en internetbaserad självskattningsenkät; Attachment 

Style Questionnaire, ASQ, som är ett test som mäter olika kateogier av relationella 

mönster baserade på anknytningsteori. Testresultatet indikerar en hög förekomst av 

otrygg anknytning (95 %) i den undersökta gruppen. Med tanke på begränsningar I 

validiteten främst på grund av endast användningen av enbart ett test för mätning 

och på grund av att ASQ mäter relationella aspekter i en individ så undersöker 

studien först och främst resultatet av relationella mönster i gruppen ADHD.  

 

Nyckelord: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD, Anknytningsteori, 

trygg anknytning, otrygg anknytning, ASQ.  
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1. Introduktion                                                                                                                           

 

Har personer med ADHD en förhöjd prevalens av otrygg anknytning i jämförelse med 

normalbefolkningen? Detta är ett ämne som vi vill undersöka. Vissa inom forskningsområdet 

ADHD anser att anknytningsteori skulle kunna utgöra en möjlighet att vara med och förklara 

symtombilden ADHD (bl. a. Clarke et al., 2002; Ljungberg 2008; Niederhofer, 2009; Erdman, 

1998).   

    Erdman (1998) anser att vi idag frekvent feldiagnosticerar barn med diagnosen ADHD då 

forskningen och diagnosen idag enligt honom fokuserar på ärftlighet som huvudsaklig orsak till 

ADHD. Enligt honom ligger troligtvis istället en viktig orsak till problematiken i relationen mellan 

barn och vårdnadsgivare, troligtvis i anknytningsrelaterade fenomen. Det finns relativt få studier 

som har undersökt relationen otrygg anknytning – ADHD och några av dem har kunnat hitta en 

signifikant högre nivå av otrygg anknytning förekommande i populationen ADHD jämfört med 

normalpopulationen. Bl. a. Niederhofer (2009) undersökte en grupp med människor med diagnosen 

ADHD där en klar majoritet; ca: 80 % av deltagarna i gruppen har en otrygg anknytningsstil vilket 

kan kontrasteras mot en normalpopulation där prevalensen ligger på 30-35% (Tengström & 

Håkansson, 1997). En annan studie har gjorts av Clarke et al., (2002) där det också visade sig att 

otrygg anknytning fanns överrepresenterat i en grupp människor med ADHD-symtom. Syftet med 

vår studie är att sätta fingret på detta ämne som vi anser vara klart underrepresenterat i forskning 

idag med en önskan att bredda debatten kring något vi tror skulle kunna vara en viktig förklaring till 

ADHD. 

  

Anknytningsteori 

 

Anknytningsteori beskriver hur socialt relaterande till andra människor i tidig uppväxt lärs in från 

föräldrar till barn och hur denna kunskap existerar i inre kognitiva representationer hos barnet, detta 
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resulterar i inre modeller över hur man relaterar till andra människor i hur individen betraktar sig 

själv (Broberg et al., 2006). Tillräcklig omvårdnad från föräldrarna vad gäller trygghet, 

förutsägbarhet, fysisk och emotionell tillgänglighet ger förutsättningar för att en trygg anknytning 

ska kunna skapas. Otillräcklighet av dessa resurser kan leda till att en otrygg anknytning skapas 

menar Broberg. Bergin och Bergin (2009) menar att en otrygg anknytning kan leda till problem 

senare i livet bland annat områdena social kompetens, emotionell reglering och 

kriminalitet/utagerandebeteendeproblem. 

 

Psykosociala faktorer  

 

ADHD representeras oftare i psykosocialt belastade familjer än i andra familjer (Nigg & Hinshaw, 

1998). I mer psykosocialt belastade familjer har föräldrarna överlag haft mindre möjligheter att på 

ett adekvat sätt möta och svara på sina barns behov och signaler, menar Ljungberg (2008). Man har 

sett att t ex. separation, skilsmässa, depression och missbruk är sådana faktorer som kan leda till att 

föräldern brister i att vara emotionellt tillgänglig för spädbarnet (Broberg et, al. 2003). Problem 

relaterade till utagerande beteenden har setts öka kraftigt efter skilsmässa enligt Ljungberg (2008). 

En studie som mätte prevalens av mental ohälsa i familjer med barn med ADHD klarlade ett 

samband mellan nivån av depression hos modern och framtida utagerande beteende hos barnet 

(Chronis et al., 2007). Nigg och Hinshaw (1998) fann att familjer där ADHD förekommer har ett 

större behov av socialt stöd än andra familjer och att föräldrarna har en ökad psykisk sjuklighet.  

 

Stress och kognition 

 

Hos ett barn i tidiga barnaår är den kognition och de copingstrategier som är nödvändiga för att på 

egen hand handskas med stress/stressorer inte utvecklade, utan de har ett behov av hjälp med 

reglering av stress av sina vårdnadshavare (Mjellem och Kringlen, 2000). Gillberg och Rasmussen 
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(1982) påvisade i en studie att barn med ADHD bor med föräldrar där stresshantering för föräldern 

själv i regel fungerar sämre än hos andra föräldrar. Studien visade vidare att en högre grad av stress 

återfanns hos dessa mammor. Barnen hade mindre tid ihop med sina föräldrar än andra barn. 

Mjellem och Kringlen (2000) visar att man har sett att långvarig och kronisk stress, särskilt under 

de tidiga åren i ett barns liv kan leda till bestående förändringar i viktiga neurologiska regioner i 

hjärnan. Asamen et al., (2009) har också kommit fram till att stress i barndomen fortsätter att skapa 

negativa konsekvenser långt upp i åldrarna. Ljungberg (2008) menar att inre stress för en individ 

kan skapa förändringar i omsättningen av signalämnet dopamin i hjärnregionen frontala cortex. Han 

menar vidare att man sett att minskad aktivitet i just frontala cortex spelar stor roll för individiens 

möjligheter att kognitivt kunna hantera stress på ett adaptivt sätt. Vidare diskuterar Broberg et al., 

(2003) att barn som har upplevt och har erfarenhet av traumatiska händelser kan uppvisa liknande 

symtom som personer som diagnosticerats med ADHD. Barn som har ett reaktivt temperament 

löper större risk att utveckla otrygg anknytning än andra barn (Broberg, 2003). Broberg menar att 

när ett barn har ett lättsamt temperament bidrar det ofta till harmoni i familjen som i sin tur leder till 

att anknytningspersonen lättare känner sig som en kompetent förälder. Detta är det motsatta när 

barnet har ett svårt temperament, enligt honom.   

 

2. Syfte/Frågeställning, empirisk undersökning 

 

Syftet med undersökningen är att med en deskriptiv ansats mäta anknytningsstilar i en population 

med människor som har diagnosticerats med ADHD och sedan jämföra dem med en 

normalpopulation/referensgrupp för att se om det finns en förhöjd nivå av otrygg anknytning i 

gruppen. Vår hypotes är att populationen ADHD kommer uppvisa en högre nivå av otrygg 

anknytning (enligt testet ASQ) än normalpopulationen.  
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3. Metod 

 

Metoden utgörs av en självskattningsbaserad undersökning som består av ett test som mäter 

anknytningsstil. Efter att ha undersökt vilka mätmetoder för anknytning som finns tillgängliga på 

fältet kom vi fram till att ASQ var det enda som inte fordrade utbildning och det var dessutom inte 

skyddat med copyright. Det var dessutom lätt att administrera. Med hjälp av detta testmaterial görs 

försöket att besvara den empiriska huvudfrågeställningen i den sammantagna studien; finns det mer 

av otrygga anknytningstilar bland människor med diagnosen ADHD än i normalbefolkningen?  

 

3.1. Försökspersoner   

 

Deltagare till studien söktes genom att publicera annonser på olika internetforum där människor 

med neuropsykiatrisk problematik håller till (Bl. a. Attention-Riks, Bokstavsfolk: I Fokus m. Fl, se 

fullständiga adresser i ref.lista). Det annonserades också på Örebro Universitet, i korridorer på 

skolan, samt fick vi, via personliga bekanta, kontakt med ett par personer som kunde tänka sig att 

delta. 28 personer anmälde intresse till studien. I korrelationsstudien deltog totalt 22 stycken 

personer (20 personer som alla har (enligt egen utsago) diagnostiserats med den fullständiga 

diagnosen ADHD samt en deltagare/man som har diagnosen ADD). Deltagarna bestod av 13 

kvinnor och 9 män. Kvinnorna var i åldrarna mellan 18-43 och männen var mellan 25-56 år. 

Kvinnornas medelålder var 31,7 år och männens medelålder 37,3 år. Samplet till korrelationsstudien 

utgick ifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga att efter man har läst annonsen har man genom 

mail anmält intresse.  

     6 personer i studien föll bort, vissa av okända anledningar. En orsak skulle kunna vara den långa 

fördröjningen mellan anmälan och aktivt deltagande i studien. Vi ville inte skicka ut 

frågeformulären innan vi hade en tillräckligt stor deltagargrupp. En känd orsak till bortfall var att ett 

par deltagare hade problem med att administrera testet, det vill säga ladda ner och fylla i och åter 
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skicka tillbaka dokumentet till oss. En annan möjlig orsak till bortfall skulle också kunna vara att 

man av olika anledningar upplevde att studien inte längre ansågs intressant att delta i.  

 

Kontrollgrupp 

 

Som kontrollgrupp användes given referensgrupp som ingår för jämförelse i ASQ. Gymnasie-, och 

Universitetsstudenter ingår däri som testningsgrupper i utprovningen av testet och de fungerar som 

referensgrupp för medelvärden och standardavvikelser som används för att ställa samman och mäta 

resultat i Ast:s manual (Tengström & Håkansson, 1997). Antalet deltagare i referensgruppen är 90 

st.  

 

3.2. Material  

 

Det test som användes i mätningen bestod av självskattningstestet; ASQ, Attachment Stele 

Questionnaire. ASQ är ett instrument framtaget för att mäta anknytningsmönster hos ungdomar och 

vuxna. Formuläret består av 40 frågor som går snabbt för respondenten att fylla i (ca: 15 min). 

Testet mäter anknytningsmönster i fem olika aspekter; Distans, Sakorientering, Tillit, 

Relationsfixering och Bifallsbehov. Sammantaget ger svaren på dessa skalor en anknytningsprofil 

för varje individ. Det finns enligt ASQ en trygg anknytningsprofil och fyra otrygga. Två av de 

otrygga stilarna ses som avståndstagande (distans och sakorientering) och två ses som 

ängslig/närhetssökande (relationsfixering och bifallsbehov). ASQ är framtaget för att skapa kunskap 

och förståelse för en människas sätt att knyta an och denna kunskap kan sedan användas på flera 

sätt, både inom individbehandling och inom forskning. Dock bör man vara försiktig med att dra allt 

för stora slutsatser av resultaten då instrumentet ännu inte kan anses vara fullt färdigutvecklat (ASQ 

(Tengström & Håkanson, 1997). Resultatet i testet sammanfattas i en individuell profil och sedan 

finns det möjlighet att jämföra profilen mot fem olika anknytningsstilar som testet presenterar som 
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fem varianter på anknytningsprofiler som förekommer inom populationen. Se bifogat dokument 3. 

för en utförlig beskrivning av ASQ:s anknytningsmönster/stilar. 

  

3.3. Reliabilitet och validitet i testet 

 

ASQ har skapats i flera versioner och förutom originalversionen finns bl. a. en svensk version. 

Originalversionen är skapad av Feeney, Noller & Hanrahan, 1994 i Qeensland, Australien. Det finns 

mer forskning samlad kring ASQ:s originalversion än på den svenska versionen, men sammantaget 

framgår att både reliabilitet och validitet anses vara god för båda versioner, enligt Tengström och 

Håkansson (1997).  

 

Originalversionen 

 

Originalversionen stöds av studier som påvisar hög intern konsistens mellan delskalornas items med 

hjälp av en Cronbach alpha koefficient. Test-retest-reliabilitet visar acceptabelt hög nivå av stabilitet 

(mellan .67-.78 i de olika delskalorna) och det mättes på ca 60 % av den ursprungliga populationen. 

Latensen mellan testtillfällena var 10 veckor. Testet är jämfört mot fyra delskalor i ett 

personlighetstest; Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck & Eysenck, 1975), där resultatet 

ansågs vara teoretiskt rimligt och Lie-skalan var okorrelerad med ASQ:s skalor, vilket stärker 

validiteten. För att kontrollera testets förmåga att mäta anknytning då deltagaren saknade erfarenhet 

av partnerrelation mättes ASQ i en population med 12-13-åringar (ca: 250 st.) Här mättes den 

interna konsistensen och indikerade acceptabel intern konsistens.  

    Validiteten i ASQ mättes också genom att använda denna population, i samband med två andra 

test. Delskalorna i ASQ korrelerades mot ett familjefunktionstest (ICPS: Noller, Seth-Smith, Bouma 

& Schweitzer, 1992) där korrelationerna överensstämde med anknytningsteorins koppling till 

kvalitet i uppväxt. En huvudsaklig analys i validitet baserades på resultatet av ca: 300 respondenter. 
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Efter samlad bedömning av åtgärder och mått för att mäta validiteten, ansågs att god validitet har 

uppnåtts.  

 

Svensk version 

 

Itemanalys har genomförts på hur bra items kunde särskilja respondenter åt. Den möjliggjorde 

selektering av de items som inte ansågs skilja tillräckligt bra, vilka sedan togs bort. 

Kriterievalidering har gjorts med Hazan & Shaver's instrument, Structural Analysis of Social 

Behavior och Karolinska Scales of Personality, i båda fallen har jämförelserna visat på hög grad av 

samstämmighet. En sammantagen reliabilitetsanalys påvisar en internt hög struktur i delskalorna 

och hög stabilitet dem emellan. Vid mätningarna framgick att ASQ:svensk version visade en rimligt 

hög validitet.  

(ovan hämtat ifrån: ASQ, Manual för den svenska versionen, Tengström & Håkansson, 1997) 

 

3.4. Procedur 

 

Efter publiceringen av annonserna började deltagare anmäla sig. När de anmält sig skickades snabbt 

en bekräftelse på att de var välkomna som deltagare i undersökningen. Vi informerade också om att 

insamlingen skulle komma att ta drygt 5-6 veckor i anspråk och att vi efterhand skulle höra av oss 

när det var dags att genomföra testet. Vi skickade 2-3 veckor innan undersökningen skulle påbörjas 

ett nytt e-postmeddelande där vi informerade om ett slutdatum då testet skulle påbörjas. Det kom att 

ta ganska lång tid att samla in de deltagare vi behövde för vår undersökning och därför ansåg vi att 

vi behövde vi göra detta för att inte förlora deltagarnas intresse. Där berättade vi också lite kort om 

hur undersökningen skulle gå till: att den bestod av ett psykologiskt test som de skulle få i e-

post/alternativt i vanlig brevform.  
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Testning: 

 

När insamlingen av deltagare var klar så administrerades testet via e-post. Enkäten skickades över i 

Word-format. Meningen var att deltagaren skulle fylla i testet på sin egen dator, spara det och skicka 

tillbaka testet till oss i ett sparat format. Till testet följde det med en kort instruktion i hur testet går 

till (information om frivillighet och anonymitet i undersökningen presenterades), vad testet mäter, 

samt hur deltagarna praktiskt skulle gå tillväga för att fylla i, spara och skicka tillbaka det till oss. 

Ett skäl till varför vi valde att använda oss av e-postkorrespondens grundande sig i våra 

begränsningar i att erhålla en försöksgrupp till studien på traditionell väg. Vi försökte därför nå 

deltagare på alternativt sätt till studien, och vi gjorde bedömningen att denna metod skulle kunna 

vara till hjälp att få med så många deltagare som möjligt. Då man idag relativt snabbt och enkelt 

kan öppna ett e-postdokument, fylla i och skicka tillbaka innebär inte processen någon omfattande 

logistik, som annars hade varit fallet om testningen hade skett på en bestämd plats, vilket vi trodde 

kunde medföra en stor sänkning av antalet deltagare.  

 

Rättningen av testet  

 

Testen samlades in, avkodades och rättades efter ASQ:s manual och sedan sammanställdes all 

data. Som en grundregel i rättningen av enkäten kan man skilja på trygg och otrygg anknytning 

genom att titta på delskalan tillit, som är den skala som avgör trygg-otrygg anknytning mest 

tydligt. Får man ett värde under 4,0 så anser testet att personen i regel kan betraktas som otrygg i 

sin anknytningsstil. Dock har det naturligtvis gjorts mer ingående tolkningar av resultaten för att 

säkerställa om varje deltagarprofil kunde bedömas vara trygg eller otrygg. Utifrån varje resultat 

skapades en anknytningsprofil som sedan studerades enligt ASQ:s rättningsmall. Efter det kunde 

avgöras om profilen kunde anses som trygg eller otrygg. 
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4. Resultat 

 

Resultaten visade på en signifikant skillnad hos försöksgruppen mot normalpopulationen i 

frekvens av otrygg anknytningsstil (se tabell 3). Totalt 95,5 % av samplet uppvisade enligt testet 

någon form av otrygg anknytningsstil. Detta kan kontrasteras mot en uppskattad frekvens av 30-

35 % som är den frekvens av otrygg anknytning förekommer inom normalpopulationen 

(Tengström & Håkansson, 1997). Av deltagarna uppvisade 4,5 % en trygg anknytningsstil, vilket 

kan kontrasteras mot 65-70%, som anses vara den frekvens som återfinns inom en 

normalpopulation (Tengström & Håkansson, 1997).  

    Databearbetning skedde med användning av oberoende t-test. Varje variabel jämfördes och vi 

kunde konstatera att en signifikant skillnad återfanns i varje kategori mellan försöksgrupp och 

jämförelsegrupp (se tabell 3).      
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                Tabell 1 

 

Medelvärde och standardavvikelse för försöksgruppen på kategorierna, Distans, Sakorientering, 

Tillit, Bifallsbehov och Relationsfixering.  

            N Minsta värde Största värde Medelvärde Standardav 

vikelse 

Distans 22 3 6 4,54 0,79 

Sakorient. 22 1,57 5,29 3,31 0,97 

Tillit 22 1,38 4,75 3,49 0,83 

Bifallsbehov 22 1,43 6 4,13 1,1 

Relationsfix. 22 2,25 5,38 4,07 0,92 

 

 

 

  

 

      Tabell 2 

 

Medelvärde för normalpopulationen/jämförelsegruppen i kategorierna, Distans, Sakorientering, 

Tillit, Bifallsbehov och Relationsfixering. 

 

       N Medelvärde Standardavvikel

se 

Distans 90 3,2 0,84 

Sakorient. 90 2,1 0,66 

Tillit 90 4,4 0,77 

Bifallsbehov 90 3,5 0,89 

Relationsfix. 90 3,5 0,83 

 

 

 

      Tabell 3 

 

                  Oberoende t-test för skillnad mellan försöksgrupp och jämförelsegrupp 

 Z-värde T-värde Signifikans 

Distans -4.30 6.78 <0.00003*** 

Sakorientering -4.30 6.98 <0.00003*** 

Tillit -4.51 4.90 <0.00003*** 

Bifallsbehov -4.72 2.84 <0.00003*** 

Relationsfixering -4.72 2.83 <0.00003*** 

Signifikans (***=p <0.001) 
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Enligt ASQ:s fem olika otrygga anknytningsprofiler: distanserad, ängslig, perserverande och 

ambivalent återfanns deltagarna hamna i liknande kategorier: 

 

 

        Figur 1 

 

I klusteranalys med Ward´s method hamnade ca: 24% av deltagarna i den perserverade 

anknytningsstilen.  

 

 

 
 

      Figur 2 

 

I klusteranalys med Ward´s method hamnade ca: 43% av deltagarna i den ambivalenta 

anknytningsstilen.  
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                     Figur 3 

 

I klusteranalys med Ward´s method hamnade ca: 10% av deltagarna i den distansierade 

anknytningsstilen.  

 

 

 
      

 

      Figur 4 

 

I klusteranalys med Ward´s method hamnade ca: 23 % i en stil som liknar normalpopulationens, 

dock ändå med en ospecificerad form av otrygg anknytningsstil.  

 

 

5. Diskussion 

 

5.1. Studiens resultat 

 

   Enligt Parens och Johnston (2009) så har så många som 8,4 % barn i USA diagnosen ADHD. Idag 

sker diagnosticering och behandling i enlighet med forskning som beskriver att ADHD med stor 

sannolikhet till störst del anses bero på ärftliga och genetiska faktorer (Socialstyrelsen, 2001, 

kunskapsöversikt om ADHD). Vår studie gör ett försök att undersöka förekomst av otrygga 
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anknytningsmönster i en population med ADHD och vi finner att otrygg anknytning var ordentligt 

överrepresenterad i vår grupp av människor som är diagnosticerade med ADHD. En signifikant 

skillnad kunde uppmätas i alla delfaktorer som testet mätte; distans, sakorientering, tillit, 

bifallsbehov och relationsfixering. Den viktigaste skillnaden var i kategorin tillit, där vi kunde 

återfinna ett medelvärde som låg under jämförelsemåttet 4,0 (<4,0 tyder på otrygg anknytning, 

enligt ASQ).  

 

5.2. Studiens bidrag till forskning 

 

Resultaten pekar på en hög förekomst av otrygg anknytningsstil hos människor diagnosticerade 

med ADHD. Vår studie indikerar att otrygg anknytning skulle kunna vara ett fenomen som 

samvarierar med ADHD, dock kan vi pga. studiens begränsningar i validitet inte hävda att vi med 

stor sannolikhet kan säga att det verkligen är så. Flera forskare idag (t ex. Barkley, 2006, Ljungberg, 

2008) beskriver en multifaktoriell orsaksverkan som viktig; att ADHD med alla sannolikhet inte 

enbart beror på en faktor, vare sig otrygg anknytning, ärftlighet eller biologisk påverkan. Det 

rymmer dock rum för spekulation i hur mycket som orsakas av olika fenomen och här kanske ännu 

finns ett stort tomrum att fylla med ytterligare forskning. Om det är så att otrygg anknytning är en 

viktig beståndsdel i ADHD så kanske det bättre skulle kunna förklara att tillståndet uppstår än andra 

nuvarande teorier med större genomslagskraft. Ljungberg (2008) och Erdman (1998) är två forskare 

som tror att det kan förhålla sig så. Vår studie vill gå i linje med deras resonemang och peka på att 

dessa två fenomen skulle kunna ha med varandra att göra, något som skulle kunna hjälpa till att 

bidra till en mer breddad forskningsdebatt kring orsakerna till ADHD än den som förekommer idag 

som vi anser är ensidig.   
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5.3. Möjliga teoretiska förklaring till resultatet 

 

Utifrån resultaten kan man spekulera kring vilka teoretiska förklaringar som kan vara intressanta. 

För att närma oss en sådan diskussion bör vi ha en teoretisk inställning till att det kan finnas flera 

orsaker till att en individ får en AD/HD-diagnos och att det är svårt att med säkerhet kunna säga var 

symtomen ADHD kommer ifrån. Det vara av intresse att fundera på vilket som orsakar vad? (hönan 

eller ägget-resonemanget). Det kan vara så att individen under spädbarnsåren utvecklar en otrygg 

anknytning som verkar för att individen att utvecklar ADHD-symtom. Resultatet skulle också kunna 

förklaras enligt följande resonemang; att det är tvärtom: ADHD kommer först, d.v.s. man föds med 

genetiska förutsättningar att få diagnosen AD/HD och diagnosen i interaktion med miljön leder till 

att individen skapar sig en relationell stil som påminner om otrygg anknytning, vilket är det vi mätt. 

När man diagnosticerar efter symtom finns ju alltid risken att man sätter en felaktig diagnos på 

personer som egentligen har en annan form av problematik än vad diagnosen står för.  Resultatet av 

vår undersökning skulle kunna tyda på att en otrygg anknytning återfinns hos människor med 

ADHD. Den desorienterade anknytningsstilen kan enligt Ljungberg (2008) uppvisa liknande 

symtom som ADHD.  

 

5.4. Överensstämmelse med liknande forskning 

 

Mycket av den litteratur som presenteras idag om ADHD tar ofta upp anknytningsperspektivet, men 

det får ofta bara liten plats i förhållande till andra perspektiv. Men det förekommer ändå en viss 

tidigare forskning i ämnet anknytning – ADHD. Bl. a. Clarke m.fl. 2002; Niederhofer; 2009 och 

Ljungberg 2008 pekar på att anknytning och andra psykosociala faktorer troligtvis kan vara en stor 

bidragande faktor till symtombilden ADHD. Ljungberg beskriver hur psykosocial miljö och yttre 

stressfaktorer kan verka negativt på hjärnstruktur och kan komma att påverka hur man fungerar 

senare i livet. Detta går hand i hand med forskning om anknytning – otrygg anknytning skapar 



19 

 

negativa förutsättningar för att klara sig bra i relation till andra människor och i relation till inre 

stress och harmoni. Niederhofer beskriver i sin studie hur barn med ADHD-symtom också i 

majoritet uppvisade just en otrygg anknytning. Clarke m.fl. visade i sin studie hur pojkar med 

ADHD uppvisade en signifikant högre nivå av distanserad och ängslig-ambivalent anknytning, 

vilket kan jämföras med samma mönster som vi fann i vår studie, där vi fick en överrepresentation 

av framförallt ambivalent anknytningsstil hos deltagarna.  

 

5.5. Oväntade resultat 

 

Det mest förvånade i undersökningen var den höga frekvensen av otrygg anknytningsstil som vi 

erhöll. Nästan samtliga deltagare erhöll en otrygg anknytningsprofil. Frekvensen av otrygg 

anknytning i en normalpopulation ligger på 30-35% och resultatet vi fick på ASQ testet låg på 95,5 

%. Enligt Tengström och Håkanson (1997) bör man tolka ASQ-resultatet med en viss försiktighet. 

De menar att instrumentet är relativt nytt och befinner sig under revidering och förbättring. Vidare 

bör man använda sig av flera olika instrument när man ska undersöka personers anknytningsstil för 

att kunna uppnå en hög reliabilitet och validitet i sitt resultat. AAI (Adult Attachment Interview, 

Main et al., 1996) är som är ett test som riktar sig mot föräldrarna till de individer man vill utreda. 

Det anses också ha en hög validitet och reliabilitet, det skulle med fördel också kunna ha använts 

för att stärka validiteten i studien, dock hade större logistik och större insatser för intervjuer mm. 

krävts.        

    Det vi också upplevde som förvånande var att det fortfarande finns ett ganska stort motstånd mot 

att använda anknytningsteorin som en av flera tänkbar orsak till AD/HD symtom, vilket vi märkte 

på de kommentarer vi fick efter att ha publicerat annonsen på internet. Visst finns det klar en risk 

för skuldbeläggning eller stigmatisering av föräldrar då man börjar diskutera anknytningsteori som 

en eventuell orsak till ADHD.  
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5.6. Styrkor och svagheter med studien 

 

 En viktig styrka i vår studie är dess innovativitet och dess benägenhet att undersöka ett fenomen 

där det sedan tidigare finns mycket lite forskning gjord. Detta är den viktigaste styrkan och något 

som gör studien intressant för vidare forskning. Studien kan pga. otillräcklighet i validitet inte säga 

något om ett verkligt och fastslaget fynd, men det pekar på ett resultat som borde utgöra intresse för 

fortsatt forskning. Om En viktig svaghet med studien som kan påverka representationen av det urval 

vi erhöll berör det sätt vi erhöll deltagare på och detta bör nämnas som klart avgörande för den 

kvantitativa undersökningens validitet. Vi valde att låta deltagare av eget intresse få anmäla sig till 

studien. Vårt urvalsförfarande riskerar därmed presentera att ett ensidigt urval av deltagare skapats 

då ett visst urval av människor kan ha känt sig särskilt mer appellerade än andra p.g.a. ämnet 

anknytning som behandlades i annonsen. Vi kom ganska snabbt till insikt med våra begränsningar 

att hitta en tillräckligt stor grupp att randomisera ifrån och som skulle tänka sig att delta i 

undersökningen, därför valde vi detta bekvämlighetsurval, som ger en klart mer blygsam studie, 

validitets-, och storleksmässigt, men som var praktiskt och tidsmässigt genomförbar för att passa in 

i vår helhetsdesign. Vi hade som ett alternativt upplägg tänkt göra en s.k. mixed design där man 

skulle kunna använda sig av både ett kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt som skulle öka 

powern i uppsatsen. Emellertid innebar det att troligen ett för tidskrävande projekt och det var 

bättre, ansåg vi att göra en design helhjärtat än att riskera att göra två halvdåliga. Vi har inte 

kontrollerat att våra deltagare verkligen har diagnosen ADHD och inte heller i vilken variant, vilket 

inte innebär att vi med all säkerhet kan veta att deltagarna verkligen har den diagnos de utger sig för 

att ha.  

    Ytterligare en svaghet med studien är att vi inte med stor säkerhet kan säga att det vi mätt i vårt 

urval med all säkerhet representerar resultatet av en otrygg anknytning Det kan ju faktiskt vara så 

att problematiken ADHD i sig medför inre och yttre sätt att relatera till andra människor på som i 

stort liknar en otrygg anknytning. Andra viktiga begränsningar med vår studie är att vi enbart 
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använder oss av ett test i vår mätning av anknytning. Helhetsbilden och därmed validiteten blir 

därmed begränsad. Det förekommer heller ingen intervention i studien, dvs. det finns inget 

experimentiellt moment där vi har påverkat våra försöksgrupper på något sätt i designen.  

 

5.7. Etiska överväganden 

 

Vi haft en diskussion i etik och moral som är viktiga faktorer att diskutera, reflektera och fundera 

över. Denna diskussion har ständigt varit närvarande under arbetets gång och kommer att pågå fram 

till att arbetet är helt avslutat (då återkoppling till deltagare i studien har genomförts). Vi har tagit 

hjälp av personal på instutitionen för psykologi på Örebro Universitet för att inte missa viktiga 

pusselbitar rörande etik och moral. Det som vi har övervägt specifikt i diskussionen är bl.a. 

utformningen av annonsen. Vi inser också att ämnet i sig för många kan vara ett känsligt ämne att 

prata om och därför har vi funderat mycket på hur vi på bästa sätt skulle utforma annonsen till 

testet. Sekretess och konfidentialitet för dem som deltar i undersökningen har vi i högsta mån 

försökt att sträva efter med bland annat avidentifiering av namn och personuppgifter, var vi ska 

förvara dessa uppgifter så att ingen utomstående riskerar att se dem mm. Vi har fört en diskussion 

kring återkopplingen ska se ut och att deltagarna har rätt att få ta del av uppsatsens sammanfattning 

och huvudresultat. Vi har också presenterat frivilligheten och konfidentialiteten som mycket viktig 

för dem som har valt att delta i vår studie, detta fanns presenterat då testningen skickades ut till 

respektive deltagare.  

 

5.8. Sammanfattningsvis  

 

Om ADHD egentligen skulle kunna bero på uppväxtsituation kanske man kan börja rikta 

behandlingsinsatser för detta. Brister i föräldrars sätt att uppfostra och ge sina barn en kärleksfull 

uppväxt är en känslig fråga att prata om, men om man inte agerar och bryter ett sådant negativt 
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mönster i tid så kommer kanske också samhället i längden att må allt sämre. Risken finns att 

utvecklingen kommer styras mot bl. a. en allt större tillit till läkemedel och kanske därmed i 

förlängningen föräldrars förlust av sitt eget ansvar för sina barns utveckling och hälsa.  

    Vi vill med denna studie tillföra ytterligare en röst som med vill bredda den nuvarande debatten 

kring hur man ska betrakta ADHD. Vi ställer oss till den på många håll allmänna åsikten att det 

troligtvis finns flera orsaker till varför man får ADHD, men vi anser att det behövs mer forskning på 

just relationen ADHD-anknytning/uppväxtförhållanden. Vi förslår därför att fler liknande studier 

görs, med syftet att belysa anknytning som en sannolik förklaring till ADHD.  
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Bilaga 1. Instruktioner till testningen 

Kära Deltagare! 

 

Du kommer nu att få genomföra testet ASQ, som avser att mäta mönster i anknytning. Testet 

kommer att ta ca 15 min i anspråk. Testet är helt frivilligt! Du som deltagare är anonym och ditt 

namn kommer endast att vara känt av oss forskningsledare och våra handledare och kommer aldrig 

att lämnas ut till någon annan.   

 

Hur går det till? 

Testet är bifogat med e-post som en bifogad fil. Du sparar det på din dator och sedan, efter att du 

har fyllt i det så sparar du det igen och skickar tillbaka det via e-post till oss. Enkelt och smidigt! 

 

Bara följ instruktionerna nedan: 

 

1. Hämta filen från e-post-dokumentet genom att högerklicka ”spara 

på skrivbord” eller genom att dubbelklicka på filen och ”spara som” 

på ditt skrivbord. 

 

2. Öppna testet och svara på frågealternativen. Detta gör du genom 

att skriva ett kryss till vänster om svarsrutan (vid användning av 

OpenOffice kan svarsrutorna se lite ”egendomliga” ut, men du sätter 

bara ditt kryss till vänster om rutan). 

 

3. När du är klar och har svarat på alla frågor så klickar du på spara, 

så är ditt formulär sparat.  
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4. Skicka sedan tillbaka testet till oss genom att bifoga det med ett 

mail (välj ”bifoga fil” och lägga till den sparade filen från 

skrivbordet). 

 

 

Nu är du klar! Om ett tag så kommer du att som tack för din insats få ta del av vår uppsats samt 

en enklare sammanfattning om uppsatsens resultat, alltså vad studien har behandlat och kommit 

fram till. Tack för din medverkan, utan dig hade inte undersökningen kunnat genomföras! 

 

Har du några ytterligare frågor eller är det något som är oklart med undersökningen eller 

genomförandet av testet så är det bara att höra av sig via e-post så återkommer vi snarast. 

 

Återigen, ett stort tack! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jakob Forsell och John Beers 
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Bilaga 2. Annons för undersökningen 

Vill du vara med i vår undersökning? Vi söker dig som har diagnosen AD/HD och är över 18 år 

 

Idag diskuteras det mycket kring diagnosen AD/HD. Det finns forskare som börjar tala om att 

uppväxten, och i synnerhet relationen till föräldrar (anknytningen) kan spela en roll för utvecklandet 

av de symtom som vi idag kallar för ADHD. Detta vill vi undersöka i en jämförelse i anknytning 

mellan människor med AD/HD och människor utan diagnosen. 

 

Hur går undersökningen till? 

Undersökningen består av ett test, som tar ca 15 min att genomföra. I gengäld får du ta del av 

uppsatsen och resultatet 

 

Anknytning 

Anknytningsteori är en psykologisk teori kring vårt sätt att relatera till andra människor på.  

Anknytning antas uppstå i samspel med våra föräldrar eller vårdnadsgivare under de första åren av 

vår uppväxt. 

 

Vilka är vi? 

Vi är två studenter, John Beers och Jakob Forsell som läser vårt sista år på Psykologprogrammet i 

Örebro och i vår kommer vi skriva vår avslutningsuppsats. 

 

För att anmäla sig till undersökningen eller för ytterligare frågor, skicka ett mail till oss till på: 

jakobforsell@gmail.com 

mailto:jakobforsell@gmail.com
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Bilaga 3. ASQ:s anknytningsmönster/stilar 

De olika mönstrarna ser ut enligt följande: 

Distans 

Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser an anknytningsstil där nära mellanmänskliga 

kontakter ger upphov till ångest och obehag. En person med detta anknytningsbeteende skyddar sig 

mot upplevelser av sårbarhet genom att inte knyta an utan håller distans till andra människor.  

Sakorientering 

Otrygg och avståndstagande anknytning. Avser en anknytningsstil där oberoende från andra 

framhävs. Inriktning på personliga prestationer snarare än mellanmänskliga relationer.  

Tillit 

Trygg anknytning. Avser en anknytningsstil som utmärks av ett tryggt och tillitsfullt förhållande till 

sig själv och till andra. Förmåga att knyta an och separera utan att blir alltför ångestfylld.  

Bifallsbehov 

Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som domineras av ett ängsligt behov av 

andras gillande och acceptans.  

Relationsfixerad 

Otrygg och ängslig anknytning. Avser en anknytningsstil som utgörs av ett ängsligt och 

överinvolverat närmande till andra för att fylla behov av tillhörighet och trygghet.  

(Manual till den svenska versionen ASQ, Tengström & Håkanson, 1997) 
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Namn 

 

Ålder  Kvinna  Man   Datum 

 

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

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

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

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

känner som är det viktiga. 
 

Obs! Sätt endast ett kryss på varje rad! 
 

1 

I stort sett är jag en person 

som är värd att lära känna. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

2 

Jag är lättare att lära känna än 

de flesta andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

3 

Jag känner mig säker på att 

andra kommer att finnas till 

hands för mig när jag behöver 

dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      

 

4 

Jag litar hellre på mig själv än 

till andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

5 

Jag föredrar att hålla mig för 

mig själv. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

6 

Att be om hjälp är att medge 

att man är misslyckad. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

7 

Människors värde bör 

bedömas utifrån vad de 

åstadkommer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

8 

Att åstadkomma saker är 

viktigare än att bygga upp 

relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

9 

Att göra sitt bästa är viktigare 

än att komma överens med 

andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

10 

Om det är något du skall göra 

bör du göra det även om någon 

blir sårad. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

11 
Det är viktigt för mig att vara 

omtyckt. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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12 

Det är viktigt för mig att 

undvika att göra saker som 

andra inte skulle gilla. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

13 

Jag tycker att det är svårt att 

fatta beslut när jag inte vet vad 

andra tycker. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

14 

Mina relationer till andra är 

oftast ytliga. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

15 

Ibland tycker jag att jag inte 

duger någonting till. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

16 

Jag tycker det är svårt att lita 

på andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

17 

Jag tycker det är jobbigt att 

vara beroende av andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

18 

Jag upplever att andra inte vill 

komma så nära mig som jag 

skulle vilja ha dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

19 

Jag har ganska lätt att komma 

nära andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

20 

Jag tycker att det är lätt att lita 

på andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

21 

Det känns bra för mig att vara 

beroende av andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

22 

Jag oroar mig för att andra 

inte skall bry sig lika mycket 

om mig som jag bryr mig om 

dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

23 

Jag oroar mig för att 

människor skall komma mig 

för nära. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

24 

Jag oroar mig för att jag inte 

skall vara lika bra som andra 

människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

25 
Jag har blandade känslor inför 

närhet till andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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26 

Samtidigt som jag vill komma 

andra nära så känner jag 

obehag inför det. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

27 

Jag undrar varför människor 

skulle vilja engagera sig i mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

28 

Det är mycket viktigt för mig 

att ha en nära relation. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

29 

Jag oroar mig mycket över 

mina relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

30 

Jag undrar hur jag skulle klara 

mig utan någon som älskar 

mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

31 

Jag känner mig trygg i min 

kontakt med andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

32 

Jag känner mig ofta utanför 

eller ensam. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

33 

Jag oroar mig ofta för att jag 

inte riktigt passar in bland 

andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

34 

Andra människor har sina 

problem så jag besvärar dem 

inte med mina. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

35 

När jag pratar om mina 

problem med andra känner jag 

mig för det mesta skamsen 

eller dum.  

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      

 

36 

Jag är för upptagen med annat 

för att lägga alltför mycket tid 

på relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

37 

Om det är något som 

bekymrar mig så märker 

andra oftast det och bryr sig 

om mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      

 

38 

Jag är säker på att andra 

människor kommer tycka om 

och respektera mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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39 

Jag blir orolig om andra inte 

finns till hands när jag behöver 

dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

40 

Andra människor gör mig ofta 

besviken. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 


