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Hur personlighet och attribut påverkar arbetsprestation har länge 
varit ett aktuellt forskningsområde inom organisationspsykologin. Vi 
presenterar i vår studie Anknytningsteori, samt hur anknytningsstilar 
och beteenden kan kopplas till arbetsrelaterade situationer och 
problem. Anknytningsteorin försöker förklara människors 
interpersonella relationstendenser. Med hjälp av mätinstrumentet 
Attachment Style Questionnaire (ASQ) undersöker vi poliser (n=50) 
och sjuksköterskors (n=83) anknytningsstil för att ge grund för våra 
hypoteser om yrkesdoktrinens påverkan på fördelningen av 
anknytningsstilar. Statistiskt säkerställda skillnader existerar 
grupperna emellan vad gällande anknytningsbeteende där poliser 
uppmäter högre värden på målinriktade delskalor och sjuksköterskor 
högre på relationsbaserade.  Sammantaget existerar en skillnad vad 
gällande den interpersonella personlighetskaraktären 
yrkesdoktrinerna emellan. 
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Abstract 

 
How personality and personal attributes affects workplace 
performance has long been a hot topic in organizational psychology. 
We introduce attachment theory in our study and how different 
attachment styles and behaviors can be associated to different 
situations and difficulties related to the workplace. The main goal in 
attachment theory is to explain the interpersonal relationship 
tendencies. With the instrument Attachment Style Questionnaire 
(ASQ) we examine police (n=50) and nurses (n=83) attachment styles 
in order to detect whether the line of work affects the distribution of 
attachment styles. Statistically significant results were found between 
the two groups where the police measured higher in the subscales 
related to goal orientation, and the nurses scored higher in the 
subscales related to relationship and approval. There is a significant 
difference related to the interpersonal personality characteristics 
between the two occupations. 
 
Keywords: Attachment, Police, Nurse. 
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Poliser och sjuksköterskors anknytningsstil: Skillnader och likheter 

Att analysera människors arbetsprestation, ledarskaps och arbetsattityder i relation till 

personlighet är ingenting nytt, utan ett relativt välutforskat område. Dessa större rapporter och 

utvärderingar har dock en gemensam nämnare. Ingen av dessa har i någon utsträckning tagit 

hänsyn till eller väckt frågan om anknytning kan vara med och påverka utfallet för 

ovanstående arbetsrelaterade faktorer. Anknytningsteori har dock på senare år vunnit mark 

inom personlighetspsykologin kopplad till arbetsplats. Det traditionellt vanligaste sättet att 

analysera och akademiskt undersöka hur människor fungerar på arbetsplatser i relation till 

personlighetspsykologi är att mäta dennes personlighetsdrag. Detta även fast anknytningsteori 

visat sig ha signifikant bättre prediktiv effekt än instrument som mäter personlighetsdrag 

(Harms, 2011). Hur våra interpersonella relationer fungerar och manifesteras har en koppling 

till hur våra tillgängliga mentala resurser ser ut. Hur vi fungerar och hanterar situationer på 

våra arbetsplatser kan kopplas till vår anknytningsstil och anknytningsbeteende (Littman-

Ovadia, Oren & Lavy, 2013). Den organisationspsykologiska forskningen och hur olika 

yrkesdoktriner påverkas av medarbetarnas olika anknytning är idag bristfällig och kräver en 

utökad empirisk stomme (Harms, 2011). Vår studie ämnar undersöka anknytningsstilar inom 

polis- och sjuksköterskeyrket. Båda yrkena är en viktig del av samhället, då vård och ordning 

är två av samhällsstrukturens grundfundament. Vi ställer oss således frågan: hur ser 

fördelningen av anknytning ut inom polis- och sjuksköterskeyrket, samt vad kan detta 

egentligen få för konsekvenser?  

Vår teoretiska stomme utgörs av anknytningsteorin. Teorin är ett försök till att förklara 

den primära process som gör oss benägna att söka närhet och kontakt med en specifikt utvald 

individ vid situationer av stress och påfrestning i livet. Vidare försöker teorin ge förklaring till 

hur detta beteende grundar sig i barndomen, samt hur anknytningen ger sig i uttryck i olika 

anknytningsstilar, beteenden och tendenser.  Bärande inom teorin är anknytningsbeteendet 
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och inre arbetsmodeller kopplade till olika anknytningsstilar. Med anknytningsbeteende 

menar Bowlby (1994) alla former av beteende en individ yttrar för att upprätta eller 

vidmakthålla någon form av närhet till en närstående person som individen tycker sig hantera 

världen på ett adekvat sätt. 

 Inom anknytningsteorin talar Bowlby (1969) om betydelsen av inre arbetsmodeller. 

Detta sker genom interaktionen och handlandet av modern och fadern, men är även 

kompletterat av uppfattningen och utvecklandet av självet. Genom interaktionen med dessa 

parter, samt beroende på interaktionens karaktär så skapar barnet kognitiva strukturer som 

ligger till grund för vederbörandes inre arbetsmodeller som i sin tur lägger grunden för 

anknytningsbeteendet. 

En adaptiv inre arbetsmodell kännetecknas av balans i relationen mellan de inre 

modellerna och den faktiska verkliga situationen och en maladaptiv inre arbetsmodell 

representeras av en tydlig diskrepans mellan arbetsmodellen och verkligheten. Detta medför 

en större stress på personer som är otryggt anknutna på grund av de maladaptiva inre 

arbetsmodeller, gentemot de som är tryggt anknutna med mer adaptiva arbetsmodeller (Main, 

Kaplan & Cassidy, 1985). 

Våra inre arbetsmodeller är relativt stabila (Bowlby, 1994). Detta innebär att det vid 

trauman eller förändringar i vår miljö tar lång tid för modellerna att förändras eller korrigeras. 

I vissa fall förblir modellen den samma, vilket resulterar i att det inre kognitiva schemat ter 

sig inadekvat eller missvisande i relation till omgivningen. Det finns kopplingar mellan dessa 

dysfunktionella arbetsmodeller och psykiska påfrestningar, samt de otrygga 

anknytningsbeteendena (Bowlby, 1994). Att sätta upp och sträva mot mål är ett mänskligt 

fenomen som även det är beroende av dessa inre arbetsmodeller och är en viktig del i 

utforskningsprocessen, samt de anknytningstendenser vi påvisar i vuxen ålder. Detta då de 
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inre arbetsmodellerna lägger grund för hur vi ser på vår omgivning samt de relationer vi har 

(Bowlby, 1994). 

En avgörande del i vilken anknytningsstil en individ utvecklar är huruvida individen 

upplever sin primära anknytningsperson som en trygg bas eller inte. Med trygg bas menar 

Bowlby (1994) att barnet eller tonåringen finner en trygghet och ett lugn i sin 

anknytningsperson, vilket i sig får dem att aktivt våga utforska och undersöka världen. Barn 

och tonåringar som haft denna trygga bas och som blivit uppmuntrade av sin primära 

anknytningsperson till självständighet är generellt mer emotionellt stabila och bättre på att se 

och utnyttja möjligheter (Bowlby, 1994). 

Ainsworth, Blehar, Waters & Wall (1978) vidareutvecklade anknytingsteorin till 

konkreta anknytningsmönster med hjälp av deras studie Strange situation behavior. 

Ainsworth och hennes kollegor fann att anknytningsbeteendet framför allt manifesterade sig i 

kategorierna trygg anknytning, ängslig motvillig anknytning samt ängslig undvikande 

anknytning.  

Utifrån Ainsworth et.al (1978) och Bowlby (1969) presenteras en ny modell för 

vuxnas anknytning med de fyra anknytningsstilarna, trygg, ambivalent, ängslig och 

distanserad (Bartholomew & Horowtiz, 1991).  Den nya modellen baseras på människors syn 

på sig själv och andra. En positiv syn på självet och andra ger en trygg anknytningsstil, vidare 

definierad som en känsla av värde och tillit till andra människor. Personer med en trygg 

anknytning uppmäter även i större grad mer balanserade interpersonella personlighetsdrag 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Med interpersonella personlighetsdrag menas hur 

individen upplevs i relation till kontroll, social dominans, känslomässig distansering, 

introverthet, självförtroende, tillmötesgående, omvårdande och uppmärksamhet.  De otrygga 

anknytningsstilarna har inte samma balans, då en blandning mellan höga och låga värden 

uppmäts. En ambivalent anknytningsstil innebär en negativ syn på självet och en positiv syn 
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på andra, vilket ger sig i uttryck att sträva efter andra människors acceptans för att bekräfta 

självets duglighet. Ängsliga har både en negativ bild av självet och andra, de skyddar sig 

själva från besvikelse genom att undvika närhet till människor.  Distanserade har en positiv 

självbild och negativ mot andra, även här undviks nära relationer för att skydda självet. 

Kombinationen av hur man ser på sig själv och andra utgör således anknytningsstilen i vuxnas 

relationer (Bartholomew & Horowtiz, 1991).  

Fördelningen av anknytningsstilar i vuxen ålder har presenterats i tidigare studier där 

56 % hade en trygg anknytningsstil, 20 % ängslig/ambivalent och 23 % undvikande (Hazan & 

Shaver, 1987). 

Människor anknytningsstil kan relateras till arbetsprestation. Med en litterär 

granskning urskiljer Blustein, Prexioso och Schultheiss (1995)  ett samband mellan 

anknytningsteori och karriärutveckling. Individer med trygga anknytningsmönster har inre 

arbetsmodeller som ger känslan av trygghet, då kan de med trygghet utforska yrkeslivet och 

vidareutbildning. Vidare erhålls en bättre förmåga att förbinda sig till och välja yrke, mer 

funktionella relationer på arbetsplatsen och kapaciteten att behärska arbetet till följd av att 

vara flexibel i olika situationer och känna sig belåten. Utifrån teorier om anknytning och 

karriärutveckling föreslås det att med en trygg anknytning bemöter du karriären adaptivt och 

effektivt (Blustein et. al., 1995). 

Forskning stödjer att anknytningsstilen påverkar beteendet på arbetsplatsen, detta med 

hur man agerar och vilka sociala tendenser man uttrycker på arbetsplatsen (Hazan & Shaver, 

1990). Människor med en trygg anknytning är i högre grad nöjda med sitt jobb, kan hantera 

rädslor och misslyckanden relaterade till arbetssysslor samt upplever en lägre grad av rädsla 

inför social interaktion kopplat till arbetet. Människor med en ambivalent anknytningsstil vill 

arbeta med andra för att få bekräftelse i form av respekt och kärlek, när denna möjlighet finns 

arbetar de effektivt. Samtidigt oroar de sig för att arbetskollegor ska nedvärdera 
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arbetsprestationen och avvisa dem. Denna inre konflikt mellan att få bekräftelse och känslan 

av otillräcklighet leder till en försämrad arbetsprestation i form av lägre 

koncentrationsförmåga och produktivitet (Hazan & Shaver, 1990). Efter att de har fått 

berömmen som eftersträvas sänks arbetsprestationen och detta kan leda till ofullbordade 

projekt. Människor med en undvikande anknytningsstil fokuserar tvångsmässigt på arbetet för 

att undvika relationer, därför vill de arbeta självständigt. Detta kan resultera i en sämre hälsa, 

till följd av en känsla av nervositet som uppstår när de inte arbetar. Personer med trygg 

anknytning bemöter sin yrkesroll med ett högre självförtroende (Hazan & Shaver, 1990). 

Manifesteras människors anknytningsstil i val av yrke? Inom tidigare forskning har 

man funnit kopplingar mellan vårdyrket arbetsterapeut och en trygg anknytningsstil (Roney, 

Meredith & Strong, 2004; Meredith, Merson & Strongs, 2007).  Arbetsterapeuter, logopeder, 

läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster tillhör doktrinen vårdyrken som definieras genom 

arbetsuppgifterna preventiv vård, behandling, undersökning, omvårdnad, forskning och 

hälsoupplysning inom hälsa- och sjukvård (Nationalencyklopedin, u.å). En majoritet av trygga 

anknytningsstilar hittades hos studerande arbetsterapeuter i Queensland, samt att yrkets 

altruistiska egenskaper låg till grund för studenternas val av utbildning (Roney et.al., 2004).  

Det finns även skillnader mellan olika utbildningar, då människor med en trygg 

anknytningsstil i större utsträckning inriktar sig på arbetsterapeututbildningar än mot 

handelsutbildningar (Meredith et.al., 2007 ). Studien fann att 54,7 % av arbetsterapeuterna 

hade en trygg anknytningsstil, 5,7 % relationsfixerad, 17 % ängslig och 18,9 % distanserad. 

Yrken med en omvårdande inriktning, som arbetsterapeut, är tilltalande för människor med en 

trygg anknytning (Meredith et.al., 2007).  

 Anknytningsstilen påverkar människors förmåga att visa omsorg i relationer (Feeney 

& Collins, 2001). En trygg anknytning innebär större förmåga till omsorg, då en tryggt 

anknuten person kan karaktäriseras som hjälpsam, känslig och samarbetsvillig. De med en 
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undvikande anknytningsstil kan påvisa en större okänslighet och vara mindre stöttande, 

medan ängsligt anknutna istället kan tolkas som för tvångsmässigt involverade. 

Sammanfattningsvis leder de bristfälliga kunskaperna och motivationerna hos människor med 

en otrygg anknytningsstil till en sämre omvårdnad (Feeney & Collins, 2001). 

Att arbeta som sjuksköterska kan innehålla element av att visa omsorg. Det har gjorts 

ett fåtal studier om sjuksköterskors anknytning i relation till hälsa, där en trygg anknytning 

har bättre förutsättningar för en bättre hälsa (Simmons, Nelson & Quick, 2003; Falvo, Favara, 

Bernado, Boccato & Capozzo, 2012). Dock har det inte gjorts studier om anknytningsstilens 

påverkan på arbetsprestationen i Sverige.  

Det finns även empiriska brister gällande polisernas anknytningsstil och därför baserar 

vi vår forskning på polisernas värdegrund. Polisen (2013) arbetar och rekryterar personal i 

enlighet med deras värdegrund som bygger på engagemang, effektivitet och tillgänglighet. 

Polisen skall införliva en trygghet hos befolkningen, samt minska brottsligheten i samhället. 

Vidare skall polisen fokusera på resultat, samarbete och konstant utveckling, både som 

individer och organisation. De skall även i enlighet med värdegrunden vara hjälpsamma och 

stödjande (Polisen, 2013).  

Vidare menar vi att människors anknytningsstilar inom polis och sjuksköterskeyrket är 

ett område som inte är tillräckligt utforskat, detta konstateras eftersom vi endast har hittat ett 

fåtal studier. Det uppmanas till vidare forskning inom anknytning och yrke (Blustein et.al,, 

1995; Hazan & Shaver, 1990; Meredith et.al., 2007). Enligt vår kännedom finns det ingen 

forskning som har genomförts i Sverige där anknytningsstilar inom yrke undersöks. Vi 

förväntar oss utifrån den tidigare forskningen som berör potentiella problem med att vara 

otryggt anknuten (Bartholomew & Horowtiz, 1991; Blustein et. al., 1995; Feeney & Collins, 

2001; Hazan & Shaver, 1990), att det finns en disharmoni med att arbeta inom polisyrket, 

samt vårdyrken om man inte påvisar en trygg anknytningsstil. Detta i relation till hur de 
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otrygga anknytningsstilarna kan hamna i konflikt med de förväntningar som finns på dessa 

yrkesdoktriner.  

Vår studie ämnar undersöka anknytningsstilar hos poliser och studerande 

sjuksköterskor i Örebro, samt reflektera över konsekvenser detta kan resultera i för vardera 

yrkesdoktrin och samhället. För att besvara detta har vi tre frågeställningar: 1) Vilken 

anknytningsstil förekommer oftast bland en grupp poliser?; 2) Vilken anknytningsstil 

förekommer oftast bland en grupp studerande sjuksköterskor?; 3) Finns det en skillnad mellan 

poliser och sjuksköterskors uppmätta värden på delskalorna som utgör deras anknytningsstil? 

Vi valde sjuksköterskor för att replikera tidigare studier inom vårdyrken och testa 

detta i Sverige. Vi vill jämföra med poliser på grund av att även detta yrke har altruistiska 

egenskaper kopplat till att möta många människor, men skiljer sig fortfarande från 

sjuksköterskeyrket på grund av maktaspekter och yrkets ordningsuppehållande roll. Vi valde 

även dessa två yrken på grund av att de skiljer sig från yrken med ett vinstdrivande intresse, 

där människans välmående inte prioriteras på samma sätt. Tidigare forskning visar att 

människor med en trygg anknytning uppvisar mer omsorg (Feeney & Collins, 2001).  Vi 

menar att förmågan att visa omsorg är fördelaktigt som sjuksköterska, eftersom det ingår i 

deras primära arbetsuppgifter att bemöta många individer i behov av medicinsk hjälp. 

Vår första hypotes är att majoriteten av poliserna har en trygg anknytningsstil. Detta 

baserat på polisernas värdegrund och tidigare forskning, där yrkesrollen som polis kan främjas 

av en trygg anknytning. Nollhypotesen för denna hypotes blir således att mer än hälften av 

poliserna inte erhåller en trygg anknytningsstil. 

Vår andra hypotes är att majoriteten av sjuksköterskorna har en trygg anknytningsstil. 

Tidigare forskning visar att människor som arbetar inom vårdyrken i större utsträckning har 

en trygg anknytning (Meredith et.al., 2007; Roney et.al., 2004). Nollhypotesen till vår andra 

hypotes är att mer än hälften av sjuksköterskor inte har en trygg anknytningsstil. 
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Vår tredje hypotes är att fördelningen av en trygg anknytning förekommer med 

liknande frekvens, men att det finns skillnader gällande värderandet av personliga prestationer 

och mellanmänskliga relationer. Vi tror att poliser har högre värden i skalor relaterade till 

personliga prestationer på grund av arbetets karaktär, då de måste upprätthålla lagen genom 

maktutövning.  Sjuksköterskors yrke har inte samma maktutövande karaktär, utan fokus ligger 

på relationen till patienten. Nollhypotesen kopplad till vår tredje hypotes blir att den trygga 

anknytningsstilen inte förekommer med liknande frekvens, samt att det inte går att urskilja 

några skillnader mellan delskalorna gentemot respektive respondentgrupp. 

Vi använder den svenska versionen av det standardiserade mätinstrumentet 

Attachment Style Questionnaire (ASQ-sw). Med detta mätinstrument som grund ämnar vi 

samla in empiri för att besvara hur frekvensfördelningen ser ut inom de två yrkesdoktrinerna, 

samt huruvida det föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna.  

Metod 

Deltagare  

Yrkesverksamma poliser i Örebro och studerande sjuksköterskor vid Örebro 

Universitet deltog i vår enkätstudie. De rekryterades genom bekvämlighetsurval med hjälp av 

vår kontaktperson på polisen och lärare vid Örebro Universitet. Sammanlagt deltog 50 poliser 

med 3 bortfall på grund av ofullständiga enkäter. Detta utgör 9,1 % av Örebro kommuns 

poliskår. Urvalet består av 21 kvinnor (42 %), 28 män (56 %) och 1 (2 %) utan angivet kön.  

Åldrarna varierade mellan 27-63 (M= 34,79, SD=6,74), med två respondenter utan angiven 

ålder. 

Sjuksköterskor i slutet av utbildningen vid Örebro Universitet erbjöds att delta.  83 

sjuksköterskor deltog, varav 5 bortfall. Detta utgör 44 % av termin fyra och sex, sammantaget 

16 % av hela sjuksköterskeprogrammet. Könsfördelningen 75 kvinnor (90,4 %), och 4 män 
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(4,8 %), samt 4 (4,8 %) som ej angav kön.  Åldrarna varierade mellan 21 och 44 år (M= 

25,25, SD=4,64), varav 4 bortfall utan angiven ålder.   

Mätinstrument 

Attachment Style Questionaire. Baserat på de fyra anknytningsstilarna utvecklades 

mätinstrumentet Attachment Style Questionnaire (ASQ), som mäter respondentens 

interpersonella anknytning (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994).   Instrumentet är en breddning 

av tidigare instrument som i större grad kan upptäcka individuella skillnader och kan 

genomföras av alla oavsett erfarenheter av relationer i form av ett självskattningsformulär 

med fem delskalor. Vi använde den bearbetade och översatta modellen av ASQ (vidare 

hänvisad till som ASQ-sw), som översattes av Tengström och Håkanson (1996).  ASQ-sw är 

ett självskattningsformulär, vilket innebär att respondenterna själva fyller i hur de upplever, 

samt känner inför de frågorna som ställs i enkäten. Enkäten består av 40 olika items som 

respondenten tar ställning till på en sexgradig likert-skala som varierar från 1 som motsvarar 

”fullständigt oense” till 6 som motsvarar ”instämmer fullständigt”. Instrumentets item 

skalindexeras in i fem underkategorier som är: distans, sakorietering, tillit, bifallsbehov och 

relationsfixering (Tengström & Håkansson, 1996). För en överblick av instrumentets samtliga 

items, se Bilaga 1. 

Delskalan distans innehåller tio items, som framför allt mäter respondenternas 

attityder till andra (Tengström & Håkansson, 1996). Tre exempel på frågor är ”Jag litar hellre 

på mig själv än till andra människor”, ”Jag föredrar att hålla mig för mig själv” och ”Jag oroar 

mig för att andra människor skall komma mig för nära”. Vår studie uppmätte Cronbach’s alfa 

.82 för skalan distans.  

Sakorientering mäter attityder till andra och huruvida man prioriterar prestation över 

relationer med 7 items (Tengström & Håkansson, 1996). Till exempel ”Att be om hjälp är att 

medge att man är misslyckad”, ”Om det är något du skall göra bör du göra det även om någon 
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blir sårad” och ”Människors värde bör bedömas utifrån vad de åstadkommer”. Vår 

Cronbach’s alfa för delskalan är .60. 

Delskalan tillit innehåller 8 items, samt mäter attityder till självet och andra 

(Tengström & Håkansson, 1996). Exempel på items är ”Jag känner mig säker på att andra 

kommer att finnas till hands när jag behöver dem”, ”Jag känner mig trygg i min kontakt med 

andra” och ”I stort sett är jag en person som är värd att lära känna”. Vi uppmätte .70 i 

Cronbach’s alfa.  

Bifallsbehov har 7 items, som mäter attityder relaterat till sig själv och självets behov 

av andra människors godkännande och uppskattning (Tengström & Håkansson, 1996). 

Exempel på frågor är ”Det är viktigt för mig att vara omtyckt”, ”Jag tycker att det är svårt att 

fatta beslut när jag inte vet vad andra tycker” och ”Jag oroar mig för att jag inte skall vara lika 

bra som andra människor”. Vi uppmätte .75 i Cronbach’s alfa.  

Relationsfixering mäter attityder till sig själv beträffar oro och en tvångsmässig 

fixering vid andras närhet (Tengström & Håkansson, 1996). Delskalan innefattar 8 items. 

Exempel på frågor är ”Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja 

ha dem”, ”Jag känner mig ofta utanför eller ensam” och ”Jag undrar hur jag skulle klara mig 

utan någon som älskar mig”. Vår Cronbach’s alfa för denna delskala är .75.  

Utifrån dessa fem delskalors inbördes relation görs sedan en tolkning av personens 

anknytningsstil, som tolkas utifrån ett linjediagram (Tengström & Håkansson, 1996). 

Delskalorna utgör tillsammans individens anknytningsstil som benämns som trygg, 

distanserad, ängslig eller ambivalent. Tillit är vågdelaren som avgör om individen har en 

trygg eller otrygg anknytning, där en trygg anknytning måste ha ett värde över fyra. Om 

delskalorna varierar kring samma medelvärde kan inte anknytningsstilen utläsas, detta kallas 

för en perserverande svarsstil.  

Procedur 
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Med hjälp av vår handledare fick vi tillgång till allt ASQ material, däribland enkäten 

och tolkningsmanualen. Lärare vid Örebro Universitet och en kontaktperson inom polisen 

kontaktades, då vi bestämde insamlingstillfälle.  

Respondentgruppen som bestod av poliser i Örebro län fick vår enkät utdelad av vår 

kontaktperson på polisen, vid två insamlingstillfällen. Dessa poliser fick chansen att fylla i 

enkäten under arbetstid på arbetsplatsen och under rasten på ett stort möte. Det blev två 

tillfällen på grund av ett bristfälligt empiriskt underlag vid första insamlingen. Vi hade tyvärr 

inte möjlighet att närvara på grund av tidsbristen på mötet och det faktum att poliserna sällan 

träffas i grupp. Deltagarna fick ett försättsblad med de forskningsetiska principerna och 

kontaktuppgifter, samt att vår kontaktperson informerade om studien efter att vi som 

ansvariga för studien har förklarat etiska aspekter och hur enkäten fungerar.  

Respondentgruppen som bestod av sjuksköterskor kontaktades med hjälp av ansvariga 

lärare. De fick samma information om enkäten och etiska principer som poliserna. Vi 

presenterade vår studie och gav studenterna möjligheten att fylla i enkäterna efter deras 

lektionstillfälle. Även detta genomfördes vid två separata tillfällen för att öka det empiriska 

underlaget.  

Efter insamlingen av enkäterna sammanställde vi och analyserade materialet i 

datorprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

Statistiska analyser 

En deskriptiv analys i SPSS genomfördes för att se fördelningen av trygg-, respektive 

otrygganknytning i de två respondentgrupperna. Därefter genomfördes fem separata 

ANCOVA för att urskilja signifikanta skillnader i gruppernas medelvärde på de fem 

delskalorna i mätinstrumentet ASQ, samt kontrollera för variabeln kön. ANCOVA användes 

för att den som statistisk analys ger oss möjlighet att jämföra två gruppers medelvärden och 

samtidigt kontrollera för en ovidkommande variabel. ANCOVA ger oss därför svar på frågan 
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om det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. Den oberoende variabeln var 

utbildning och kön angavs som ovidkommande variabel. Den beroende variabeln varierade 

mellan distans, sakorientering, tillit, bifallsbehov och relationsfixering. Vi valde att 

kontrollera för kön på grund av att könsskillnader i de fem delskalorna har upptäcks i tidigare 

forskning, där män fick högre resultat i sakorientering, medan kvinnor fick högre resultat i 

bifallsbehov och relationsfixering (Fossati, Feeney, Donini, Novella, Bagnato, Acquarini & 

Maffei, 2003; Feeney et.al., 1994). 

Resultat 

Polisers anknytningsstil 

I våra deskriptiva analyser rapporterade poliserna en trygg anknytningsstil. 42 poliser 

(84 %) har en trygg anknytningsstil och 5 (10 %) har en preserverad svarsstil. Resterande 6 % 

utgörs av bortfall. I urvalet har 16 kvinnor (38 %) och 25 män (59 %) en trygg 

anknytningsstil. Alla fullständiga enkäter påvisar att poliserna i större utsträckning har en 

trygg anknytningsstil. 

Detta resultat bekräftar vår första alternativa hypotes, att mer än hälften av poliserna 

har en trygg anknytningsstil. Samtidigt förkastas vår första nollhypotes.  

Sjuksköterskors anknytningsstil 

Deskriptiva analyser genomfördes och visade sjuksköterskornas frekvens av 

anknytningsstil. 66 sjuksköterskor (79,5%) har en trygg anknytning, 2 (2,4 %) distanserad, 3 

(3,6 %) ängslig, 3( 3,6 %) ambivalent och 4 (4,8 %) med en perserverande svarsstil. Utav 

dessa 66 sjuksköterskor har 2 män (3 %) och 61 kvinnor (92,4 %)  en trygg anknytningsstil. 

Resterande anknytningsstilar utgörs endast av kvinnor. För att förtydliga könsfördelningen av 

sjuksköterskornas anknytningsstil se Tabell 1. Sammanfattningsvis rapporterade 

sjuksköterskor vid Örebro universitet i större utsträckning en trygg anknytning. 

Tabell 1 
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Det enskilda könets frekvens och procent på varje anknytningsstil.  

Not. Perserverande svarsstil är ingen anknytning, utan otolkbara resultat till följd av att alla 
delskalorna kretsar kring samma medelvärd. Procenten representerar alla deltagare utifrån 
könstillhörigheten och inte alla sjuksköterskor sammantaget.  

 

Resultatet bekräftar vår andra hypotes, att mer än hälften av sjuksköterskorna har en 

trygg anknytningsstil. Samtidigt förkastas vår andra nollhypotes.  

Skillnader i anknytningsstil 

Vi var intresserade av att undersöka om det förekom signifikanta skillnader mellan 

poliser och sjuksköterskor på mätinstrumentets fem delskalor. Kön fanns med som 

kontrollvariabel i samtliga analyser. Av de fem ANCOVA vi utförde, fann vi tre signifikanta 

huvudeffekter. Dessa återfanns i skalorna sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering. 

Vad gällande skalorna tillit, samt distans så uppmättes icke signifikanta resultat. Den 

signifikanta huvudeffekten i delskalan sakorientering som innebär att man prioriterar 

prestationer över relationer, F (1,119)=6,239,p<.05, visar att poliser (M=2,6444, SD=.58210) 

erhåller ett statiskt påvisbart högre värde än vad sjuksköterskorna (M=2,1314, SD=.65160) 

erhöll. Kön påvisade ingen signifikant effekt när det kommer till skalan sakorientering. 

Bifallsbehov, som avser behovet av andras gillande och acceptans uppmätte även en 

signifikant huvudeffekt, F (1,121)=5,600, p<.05, sjuksköterskorna (M=3,1725, SD=.83213) 

Anknytning Kvinna Man 

Trygg 61 (81, 3 %) 2 (50 %) 

Distanserad 2 (2,7 %) - 

Ängslig 3 (4 %) - 

Ambivalent 2 (2,7) - 

Perserverande svarsstil 4 (5,3 %) - 

Bortfall 3 (4%) 2 (50 %) 

Summa 75 (100 %) 4 (100 %) 
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hade statistiskt påvisbart högre värde än poliserna (M=2,6657, SD=.70445) vad gällande 

deras bifallsbehov. Kön uppvisade ingen signifikant effekt gentemot delskalan bifallsbehov. 

Vi fann även en signifikant huvudeffekt vad gällande delskalan relationsfixering, F 

(1,121)=7,468, p<.05, sjuksköterskorna (M=3,3558, SD=.77215) uppmätte ett högre värde än 

poliserna (M=2,8668, SD=.65426) på delskalan relationsfixering. Detta betyder att 

sjuksköterskorna oftare tenderar att överkompensera med närhet för att uppfylla behovet av 

tillhörighet och trygghet. Vid detta test kontrollerades även här för kön, som inte visade sig ha 

någon signifikant påverkan på testets resultat. För samtliga uppmätta värden på delskalorna, 

se Tabell 2.  

Tabell 2 

Samtliga uppmätta ANCOVA värden av delskalorna distans, sakorientering, tillit, 

bifallsbehov och relationsfixering i relation till utbildning, med kontroll för variabeln kön. 

Delskala Variabel df F 

Distans Kön 

Utbildning 

1 

1 

,900 

,569 

Sakorientering Kön 

Utbildning 

1 

1 

,902 

2,417* 

Tillit Kön 

Utbildning 

1 

1 

,033 

,014 

Bifallsbehov Kön 

Utbildning 

1 

1 

,596 

3,475* 

Relationsfixering 

 

Kön 

Utbildning 

1 

1 

,048 

4,021** 

Not. * p < 0,05, ** p < 0,01, Kön utgörs av en dikotom variabel med lägena 1: Man, samt 2: 
Kvinna, Utbildning utgörs av en dikotom variabel med lägena 1: Sjuksköterska och 2: Polis. 
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Dessa resultat bekräftar vår tredje hypotes, att en trygg anknytningsstil förekommer 

med liknande frekvens och att det finns skillnad i sakorientering mellan grupperna. Vår tredje 

nollhypotes kan inte helt förkastas, eftersom att det inte finns skillnader mellan tillit och 

distans, men det finns skillnader mellan sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering.  

Sammantaget är poliser mer sakorienterade än sjuksköterskor, med andra ord har 

poliser större tendens att värdera prestation över relationer. Sjuksköterskorna är istället mer 

relationsfixerade och har större bifallsbehov än poliserna. Detta med en större fixering av 

närhet och behov av uppskattning. Eftersom både sjuksköterskor och poliser i större 

utsträckning har en trygg anknytning varierar dessa värden inom rimliga gränser. Vi fann inga 

extremer som skulle kunna påverka arbetslivet signifikant. Dock har sjuksköterskorna 

uppmätt högre standardavvikelse på samtliga signifikanta delskalor, vilket innebär att 

individer i gruppen sjuksköterskor varierat i större utsträckning från medelvärdet och därmed 

har uppmätt mer extrema värden på relationsfixering och bifallsbehov. Notera att delskalorna 

tillsammans utgör anknytningsstilen.  

Diskussion 

Målet med denna studie var att bredda tidigare forskning genom att undersöka 

anknytningsstilar inom olika yrkesdoktriner. Vi valde poliser och sjuksköterskor för att se om 

de tidigare studierna som utförts är replikerbara i Sverige, samt för att båda yrkena spelar en 

viktig roll i samhället. Mer än hälften av respondentgrupperna rapporterade en trygg 

anknytning och vi fann signifikanta skillnader mellan delskalorna sakorientering, bifallsbehov 

och relationsfixering mellan de olika yrkena. Detta betyder att poliserna rapporterade högre 

värden gällande deras prioritering av personliga prestationer gentemot mellanmänskliga 

relationer och sjuksköterskorna rapporterade högre värden vad gällande bekräftelse och 

acceptans av andra, samt kompensation av närhet för att fylla behovet av trygghet och 

tillhörighet. 
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Av poliserna i Örebro hade 84 % en trygg anknytningsstil. Värt att notera är dock att 

de resterande 16 % inte utgjordes av andra anknytningsstilar, utan bestod endast av bortfall 

samt icke reliabla svarsmönster i enkäten och det var därför dessa valdes bort. Rent 

spekulativt är det därför möjligt att samtliga respondenter i gruppen som utgjordes av poliser 

innehar en trygg anknytning. Detta pekar på att poliserna har goda förutsättningar att klara av 

sina arbetsuppgifter, som innebär mycket nära kontakt med människor och krissituationer. 

Sjuksköterskorna uppvisar också en hög procentsats med en trygg anknytningsstil, 79,5 %. 

Detta är fördelaktigt eftersom de med en trygg anknytningsstil har en större förmåga att visa 

omsorg (Feeney & Collins, 2001). Dock har 9,6 % av sjuksköterskorna en otrygg 

anknytningsstil, vilket kan vara problematiskt om dessa anknytningsbeteenden manifesteras 

på arbetsplatsen. Att söka bekräftelse av andra människor har både positiva och negativa 

effekter. Som otryggt anknuten finns det en möjlighet att sjuksköterskan prioriterar sitt egna 

bekräftelsebehov framför patienternas behov vilket är att kategorisera som en negativ aspekt. 

En otryggt anknuten individ kan vara kall och socialt isolerad (Hazan & Shaver, 1990) och 

dessa beteenden kan manifesteras när en otryggt anknuten sjuksköterska bemöter patienter i 

behov av vård och omsorg. I relation till ovanstående finns det en risk att sjuksköterskor med 

otrygg anknytning inte utföra sitt yrke till samma professionella grad som de med en trygg 

anknytning. Detta på grund av vilka krav som ställs på själva yrkesutförandet. 

Sammanfattningsvis är det fördelaktigt med en trygg anknytning som sjuksköterska och polis, 

på grund av personernas beteende som leder till att arbetsuppgifterna utförs lämpligt och 

professionellt. De med otrygg anknytning kan behöva mer stöd på arbetsplatsen, men att vara 

otryggt anknuten behöver inte innebära att arbetet blir ogenomförbart, utan att det kan krävas 

mer av personen i fråga att utöva själva yrket. Även om den tidigare forskningen pekar på att 

tryggt anknutna har bättre förutsättning för att klara av yrket, så kan skillnaden vara 

marginell. 
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De fördelar med en trygg anknytningsstil som tidigare forskning framhäver är till 

exempel fungerande arbetsrelationer och flexibilitet (Blustein et.al., 1995), en adaptiv 

hantering av rädslor och misslyckande (Hazan & Shaver, 1990) och en bättre hälsa (Simmons, 

Nelson & Quick, 2003). Vi ser i vårt resultat att en överhängande majoritet av både poliserna 

samt sjuksköterskorna innehar en trygg anknytning. I enlighet med tidigare forskning menar 

vi att detta är en fördel när det kommer till polis- samt sjuksköterskeyrket. Båda dessa 

yrkesdoktriner har en viktig del i samhället då den ena är central för omvårdnad av 

befolkningen och den andra för ordning inom alla samhällsstrukturer. Om personalen inom 

dessa yrken inte har fungerande arbetsrelationer, är flexibla, samt hanterar misslyckande och 

rädslor på ett produktivt sätt så kan detta få negativa konsekvenser för samhället i stort.  En 

trygg anknytning är viktig för alla yrken i samhället, men vi menar att det blir ännu viktigare 

när yrkesprofilerna har en rent samhällsuppbyggande roll så som vi anser att sjuksköterskor 

och poliser har. Rent hypotetiskt skulle detta kunna påverka kvaliteten inom vården samt 

polisstyrkan. 

Vidare jämfördes polisernas och sjuksköterskornas värden på de fem delskalorna som 

utgör anknytningsstilen. Poliserna har signifikant högre värden på sakorientering och 

sjuksköterskorna har signifikant högre värden på bifallsbehov och relationsfixering. Dessa 

resultat förväntade vi oss att finna redan innan vi började studien och våra hypoteser angående 

detta visade sig således vara sanna. Vi tror att det beror på yrkesrollen, samt de yrkeskrav som 

ställs på poliser gentemot sjuksköterskor. Poliser har en fördel av att vara mer stabila och 

bestämda när de möter människor i samhället, detta i enlighet med polisens värdegrund där 

det framgår att de ska införliva en trygghet hos befolkningen, minska brottsligheten, samt vara 

hjälpsamma och stödjande (Polisen, 2013). Detta maktutövande som framkommer under 

minskningen av brottslighet ingår inte i sjuksköterskornas arbetsuppgifter. I rollen som 

sjuksköterska kan relationen till patienten värderas som viktigare.  
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Det finns även skillnader i rekryteringsprocessen. Antagningskravet för att bli polis är 

högre och kräver mer livserfarenhet i relation till sjuksköterskornas antagning som enbart är 

baserad på gymnasiebetyg eller högskoleprov. Detta tror vi kan ha en påverkan på 

skillnaderna som vi fann i anknytning mellan respondentgrupperna. Den relationella 

inriktningen som sjuksköterskeyrket har tror vi leder till att fler med en relationsfixerad, samt 

bifallsbehovsrelaterad personlighet söker det yrket. Vi kan dock inte uttala oss om riktningen i 

relationen, det vill säga om man blir mer sakorienterad eller relationsfixerad på grund av yrket 

eller om människor redan innan de valde yrket hade en framträdande sakorientering eller 

relationsfixering. Dock menar Bowlby (1994) att anknytningen är relativt stabil genom livet 

och kan förändras efter stora livsomställande händelser. Kan det vara så att respondenterna 

redan innan de sökte yrket hade högre värden i sakorientering, relationsfixering eller 

bifallsbehov? Sammanfattningsvis rapporterade poliserna och sjuksköterskorna i större 

utsträckning en trygg anknytningsstil, med skillnader på delskalorna som kan bero på yrkets 

karaktär eller individernas personlighet. 

Som tidigare nämnt fann vi inte bara skillnad i delskalan sakorientering mellan 

grupperna som är en del av vår hypotisering, utan även på delskalorna bifallsbehov och 

relationsfixering. Sjuksköterskeyrket kan innefatta relationella element och det kan ha 

resulterat i respondenternas rapportering av högre värden.  Vidare problematiserat så tolkas 

inte skalorna dikotomt, utan dimensionellt, vilket innebär att en polis inte uteslutande handlar 

utifrån sin sakorientering, samt att en sjuksköterska inte alltid kommer styras av sin 

relationsfixering eller sitt bifallsbehov. Vi vill se det som att handlingens karaktär är mer 

driven av den dominanta delskalan, eller att personen i stort handlar mer åt det inriktade hållet 

i samtliga livssituationer. Viktigt att notera är dock att ovanstående diskussion behandlar tre 

delskalor i ett större dimensionellt verktyg, där huvudkonflikten inte utgörs av hur enbart 

dessa tre mindre delskalor står sig emot varandra, utan primärt hur personens interpersonella 
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tillit ger sig i uttryck och huruvida denna person således kan tolkas som tryggt, respektive 

otryggt anknuten. 

Vårt resultat breddar tidigare forskning, delvis för att vi inte funnit några tidigare 

undersökningar som berör polisers anknytningsstilar, men inte heller någon som berör 

sjuksköterskor i Sverige. Det är intressant att undersöka hur anknytning påverkar yrket och 

hur fördelningen ser ut inom olika doktriner, på grund av att tidigare forskning (Littman-

Ovadia et.al., 2013) har gjort kopplingar mellan anknytningsstil och hur vi hanterar situationer 

på arbetsplatsen. Med vår studie motiverar vi således till vidare forskning, då vi visar att det 

finns signifikanta skillnader mellan våra respondentgrupper. 

Studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning där 56 % har en trygg 

anknytningsstil (Hazan & Shaver, 1997) och 54, 7 % (Meredith et.al., 2007). I vår studie har 

84 % respektive 79,5  % en trygg anknytningsstil. Detta kan bero på kulturella skillnader, då 

tidigare studier genomfördes i USA. Kan det vara så att människor i Sverige har en tryggare 

anknytning jämfört med USA? En annan aspekt är att vi använder ett annat mätinstrument. De 

stora skillnaderna kan bero på att vårt instrument är dimensionellt och svårare att tolka 

jämfört med rent kvantitativa test, men detta möjliggör även en bredare tolkning av 

anknytningsstilen. Vidare är ASQ utformad för människor med olika erfarenheter av relationer 

(Feeney et.al., 1994), detta innebär att fler människor kan delta, vilket vi tror påverkar 

resultatet. Gränsen till en trygg anknytningsstil kan vara för snäv i tidigare mätinstrument, 

särskilt för människor med mindre erfarenhet av relationer.  

På grund av det korta tidsintervallet och våra limiterade resurser finns det 

begränsningar med studien. Vår studie har låg extern validitet på grund av ett för litet urval 

och därför kan inte resultat generaliseras till hela populationen. I och med vårt 

bekvämlighetsurval kunde vi lättare nå studerande sjuksköterskor på universitetet och poliser 

genom vår kontaktperson. En mer homogen relation mellan respondentgrupperna hade varit 
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att föredra, exempelvis att båda grupperna hade utgjorts av enbart studenter eller yrkesaktiva. 

Detta på grund av skillnaderna i medelålder mellan respondentgrupperna som motsvarar 9,54 

år. Åldern kan ha en inverkan på resultatet eftersom att anknytningsstilen kan förändras, 

förutsatt att någonting livsomställande inträffar. Hur enkäterna delades ut är även en 

begräsning. Vi hade inte möjlighet att närvara hos poliserna vid ifyllnadstillfället, vilket kan 

ha reducerat antalet deltagare som i sin tur påverkar generaliserbarheten till populationen. I 

tidigare forskningsrapporter har man funnit att kön kan ha en påverkan på anknytningsstilars 

fördelning inom olika yrkesgrupper, men inom vår studie kontrollerade vi vid varje statistiskt 

test för köns inverkan på resultatet och kom således fram till att kön inte hade någon 

signifikant påverkan på resultatet. 

Styrkor med vår studie är breddningen av området där en koppling görs mellan 

anknytningsstil och yrke. Vi använder ett prövat och standardiserat instrument. Vår studies 

skalor uppmätte godtagbara värden på Cronbach’s alfa, som mäter den interna konsistensen. 

Genom att använda instrumentet ASQ i Sverige får vi ett bredare kulturellt perspektiv, 

eftersom det jämförs med studier utomlands. Vi kan med våra signifikanta resultat peka på att 

mer forskning krävs inom området, samt att anknytningsteori bör få mer uppmärksamhet 

inom organisationspsykologin. 

Mer forskning krävs för att tydliggöra kopplingarna mellan anknytning och 

arbetsprestation. För det första behövs fler studier med mätinstrumentet ASQ för att 

möjliggöra jämförelser mellan olika studier. ASQ har dock fördelen att vara ett dimensionellt 

verktyg istället för ett kategoriskt. Detta möjliggör en analys av människors interpersonella 

karaktärsdrag utifrån samtliga delskalor samtidigt. Alternativet till att använda ASQ blir att 

använda andra mätinstrument som förekommer mer frekvent i tidigare studier och som är mer 

traditionellt accepterade. Kommande studier behöver också fler respondenter som möjliggör 

en generalisering till populationen. Eftersom anknytningsstil kan predicerande människors 
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beteenden på arbetsplatsen (Harms, 2011), skulle det vara intressant om detta tillämpades 

under rekrytering. Med anknytningsteorin skulle man inom rekryteringen kunna framhäva hur 

yrkeskaraktären skiljer sig mellan olika doktriner. Detta ger möjlighet till att anpassa 

rekryteringen på så sätt att människor som har målinriktade eller relationsinriktade 

interpersonella personlighetskaraktärer anställs vid yrken som tilltalar dessa egenskaper. Dock 

behöver inte dessa personlighetskaraktärer vara bärande för arbetsprestationen, men kan anses 

vara en merit. Sammanfattningsvis borde anknytningsteorin få mer utrymme inom 

personlighetspsykologin om inte enbart för sin predikativa förmåga, utan även för sin hållning 

inom personlighetspsykologin. 

Med vår studie vill vi peka på de skillnader som vi fann mellan sjuksköterskor och 

poliser som i sin tur representerar två vitt skilda yrkesdoktriner. De signifikanta skillnaderna 

beträffande de olika delskalorna, samt den problematik som denna fördelning kan medföra. 

Huruvida anknytningsstil påverkar arbetsprestation eller yrkesprofession går ej att besvara 

utan mer forskning, men vi menar att detta är en fråga värd mer uppmärksamhet då 

konsekvenserna för anknytningsproblematiken kan ha en signifikant påverkan på både 

individen, arbetsplatsen och samhället.  
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Bilaga 1 

Samtliga delskalor och item för ASQ-sw 

Delskala Item 
Tillit 
 

1. I stort sett är jag en person som är värd att lära 
känna. 

 2. Jag är lättare att lära känna än de flesta andra. 
 3. Jag känner mig säker på att andra kommer att finnas 

till hands för mig när jag behöver dem.  
 19. Jag har ganska lätt att komma nära andra 

människor. 
 31. Jag känner mig trygg i min kontakt med andra. 
 33. Jag oroar mig ofta för att jag inte riktigt passar in 

bland andra människor. 
 37. Om det är något som bekymrar mig så märker 

andra oftast det och bryr sig om mig. 
 38. Jag är säker på att andra människor kommer tycka 

om och respektera mig. 
Distans 4. Jag litar hellre på mig själv än till andra människor. 
 5. Jag föredrar att hålla mig för mig själv. 
 16. Jag tycker det är svårt att lita på andra människor. 
 17. Jag tycker det är jobbigt att vara beroende av andra. 
 20. Jag tycker att det är lätt att lita på andra. 
 21. Det känns bra för mig att vara beroende av andra 

människor. 
 23. Jag oroar mig för att människor skall komma mig 

för nära. 
 25. Jag har blandade känslor inför närhet till andra. 
 26. Samtidigt som jag vill komma andra nära så känner 

jag obehag inför det. 
 34. Andra människor har sina problem så jag besvärar 

dem inte med mina. 
Sakorientering 6. Att be om hjälp är att medge att man är misslyckad. 
 7. Människors värde bör bedömas utifrån vad de 

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

relationer. 
 9. Att göra sitt bästa är viktigare än att komma överens 

med andra. 
 10. Om det är något du skall göra bör du göra det även 

om någon blir sårad. 
 14. Mina relationer till andra är oftast ytliga. 
 36. Jag är för upptagen med annat för att lägga alltför 

mycket tid på relationer. 
Bifallsbehov 11. Det är viktigt för mig att vara omtyckt. 
 12. Det är viktigt för mig att undvika att göra saker som 

andra inte skulle gilla. 
 13. Jag tycker att det är svårt att fatta beslut när jag inte 

vet vad andra tycker. 
 15. Ibland tycker jag att jag inte duger någonting till. 
 24. Jag oroar mig för att jag inte skall vara lika bra som 

andra människor. 
 27. Jag undrar varför människor skulle vilja engagera 

sig i mig. 
 35. När jag pratar om mina problem med andra känner 

jag mig för det mesta skamsen eller dum. 
Relationsfixering 18. Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig 
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 som jag skulle vilja ha dem. 
 22. Jag oroar mig för att andra inte skall bry sig lika 

mycket om mig som jag bryr mig om dem. 
 28. Det är mycket viktigt för mig att ha en nära 

relation. 
 29. Jag oroar mig mycket över mina relationer. 
 30. Jag undrar hur jag skulle klara mig utan någon som 

älskar mig. 
 32. Jag känner mig ofta utanför eller ensam. 
 39. Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag 

behöver dem. 
 40. Andra människor gör mig ofta besviken. 
 

 


