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 Sammanfattning 

 

Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka anknytingsfenomenet. Frågorna berör 

hur terapeuter ser på anknytningsfenomenet, vilken betydelse de tillskriver fenomenet och hur 

det tar sig uttryck i det konkreta terapiarbetet med barn och ungdomar. För att få svar på 

frågorna genomfördes en intervjustudie. Fem yrkesverksamma barn- och ungdomsterapeuter, 

tre kvinnor och två män, alla med mångårig erfarenhet av att arbeta med terapier med barn 

och ungdomar intervjuades. Intervjuerna spelades in, transkriberades, lästes noggrant och 

analyserades därefter i två steg. I första steget markerades de för studien relevanta citaten och 

sammanställdes i huvudteman utifrån frågeordning och respondent. Detta följdes av en 

sammanfattande kommentar. I andra steget togs nyckelbegrepp ut och grupperades.  

Resultaten visar bland annat hur mångfacetterat fenomenet blir genom terapeutens subjektiva 

upplevelse och därigenom deras olika sätt att beskriva fenomenet. Resultaten visar vidare att 

terapeuter tillskriver fenomenet stor betydelse och beaktar detta medvetet i sitt praktiska 

arbete. 

Nyckelord: anknytning, relation, möte, terapi och barn/ungdomar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Förord 

Ett stort tack till de barn och ungdomsterapeuter som så generöst delat med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter. Utan er medverkan hade min studie varit omöjlig att genomföra. 

Tack också till min handledare Krister Nyström som på ett inspirerande och uppmuntrande 

sätt lett mig genom mitt uppsatsskrivande. 
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1.Inledning 

Den här studien antar ett psykodynamiskt perspektiv vilket bland annat betyder en syn på 

människan som en intentionell varelse som kommunicerar med sin omgivning. I samspelet 

med andra ses rörelserna laddade med motiv, det vill säga som handlingar, inte som 

avsiktslösa beteenden. Första blocket i vår utbildning i Umeå handlade om anknytning och 

anknytningsteori vilket också blev temat för vår första hemuppgift. Jag valde att hämta 

material från ”Treating Attachment Disorders - from theory to therapy” av Brisch (2002). Han 

utgår från att anknytning och problem med anknytning är processer som pågår livet igenom. 

Boken innehåller ett flertal fallbeskrivningar. Som exempel kan nämnas, ett som beskriver hur 

den egna anknytningserfarenheten påverkar när man själv blir gravid och ett annat fall som tar 

upp svårigheterna att få till stånd en anknytningsprocess när mamman är psykotisk.  Jag var 

redan då nyfiken på hur anknytningsteorin kan appliceras i det konkreta arbetet med 

människor. I mina båda utbildningsfall har båda barnen haft anknytningssvårigheter vilket 

också bidragit till att jag vill fördjupa mina kunskaper inom området. 

2. Teoretisk bakgrund 

Anknytningsteorin handlar om hur vi människor i likhet med andra däggdjur knyter starka 

känslomässiga band till utvalda artfränder och om hur och varför denna benägenhet har 

uppstått och utvecklats. 

När man söker en översiktsbild av forskningen om anknytning finner man att den främst har 

sin utgångspunkt i den engelske forskaren Bowlbys, (1994) arbeten. De forskare som på 

senare tid ägnat sig åt forskning om anknytning tar alla avstamp i hans arbeten. Jag väljer att 

göra en genomgång av Bowlbys tankar om anknytning samt att ge exempel på forskare som 

vidareutvecklat hans tankar.  Bowlby (1907-1990) var den som under 50- talet lade grunden 

till den moderna anknytningsforskningen. Kärnan i hans forskning handlar om hur viktiga 

anknytningsrelationer är för vår överlevnad. Han utgick ifrån att det finns ett primärt 

relationellt motivationssystem som manar barnet till att knyta starka känslomässiga band till 

en vårdnadsgivare och att sedan upprätthålla fysisk närhet till denna person. Han var särskilt 

intresserad av att studera små barns reaktioner på separationer och förluster. Tillsammans med 

socialarbetaren Robertson (1953/1965) undersökte Bowlby barn mellan ett och tre års ålder 

som skilts från sina föräldrar i samband med längre sjukhus- eller barnhemsvistelser. Barnens 

reaktioner kunde jämföras med vuxnas sorgereaktioner i samband med förlust av en nära 
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anhörig och hade tre faser. Först protesterade barnet kraftigt och mobiliserade alla krafter för 

att förmå föräldern att komma tillbaka. Därefter följde en fas av förtvivlan där barnet 

misströstade, och slutligen kom en fas, som Bowlby och Robertson beskrev med termen 

detachment, som kan översättas med ”avstängdhet” eller ”losskoppling”.  Barnet hade då 

under smärta intalat sig och förberett sig på att föräldern kunde vara borta för alltid och att det 

därför kan bli nödvändigt att finna en ny person att knyta an till. Bowlby hävdar att barnets 

starka känslomässiga band till mamman tillkommer inte genom inlärning utan uppstår ur det 

som Bowlby benämnde som ett primärt relationellt motivationssystem – anknytningssystemet. 

Broberg beskriver hur det nyfödda människobarnets gener är kodade för den miljö de 

förväntas växa upp i: 

”I en nomadkultur är mamman det lilla barnets i särklass viktigaste miljö. Det är 

mammans förmåga att ta hand om barnet, och hennes sociala status i gruppen 

som bestämmer vilken uppväxt barnet kommer att få. Människan har utvecklats 

ur en grupp primater som sedan mer än 35 miljoner år burit sina nyfödda ungar, 

en nödvändighet för alla nomadiserande djurarter. Även när ungarna börjat röra 

sig på egen hand har de tillbringat större delen av sin tid i nära kroppslig kontakt 

med sin mamma”, (Broberg et al 2006, sid 79-80). 

Hos människan är det lilla barnet hjälplöst vid födseln och anknytningsbeteendet ger barnet 

större chans till överlevnad dels genom att framkalla omvårdandsbeteende hos föräldrarna och 

dels genom att hålla sig fysiskt nära föräldern vid fara. Barnets anknytningssystem motsvaras 

hos föräldern av omvårdnadsystemet. Detta instinktiva beteendesystem föranleder föräldern 

att värna sin avkomma. Omvårdnadssystemet har vuxit fram för att garantera mänskligheten 

individer som överlever. 

Enligt anknytningsteorin är det framför allt den medfödda affekten rädsla som styr och 

reglerar barns beteende. När barnet känner rädsla söker det sig instinktivt till den person som 

kan göra det lugnt och tryggt igen. Barnet försöker också undvika det som det uppfattar som 

upphov till rädslan. På så sätt kan man hävda att anknytningssystemet och rädslosystemet 

kompletterar varandra och verkar i överlevnadens tjänst. Sårbarheten ökar när vi är ensamma 

och när vi söker oss till gemenskap till andra gynnas också överlevnaden i generation efter 

generation. 

Ainsworths, refererad i Wennerberg, (2010)  är en av de forskare som bidragit till 

anknytningsteorins utveckling.  Hon studerade bland annat hur barnets anknytningsperson 
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mot slutet av det första levnadsåret normalt fungerar som en trygg bas och en säker hamn.  

Barnet kan utforska världen från den trygga basen och återvända till den säkra hamnen när 

fara hotar.  

Anknytningssystemet har sitt ursprung miljontals år tillbaka i däggdjursevolutionen medan 

den mänskliga intersubjektiviteten – förmågan att tillskriva andra ett inre liv som liknar det 

egna är ett betydligt yngre fenomen. Stern (2005) ser intersubjektivitet, den ömsesidiga 

relationen mellan människor, som ett eget motivationssystem vid sidan av anknytning och 

skiljer på begreppen anknytning och förmågan att ingå i ett intersubjektivt fält. Blomberg et 

al. (2009, sid 15) beskriver intersubjektivitet som” bestående av synkroniserade biorytmer, 

där barnets nervsystem präglas av det yttre samspelet, vilket på sikt leder till att det uppstår 

inre representationer hos barnet dvs. inre modeller som är ”självgående”.  Anknytningsteorin 

har påverkats och förändrats i en intersubjektiv och existentiell riktning av bland andra 

Fonagys och hans medarbetares mentaliseringsteori, (2008). Teorin utgår från antagandet att 

vi människor föds med ett djupt behov av att bli sedda och förstådda som mentala varelser. 

Grunden för en trygg anknytning utgörs av förälderns förståelse för barnets olika 

känslouttryck, inte bara regleringen av rädsloreaktioner. Denna förståelse ligger i sin tur till 

grund för barnets egen förmåga att mentalisera. Fonagy et al menar att det yttersta syftet med 

den mänskliga anknytningen är att 

”säkerställa att de processer i hjärnan som ligger till grund för den sociala 

kognitionen organiseras och förbereds på ett sådant sätt att individen blir väl 

rustad för den samarbetsinriktade existens tillsammans med andra som hjärnan 

har utformats för”, (Wennerberg 2010, sid 107) 

Människan föds mer omogen och långt skörare än andra däggdjur. Äldre delar av hjärnan som 

hjärnstammen och vissa områden i det känsloproducerande limbiska systemet är tämligen väl 

utvecklade vid födseln. Hjärnbarken som är det yttre lagret i hjärnan som bär upp högre 

mentala funktioner såsom språk och medvetande är däremot förhållandevis outvecklad. 

Orbitofrontala cortex eller den sociala hjärnan som är den del av hjärnbarken som är placerad 

strax innanför ögonen börjar utvecklas först efter födseln och börjar mogna ungefär när barnet 

börjar gå. Orbitofrontala cortex utvecklas med hjälp av den tidiga omgivningen. 

”När barnet är ett halvår kommer en massiv tillväxt av synapsbildningar i 

orbitofrontala cortex att ske. Den tillväxten kommer att nå sin kulmen just när 

det nära samspelet mellan barnet och familjen är som intensivast. När barnet kan 

förflytta sig självt till och från andra, då har det blivit en social varelse med 
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början till en sociala hjärna, men det kommer att ta hela första året att nå dit”, 

(Karlsson 2008, sid 28) 

Av ovanstående framgår att Bowlbys teorier är det nav som efterkommande forskare kretsar 

kring. I nyare forskning har också det naturvetenskapliga perspektivet närmat sig det 

psykodynamiska och vice versa. 

3. Syfte  

I detta arbete riktas uppmärksamheten mot barn och ungdomar i psykoterapiarbetet genom att 

undersöka arbetsalliansen särskilt avseende anknytningsfenoment. 

Studien syftar till att undersöka och beskriva om, och i så fall, hur terapeuter använder sig av 

anknytningsteorin och hur det tar sig uttryck i det konkreta psykoterapiarbetet med barn och 

ungdomar. 

Ovanstående syfte kan omformuleras i följande frågor: 

1 Hur karakteriseras fenomenet anknytning av terapeuter? 

2 Vilken betydelse tillskrivs fenomenet anknytning i det dagliga arbetet av terapeuter? 

3 Hur används och beskrivs fenomenet anknytning i det praktiska terapiarbetet av terapeuter? 

4. Metod 

Studien är kvalitativ vilket inbegriper att ge flerdimensionella beskrivningar av fenomenet 

som studeras.  Den får sin hermeneutiska karaktär genom att man undersöker fenomens 

mening och innebörd. Dess fenomenologiska karaktär får studien av att man undersöker ett 

fenomens innebörd för någon, det vill säga i denna studie respondenternas subjektiva 

uppfattning av anknytningsfenomenet. Enligt Holme och Solvang (1997) är den kvalitativa 

metoden lämplig då målsättningen är att få ökad förståelse för enskildas upplevelser. 

Hur någon upplever ett fenomen subjektivt är vanskligt att överföra till någon annan i skrift då 

en text ger stora möjligheter till missvisande tolkningar. Problemet kvarstår när man överför 

upplevelsen muntligt, men betydligt mindre då de kroppsliga uttrycken hjälper till att öka 

förståelsen. Av detta skäl valdes intervjutekniken för att få svar på frågorna. 

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att hitta en variation i den population som är intressant att 

undersöka. Holm och Solvang (1997) menar vidare att det är viktigt att urvalet görs strategiskt 



5 
 

utifrån formulerade kriterier.  Förhoppningsvis gör detta att urvalsgruppen är villig att dela 

med sig av sina erfarenheter. Inför denna studie utformades tre urvalskriterier: 

Respondenterna skulle vara legitimerade barn och ungdomsterapeuter, ha minst 5-års 

erfarenhet av terapiarbete med barn och ungdomar och vara av olika kön. 

 Undersökningsgruppen kom att bestå av fem verksamma legitimerade barn och 

ungdomsterapeuter. Alla fem har över tio års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. 

Tre av de intervjuade är kvinnor och två är män. En provintervju gjordes innan med en 

verksam legitimerad barn och ungdomsterapeut för att testa intervjufrågornas bärighet. Denna 

intervju redovisas inte här men gav vid handen att frågorna var relevanta för det studien avsåg 

att undersöka i. Därefter intervjuades de fem terapeuterna. Intervjuerna utgör studiens 

material som analyseras genom att huvudteman och nyckelbegrepp identifieras. Därefter 

diskuteras och redovisas dessa i relation till syftet och frågeställningen. 

Fyra av respondenterna tillfrågades via mail och en via telefonsamtal. Alla fem svarade direkt 

ja till att bli intervjuade. Miljön kan ha betydelse för utfallet av intervjuerna, d.v.s. hur 

bekväma och fria respondenterna känner sig i intervjusituationen.  Tre av respondenterna 

intervjuades på sina respektive arbetsplatser, en på en av mina arbetsplatser och den femte 

hemma hos sig. Det framkom, enligt mitt förmenade att miljön i de här fallen inte hade någon 

avsevärd påverkan på de intervjuade.  Samtliga föreföll avspända och obesvärade. 

Varje intervju spelades in både på mobiltelefon och diktafon för att i så hög grad som möjligt 

säkra intervjumaterialet mot eventuella tekniska problem. Intervjufrågorna var öppna till sin 

form, semistrukturerade, (Kvale 1997), för att få respondenterna att känna sig fria att beskriva 

sitt praktiska arbete och inte fokusera för mycket på teorier. De frågorna kompletterades efter 

behov med följdfrågor när något behövde förtydligas. 

Intervjuerna som varade mellan 37 min och 1tim och 9 min genererade en textmassa på 

mellan sju och tio sidor per intervju. Texterna nedtecknades ordagrant och fick endast en lätt 

redigering så redundans som exempelvis ”hm” och harklingar uteslöts. Detta förfarande 

bedöms inte påverka resultatet.  

Etiska överväganden  

Intervjuerna bygger på frivillighet. Respondenterna informerades om att de hade rätt att 

avbryta sitt deltagande om de så önskade. Respondenterna informerades att deras deltagande 

skulle användas i forskningssyfte endast i denna studie. Deltagarna är anonyma i studien 
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liksom de barn och ungdomar som förekommer i vinjetterna och på detta sätt har jag försökt 

följa de regler som uppställts av HSFR ( 1990). 
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5. Resultat 

I första analyssteget har jag sammanställt huvudteman utifrån frågeordning och respondent, 

följt av en sammanfattande kommentar. I nästa steg har jag tagit ut nyckelbegrepp och 

grupperat dem för att få en så mångfacetterad bild av fenomenet anknytning som möjligt. 

5.1 Sammanställning enligt frågeordningen 

Jag väljer att kalla respondenterna R1, R2, R3, R4 och R5 och för att inte röja deras 

könsidentitet skriver jag han/ hon. 

5.2 Hur karakteriseras fenomenet anknytning av terapeuter? 

Det står klart att fenomenet anknytning för R1 inrymmer relationer mellan människor. 

Relationer med kraft – de binder och drar och de innesluter. 

Det finns något som binder, det är något som drar. Det handlar lite om……… 

att man kommer från en kultur där alla behövs och alla får vara med. 

Anknytningen är en väsentlig del av någons relationsförmåga.  

Fenomenet anknytning inrymmer att försöka mötas och att etablera en relation för R2.  

Kontakten bär och det går att upprätthålla den.  Respondenten tar också upp att när det gäller 

anknytning så är det kärnfamiljen som är referenspunkt, man poängterar mamma och pappa i 

vår kultur. 

 

Vi ska försöka mötas på något sätt. Det gäller att etablera en relation. För mig 

är det nog viktigt att skapa trygghet. När det gäller anknytning så är det här 

med kärnfamiljen på något sätt väldigt starkt. Man poängterar, även om det är 

separerade familjer, så poängterar man mamma och pappa i vår kultur.  

Respondent R3 menar att fenomenet anknytning är något som alltid har funnits men först på 

senare tid blivit strukturerat. Detta innebär i sin tur att fenomenet går att forska på. 

Respondenten beskriver anknytning som basen för att kunna separera och bli en egen person. 

På en elementär nivå handlar anknytning om rytm, förutsägbarhet och en grundtrygghet.  I det 

sammanhanget spelar intoning till barnens behov en stor roll. Respondenten för in ordet 

”inknytning ” och syftar då på hur det ser ut på insidan och om och hur barn gör sina 

anknytningspersoner till delar av sig själva. 
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Anknytningsteori har ju funnits sen Hedenhös. Man kan säga att det som har 

skett är att man systematiserar kunskap och det går att forska på. Anknytning på 

första nivån är ju någon slags rytm, och förutsägbarhet och någon 

grundtrygghet. Ett ord som inte används så mycket är intoning som jag tänker 

är viktig när det gäller anknytning. Anknytning är en sak hos många av 

adoptivbarnen, den andra är vilken typ av anknytning det finns på insidan det 

man kan kalla inknytning d.v.s. de internaliserade representationerna och 

likadant fosterbarn. Det är viktigt att tänka att anknytning i sin tur är basen för 

att man ska kunna bli en separat person. Nästa system som alla däggdjur har är 

det här upptäckar, exponerandet, nyfikenheten, som gör att man går utanför 

anknytningen för att så småningom klara sig själv. Annars skulle arten inte 

bestå. 

R4 tar fram mötets betydelse för att tala om vad som karakteriserar fenomenet anknytning. 

Mötet blir grunden för att bygga upp en trygg bas och få till en allians.   

 

Att bygga upp en trygg bas så att man kan känna att vi har en bra allians. 

Mötets betydelse………. så att man  utgår från föräldern och barnets 

samspelsmönster. Att barnet ska kunna känna att det är någon annan som 

förstår min inre värld. 

Det står klart att för R5 så inbegriper fenomenet anknytning relation och är starkt påverkat av 

tidigare erfarenheter av relationer.  Det handlar om att bygga relationer att få kontakt - en 

ömsesidig process. Det finns oerhörd kraft i anknytningen oberoende hur den har sett ut. För 

respondenten inbegriper anknytning intresse, nyfikenhet och samspel.  

 

Jag tänker att den relation jag kan skapa till barnet eller ungdomen handlar 

mycket om tidigare erfarenheter av relation alltså anknytning. För mig handlar 

det om att bygga relationer att få kontakt och hur man får det med en person. 

En anknytning är alltid en anknytning det handlar om att förstå kraften i en 

anknytning. Anknytningen börjar redan när man ligger i magen. Man är lite 

nyfiken på varandra ja det är en ömsesidig process eller arbete att göra om man 

vill ha kontakt. Intresse och nyfikenhet på varandra stimulerar kontakten. 

Alla fem respondenterna är eniga om relationens betydelse när det gäller att karakterisera 

fenomenet anknytning. En av respondenterna beskriver dessutom anknytning som basen för 

att kunna separera och bli en egen person.  
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5.3 Vilken betydelse tillskrivs fenomenet anknytning i det dagliga arbetet av 

terapeuter?  

Fenomenet anknytning finns där som en väsentlig del i R1´s dagliga terapiarbete och 

respondenten poängterar att anknytningen är väldigt viktig att förstå. För barn, med från 

födseln stora perceptionssvårigheter, kan det vara svårt att knyta an. Barnens föräldrar märker 

ofta detta på ett tidigt stadium. R1 påpekar att fenomenet också finns väldigt tydligt med i 

handledningsarbete.  I det sammanhanget har R1 stött på grupper där personerna har väldigt 

trygga anknytningsprocesser. Som grupp betraktat klarar dom att skapa trygghet för de barn 

eller ungdomar de jobbar med samtidigt som det är någon i gruppen som bär för mycket 

ansvar.  

 

 Det finns där absolut som en väsentlig del. Jag tänker att anknytning och 

forskning kring det är väldigt väsentligt……………. jag tror att den är väldigt 

viktig att förstå……. barn med svåra perceptionsstörningar redan från födseln 

då blir det problem med hur man kan ta in, tolka, se och förstå föräldraobjekt. 

Då har vi föräldrar som faktiskt säger jag märker något, säger att dom känner 

det omedelbart. Det är något som inte funkar något som inte hakar i och då 

pratar dom om anknytningsprocess. Så kan man fundera på den egna 

anknytningen vad den betyder för hur lätt man kan skapa en allians med 

klienter. Det finns en fara också att vara för duktig på att känna in och läsa av 

och anknyta och ha för många väldigt tunga väldigt svårt strukturerade 

personer inom sig. Det handlar också om att kunna rädda sig själv och rädda 

gruppen och skydda sig. 

För R2 har fenomenet anknytning stor betydelse och han/hon menar att all interaktion är 

kommunikation. Respondenten ser som sin uppgift att skapa trygghet och närhet för de 

klienter han/hon möter.  Det i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och reorganisation. 

R2 önskar att de som kommer till terapin blir intresserade av sig själva för att i förlängningen 

bättre kunna förstår sig själva. Det är A och O att de gör sig själva till ett subjekt! För R2 är 

det viktigt att ta reda på var han/hon själv befinner sig, hur han/hon känner sig i förhållande 

till den person han/hon möter. Respondenten orienterar sig inifrån i sin bedömning av vad 

som är befrämjande eller ej. 
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Ja, javisst det är grunden. Jag är ingen kognitiv person och för mig är det 

liksom kontakten, kontakten anknytningen alltså det beror ju lite på hur du ser 

på orden så att säga, men det viktiga för mig är att försöka hitta klienten, 

patienten var hon eller han befinner sig. Det kan ju ta lite tid, men det är på mig 

det ankommer. Det är jag som är proffs, det är jag som ska söka upp dom. Det 

är jag som ska bjuda in, det är jag som ska skapa en trygg situation där jag 

visar att jag är intresserad av dig men det är du som ska göra jobbet. 

Vi ska försöka mötas på något sätt! Allt är kommunikation. Jag ska skapa 

förutsättningar för att de ska bli intresserade av sig själva. Det är A och O att 

dom gör sig själva till subjekt. 

För mig är det viktigt var jag befinner mig. Hur mår jag, hur har jag det, hur 

känner jag i förhållande till den här personen.   Jag orienterar mig inifrån på 

något sätt. Vad vill jag vara med på, vad vill jag inte, vill jag svara på den här 

frågan, kan jag svara. Hela tiden går jag in i mig själv. 

 

Det framgår att R3 menar att fenomenet anknytning finns i allt som han/hon gör i sin kliniska 

vardag. Många av de barn han/hon möter har anknytningssvårigheter men det finns till lika de 

som är tryggt anknutna och har en annan problematik. R3 talar också om betydelsen av 

fenomenet inknytning alltså hur anknytningspersonerna blir inre representationer och så 

småningom en del av en själv. 

R3 På din fråga om jag använder anknytning i min kliniska vardag så gör jag 

nog alltid det. Jag är väldigt influerad av utvecklingspsykologi, 

utvecklingspatologi alltså det som har hakat upp sig. Jag ser som terapeutens 

uppgift att gå tillbaks och se var det har hakat upp sig. Man ska inte jobba med 

anknytning med ett barn som är anknutet, men har annan problematik. Sedan 

brukar jag prata om något som inte finns i litteraturen, det är inknytning. Alltså 

an är en sak men vad är det som gör att det blir inre representationer, hur det 

är på insidan och så småningom blir en del av en själv, internaliseras. 

 

Vi ser att R4 utrycker att fenomenet anknytning genomsyrar hela sättet att arbeta. Att få 

föräldrarna att se och möta barnens behov ser han/hon som behandlarnas viktigaste jobb. 

Vilken metod de använder är av sekundär betydelse. Respondenten beskriver hur många av de 

familjer som han/hon möter inte har förmåga att reflektera och jobbet handlar om att skapa 
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någon form av sammanhang i tillvaron. Vidare tar han/hon upp att både traditioner och kultur 

påverkar synen på fenomenet anknytning.  

Jag tycker att jag jobbar väldigt mycket utifrån anknytningsteori. Jag tar reda 

på mycket utifrån föräldrarnas egen anknytningshistoria. Man kan ställa frågor 

som till exempel hur var det för dig, känner du igen dig själv i ditt barn när du 

var liten och vad är det som du själv, från din egen uppväxt, skulle vilja ta med 

dig i din roll som förälder.  Med många av de familjer vi möter lägger vi oss på 

en alldeles för hög reflektiv nivå men där det bara handlar om att få någon 

slags sammanhang i tillvaron, vad som hänt i livet, vad som föregick det och det 

andra. Det är ett jobb vi har oavsett vilken metod vi har, att hjälpa föräldern att 

se barnens behov det är det allt går ut på och möta dom. Vi har våra traditioner 

och våran kultur över att modern under lång tid varit den som skött mycket av 

omsorgen och sådana saker. ……med familjer från andra kulturer har jag känt 

att fadern i familjen har haft mycket centralare roll och det har varit jätteviktigt 

att gå via honom väldigt mycket få med sig honom på det sättet. 

R5 får genom de frågor som han/hon ställer till barnet reda på om det varit några avbrott i 

barnets tidiga relationer. Respondenten poängterar kraften i en anknytning, den må var 

bristfällig men en anknytning är alltid en anknytning. R5`s erfarenhet är att många barn klarar 

sig otroligt bra trots att deras livsbetingelser lämnat övrigt att önska. R5 ser också i sitt arbete, 

hur bristen på kunskap om detta gör, att många barn för snabbt lyfts bort för att placeras hos 

”nya trygga anknytningspersoner ” och eller skiljs från sina syskon.  När respondenten som 

behandlare möter barn och familjer från andra kulturer menar han/hon att det är viktigt att 

skaffa sig kunskap om hur man tänker kring barn, hur man är med barn och vem eller vilka 

som är anknytningspersoner. 

När jag försöker få en förståelse kring hur det har sett ut i barnens liv tidigare 

än här och nu ställer jag ju frågor om viktiga personer vem man har bott med, 

med mamma och pappa eller fosterhem, alltså om man har brott i sina tidiga 

relationer. Många barn har klarat det så bra utifrån de rådande livsbetingelser 

som det barnet haft. Det som är viktigt då tänker jag är att man hyser stor 

respekt för den anknytningen hur den än är. Den kan ju vara så skadlig, så 

risig, i de flestas bedömning, men en anknytning är alltid en anknytning. Det 

handlar om att förstå kraften i en anknytning. Det missas otroligt mycket när det 

gäller de mest utsatta barnen. Man har lite för bråttom att lyfta bort barnet och 

placera det hos ”trygga” anknytningspersoner så att dom ska få knyta an. Då 

finns det en anknytning om än lite skrovlig och att man då inte tänker hur 

superviktigt det är för det här barnets framtida leverne att ha kvar den på olika 
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sätt. Man kan ha kvar sin anknytning utan att behöva bo ihop. Där finns det, 

tycker jag alldeles för mycket gammal syn på att det går att plantera om barn. 

Man förstår inte vikten av att hålla ihop syskon. Jag tänker på kultur, om man 

får barn från Bangladesh eller olika länder som man har väldigt dålig kunskap 

om, dels vilka tankar och hur man är med barn och vem som då är 

anknytningspersoner eller så då behöver man försöka lära sig. 

Samtliga respondenter tillskriver fenomenet anknytning stor betydelse i sin kliniska vardag.  I 

mötet med barn och ungdomar från andra kulturer kan vi se att två av respondenterna pekar på 

vikten av att ta reda på och lära sig om dessa kulturer för att bättre förstå och möta de barn 

och ungdomar som kommer till terapi. En av respondenterna poängterar vikten av att vara 

medveten om den maktposition man har som terapeut och som en självklar del av det svenska 

samhället, när man möter barn och familjer från andra kulturer. Han/hon beskriver hur 

han/hon försöker närma sig barnet och familjen från en mänsklig synvinkel för att i så hög 

grad som möjligt, utifrån de förutsättningar som gäller, få till ett ”jämlikt” möte. Han/hon ger 

en vinjett 

Ja det är som en mamma som sätter ut sin lilla fyraåriga autistiska pojke ensam 

ute i … i lekparken. När vi pratade om det där tyckte hon det var jättekonstigt 

att vi ens ställde frågan – det fanns ju så många andra mammor därute. Då kom 

vi på att i Somalia där var det ju så att om ”Ahmed” var hungrig ja då gick han 

dit där det fanns mat framme och inte alltid till sin mamma. Totalt annorlunda 

från oss.   

    

5.4 Hur används och beskrivs fenomenet anknytning i det praktiska terapiarbetet 

av terapeuter?  

R1 belyser hur fenomenet anknytning kommer till uttryck i det praktiska terapiarbetet genom 

att ge exempel på erfarenheter från olika arbetsområden.  R1 beskriver kolloverksamhet där 

barnen uppmanas att ha kontinuerlig kontakt med sina föräldrar för att stärka anknytningen.  

Ibland fungerar han/hon som en anknytningsperson till föräldrar vars barn eller ungdom går 

hos honom. I sin verksamhet ser R1 att oberoende av vilka problem man söker för så vill de 

flesta ha en kvinnlig terapeut. R1 förknippar det med att den tidiga anknytningen oftast har 

skett till mamman. R1 tar i sina handledningsuppdrag alltid reda på om man lyckats skapa 

trygghet för barnet. 
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 I sitt möte med barn eller ungdomar beskriver R1 hur anknytningen i rummet delvis sker icke 

verbalt. R1 tar också upp en vinjett från en mamma med en utvecklingsstörd dotter som blivit 

våldtagen. Mamman beskriver hur hon för att kunna kommunicera med och veta och förstå 

sitt barn behåller den väldigt tidiga anknytningen. R1 ser ingen självklar väg för att hjälpa 

dessa mammor och deras döttrar eftersom en separation kan hota överlevnaden för de 

utvecklingsstörda döttrarna. 

 

Likaså när man jobbar med kolloverksamhet är det viktigt att se för det första, 

kommer det här barnet att klara av att bo på kollo över huvud taget. Hur 

kommer sedan den arbetsprocessen se ut med föräldrarna och barnet.  Vi 

jobbar intensivt med föräldrarna när barnet är ute på kollo de ringer hem varje 

dag, personalen ringer hem varje dag de kommer på besök och där finns det ju 

hela tiden. Det konkreta arbetet uttrycks i väldigt primitiva termer – det är inte 

dåligt att längta hem. Att liksom trygga upp mamman helt enkelt i föräldrarollen 

och då blir jag likadan för föräldrarna och då tänker jag ju inte expressivt 

anknytning men ställer du frågan så är det precis det. Det spelar ingen roll vilka 

problem man kommer med heller, man vill ha en kvinnlig terapeut. Egentligen 

skulle man kunna säga att ofta så har nog anknytningen skett till mamman där 

man är trygg och särskilt om man ska jobba djupare med sig själv då går man 

lättare i en sådan relation. Första frågan är har ni lyckats trygga barnet? Det 

är ju egentligen att fråga hur har ni lyckats göra med anknytningen och barnets 

anknytningsförmåga.  Det handlar också mycket om andning, man börjar 

stämma av andningen hos varandra i rummet, vilket jag gör nästan automatiskt, 

för att få en känsla av var befinner sig den här personen i sin känsla. 

 När jag var på Rädda Barnen och intervjuade mammor till utvecklingsstörda 

flickor som blivit våldtagna för att fråga om varför man söker så lite hjälp och 

vård och varför man inte blir förstådd. En mamma speciellt, uttrycker det 

väldigt tydligt och enkelt, också spännande för det handlar om anknytning, ….. 

för att behålla en kommunikationsform och veta och förstå hur mitt barn tänker 

och vet och känner så behåller jag den väldigt tidiga anknytningen. Jag kan inte 

svara på om man ska hjälpa dem att separera och hur mycket man ska hålla 

kvar. 

R 2 menar att när man jobbar med barn så är det i handlingen som fenomenet anknytning 

kommer till uttryck. Barn är direkta och uttrycker mycket med sina kroppar. Ibland tolkar R2 

med ord vad som blir synligt hos det barn eller den ungdom han jobbar med. I möte med barn 

och familjer från andra kulturer beskriver R2 hur han/hon försöka bjuda in och närma sig 

barnet och familjen från en mänsklig synvinkel och hitta områden där dom har kapacitet.  
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Han/hon har också mött flera familjer där det så att säga ”görs rätt” med tanke på anknytning 

och anknytningsprocesser men där det är omöjligt att tala om detta. R 2 nämner som exempel 

somaliska familjer i vars språk det inte finns ett ord för anknytning. 

Adoptivbarn och familjehemsplacerade barn kan enligt R2 ha likande problematik vad gäller 

anknytning. Båda grupperna har brott i sin anknytningshistoria och de vet att någon annan har 

fött dem. Detta kan vara förknippat med en känsla av skam och att inte duga.   

 

  

 Att hitta vad menar du egentligen när du säger arg, ledsen eller besviken. Om 

man går till barnterapier så är det ju handlingen. Dom har ju kroppen som 

uttrycksmedel. Jag är en direkt människa och kan säga typ att nu ser jag att du 

flackar med blicken, du är röd om kinderna. Mitt tänk är att alltid försöka bjuda 

in, vad skulle man gjort i ert land med ett barn som uppvisar de här 

svårigheterna. Mer försöka närma mig dom ur en mänsklig synvinkel där dom 

har kapacitet om dom säger att det aldrig skulle ha hänt då brukar jag försöka 

förstå varför det inte skulle ha hänt och då kan det vara kulturskillnader. Ja 

dom kan handla rätt men när man pratar om det förstår dom inte vad du säger. 

Somaliska familjer har inga ord för anknytning finns inte i språket.  

Jag har jobbat med många familjer med adoptivbarn och ……. i princip sedan -

75 med familjehemsplacerade barn och det är ju en speciell problematik. En 

annan människa har fött mig jag var inte tillräckligt god. Jag dög inte och då 

blir det de här negativa som väldigt många adoptivbarn och 

familjehemsplacerade - det finns en väldigt stor skamkänsla.  

R3 ger vinjetter för att beskriva hur anknytningsfenomenet kan komma till uttryck i det 

praktiska terapiarbetet. Han/hon har en pojke i terapi som använder sig av en ”babysocka ” 

(rysk docka som har flera mindre dockor inne i sig. Alla dockor kan också delas i två delar) 

för att prova vilka som hänger ihop med vem och hur hänger de ihop. Pojken kan när han 

provar sammansättningar också komma in i ett lekområde och erfara hur man hänger ihop. 

Han/hon nämner också att det finns barn som alls inte kan använda sig av material att 

projicera in i något lekområde. Då gäller det för terapeuten att bara vara i här och nu i 

rummet. R3 ger ytterligare en vinjett om en 8-årig flicka som ofta hamnar i blockeringar där 

det gäller att få igång rörlighet. R3 berättar också om en terapi med en pojke där anknytningen 

skedde på ett icke verbalt sätt och genom handling. 

Idag till exempel är det en kille som har svårt att separera ut sig. Han har 

jobbat jättemycket med den här babuschkan , stoppa i och stoppa ur och vem 
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hänger ihop. Då är han för första gången, killen i ett lekområde och leker kring 

hur hänger man ihop. 

En del barn kan ju inte alls använda sig av material, projicera in något i ett 

lekområde de får bara vara här och nu i rummet. Det finns ett psykiskt lidande i 

någon form och man vill att det ska bli en förändring. Jag tänker eftersom jag 

då har en psykodynamisk bas så tänker jag rörelse. En flicka som jag har nu 

som är åtta år. Hon ställer upp en familjesituation där de ligger i några sängar 

och det är morgon säger hon och så gör hon en miljö. Då är det jag som 

terapeut som pushar på och undrar. Jag undrar vad det är som kommer att 

hända sedan. Det händer ingenting så jag fortsätter idogt och undrar vad som 

ska hända och då börjar det röra på sig. Hon kommer igång. Som terapeut och 

behandlare blir det ju väldigt många stunder när man får uthärda att det är 

outhärdligt i rummet. 

Jag tänker på anknytning som blivit fel och hur man hittar tillbaks. Det var 

äldsta sonen som jag hade….. jag tänker att en av de viktigaste sakerna är att 

han får tillbaks mamman…..Det hon gör som jag tycker var så bra, killen var 

ungefär sex år dom höll på i sanden men då lägger sig killen på soffan och så 

tar hon hans fötter och håller på så här (R3 visar med händerna) och hon gör 

om det till att dom kör motorcykel och det var så bra precis som ”brumljud” så 

kör hon åt andra hållet. Killen ser så lycklig ut. 

R4 jobbar oftast med små barn och då också deras föräldrar.  Han/hon beskriver hur arbetet 

ofta handlar om att göra konkreta saker tillsammans med barn och förälder. Han/hon ser i 

vissa fall sitt mål som att hitta en nivå där barn och föräldrar kan ha roligt tillsammans. 

Respondenten menar att den icke verbala kommunikationen är väldigt viktigt i det konkreta 

terapiarbetet, särskilt i förhållandet till barnet och arbetet sker mycket på preverbal nivå. R3 

ser som sin och andra behandlares uppgift att hjälpa både barn och föräldrar med 

affektreglering om man tänker utifrån mentaliseringsprocessen. Barnet behöver få känna att 

någon annan förstår min inre värld. Han/hon beskriver hur fascinerande det är att få följa en 

process när föräldrar och barn hittar varandra. 

 

 Så gjorde vi några lekfulla saker bolla en ballong. Där blev nog målet att på en 

tidigare nivå att få dom att kunna ha roligt tillsammans, kunna titta på varandra 

och skratta. Man kan ju säga att man inom den bransch jag jobbar i så är det ju 

på väldigt preverbal nivå. Det är dom processerna man jobbar med. Det är ju 

ofta som dom processerna som blivit stumma mellan mamma och barn. Jag 

menar föräldraarbetet går ju ut väldigt mycket på att hjälpa föräldern att både 
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affektreglera och mentalisera sitt barn. Barnet ska kunna känna att det är någon 

annan som förstår min inre värld. Jag kan många gånger känna att det är 

fascinerande att få följa en sådan här process när föräldrar och barn hittar 

varandra igen. Det är så otroligt rörande när föräldern känner att den kan ha 

barnet nära sig och barnet kan känna att det kommer till ro. 

 

R5 ser sig själv som aktiv i sin terapeutroll. Det är av största vikt för honom/henne att närma 

sig barnet på ett så respektfullt sätt som möjligt och beskriver hur han/hon använder den 

känslan och de signaler han/hon får i mötet med det specifika barnet.  Respondenten uttrycker 

att barn kan behöva få hjälp att få ihop det som hänt tidigare och hur det ser ut nu.  Som 

terapeut har han/hon en viktig uppgift i att våga tala om, både svåra saker och det som 

fungerar för barnet. R3 är tydlig med vikten av att i barn- och ungdomsterapi hålla fokus på 

just barnet eller ungdomen. 

  

 Jag är ju väldigt aktiv som terapeut, om jag tänker att eller känner att det här 

barnet behöver höra lite av verkligheten för att det som också, apropå det här 

med en icke god eller desorganiserad anknytning, det är ju också på något sätt 

att barnet målar upp en bild av sig i relationer till dom runt omkring som inte 

stämmer. Man idealiserar och då kan det för dom som inte riktigt förstår det här 

eller har tillräcklig kunskap kan man luras att tro och mycket utifrån att man 

vill att det ska vara så. Det här barnet har verkligen knutit an, tycker mycket om 

sin nya familj när det bara finns det i barnens värld. Det kanske finns det också 

men jag tror att man, det terapeutiska stödet till barnet behöver påminna om 

hur det såg ut för tre månader sedan, (när de bodde där, intervjuarens inhopp) 

ja eller när polisen kom eller när mamma blev mördad, barnet behöver få ihop 

det.  

Jag använder mig av den känslan eller dom signalerna jag får i mitt sätt att 

söka kontakt och vad vi gör. För mig är det också väldigt viktigt att närma mig 

barnet respektfullt. Verkligen försöka tyda signaler.  

Min roll är ju inte att prata om förälderns problematiska anknytning utan det är 

säkert många som behöver jobba med det men det får dom göra någon 

annanstans än hos mig. Jag har fokus på barnet och föräldern som förälder. Det 

är en av mina käpphästar när jag jobbar inom barnpsykiatrin eller på Rädda 

Barnen eller nu här på Unga station att vi som är anställda för att jobba med 

barn ska jobba med barn.  
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Respondenternas svar beskriver hur de på olika sätt använder fenomenet anknytning i sitt 

praktiska arbete. Alla uttrycker vikten av att ta utgångspunkt i just det specifika barnet eller 

den specifika ungdomen de möter, att lyssna in och se vilka behoven är. Att trygga och närma 

sig barnet eller ungdomen på ett respektfullt sätt är av största betydelse. Handling och lek är 

viktiga redskap i arbetet. Vi ser att respondenterna talar om att de använder sig av både den 

icke- och den verbala kommunikationen. En av respondenterna ser likheter mellan 

adoptivbarn och familjehemsplacerade barn. De har båda brott i sin anknytningshistoria. När 

terapeuten kan fungera som en trygg bas blir det möjligt för klienten att utforska och 

intressera sig för sig själv och sitt samspel med omvärlden. Det blir också plats för det mörka 

och svåra. En av respondenterna ser som en av sina uppgifter i terapier med barn och 

ungdomar att hjälpa dem att få ihop sin verklighet. 

5.5 Nyckelbegrepp 

För att få en mer mångfacetterad bild av fenomenet anknytning har jag i ett andra analyssteg 

tagit ut vad jag tolkat som nyckelbegrepp i respondenternas svar på fråga 1. Jag har funnit 

gemensamma karakteristika och grupperat dessa i fyra grupper relation, kraft, icke verbala 

uttryck och faktorer som befrämjar anknytning.  

 Relation. I tre av respondenternas svar på fråga 1 finns ordet relation med i en eller annan 

form, relationsförmåga, etablera en relation, bygga relationer. Ord som möte, kontakt och 

allians som finns i de övrigas svar, förstår jag också som nära kopplade till rubriken.  

Kraft. En av respondenterna poängterar vikten av att förstå kraften i en anknytning. Den är i 

grunden biologiskt och nödvändig för såväl den enskilda människans- som artens överlevnad. 

En annan uttrycker att det finns något som binder och drar vilket jag tolkar som uttryck för 

något närbesläktat med kraft. 

Icke verbala uttryck. De fem respondenterna ger alla uttryck för hur fenomenet anknytning 

kan gestalta sig icke verbalt.  Andning, rytm, spegling, medrörelser, kroppslig stimulans, 

leken och handlingen, omsorg, avståndsreglering är nyckelord. Här kan man se att vissa av 

dessa ord passar även in under andra av de fyra rubrikerna exempelvis omsorg som också 

finns under rubriken ”befrämjar anknytning”.  Flera av nyckelorden kan också gestaltas både 

ickeverbalt och verbalt.   

Faktorer som befrämjar anknytning. Alla fem respondenterna har gett nyckelord som enligt 

min förståelse passar in under rubriken, förutsägbarhet, trygghet, intoning, trygg bas, närhet, 
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finnas över tid, leken, omsorg, mötet - det man gör tillsammans, benämna och bekräfta, 

intresse och nyfikenhet. 

Det är tydligt att anknytningsfenomenet innehåller olika aspekter. Många kategorier går in i 

varandra och det kan vara vanskligt att dela upp dem. Detta har jag ändå valt att göra för att 

visa på fenomenets mångdimensionella karaktär.  I terapier med barn och ungdomar tillskriver 

de intervjuade terapeuterna både ord och handling som viktiga parametrar.  

6. Diskussion 

Anknytningsfenomenet väcker många olika frågor. Studiens syfte har handlat om att 

undersöka om barn- och ungdomsterapeuter är influerade och använder sig av 

anknytningsteorin och hur det i så fall tar sig uttryck i det konkreta arbetet med barn och 

ungdomar. Jag väljer att diskutera några av resultaten. 

Studien visar att samtliga av de terapeuter som deltagit är starkt influerade av teorin. Min 

reflektion i sammanhanget blir att det är positivt för utfallet i terapier med barn och ungdomar 

eftersom anknytningsprocesser är föränderliga och pågår livet igenom. I våra möten med 

andra människor gör vi nya erfarenheter och påverkas på olika sätt. Vår förmåga att ta in och 

förändras är också grunden till den läkning som i bästa fall kan ske i en terapiprocess.  

Terapeuten kan bli en person man knyter an till och man kan i terapin erfara en positiv och 

läkande relation.  Det blir möjligt för klienten att göra nya anknytningserfarenheter! Samtliga 

respondenter ser relationen och mötet som grunden i ett psykoterpiarbete och det för tankarna 

till den judiske filosofen Buber (1923)  

”Man ska inte försöka försvaga relationens innebörd: relation är ömsesidighet.” 

(sid 13) 

 och 

 ”Allt verkligt liv är möte” (sid 18) 

Buber för också fram att människor är olika till sitt väsen och just det faktum att vi är olika 

innebär stora möjligheter för människosläktet. Han menar vidare att olikhet och jämlikhet är 

oskiljaktiga begrepp. Jämlikhet i sin tur är en förutsättning för det autentiska mötet mellan 

”Jag” och ”Du”.  
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Respondenterna beskriver på olika sätt hur fenomenet anknytning tar sig uttryck i deras 

praktiska terapiarbete. De för bland annat fram vikten av att närma sig klienten på ett 

respektfullt sätt vilket jag här fritt tolkar som uttryck för att vilja få mötet så ” autentiskt” som 

möjligt. En av respondenterna för fram att de flesta som söker terapi helst vill ha en kvinnlig 

terapeut. Man kan undra om det är något som kommer att förändras i framtiden i och med att 

fler pappor är hemma med sina små barn?  

 I studien framgår också att terapeuterna menar att en stor del av anknytningen i terapirummet 

sker icke verbalt. De ger kliniska exempel på detta. Min egen bakgrund som dansterapeut gör 

att jag har ett särskilt intresse för just det som sker ickeverbalt i en terapiprocess. I det här 

arbetet har jag dock valt att inte fokusera detta.  

De intervjuade beskriver också på olika sätt kraften i en anknytning vilket är applicerbart även 

utanför terapisituationen. I sammanhanget kan nämnas ett intressant forskningsprojekt, 

Kompletterande anknytningsperson på förskolan Hagström (2010). Studien handlar om 

förskolans möjlighet att utveckla ett långvarig kompletterande stöd för utsatta barn. 

Barnen fick en egen anknytningsperson på förskolan och tillsammans med den fick de 

dagligen träna kontakt och grundläggande samspel. Till en början var barnet ensamt med sin 

anknytningsperson men efterhand som barnet utvecklades bjöds ”lekkamrater” in. Studien 

visar att anknytningspersonen blev viktig för barnet och tecken på tillit blev tydliga.  

Terapeuterna i studien ingår alla i ”samma familj” så till vida att de alla har en 

psykodynamisk skolning. Härvidlag vore det intressant att också undersöka om terapeuter 

med en mer kognitiv bakgrund och inriktning anser sig lika påverkade av anknytningsteorin. 

Min spekulativa tanke säger mig att de inte skulle betona och tillskriva anknytningsfenomenet 

lika stor betydelse. 

Avslutningsvis ser jag anknytningsfenomet som den kanske allra viktigaste parametern i ett 

terapiarbete eftersom anknytning är en förutsättning för all verksam terapi.Det vore intressant 

i en framtida studie att undersöka kliniskt anknytningsfenomenets icke verbala aspekt som 

dansterapeut med barn och ungdomar.  
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Bilagor 

Hej! 

Jag går sista året på en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning med inriktning på barn och ungdom på 

Umeå universitet. Jag skulle gärna vilja göra en intervju med dig om ditt kliniska arbete med barn och ungdomar 

och undrar om du kan tänka dig att ställa upp på en sådan. Jag tänker att det kan behövas mellan en och en och 

en halv timma och jag kommer att vilja banda samtalet.  

Första blocket i vår utbildning handlade om anknytning och anknytningsteori och dessa begrepp har sedan dess 

genomsyrat studierna. Jag ska nu under sista terminen skriva min uppsats och vill då genom intervjuer med 

verksamma terapeuter undersöka hur kunskaper inom detta område tar sig uttryck i terapirummen. Har till 

exempel medvetandenivån gällande anknytningen och dess betydelse höjts och vad har det i så fall fått för 

konsekvenser i det konkreta arbetet i mötet med barn i terapier? Min handledare heter Krister Nyström. 

Jag hoppas att du är intresserad av att dela med dig av dina kunskaper och jag ser framemot att höra av dig så 

snart som möjligt. Du kan svara via mail ceciliagudmundssonαhotmail.com eller telefon 0709 465306  

Mvh Cecilia Gudmundsson 

 

 

Intervjufrågor 

1 Är du influerad av anknytningsteorin i ditt konkreta arbete med barn och ungdomar och i så fall hur?  

2. Gör du någon särskild intervju för att undersöka anknytningmönster? 

3. Vad blir särskilt viktigt i arbete med barn med desorganiserad anknytning? 

4. Berätta några vinjetter där ”anknytningstänket kommit i förgrunden! 

5. Hur tänker du kring den icke verbala kommunikationen i anknytningssammanhang och arbetar du specifikt 

med den? 

6. Har könet på terapeuten någon betydelse i anknytningssammanhang? 

7. Ser du i ditt arbete med barn och ungdomar kulturella skillnader vad gäller anknytning?
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