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Det finns ett samband mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi, men det är oklart 
under vilka förhållanden det gäller. Studien syftade till att undersöka samband mellan 
anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter och studenter inom teknik- och 
naturvetenskap vid Umeå universitet. Vidare var syftet att undersöka om kön har betydelse 
för eventuella skillnader mellan studentgrupperna avseende förekomst av alexitymi. För att 
samla in data användes två självskattningsformulär, ASQ och TAS-20. I studien ingick 159 
studenter, varav 65 kvinnor och 30 män från psykologprogrammet och 23 kvinnor och 41 
män inom teknik- och naturvetenskap. Korrelationer bekräftade att det fanns ett samband 
mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi (delskalorna identifiera och beskriva 
känslor) inom respektive studentgrupp. Det fanns dock inget samband för delskalan externt 
orienterat tänkande. Resultaten visade också att studenter med ett tryggt 
anknytningsmönster har lättare att beskriva känslor, medan studenter med ett otryggt 
anknytningsmönster har svårare att både identifiera och beskriva känslor. En tvåvägs 
variansanalys visade att psykologstudenter var mindre alexityma än studenter inom teknik- 
och naturvetenskap. En tolkning är att psykologstuderande kan anses mer lämpliga att 
arbeta med människovårdande arbeten och denna lämplighet visar sig redan tidigt i 
utbildningen. Däremot visade resultaten inga signifikanta skillnader mellan kvinnliga och 
manliga psykologstudenter. 
 
There is a relationship between an insecure attachment style and alexithymia, but it is 
unclear under what circumstances it applies. The aim of this study was to investigate the 
correlation between attachment style and alexithymia in psychology and science students at 
Umea University. Furthermore, the study intended to investigate any differences between 
the student groups regarding alexithymia due to gender. Two self-assessment forms, ASQ 
and TAS-20 were used to collect the data. The study involved 159 students. A significant 
correlation between insecure attachment style and alexithymia (subscales Identifying and 
Describing Feelings) were found within each student group. No correlation was found for the 
subscale Externally Oriented Thinking. The results showed that students who have a secure 
attachment style find it easier to describe their feelings, while students with an insecure 
attachment style have more difficulties both identifying and describing their feelings. A two-
way analysis of variance showed that psychology students were less alexithymia than 
science students. One interpretation is that the psychology students may be considered more 
suited for human service jobs, and this suitability are already apparent early in their 
education. However, the results showed no significant differences between male and female 
psychology students. 
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Anknytningsmönster och alexitymi är nära sammanflätade med varandra 
(Fukunishi, Kawamura, Ishikawa, Ago, Morita, & Rahe, 1997; Hexel, 2003; 
Meins, 2008; Montebarocci, 2004; Troisi, D'argenio, Peracchio, & Petti, 2001). 
Olika anknytningsmönster skapar olika stilar för hur individer hanterar 
relationer men också hur individer reagerar och svarar på affekter (Hazan & 
Shaver, 1987). 
 
Individens anknytningsmönster formas redan i barndomen och har en 
central betydelse för sociala relationer (Bowlby, 1969; Hexel, 2003). Studier 
visar att otrygga anknytningsmönster kan innebära svårigheter att uppleva 
och tolka känslor, så kallad alexitymi (Kraemer & Loader, 1995; Sifneos, 
1973). För alexityma individer leder bristande förmåga att uppleva och tolka 
känslor ofta till lägre social kompetens och mer otrygga relationer (Mohaupt, 
Holgersen, Binder, & Höstmark Nielsen, 2006). Resultaten från tidigare 
studier på studenter (Mason, Tyson, Jones, & Potts, 2005; Monterbarocci, 
Codispoti, Baldaro, & Rossi, 2004) visade att denna förmåga ser olika ut hos 
olika studentgrupper med avseende på studier och kön, men resultaten är 
oklara. Att ha mer alexityma drag skulle kunna få betydelse för framtida 
arbetsrelationer.  

 
Enligt utbildningsplanen för psykologprogrammen förväntas 
psykologstudenter förvärva både färdighet och förmåga att utföra olika 
former av psykologiskt arbete avseende individer, grupper och 
organisationer (Umeå universitet, 2014a; Umeå universitet, 2014b). I ett 
framtida perspektiv kommer dessa studenter med stor sannolikhet att jobba 
direkt med människor antingen på individnivå eller på gruppnivå. Enligt 
studieplanen för civilingenjörsutbildningar inom teknisk- och 
naturvetenskaplig fakultet förväntas den studerande, till skillnad från 
psykologstuderande, förvärva kunskaper och färdigheter att skapa, analysera 
och utvärdera tekniska lösningar samt utforma produkter och system för 
människors behov (Umeå universitet, 2015). Utifrån utbildningarnas olika 
innehåll är det rimligt att anta att blivande ingenjörer hamnar i yrken som på 
många sätt skiljer sig från psykologjobb. Utifrån utbildningarnas olika mål 
och där på följande skilda yrkeskarriärer kan det antas att det innebär större 
svårigheter att ha alexityma drag i rollen som psykolog jämfört med att 
arbeta som ingenjör. 
 
Få studier har dock gjorts som undersöker alexitymi hos studenter och 
resultaten är preliminära (Mason et al., 2005; Monterbarocci et al., 2004). 
Med utgångspunkt i att alexitymi påverkar individens sociala relationer 
(Mohaupt, Holgersen, Binder, & Höstmark Nielsen, 2006) kan det på många 
sätt antas att alexitymi påverkar hur yrkeslivet fungerar, exempelvis hur 
arbetet som psykolog påverkas. Hur detta förhållande ser ut har endast 
studerats indirekt i studier om anknytningsmönster och terapeuters arbete. 
Resultatet från dessa studier visar att terapeuters anknytningsmönster har 
betydelse för terapiutfall (Rubino, Barker, Roth, & Fearon, 2000; 
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Schauenburg et al., 2010) och som tidigare visats finns det ett samband 
mellan otryggt anknytningsmönster och alexitymi (Kraemer & Loader, 1995). 
 
Anknytningsteori 
John Bowlby (1969), grundaren till anknytningsteori och begreppet inre 
arbetsmodeller visar hur spädbarn knyter an till sina omsorgspersoner för 
sin egen överlevnad. I detta samspel skapar barnet inre arbetsmodeller som 
sedan ligger till grund för hur individer genom livet formar och upplever 
relationer med andra (Bowlby, 1969).  

 
Mary Ainsworth var verksam vid samma tidpunkt som Bowlby och kom att 
bli en viktig samarbetspartner till Bowlby. Ainsworth är skapare av “The 
Strange Situation”, ett psykologiskt test som undersöker anknytningsmönster 
mellan mor och barn (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). I 
experimenten studeras hur barnet reagerar när hen lämnas ensam med en 
främmande person i en främmande miljö. Med utgångspunkt i “The Strange 
Situation“ fann Ainsworth tre olika mönster av anknytning vilka hon 
benämner trygg, undvikande och ängslig/ambivalent anknytning (Ainsworth 
et al., 1978).  
 
Trygga anknytningsmönster ger individen bättre möjligheter att utveckla 
sunda och stabila relationer medan personer med otrygga 
anknytningsmönster möter större relationella utmaningar. För individer med 
otryggt undvikande mönster finns ofta en rädsla för intimitet och för 
personer med otryggt ambivalent anknytningsmönster kantas relationer av 
både svårigheter att komma andra människor nära med rädsla för att bli 
övergiven (Hazan & Shaver 1987). 
 
I Main (1990) beskrivs ett fjärde anknytningsmönster, otryggt – 
undvikande/desorienterad anknytning. Barn med denna form av anknytning 
upplever hot och otrygghet från samma person som ska ge barnet fysisk och 
emotionell omsorg. Denna anknytningsstil har inte beskrivits för vuxna utan 
samma beteendemönster kan skönjas hos desorienterade och ambivalent 
anknutna individer (Crittenden, 2006). 
 
Affekter 
För att ge en större förståelse för begreppet alexitymi beskrivs även 
affektteori, då denna teori är starkt sammanflätad med alexitymi. Affekter är 
också, som tidigare beskrivits, en viktig del i samspelet med andra människor 
(Meins, 2008). Synonymt med ordet affekt används många gånger både 
emotion och känsla. Alla tre syftar på hur vi upplever och reagerar på olika 
stimuli i olika situationer och ofta används orden synonymt med varandra 
(Taylor, Bagby, & Parker, 1997). I denna uppsats kommer affekter och 
känslor användas omväxlande. 
 
Psykologiforskarna Silvan Tomkins (1991) och Carroll Izard (1998) står 
bakom två centrala teorier inom fältet – Tomkins affektteori respektive 
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Differential Emotions Theory (DET) (Ackerman, Abe, & Izard, 1998; Tomkins, 
1991). Båda teorierna förklarar affekternas ursprung och vilken funktion 
dessa spelar i människans liv. Utgångspunkten är att affekter ses som 
biologiskt drivna och universella (Ekman & Davidson, 1994; Izard, 2007; 
Tomkins, 1961, 1962, 1963, 1982). Affekter utgör viktiga funktioner för 
individens handlande och redan små barn signalerar tydligt till 
omsorgspersonerna vad han eller hon behöver. Affekter är således 
evolutionärt utvecklade och nödvändiga för vår överlevnad (Buck, 1999; 
Ness, 1989).  
 
Alexitymi 
Den litterära betydelsen av alexitymi kan översättas till “avsaknad av ord för 
känslor” (Sifneos, 1973). Förutom besvär att förstå det egna känslolivet och 
sätta ord på det, innebär alexitymi även svårigheter att känna igen och förstå 
andras känslor, men också att det egna tänkandet har mer fokus på externa 
upplevelser än det inre känslolivet (Lane, Sechrest, Riedel, Shapiro, & 
Kaszniak, 2000; Taylor, Ryan, & Bagby, 1985). Den ovan presenterade 
betydelsen av alexitymi är den definition av begreppet som används i 
uppsatsen. 
 
Taylor et al. (1997) har i boken, Disorders of affect regulation beskrivit hur 
alexitymi tidigare var ett personlighetsdrag för patienter med psykosomatisk 
problematik. Idag har det visat sig att alexitymi även förekommer bland den 
allmänna befolkningen, men också bland individer med olika psykiatriska 
tillstånd. 
 
Svårigheter att förstå sina egna känslor kan för individen medföra antingen 
handlingsförlamning eller överdrivet utåtagerande (Lumley, Neely, & Burger, 
2007). Mason, Tyson, Jones och Potts (2005) lyfter fram i sin studie att 
patienter med alexitymi visar bristande kännedom om emotioner men även 
bristande kommunikationsförmåga. Taylor et al. (1997) skriver att individer 
med alexitymi har svårt att be andra om hjälp och tröst när de känner sig 
nedstämda. Detta menar författarna kan bero på dessa individers oförmåga 
att identifiera och kommunicera egna känslor. Krystal (1988), Mayes och 
Cohen (1992) skriver att individer med alexitymi upplever begränsningar i 
sitt sätt att hantera ångest och andra känslor genom sina fantasier, drömmar 
och intressen. För den som har alexitymi blir det många gånger svårt att sätta 
sig in i någon annans situation eller hur någon annan känner sig i stunden. 
Detta leder därför till att individer med alexitymi kan upplevas icke 
empatiska (Lane & Schwartz, 1987; Krystal, 1979).  
 
Anknytningsmönster och alexitymi 
Ett flertal studier har undersökt sambandet mellan anknytningsmönster och 
alexitymi hos vuxna. Populationen i studierna var universitetsstuderande och 
medelåldern i studierna varierade mellan 20-23 år. Resultaten visade att 
individer med alexityma drag har ett otryggt anknytningsmönster 
(Fukunishi, Kawamura, Ishikawa, Ago, Morita, & Rahe, 1997; Hexel, 2003; 
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Mason, Tyson, Jones, & Potts, 2005; Meins, Harris-Waller, & Lloyd, 2008; 
Montebarocci, et al., 2004). 
 
I en studie av Monterbarocci et al. (2004) ingick 301 uiversitetsstudenter i 
psykologi, varav 153 kvinnor och 148 män. Data samlades in utifrån två 
självskattningformulär: det så kallade ”the Toronto Alexithymia Scale”, (TAS-
20) och ”the Adult Attachment Style” (ASQ). Resultaten visade att 9.5% av 
männen och 7.2% av kvinnorna uppfyllde kriterierna för alexitymi beräknat 
på hela TAS-20. I studien framkom att personer med trygg anknytning hade 
större förmåga att förstå och hantera känslor i förhållande till personer som 
hade en otrygg anknytning. Resultaten visade också att kvinnliga studenter 
inom psykologi hade svårare att identifiera och beskriva känslor än deras 
manliga kollegor. Däremot hade manliga studenter ett mer externt orienterat 
tänkande än sina kvinnliga kollegor.  
 
I en studie av Mason et al. (2005) undersökte forskarna förekomst av 
alexitymi inom två olika studentgrupper; humaniora och naturvetenskap. I 
studien ingick 371 studenter varav 190 kvinnor och 181 män. Data samlades 
in utifrån tre självskattningsformulär: ”the Toronto Alexithymia Scale” (TAS-
20), ”the Parental Bonding Inventory” (PBI) och ”Dissociative Experience 
Scale” (DES). Andelen studenter som skattade poäng motsvarande alexitymi 
var större inom naturvetenskap (15,7%) än andelen studenter inom 
humaniora (10,6%).  
 
Meins et al. (2008) undersökte hur alexitymi korrelerade med 
anknytningsmönster i vänskapsrelationer. I studien ingick 270 studenter, 
varav 186 kvinnor och 84 män. Data samlades in från två 
självskattningsformulär: ”the Toronto Alexithymia Scale” (TAS-20) och 
”Relationship Quastionaire” (RQ). Studien fann att individer med ett otryggt 
anknytningsmönster skattade generellt högre på TAS-20 jämfört med 
personer med trygg anknytning. 
 
Fukunishi et al. (1997) presenterade två studier som båda undersökte 
bristande omsorg hos mamman och förekomst av alexitymi hos 
collegestudenter. I den första studien deltog 232 studenter varav 103 
kvinnor och 129 män. I den andra studien ingick 156 collegestudenter varav 
84 kvinnor och 72 män. Data samlades in utifrån två självskattningsformulär: 
”the Toronto Alexithymia Scale” (TAS-20) och ”the Parental Bonding 
Inventory” (PBI). Forskarna fann korrelationer mellan bristande omsorg hos 
mamman och svårigheter att beskriva känslor hos studenterna.  
 
Hexel et al. (2003) undersökte sambandet mellan intern och extern locus of 
control (kontrollen läggs inom respektive utanför individen), alexitymi och 
anknytningsmönster hos medicinstuderande. I studien ingick 129 kvinnor 
och 91 män. Data samlades in utifrån tre självskattningsformulär: ”the 
Toronto Alexithymia Scale” (TAS-20) och ”the Adult Attachment Style” (ASQ). 
Resultaten visade att 14% av individerna med trygg anknytning skattade 
värden motsvarande alexitymi. I studien hade kvinnor i jämförelse med män 
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mindre svårigheter att beskriva känslor samt ett mindre externt orienterat 
tänkande.  
 
De studier som redovisats ovan visade på att det fanns ett tydligt samband 
mellan anknytningsmönster och alexitymi. Alexitymi är dock ett relativt 
outforskat område till skillnad från anknytningsmönster. Ankytningsmönster 
har exempelvis studerats rörande terapeuter och terapiutfall. Rubino med 
kollegor, (2000) visade att terapeuter med otrygg anknytning svarade 
mindre empatiskt på avbrott i terapin, vilket kunde förstås utifrån 
terapeutens rädsla för att bli övergiven. I en studie av Schauenburg med 
kollegor, (2010) framkom att tryggt anknutna terapeuter fick bättre allians 
och utfall i terapi med en patientgrupp med svår problematik. 
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att förekomst av alexitymi är 
mer vanligt förekommande hos individer med ett otryggt 
anknytningsmönster (Fukunishi, 1997; Hexel, 2003; Mason et al., 2005; 
Meins, 2008; Montebarocci, 2004; Troisi, et al., 2001). Enligt Sifneos (1973) 
kan ett otryggt anknytningsmönster leda till svårigheter att uppleva känslor 
vilket utgör grunden för alexitymi. 
 
Syfte och frågeställningar 
Det finns få studier gällande relationen mellan anknytningsmönster och 
alexitymi hos olika studentsgrupper (Fukunishi et al., 1997; Hexel et al., 
2003; Mason et al., 2005; Meins et al., 2008; Monterbarocci et al., 2004). 
Vidare saknas det tidigare forskning detta utifrån svenska förhållanden och 
tidigare resultat har varit tvetydiga om vilken roll kön har för en eventuell 
skillnad i förekomst av alexitymi hos studenter (Mason et al., 2005; 
Monterbarocci et al., 2004).  

 
Denna studie syftar därför till att studera relationen mellan 
anknytningsmönster och alexitymi hos vuxna inom olika studentgrupper i 
Sverige och mer specifikt om det finns skillnader mellan psykologstuderande 
och studenter inom teknik- och naturvetenskap. Valet av studentgrupper är 
gjorda utifrån tidigare studiers resultat som föreslagit att det kan finnas en 
skillnad mellan naturvetenskap och humaniora men huruvida det finns en 
skillnad mellan naturvetenskap och psykologi är, vad vi vet, inte tidigare 
jämfört. Vidare studerar vi om kön och val av utbildning har betydelse för 
förekomst av alexitymi hos studentgrupperna. Följande två frågeställningar 
har utformas för uppsatsen: 
1) Finns det en skillnad i grad av samband mellan anknytningsmönster och 

alexitymi hos psykologstudenter respektive studenter inom teknik- och 
naturvetenskap?  

2) Vilken betydelse har kön och val av utbildning för förekomst av alexitymi 
hos studentgrupperna? Finns det någon interaktion mellan kön och val av 
utbildning avseende förekomst av alexitymi? 
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Metod 
 

Deltagare 
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval med studenter vid Umeå 
universitet. I studien ingick totalt 160 personer varav 89 kvinnor och 71 män. 
Den första undersökningsgruppen rekryterades vid psykologprogrammen, 
termin 1 - 3. Antal psykologstudenter i studien var 95 varav 65 kvinnor och 
30 män. Totalt läste 135 studenter på aktuella terminer. Närmare tre 
fjärdedelar (70%) av psykologsstudenterna besvarade 
självskattningsformulären i studien. Den andra undersökningsgruppen 
rekryterades vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap, termin 1-3 vid 
några olika ingenjörsutbildningar. Antal studenter inom teknik- och 
naturvetenskap i studien var 65 varav 23 kvinnor och 42 män. Totalt läste 
250 studenter på aktuella terminer. Omkring en fjärdedel (26%) av 
studenterna inom teknik- och naturvetenskap besvarade 
självskattningsformulären i studien. Datainsamling skedde i anslutning till 
studentföreläsningar.  
 
Instrument 
Attachment Style Questionaire (ASQ), är ett självskattningsformulär som 
mäter anknytningsstil och består av 40 items fördelade på fem delskalor 
(Håkanson & Tengström, 1997). Delskalorna fångar tre olika 
anknytningsmönster: (1) Trygg anknytning (delskala: Tillit – mäter främst 
attityder till självet och andra), (2) Otrygg undvikande anknytning (delskalor: 
Distans och Sakorientering – båda mäter främst attityder till andra), (3) 
Otrygg ambivalent anknytning (delskalor: Bifallsbehov och Relationsfixering 
– båda mäter främst attityder till självet). 
 
Frågorna i ASQ återfinns på likertskala och svarsalternativen sträcker sig 
mellan 1 (fullständigt oense) och 6 (instämmer fullständigt). För varje 
delskala jämförs individens medelvärde med ett medelvärde för 
referensgruppen för respektive delskala. Individer som tillskrivs ett tryggt 
anknytningsmönster har höga medelvärden på delskalan ”Tillit” och låga 
medelvärden på övriga delskalor. Individer med ett otryggt undvikande 
anknytningsmönster skattar höga medelvärden på delskalorna ”Distans och 
Sakorientering”. På delskalan ”Tillit” skattar samma grupp också relativt 
höga medelvärden och mycket låga medelvärden på delskalorna 
”Bifallsbehov” och ”Relationsfixering”. Individer med ett otryggt ambivalent 
anknytningsmönster skattar höga medelvärden på delskalorna ”Bifallsbehov” 
och ”Relationsfixering”. På delskalan ”Tillit” skattar samma grupp låga 
medelvärden och på delskalorna ”Distans” och ”Sakorientering” får gruppen 
knappt några poäng alls.  
 
Reliabiliteten för del olika delskalorna i den svenska versionen av ASQ mätt 
med Cronbachs Alpha (r =.71-84) var god och i jämförelse med andra 
instrument som mäter anknytning visar ASQ på god validitet (Axfors, 2013; 
Håkanson & Tengström, 1997). Cronbachs alpha mätt på delskalorna på ASQ 
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var acceptabla till goda: Distans .84; Sakorientering .60; Tillit .78; 
Bifallsbehov .70; Relationsfixering .62. 
 
Toronto Alexitymia Scale (TAS-20), är ett självskattningsformulär som mäter 
alexityma drag och består av 20 items fördelade på tre delskalor. Delskalorna 
i formuläret är: (1) Svårigheter att identifiera känslor samt att särskilja dem 
från andra kroppsliga intryck, (2) Svårigheter att beskriva känslor gentemot 
andra, (3) Ett externt-orienterat tänkande som kännetecknas av en 
upptagenhet av externa händelser snarare än att förstå samband mellan 
känslor och fantasier (Müller, Bühner, & Ellgring, 2003; Bagby, Taylor, & 
Parker, 1994b). Frågorna återfinns på en likertskala och svarsalternativen 
går från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt rätt).  Totalpoängen i 
TAS-20 ligger mellan 20 och 100. För att en person ska uppfylla kriteriet för 
alexitymi krävs ett cut off värde på 61 och uppåt. Individer som skattar 51 
eller lägre uppfyller däremot inte kriterierna för alexitymi. Originalversionen 
av TAS-20 visar på mycket god validitet och god relaibilitet mätt med 
Chronbachs alpha (r = .81) (Bagby, Taylor, & Parker, 1994a). På hela TAS-20 
var Chronbachs alpha .84.  Reliabiliteten för de olika delskalorna var god: 
Svårigheter att identifiera känslor .81; Svårigheter att beskriva känslor; .78; 
Externt orienterat tänkande .73.  
 
Procedur 
Självskattningsformulär delades ut och samlades in i samband med 
föreläsningar. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt om syftet 
med studien samt de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 
Formulären ifylldes anonymt och obehöriga hade inte tillgång till materialet. 
Av de 159 självskattningsformulär som delades ut i studien återfanns ett 
bortfall hos manliga studenter inom gruppen teknik- och naturvetenskap. 
Bortfallet återfanns på alla tre delskalor på TAS-20. 
 
Dataanalys 
Alla fem delskalor i ASQ ingick i aktuell studie och har analyserats per 
delskala. Alla tre delskalor i TAS-20 ingick i studien och har analyserats både 
per delskala och på totalvärdet. För att beräkna korrelationen mellan ASQ 
och TAS-20 inom respektive studentgrupp, genomfördes beräkningar med 
hjälp av SPSS 23.0. Korrelationsstyrka tolkas utifrån Cohens (1998): r = .10 - 
.29 (svag), r = .30-.49 (moderat), r = .50-1 (stark). 
 
För beräkningar av skillnader mellan studentgrupperna i medelvärde på 
alexitymi genomfördes med hjälp av samma statistikprogram (SPSS 23.0) en 
tvåvägs (kön x studieprogram) variansanalys (ANOVA). Före beräkningarna 
testades modellantaganden såsom att 1) alla observationer är oberoende av 
varandra, 2) variansen var lika i alla fyra gruppernar, 3) observationerna 
inom varje grupp hade normal distribution (normality). Det var inga problem 
med någondera. 
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Resultat 
 

Korrelationer mellan anknytningsmönster och alexitymi 
Den första forskningsfrågan undersökte om det fanns något samband mellan 
anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter (Psystud) 
respektive studenter inom teknik- och naturvetenskap (TekNat), mätt med 
ASQ och TAS-20. I tabell 1 presenteras medelvärde och standardavvikelse för 
alla deltagare uppdelade på utbildning avseende delskalorna i ASQ och TAS-
20. 
 
Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse för delskalorna i ASQ och TAS-20. 

 Psystud TekNat 
 M(SD) n M(SD) n 
ASQ: 
Distans 
 

3.4 (.90) 95 3.5 (.79) 65 

ASQ: 
Sakorientering 
 

2.4 (.61) 95 2.7 (.71) 65 

ASQ: 
Tillit 
 

4.2 (.79) 95 4.3 (.77) 65 

ASQ: 
Bifallsbehov 
 

3.7 (.79) 95 3.5 (.82) 65 

ASQ: 
Relationsfixering 
 

3.6 (.64) 95 3.3 (.78) 65 

TAS-20: Svårt att 
identifiera känslor 
 

2.4 (.74) 95 2.3 (.86) 64 

TAS-20: Svårt att 
beskriva känslor 
 

2.4 (.84) 95 2.8 (.87) 64 

TAS-20: Externt 
orienterat tänkande 

1.8 (.45) 95 2.5 (.61) 64 

 

I tabell 2 redovisas korrelationer mellan anknytningsmönster och alexitymi 
hos psykologstudenter och studenter inom teknik- och naturvetenskap. 
Korrelationen visade att det för psykologstudenter fanns ett negativt 
signifikant samband mellan trygg anknytning (tillit) och svårt att identifiera 
känslor respektive beskriva känslor. Resultaten varierade från moderata till 
starka samband. För studenter inom teknik- och naturvetenskap fanns det ett 
svagt negativt signifikant samband mellan svårt att identifiera känslor 
respektive externt orienterat tänkande och tryggt anknytningsmönster. 
Övriga korrelationer inom båda studentgrupperna var inte signifikanta. 
 
Vidare visade korrelationen att för psykologstudenter fanns det ett 
signifikant samband mellan otrygg undvikande anknytning (distans och 
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sakorientering) och svårt att identifiera känslor. Inom samma studentgrupp 
fanns även signifikanta samband mellan otrygg undvikande anknytning 
(distans och sakorientering) och svårt att beskriva känslor. Resultaten 
varierade från svaga, moderata till starka samband. För studenter inom 
teknik- och naturvetenskap fanns det ett svagt signifikant samband mellan 
otrygg undvikande anknytning (distans och sakorientering) och svårt att 
beskriva känslor. Övriga korrelationer inom båda studentgrupperna var inte 
signifikanta. 
 
Tabell 2. Korrelationer mellan delskalor i ASQ och TAS-20 för 
psykologstudenter (Psystud) och studenter inom teknik- och naturvetenskap 
(TekNat). 

  TAS-20: 
Svårt id. 
känslor 

TAS-20: 
Svårt 
beskriva 
känslor 

TAS-20: 
Externt 
orient. 
tänkande 

ASQ:  
Distans 

Psy.-
stud 
Tek-
Nat 

.38** 
 
.10 

.56** 
 
.29* 

.04 
 
-.02 

ASQ: 
Sak.- 
orient. 

Psy.- 
stud 
Tek.- 
Nat 

.21* 
 
.10 

.32** 
 
.26* 

.14 
 
.24 

ASQ: 
Tillit 

Psy.- 
stud 
Tek.- 
Nat 

-.33** 
 
-.26* 

-.57** 
 
-.22 

-.02 
 
-.26* 

ASQ: 
Bifalls-
behov 

Psy.-
stud 
Tek.-
Nat 

.41** 
 
.49** 

.40** 
 
.30* 

.02 
 
.18 

ASQ: 
Relat.-
fixering 

Psy.- 
stud 
Tek.- 
Nat 

.31** 
 
.43** 

.21* 
 
.08 

-.00 
 
-.18 

**p< 0.01; *p<0.05 

 

För psykologstudenter med otrygg ambivalent anknytning (bifallsbehov och 
relationsfixering) fanns ett moderat signifikant samband mellan svårt att 
identifiera känslor och att beskriva känslor. För studenter inom teknik- och 
naturvetenskap fanns det ett moderat signifikant samband mellan otrygg 
ambivalent anknytning (bifallsbehov och relationsfixering) och svårt att 
identifiera känslor. För samma studentgrupp fanns även ett moderat 
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signifikant samband mellan otrygg ambivalent anknytning (bifallsbehov) och 
svårt att beskriva känslor. Övriga korrelationer inom båda studentgrupperna 
var inte signifikanta. 

 
Skillnader mellan studentgrupper med avseende val av utbildning och kön 
Den andra forskningsfrågan undersökte om det fanns någon skillnad i 
medelvärdet på alexitymi mellan psykologstudenter och studenter inom 
teknik- och naturvetenskap uppdelat på kön. En tvåvägs (kön x 
studieprogram) ANOVA visade inga signifikanta skillnader på TAS-20 mellan 
grupperna med avseende kön. Det fanns inte heller någon signifikant 
interaktion på TAS-20 avseende kön x utbildning. Resultaten visade däremot 
signifikanta skillnader på TAS-20 när det gäller val av studieprogram 
(psykologprogrammet: M = 43/teknik- och naturvetenskap: M = 51), F(1, 
155) = 15.869 p = < .001. I tabell 3 presenteras medelvärde och 
standardavvikelse för alla deltagare uppdelade på utbildning avseende TAS-
20.  
 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för TAS-20. 
 Psystud 

M(SD) 
 
n 
 

TekNat 
M(SD) 

 
n 

 
TAS-20 

 
43 (9,8) 

 
95 

 
50 (11,2) 

 
64 

 
 

Förekomst av alexitymi 
Tabell 4. Förekomst av alexityma studenter fördelade på kön och utbildning.  

 Psystud 
män 

Psystud 
kvinnor 

TekNat 
män 

TekNat 
kvinnor 

Tot 
Psystud/ 
TekNat 

Andel av 
hela 
stickprov
et med 
(n=159) 

2% 
(n=3) 

0,6 % 
(n=1 ) 

3,8% 
(n=6) 

3,8% 
(n=6) 

10%  
(n=16) 

Andel av 
alexityma 
deltagare 
(n=16) 

19% 6%  37,5% 37,5%  

 
Ett sammanfattande resultat visade att förekomst av alexitymi (mäts med 
helskala av TAS-20) är procentuellt större i studentgruppen inom teknik- och 
naturvetenskap än bland psykologstuderande. Totalt skattade 10 procent av 
deltagarna poäng motsvarande alexitymi. Flest individer återfanns inom 
studentgruppen teknik- och naturvetenskap och fördelningen av alexityma 
män och kvinnor i gruppen var lika stor, se tabell 4. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan 
anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter och studenter 
inom teknik- och naturvetenskap vid Umeå universitet. Sammanfattningsvis 
visar resultaten att studenter som har ett tryggt anknytningsmönster har 
lättare att beskriva känslor, medan studenter med ett otryggt 
anknytningsmönster har svårare att både identifiera och beskriva känslor. 
Utifrån kön och val av utbildning visar resultaten att studenter på 
psykologprogrammet svarade lägre på TAS-20 jämfört med studenter inom 
teknik och naturvetenskap. Det fanns däremot inga signifikanta skillnader 
mellan kön och förekomst av alexitymi. Det fanns inte heller någon 
signifikant interaktion på TAS-20 avseende kön x utbildning. Totalt uppfyller 
10 procent av alla deltagare i studien alexityma drag. Av dessa återfinns de 
flesta inom teknik och naturvetenskap varav fördelningen mellan kvinnor 
och män är lika stor. 
 
Samband mellan trygg anknytning och delskalor i TAS-20 
Den första forskningsfrågan undersöker korrelationen mellan 
anknytningsmönster och alexitymi hos psykologstudenter respektive 
studenter inom teknik- och naturvetenskap. Resultaten för båda 
studentgrupperna visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan 
studenter med trygg anknytning och svårigheter att identifiera och beskriva 
känslor. Med andra ord har studenter med tryggt anknytningsmönster lättare 
att identifiera och beskriva känslor. Detta samband stämmer överens med 
tidigare studier som visar att personer med en trygg anknytningsstil skattar 
generellt lägre på hela TAS-20 än personer med otrygg anknytningsstil 
(Meins et al., 2008; Montebarocci et al., 2004; Troisi et al., 2001). 
 
För studenter inom teknik- och naturvetenskap visar resultaten ett negativt 
signifikant samband mellan tryggt anknytningsmönster och externt 
orienterat tänkande. Det betyder att studenter med trygg anknytning har ett 
mer känsloorienterat tänkande med mindre fokus på yttre detaljer. Detta kan 
tolkas som att studenter inom teknik- och naturvetenskap som är tryggt 
anknutna har större tillgång till mer fantasifullt tänkande och är mindre 
konkreta i sitt tänkande (Taylor et.al., 1985). Det finns däremot inte något 
signifikant samband för gruppen psykologstudenter och externt orienterat 
tänkande, vilket i enlighet med Montebarocci et al. (2004) skulle kunna 
förklaras genom att den delskala i TAS-20 som mäter externt orienterat 
tänkande har kritiserats för att bristfälligt mäta alexitymi. 
 
Skillnader mellan studentgrupper med avseende kön och val av utbildning 
Den andra frågeställningen undersöker om det finns någon skillnad i 
förekomst av alexitymi mellan psykologstudenter och studenter inom teknik- 
och naturvetenskap avseende kön och val av utbildning. Våra resultat visar 
att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna avseende val av 
utbildning. Psykologstudenter skattar signifikant lägre på hela TAS-20 än 
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studenter inom teknik- och naturvetenskap. Våra resultat går således i linje 
med tidigare forskning som visar att studenter inom naturvetenskap i 
allmänhet uppvisar mer alexityma drag än studenter inom humaniora 
(Mason et. al., 2005). En delförklaring till att det finns en skillnad mellan 
studenter som väljer olika utbildningsprogram kan vara att studenter inom 
teknik- och naturvetenskap redan från början var mer alexityma när de sökte 
till universitetet. Antagandet att fler individer med alexityma drag söker till 
utbildningar inom teknik- och naturvetenskap kan förstås utifrån att yrken 
inom det området kräver andra former av färdigheter och mindre 
känslomässig kompetens än psykologarbete. Denna skillnad i förväntade 
färdigheter framkommer även i utbildningsplanerna för de olika 
utbildningsprogrammen (Umeå universitet, 2014a; Umeå universitet, 2014b; 
Umeå universitet, 2015). Däremot visar våra resultat inga signifikanta 
skillnader mellan kvinnliga och manliga studenter, vilket talar emot vad 
Montebarocci (2004) med kollegor skriver i sin studie, där manliga 
psykologistudenter skattar högre på hela TAS-20 jämfört med kvinnliga 
psykologistudenter. En tänkbar förklaring till skillnaden mellan vårt resultat 
och det från Montebarocci et al. (2004) kan vara att svenska studenter är 
relativt jämlika när det gäller känslomedvetenhet. Sverige är vidare välkänt 
för sin jämställdhetspolitik där ansvar för barnen delas mer lika mellan 
föräldrarna jämfört med många andra länder (Plantin, Mansson & Kearney, 
2003).  
 
Utifrån att tidigare studier visar att det finns en skillnad i förekomst av 
alexitymi med avseende kön och utbildning (Mason et al., 2005) kan det 
antas att det även finns en interaktion mellan utbildning och kön i vår studie. 
Våra resultat visar dock att så inte är fallet. På samma sätt som svensk 
jämställdhetspolitik kan antas påverka utfall av kön, kan en utebliven 
interaktion (kön x utbildning) vara en följd av att svenska studenter möjligen 
är mer jämställda än exempelvis italienska eller brittiska studentgrupper 
(Montebarocci et al., 2004; Mason et al., 2005). Om så är fallet blir skillnaden 
inom utbildningsprogrammen inte lika stora som mellan 
utbildningsprogrammen.  
 
Metoddiskussion 
Det finns vissa svagheter i studien som antas påverka uppsatsens 
generaliserbarhet. För det första har ett bekvämlighetsurval använts, vilket 
kan ge ett homogent underlag i förhållande till andra studenter inom 
psykologi, teknik- och naturvetenskap. För det andra ingår endast 159 
studenter vilket i jämförelse med tidigare studier på studenter är att betrakta 
som ett litet sampel (Fukunishi et al., 1997; Hexel., 2003; Mason et al., 2005; 
Meins et al., 2008; Montebarocci et al., 2004). Av dessa anledningar kan 
resultaten endast visa hur det ser ut i aktuella studentgrupper.  
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Aktuell uppsats bygger på data som har insamlats med hjälp av 
självskattningsformulär. En allmän kritik till självskattningsformulär är 
svårigheten att säkerställa hur varje enskild individ skattar styrkan i 
svarsalternativen. Det finns också risk att självskattningsformulär i större 
utsträckning fångar socialt önskvärda svar och inte individens faktiska 
åsikter eller upplevelser. En allmän kritik till självskattningsformulär är just 
risken för systematiska skillnader, så kallad Common Method Variance 
(CMV) (Richardson, Simmering & Sturman, 2009). Genom att använda sig av 
ett mätinstrument för att fånga många olika variabler kan felaktiga slutsatser 
dras som baseras på signifikanta resultat men som inte fångar alla faktorer 
(Schaller, Patil & Malhotra, 2014). I vilken utsträckning resultaten i denna 
studie påverkas av CMV kräver en studie i sig, ett arbete som dock inte kan 
genomföras inom ramen för denna uppsats. Vi vill dock lyfta fram en viktig 
tänkbar faktor vilken kan antas påverka svaren hos deltagarna 
 
Den definition av alexitymi som beskrivits i uppsatsen innebär i korta drag 
bland annat bristande förmåga att beskriva och identifiera känslor. Utifrån 
den beskrivningen kan det antas att för alexityma individer finns ofta en 
omedvetenhet kring sin egen förmåga att rapportera kring sitt eget 
känslotillstånd. Denna svårighet kan för dessa individer innebära att de 
underskattar eller överskattar sina svårigheter, vilket blir problematiskt när 
självskattningsformulär som TAS-20 ska besvaras. Ett alternativt sätt att 
mäta förmågan att identifiera och beskriva känslor är intervjuer (Meins et al., 
2008; Montebarocci et al., 2004). Vår egen uppfattning är att alexitymi även 
skulle kunna undersökas genom observationsstudier. 
 
Ett annat område som bör belysas är svarsfrekvensen i studien. Andelen 
svarande psykologstudenter är närmare två fjärdedelar fler än andelen 
svarande studenter inom teknik- och naturvetenskap. Detta kan innebära att 
förutsättningarna för att fånga verkligheten blir skev. Exempelvis kanske 
andelen alexityma studenter inom teknik- och naturvetenskap blir större just 
på grund av få svarande, vilket eventuellt kan bli det motsatta om samma 
grupp var större. I ett större urval torde sannolikheten för att fånga icke 
alexityma studenter öka av den anledningen att icke alexityma är färre än 
alexityma studenter. En möjlig förklaring till att andelen svarande 
psykologstudenter är större än andelen svarande inom teknik- och 
naturvetenskap, är att psykologstudenter upplever 
självskattningsformulären intressantare då dessa innehåller frågor av mer 
psykologisk karaktär. På motsvarande sätt kan det antas att studenter inom 
teknik- och naturvetenskap upplever det mindre motiverande att svara på 
frågor som rör områden i livet som normalt inte diskuteras på utbildningen 
och av den anledningen uteblir ett deltagande. 
 
Sammanfattningsvis kan det antas att för de få psykologstudenter som 
uppvisar alexityma drag kan psykologyrket rymma många svårigheter. Att 
arbeta som psykolog handlar i stor utsträckning om att möta och förstå hur 
andra människor tänker och känner. Tidigare forskning visar att terapeutens 



15 

anknytningsmönster har betydelse för terapiutfall (Tyrell et al., 1999; Rubino 
et al., 2000; Schauenburg et al., 2010). Med tanke på vår egen utbildning och 
kommande yrkeskarriär som psykolog väcker studien några intressanta 
funderingar. Mer kunskap om studenter, anknytningsmönster och alexitymi 
kan ge värdefull information om behov av utbildningsinsatser som kan hjälpa 
studenter till självkännedom och förmåga att förstå andra människor. Det 
skulle vidare vara intressant att veta mer om de få psykologstudenter som 
har alexitymi. Kan de förändras under psykologutbildningen? Att undersöka 
hur alexitymi kan förändras hos studenter torde vara av särskilt intresse för 
utbildningar inom människovårdande yrken. 
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