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”JAG KÄNNER MIG ENSAM.” 
ANKNYTNINGENS BETYDELSE FÖR MÅENDE EFTER EN AVSLUTAD KÄRLEKSRELATION 

 
Mikael Falck & Therése Gustafsson 

 
 
Forskning har visat på samband mellan mående och anknytningsstil efter avslutade 
kärleksrelationer. Personer som upplevt en avslutad kärleksrelation (N= 158) besvarade Hospital 
Anxiety and Depression Scale, Attachment Style Questionnaire samt bakgrundsfrågor om den 
avslutade relationen. Respondenterna skattade signifikant högre på Ångest än normgruppen, och 
samtidigt signifikant högre på Distans, Sakorientering och Relationsfixering. I jämförelse med tryggt 
anknutna i studien skattade respondenter med undvikande och ambivalent anknytningsstil 
signifikant högre på Ångest. Respondenter med ambivalent anknytningsstil skattade även högre på 
Depression. Distans, Tillit, Bifallsbehov, Relationsfixering, vem som valt att avsluta relationen samt 
hur en respondent uppfattat relationen associerade signifikant till mående efter en avslutad 
kärleksrelation. Att undersöka ovan nämnda faktorer samt hur normer påverkar personers 
livssituation, kan ge värdefull information om vilken behandling personer med relationsproblematik 
kan bli hjälpt av. Compassion Focused Therapy kan vara en lämplig terapimetod för att öka förståelse 
för förväntningar kring relationer samt för anknytningens betydelse. 
 
Research has shown a connection between mood and attachment style after the ending of romantic 
relationships. People who had experienced the end of a romantic relationship (N = 158) answered 
the Hospital Anxiety and Depression Scale, Attachment Style Questionnaire and questions about the 
terminated relationship. Respondents rated significantly higher on Anxiety than the norm group, and 
simultaneously significantly higher on Discomfort with relationship, Relationship as secondary and 
Preoccupation with relationship. In comparison to respondents with secure style of attachment, 
respondents with avoidant or ambivalent style of attachment rated significantly higher on Anxiety. 
Respondents with ambivalent attachment simultaneously rated higher on Depression. Discomfort 
with relationship, Confidence in self and others, Need for approval, Preoccupation with relationship, 
who decided to end the relationship and how the respondent felt about the relationship turned out 
to be significantly related to mood, following the ending of a romantic relationship. To investigate 
the factors mentioned above and how values affect the client's life situation, may provide valuable 
information about which treatment clients with relationship problems may be helped by. 
Compassion Focused Therapy may be an appropriate method to increase understanding of the 
expectations about relationships as well as the influence of attachment. 

 
 
Att kärleksrelationer kan påverka olika aspekter av mående har klarlagts av en rad 
forskare. För att förstå innebörden av detta är det även relevant att förstå vad som 
menas med en kärleksrelation. Enligt Illouz (2014) och Berscheid (2010) skedde 
under slutet av 1800-talet ett paradigmskifte i västvärlden när det gällde 
kärleksrelationer. Från att tidigare i historien snarare ha tagit uttrycket av religiösa, 
politiska, ekonomiska och praktiska överenskommelser som ofta initierats av andra 
än de berörda, började idéer om den romantiska kärleken grundad på känsla 
snarare än förnuft, att spridas. Det romantiska kärleksidealet kan sägas innebära att 
makten kring relationens varande ligger hos deltagarna och att grunden för 
relationen är det något vaga begreppet kärlek.  Rent praktiskt fick det konsekvensen 
att betydelsen av- och individens makt över sina kärleksrelationer ökade. I och med 
den nya valfriheten på kärleksmarknaden ökade även ångesten och stressen kring 
att i det enorma utbudet hitta rätt. För till skillnad från det tidigare kärleksidealet 
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där fokus snarare låg på att ens familj skulle hitta en lämplig partner blev det nu upp 
till den enskilde att försöka hitta den rätte (Berscheid, 2010; Illouz, 2014).    
   
Sternberg (2014) menar att många kulturer som karaktäriseras som 
individualistiska även har kärleksbaserade äktenskap som ideal. Hon tror att 
individualistiska ideal kan komma i konflikt med utvecklingen och upprättandet av 
en kärleksfull relation. Detta eftersom människor som strävar efter att vara så 
självständiga som möjligt borde ha svårigheter att samtidigt utveckla ett förhållande 
där båda parter känner ett ömsesidigt beroende till varandra.  Även Illouz (2014) 
pekar ut mötet mellan det romantiska idealet och det rationella samhälle vi lever i. 
Där det romantiska idealet förespråkar spontanitet och överraskningar fokuserar 
det rationella samhället på tydlighet och förutsägbarhet. Sternberg (2014) menar 
att även om alla människor i olika kulturer skulle kunna uppleva kärlek så är det 
rimligt att anta att upplevelsen av att vara förälskad är färgad av ens kulturella 
upplevelser och av det samhälle en lever i. Hon stärker denna tes genom sin 
hänvisning till deMunck, Korotayev, deMunck och Khaltourina (2011) som studerat 
och funnit såväl likheter som skillnader mellan hur människor i USA, Ryssland och 
Litauen tänkt kring kärlek.   
   
Den kulturella och institutionella transformationen som skett i västvärlden, gör det 
enligt Illouz (2014) möjligt att reflektera över modernitetens föränderliga och 
motsägelsefulla normer. I ett alltmer individualistiskt samhälle utgör kärlek i en 
större utsträckning än andra samhällen en fast grund för erkännande, när 
människors självbild bekräftas av andra människor. Att bli lämnad i en 
kärleksrelation beskriver Illouz som en social förödmjukelse eftersom en människas 
självkänsla är intimt förknippad med det sociala värde och erkännande som en 
kärleksrelation generar. Detta eftersom självkänsla är av social karaktär och inte går 
att skapa på egen hand. Ett avslut av en kärleksrelation kan därför kännas svårare 
eftersom det kan innebära förlusten av en relation som byggt upp ens självkänsla. 
Vidare menar Illouz att kvinnors självkänsla är starkare knuten till kärlek och att en 
konsekvens av individens självständighet är att kvinnor som blivit lämnade tar på 
sig den moraliska ansvarsbördan i större utsträckning än män. Samtidigt menar 
Illouz att fler män tycks vinna på att vara gifta än kvinnor eftersom kvinnan tenderar 
att passa upp mer på mannen och hjälpa honom att vårda sina relationer. 
Äktenskapet med en kvinna fungerar också som en drivfjäder för att mannen ska 
tjäna mer pengar och hålla sig frisk. Illouz hänvisar till Kaufman och Goldscheiders 
(2007) studie där det framkommit att 37 % av männen och 59 % av kvinnorna anser 
att en kan leva ett rikt och tillfredställande liv utan att vara gift, vilket tyder på att 
männen i teorin verkar mer benägna att betrakta äktenskapet som ett tilltalande 
alternativ.      
  
Pionjärer inom kärleksforskning menar att långvariga kärleksrelationer kan 
resultera i ett liknande emotionellt band som uppkommer mellan barn och 
vårdnadshavare (Shaver, Hazan & Bradshaw, 1988; Hazan & Shaver, 1994).  De 
hävdar att de tre beteendesystemen (anknytning, omhändertagande och 
reproduktion) som Bowlby använde i sitt begreppsliggörande av kontakten mellan 
barn och föräldrar även integreras i långvariga romantiska relationer, eftersom en 
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partner kan bli en anknytningsperson för den andra. Forskare med fokus på 
kärleksrelationer har utifrån Bowlbys och Ainsworths studier på anknytning använt 
sig av anknytningsbegreppet för att bättre förstå romantiska relationer (Choo, 
Levine, & Hatfields, 1996; Hazan & Shaver., 1994).  
  
Begreppet anknytning har sitt ursprung i John Bowlbys studier av barn och 
ungdomar på 50-talet (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander Risholm 2006). 
Bowlbys tes var att barn, genom människans evolutionära utveckling, tillskansat sig 
högt utvecklade förmågor i att få omvårdnad av andra eftersom de till en början är 
oförmögna att klara sig själva. Baserat på den klarlagda betydelsen av relationen till 
vårdnadshavarna skapade Bowlbys efterföljare, Mary Ainsworth, ett test kallat 
"Strange Situation Procedure" där barn utsattes för ovana situationer med och utan 
sin vårdnadshavare. Utifrån barnens beteende urskildes tre olika grundläggande 
anknytningsstilar: trygg (ca 60-70 %), otrygg-undvikande (ca 15-25 %) och otrygg-
ambivalent (ca 5-15 %). Senare forskning kom fram till att det fanns ytterligare en 
anknytningsstil: otrygg-desorganiserad. Hädanefter benämns dessa som trygg, 
undvikande, ambivalent och desorganiserad anknytning. Anknytningsstilar är enligt 
Ainsworth (Broberg et al., 2006; Josefsson & Linge 2008, 2011) något som 
grundläggs i barndomen baserat på relationen till vårdnadshavare och som är 
relativt konstant livet ut. Således påverkar de ens förmåga och förhållningssätt till 
relationer resten av livet. För att undersöka anknytning hos vuxna har 
anknytningsforskare utvecklat strukturerade intervjuer samt 
självskattningsformulär (Broberg et al., 2006).  
  
Trygg anknytning kommer av omhändertagande och trygga vårdnadshavare 
(Broberg et al., 2006; Josefsson & Linge., 2008, 2011). En tryggt anknuten person 
har generellt lätt att komma nära andra människor och att fungera i långvariga 
relationer. En person med undvikande anknytning har tidiga erfarenheter av att 
behöva klara sig utan så mycket stöd från vårdnadshavarna. Detta leder till en 
benägenhet att hålla distans till andra och ett undvikande beteende gentemot 
närhet, vilket kan utgöra ett hinder för nära relationer. Ambivalent anknytning 
kommer av vårdnadshavare som varit oförutsägbara i sin kontakt gentemot barnet. 
Detta leder till ett väldigt kontaktsökande och känslointensivt sätt gentemot andra, 
vilket kan uppfattas som påfrestande samt försvåra närmare relationer. 
Desorganiserad anknytning kommer utav svåra problem i kommunikationen mellan 
barn och vårdnadshavare. Det kan till exempel röra sig om övergrepp från 
vårdnadshavare eller en vårdnadshavares oförmåga att läsa barnets signaler. Detta 
leder till stora svårigheter för den med desorganiserad anknytning att ha ömsesidigt 
sunda relationer (Broberg et al., 2006; Josefsson & Linge., 2008, 2011).   
   
Waters, Merrick, Treboux, Crowell och Albersheim (2000) stärkte genom sin 
longitudinella studie Bowlbys (1994) antagande om att individuella skillnader i 
anknytning är relativt stabila samtidigt som de kan förändras på grund av olika 
livserfarenheter. I sin studie fann de att 72 % av de femtio deltagarna fick samma 
anknytningsklassificeringar på två bedömningar där deltagarna var barn vid den 
första bedömningen och vuxna vid den andra.  Studien fokuserade främst på hur 
negativa anknytningsrelaterade livshändelser kunde utgöra en risk för förändrad 



4 
 

anknytningsstil hos deltagarna. De fann att 44 % av deltagarna som varit med om 
händelser såsom skilsmässa hos föräldrarna, psykisk eller somatisk sjukdom i 
familjen, dödsfall eller någon form av fysiskt eller sexuellt utnyttjande hade ändrat 
anknytningsstil (Waters et al., 2000).  
   
Ainsworth (1985) menar att föräldrar ofta fortsätter vara anknytningspersoner för 
många vuxna men att även nära vänner och långvariga sexuella partners kan bli 
anknytningspersoner. Hazan och Zeifman (1999) skriver att det tar ungefär två år 
för att en person i ett kärleksförhållande ska etablera sin partner som den primära 
källan till stöd och tröst i påfrestade situationer. Bowlby (1979) och Ainsworth 
(1985) är eniga om att romantiska partners kan bli anknytningspersoner men 
menar att sexuella kontakter och långvariga relationer kan vara betydelsefulla utan 
att en anknytning sker. Oavsett om en är anknuten till en vårdnadshavare, 
kärlekspartner eller till någon annan så kan anknytningen bland annat synliggöras 
om en person upplever starka negativa känslor när den ofrivilligt separerats från en 
betydelsefull annan. Om separationen skulle vara permanent uppkommer stor sorg 
hos den anknutne då anknytningspersonen för denne är unik och oersättlig 
(Bowlby, 1979). Hazan och Zeifman (1999) menar att en skilsmässa/separation 
efter att ens kärlekspartner blivit den primära anknytningspersonen har visat sig 
vara en av de mest stressfyllda livshändelser som en vuxen person kan vara med 
om.   
  
Tidigare studier på personer som varit med om avslut av en kärleksrelation påvisar 
att depression, lägre självförtroende, grubbel, oro och ilska är mer vanligt hos den 
som blivit lämnad, jämfört med den som valt att lämna relationen (Barber & Cooper, 
2014; Frazier & Cook, 1993; Perilloux & Buss, 2008; Sbarra & Emery, 2005). Frazier 
och Cook (1993) fann i sin studie att personer som var mer nöjda med sin partner 
och upplevt närhet i den dåvarande relationen kände mer oro efter att relationen 
tagit slut.  Sbarra och Emery (2005) har i sin diariestudie försökt att reda ut 
huruvida känslotillstånd stadigt förändras till det bättre eller fluktuerar efter att en 
kärleksrelation tagit slut. Resultatet visade att deltagarnas känslor av kärlek stadigt 
minskat från det att relationen tagit slut medan känslor av sorg och ilska först varit 
väldigt starka men sedan avtagit. Författarna hittade även samband mellan starka 
känslor av kärlek med starka känslor av sorg och samband mellan svaga känslor av 
kärlek med starka känslor av ilska.    
  
Det har vidare i flera studier konstaterats en skillnad mellan personer med olika 
anknytningsstilars mående efter ett avslut av en kärleksrelation (Choo, Levine, & 
Hatfields, 1996; Davis, Shaver, & Vernon, 2003; Sbarra & Emery, 2005). En sådan 
skillnad var att personer med trygg anknytningsstil visade sig må och hantera 
avslutet bättre än de med otrygg anknytningsstil. Efter avslutade kärleksrelationer 
påvisar studier att de tryggt anknutna upplevt mer känslor av glädje och lättnad 
samtidigt som de upplevt mindre känslor av sorg och ilska. Personer med en 
ambivalent anknytningsstil har i dessa studier upplevt i jämförelse störst andel 
negativa känslor; så som ångest, oro, ledsnad och ilska. Personer med undvikande 
anknytning upplevde mer positiva känslor än negativa men hade samtidigt andra 
sätt att hantera avslutet jämfört med de tryggt anknutna. De med undvikande 
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anknytning hade dragit sig undan och självständigt hanterat avslutet medan de med 
trygg anknytning hade vänt sig till vänner och familj för att få stöd (Choo et al., 1996; 
Davis et al., 2003).  Personer med otrygg anknytning verkar i högre utsträckning än 
personer med trygg anknytning kunna uppleva relationsproblematik (Josefsson & 
Linge 2008, 2011). Vid familjerådgivningen i Dalarna har det i en studie påvisats att 
41 av 48 personer som sökte hjälp skattade för en otrygg anknytning på 
anknytningsformuläret ASQ (Wittkull, 2010).  
  
Feeney och Noller (1990) föreslår att tryggt anknutna har lättare att inleda och 
upprätthålla långvariga relationer än otryggt anknutna. I sin studie upptäckte de att 
tryggt anknutna hade signifikant längre relationer än ambivalent anknutna. 
Författarna fann även att personer med undvikande anknytning hade skattat sig 
själva lägre än de övriga anknytningsstilarna på samtliga områden som rörde 
upplevda känslor av kärlek; till exempel om de någonsin varit kära, var kära nu eller 
hur starkt de kände känslor av kärlek. Studien visade också signifikanta resultat på 
att personer med undvikande anknytning kände att de tog mer avstånd från närhet 
i relationer i jämförelse med de andra anknytningsstilarna. De ambivalent anknutna 
upplevde mer neurotisk och mindre försiktig kärlek än de andra och de tryggt 
anknutna kände mer självförtroende i relationer. Feeney och Noller (1990) fann 
även att de otryggt anknutna hade mer känslor av ouppfyllda önskningar än tryggt 
anknutna.  Frost och Forrester (2013) har i sin longitudinella studie funnit liknande 
resultat, då såväl önskad som upplevd känsla av närhet från en kärlekspartner hade 
stor betydelse för eget och relationellt mående. Att känna antingen mer eller mindre 
närhet än önskat ledde oftare till missnöje, sämre mående och att kärleksrelationen 
tog slut. Vidare har Duda (2014) i sin studie funnit att kärleksrelationer tagit slut 
bland annat på grund av faktorer som brist på tillit, glädje, förtroende och 
involvering i sin dåvarande partners välmående.     
   
Som blivande psykologer kommer vi författare med största sannolikhet att komma 
i kontakt med personer som erfar psykiskt lidande på grund av 
relationsproblematik. När vi sökte information om tidigare forskning hittade vi inga 
svenska studier som undersökt just mående i samband med avslutade 
kärleksrelationer. Eftersom våra framtida psykologkarriärer troligtvis kommer äga 
rum i Sverige och till exempel Illouz forskning visar att den kulturella kontexten har 
betydelse för hur vi uppfattar kärleksrelationer är det motiverat att undersöka 
dessa fenomen i en svensk kontext. För att avgränsa vårt arbete samt för att kunna 
undersöka samband valde vi att genomföra en enkätstudie. Ett mål med studien var, 
utöver att bidra till forskningen, att kunna använda oss av resultatet i vårt framtida 
behandlingsarbete med personer som erfar problematik i nära relationer. Detta 
genom att få en bild huruvida självskattningsformulären och frågorna i studien 
fångar betydelsefulla aspekter i vad som påverkar måendet efter en avslutad 
kärleksrelation.   
  
Syftet med studien var att undersöka samband mellan mående efter en avslutad 
kärleksrelation med anknytningsstil, bakgrundsfrågor om relationen samt kön. 
Frågorna i enkäten gällde ålder, kön, vem som avslutat relationen, hur respondenten 
uppfattade relationen, hur länge respondenten hade varit ihop med sin partner samt 
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när relationen tog slut. Med utgång från tidigare studier förväntades de med 
ambivalent anknytningsstil må sämre än de med trygg och undvikande 
anknytningsstil.  Vi förväntade oss även att de som blivit lämnade, de som uppfattat 
relationen som bra, de som varit i en längre relation samt de vars avslut skett mer 
nyligt skulle må sämre. Kön hade vi inga särskilda förväntningar på eftersom 
tidigare studier visat att såväl män som kvinnor kan uppleva olika nackdelar av att 
en relation tar slut (Illouz, 2014; Kaufman & Goldscheiders, 2007).  
 
 

Metod  
Undersökningsdeltagare  
Undersökningsdeltagarna rekryterades genom internetforumet Facebook.  Vi 
efterlyste deltagare över 18 år till en enkätstudie om faktorer som kan påverka 
måendet efter en avslutad relation och uppmanade de som läste vår efterlysning att 
svara på enkäten om de upplevt en avslutad kärleksrelation de senaste 12 
månaderna. Då rekryteringen av undersökningsdeltagarna inte skedde 
slumpmässigt blev urvalet ett bekvämlighetsurval. Enkäten besvarades av 199 
personer och av dessa uteslöts 39 som svarade nej på den inledande frågan om 
huruvida de varit med om en avslutad kärleksrelation de senaste 12 månaderna. 
Ytterligare två respondenter uteslöts då de av deras kommentarer att döma inte 
ingick i vår målgrupp. Sammantaget hade vi då 158 svarande på enkäten. 
Inledningsvis fick deltagarna besvara bakgrundsfrågor kring kön och ålder samt 
aspekter som berörde den avslutade kärleksrelationens längd, kvalité, vem som tog 
initiativet till att avsluta relationen samt hur lång tid det gått sedan 
kärleksrelationen tog slut (se tabell 1).   
 

Material  
Webbenkäten konstruerades utifrån en sammansättning av instrumenten 
Attachment Style Questionnaire (Tengström & Håkanson, 1997), som mäter 
anknytning, och The Hospital Anxiety and Depression Scale (Lisspers, Nygren & 
Söderman, 1997), som mäter mående utifrån underkategorierna depression och 
ångest. Vi inkluderade bägge dessa tester i sin helhet. Samtliga flervalsfrågor i testet 
gjordes obligatoriska för att undvika ofullständiga svar. Avslutningsvis fanns en 
fritextruta där deltagarna fick fylla i eventuella kommentarer om enkäten eller 
annat de ville dela med sig av. Totalt bestod enkäten av 62 frågor och den tog ungefär 
15 minuter att besvara. Enkäten utformades med verktyget Google 
Formulär, (https://www.google.com/forms/about/).   
 

           Attachment Style Questionnaire (ASQ)  
ASQ är ett självskattningsformulär som utvecklades 1994 av Feeney, Noller och 
Hanrahan med syftet att mäta anknytningsstil utifrån Bowlbys och Ainsworths 
teorier. ASQ översattes till svenska av Håkanson och Tengström 1996 och det är 
deras version som använts i denna studie. I manualen av Tengström och Håkanson 
(1997) redovisas de svenska Cronbachs alfavärdena mellan 0.71 och 0.84 på de fem 
delskalornas interna konsistens. Den svenska versionen har uppvisat god validitet 
efter att ha jämförts med Structural Analysis of Social Behavior (SASB) och 
Karolinska Scales of Personality (KSP). Även den brittiska originalversionen har 

https://www.google.com/forms/about/
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uppvisat god validitet och reliabilitet. Den svenska versionen av ASQ består av 40 
påståenden som var och en kan besvaras med sex olika svarsalternativ. 
Svarsalternativen är en sex gradig skala som är numrerad med siffrorna 1-6. På 
skalan innebär 1 att en är fullständigt oense med påståendet och 6 att en instämmer 
helt. Tre item är reverserade vilket innebär att de poängsätts på motsatt sätt som de 
andra. Vid tolkning av formuläret delas ASQs 40 item in i fem delskalor. Dessa är 
Distans, Sakorientering, Tillit, Bifallsbehov samt Relationsfixering och var och en av 
dessa delskalor mäter en aspekt av anknytning. Aspekterna står inte i motsats till 
varandra och det sammanlagda resultatet bildar ett mönster över en individs 
anknytning. Med hjälp av manualen går en individs resultat på ASQ att tolka fram till 
en av fem utdefinierade anknytningsstilar; trygg, otrygg ambivalent, otrygg ängslig, 
otrygg distanserad och perserverad (Tengström & Håkanson, 1997). Utifrån ASQ går 
det inte att undersöka om en respondent har desorganiserad anknytningsstil. 
 
Tabell 1. Deskriptiv information om deltagarna i studien (N= 158). 

 

Medelålder (sd)  25 år (4 år)   
 
Kön   Kvinnor: 69.6 % 
   Män: 25.9 % 
   Annat: 4.4 % 
 
Vem avslutade relationen? Jag: 34.2 % 
   Den andra: 38.6 % 
   Båda: 27.2 % 
 
När skedde uppbrottet?  De senast två veckorna: 1.9 % 
   För 2-4 veckor sen: 5.1 % 
   För 1-3 månader sen: 19 % 
   För 3-8 månader sen: 42.4 %    
   För 8-12 månader sedan: 31.6 % 
 
Hur uppfattade du relationen  
som helhet?   Bra: 15.2 % 

Mestadels bra: 51.9 % 
Mestadels dålig: 30.4 % 

   Dålig: 2.5 % 
 
Hur länge varade relationen? 0-2 månader: 2.5 % 
   3-6 månader: 8.2 % 
   7-12 månader: 18.4 % 
   13-23 månader: 21.5 %  
   2 år eller längre: 49.4 % 
  

Distans och Sakorientering mäter en otrygg och avståndstagande aspekt av 
anknytning, med huvudsakligt fokus på attityder till andra personer. En person med 
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höga poäng på delskalan Distans kan uppleva obehag i nära relationer och försöker 
skydda sig mot detta genom att hålla avstånd till andra. En person som skattat högt 
på Sakorientering kan ha ett starkt behov av att känna sig oberoende av andra och 
prioriterar personliga prestationer före relationer. Bifallsbehov och 
Relationsfixering mäter en otrygg och ängslig aspekt av anknytning, med 
huvudsakligt fokus på attityder till självet. Behovet av andras uppskattning och 
acceptans kan vara påtagligt om en har höga poäng på Bifallsbehov. En person med 
höga poäng på Relationsfixering kan försöka fylla sitt behov av tillhörighet och 
trygghet genom att närma sig andra. Tillit är den enda skalan som mäter en trygg 
aspekt av anknytning och mäter såväl attityder till andra som till självet. En person 
med som skattat högt på Tillit klarar förmodligen av att både knyta an till- och 
separera sig ifrån andra utan problematiskt mycket ångest (Tengström & Håkanson, 
1997).   
    

       The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)  
HADS utvecklades av Zigmond och Snaith 1983 för att sedan översättas till svenska 
och utvärderas av Lisspers, Nyberg och Soederman (1997). HADS är ett 
självskattningsformulär som ursprungligen avsåg att mäta ångest och depression 
hos patienter utanför den psykiatriska vården. HADS består av 14 påståenden med 
sju påståenden för varje delskala, ångest och depression. Deltagaren som besvarar 
enkäten ska ta ställning till hur hen den senaste veckan har känt igen sig i 
påståenden som "jag känner mig spänd eller nervös" eller "allting känns trögt" på 
en fyrgradig likertskala, från 0 till 3 poäng.  Poängen från de sju påståendena kan 
maximalt ge 21 poäng per delskala. Om en deltagare fått 7 poäng eller lägre på någon 
av delskalorna talar det emot att personen ska ha ångest eller depression av klinisk 
betydelse. Poäng mellan 8 och 10 kan indikera på ångest- eller depressionstillstånd 
men betraktas som gränsfall. Deltagarpoäng på 11 eller högre indikerar ångest eller 
depression av klinisk betydelse där en person som skattat mellan 15 och 21 
sannolikt lider av ett svårt ångest- eller depressionstillstånd (Lisspers et al., 
1997).  Det brittiska formuläret har visat god reliabilitet som screeninginstrument 
och delskalorna har en intern konsistens mellan r = .76 och r = .41 för HADS-ångest, 
och mellan r = .60 och r = .30 för HADS-depression (Zigmond & Snaith, 1983).  I den 
svenska utvärderingen bedömdes validiteten genom att jämföra HADS med 
skalorna Beck Depression Inventory (BDI) och State Trait Anxiety Inventory (STAI), 
där resultaten visade att HADS som helhet korrelerade högre än vardera delskala 
med jämförelsemåtten (Lisspers et al, 1997).  Medelvärdet för deltagarna i Lisspers, 
Nyberg och Soedermans studie låg på 4.55 poäng (SD = 3.73) på HADS-ångest och 
3.98 poäng (SD = 3.46) på HADS-depression.  
 
Procedur  
Efter att ha pilottestat vår enkät hos sju bekanta och genomfört vissa smärre 
förändringar baserat på deras feedback påbörjade vi vår datainsamling. Detta 
gjordes genom att skapa en facebookgrupp med namnet "Enkät om avslutade 
relationer". I gruppens beskrivning hade vi skrivit vilka vi var, att vi skrev ett 
examensarbete på psykologprogrammet och att vi letade deltagare till en studie om 
avslutade relationer. Till gruppen bjöd vi in våra facebookvänner och uppmanade 
dessa att bjuda in personer som kunde tänkas vara intresserade av att svara. Vi 
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spred vidare enkäten i tre större facebookgrupper, två med inriktning på 
psykologstudenter och en grupp för tjänster och gentjänster. Vidare delade vi och 
ett antal vänner till oss länkar till enkäten via våra facebookprofiler. Såväl i enkätens 
facebookgrupp som i inledningstexten uppmanades deltagare att maila oss vid 
eventuella frågor. Så skedde inte utan istället skrevs frågor och synpunkter direkt i 
facebookgruppen där vi svarade på dessa efter bästa förmåga. När vi efter åtta dagar 
hade 199 svarande valde vi i samråd med våra handledare att avsluta 
datainsamlingen för att påbörja databearbetningen.   
  

Tidigare forskning på området kärlek och avslutade kärleksrelationer har generellt 
begränsat sig till att undersöka par, som definierat sig som monogama och 
heterosexuella samt gjort en binär uppdelning mellan män och kvinnor. Utifrån 
queerteorins diskurs gällande inom vilka snäva utrymmen sociala kategorier verkar 
och hur lätt det är att uteslutas eller känna sig utesluten från ett epitet som "man", 
"heterosexuell" eller "flickvän" (Ambjörnsson, 2006) beslöt vi oss för att försöka 
utforma bakgrundsfrågorna mindre slutet. Utöver man och kvinna var det även 
möjligt att ange "annat" som kön. Definitionen av vad en "seriös kärleksrelation" 
innebar lämnades vidare till respondenterna och inga frågor ställdes kring hur 
relationens sammansättning sett ut.   
 
       Etiska överväganden 
I arbetet med utformandet av enkäten utgick vi författare bland annat ifrån 
Yrkesetiska principer för psykologer i Norden (1998) och dess krav på respekt och 
ansvar för de en möter som psykolog samt vetenskapsrådets riktlinjer kring en god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Såväl i enkätens facebookgrupp som i 
början på enkäten informerades om att vi sökte respondenter som var minst 18 år, 
att deltagande var frivilligt, att insamlad data omfattades av sekretess samt att det 
gick att avsluta deltagandet när som helst under svarandet. 
 

Databearbetning  
Vi författare började med att rätta samtliga självskattningsformulär och tolka 
anknytningsstil utifrån Tengström och Håkansons ASQ-manual (1997). Varje 
formulär tolkades av oss bägge var för sig. Sedan jämförde vi våra bedömningar och 
kom fram till en slutgiltig bedömning av anknytningsstil tillsammans. Vi valde att slå 
ihop anknytningsstilarna ambivalent och ängslig, till samlingsnamnet ambivalent 
anknytning, innan vi påbörjade statistiska beräkningar. Detta eftersom vår 
litteratursökning visade att dessa brukar räknas som samma anknytningsstil 
(Broberg et al., 2006; Josefsson & Linge 2008, 2011). Vi valde även att benämna 
distanserad anknytningsstil som undvikande eftersom det är det vedertagna 
begreppet. I vår analys av datamaterialet använde vi oss av dataprogrammet SPSS 
Statistics 23. Statistiska beräkningar som genomfördes var envägs ANOVA (med tre 
nivåer på oberoende variabeln) och Post-hoc test (Bonferroni), oberoende t-test 
samt regressionsanalyser. Som alfanivå för signifikans användes 0,05 på samtliga 
analyser.   
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Resultat 

Efter att vi delat in respondenterna i olika anknytningsstilar utifrån ASQ-manualen 

(Tengström & Håkanson, 1997) fick vi fram att 40 % av respondenterna kunde 

klassificeras som tryggt anknutna, 8 % som undvikande anknutna, 10 % som 

ängsligt anknutna och 36 % som ambivalent anknutna. Eftersom vi valt att slå ihop 

den ängsliga och ambivalenta anknytningsstilen kunde 46 % av respondenterna 

kategoriseras som ambivalent anknutna. Av respondenterna kunde 6 % inte tolkas 

som någon av Tengström och Håkanson (1997) föreslagna anknytningsstilar och 

uteslöts därför från denna del av analysen. För att se om de olika 

anknytningsstilarna skilde sig i sina skattningar på HADS, vilket 

medelvärdeskillnader som kas ses i Figur 1 antyder, gjorde vi en variansanalys 

(ANOVA) med trygg, undvikande och ambivalent anknytning som nivåer i den 

oberoende variabeln och först ångest, sedan depression som beroende variabel. 

 

 

Figur 1. Medelvärden samt 95 % konfidensintervall för HADS-skalorna ångest och 
depression för anknytningsstilarna trygg, undvikande och ambivalent som tolkats 
fram utifrån ASQ (N=149). 
Not: HADS = The Hospital Anxiety and Depression Scale, ASQ = Attachment Scale Questionnaire. 

 
Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan grupperna på HADS Ångest, F(2, 
146) = 35.6, MSE = 13.4, p < .001, 2

p  = .33. Resultatet visade även på en signifikant 

skillnad för HADS Depression mellan grupperna, F(2, 146) = 20,3, MSE = 7,9, p < 
.001, 2

p  = .21.  Därefter genomförde vi post-hoc test (Bonferroni) för att se vilka 

grupper som skilde sig signifikant från varandra. Respondenterna med trygg 
anknytning hade skattat signifikant lägre på HADS Ångest än såväl de med 
undvikande som de med ambivalent anknytning (p < .05). De tryggt anknutna hade 
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även skattat sig signifikant lägre på HADS Depression jämfört med de ambivalent 
anknutna (p < .05). Vi uppmätte ingen signifikant skillnad mellan den undvikande 
och den ambivalenta gruppen även om medelvärdena för både HADS Ångest och 
HADS Depression var högst hos respondenter med ambivalent anknytningsstil.  
 
Efter att ha gjort analyser utifrån anknytningsstil gick vi vidare till att undersöka 
skillnader mellan respondenterna i vår studies skattningar i jämförelse mot 
normgrupperna för såväl ASQ (dvs. på delskalanivå) som HADS. När vi 
sammanställde resultaten på skattningsskalorna fann vi att genomsnittsvärdena för 
såväl ASQ som HADS hos våra respondenter skiljde sig ifrån normgruppen för 
respektive skattningsskala (Håkanson & Tengström, 1996; Lisspers et al., 1997). För 
att undersöka om dessa skillnader var signifikanta genomförde vi oberoende t-test 
och fann att det förelåg en signifikant skillnad i ASQ-skalorna 
Distans, Sakorientering och Relationsfixering. Även i HADS-skalan Ångest förelåg en 
signifikant skillnad (p < .001). Gruppen vi undersökte skattade signifikant högre på 
ovan nämnda skalor, jämfört med normgruppen. 
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för ASQ och HADS delskalor för alla respondenter 
(N=158). 
 

 
Skalor  M SD 

 

 
ASQ   
   Distans  3.6* 0.9   
   Sakorientering 2.5* 0.8 
   Tillit  4.2 0.9 
   Bifallsbehov 3.7 1.0 
   Relationsfixering 3.8* 0.9 
HADS   
   Ångest  8.18* 4.39 
   Depression 4.28 3.16 
Not: ASQ = Attachment Scale Questionnaire, HADS = The Hospital Anxiety and Depression Scale. 
*p <.001 oberoende t-test med signifikant skillnad mellan respondenterna och normgrupp. 

 
Vi genomförde sedan linjära regressionsanalyser 
för att undersöka huruvida respondenternas skattning på skalorna i ASQ, 
bakgrundsfrågorna om kärleksrelationen och de demografiska 
frågorna kunde predicera poäng på HADS Ångest och Depression. Resultaten 
sammanfattas i Tabell 2 och visar att Distans, Bifallsbehov, Relationsfixering och hur 
relationen var, signifikant predicerade poäng på HADS Ångest. Detta innebär att 
variationen i respondenternas skattning på HADS Ångest till viss del kan förklaras 
av variationen i hur de skattat på dessa prediktorer. Tillsammans svarade ASQ och 
bakgrundvariablerna för 40 % av den förklarade variansen i ångestskalan (se tabell 
2). Distans, Bifallsbehov och Relationsfixering var positivt associerade med HADS 
Ångest medan skattningen av hur relationen var, var negativt associerad med HADS 
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Ångest. Att det var negativt associerat mellan hur relationen var och HADS Ångest 
innebär att personer som i större utsträckning skattat relationen som bra även 
skattat högre på skalan HADS Ångest. Skalorna i ASQ och bakgrundsfrågorna 
svarade för 26 % av variansen i HADS Depression där Tillit och vem som avslutade 
relationen var de prediktorer som signifikant visade sig predicera poäng på 
depressionsskalan. Tillit var negativt associerad med HADS Depression medan vem 
som avslutade relationen var positivt associerad.  Att det var positivt associerat 
mellan den som avslutade relationen och HADS Depression innebär att det fanns ett 
samband mellan personer som valt att avsluta relationen och att de skattat lägre på 
skalan HADS Depression. 
 
Tabell 3. Sammanfattning av resultat från Linjär Regression med poäng på HADS 
Ångest och HADS Depression med delskalorna i ASQ samt frågor om relationen som 
Prediktor (N=158). 
 

 
   Ångest  Depression 
 

Prediktor   β R2 β R2 

 

Distans    .17*   .03 

Sakorientering  -.04   .13  

Tillit   -.16  -.27** 

Bifallsbehov    .22**   .01 

Relationsfixering   .31**   .17 

Vem avslutade relationen -.06   .18* 

Hur var relationen  -.15* .40  .01 .26 

Not: ASQ = Attachment Scale Questionnaire, HADS = The Hospital Anxiety and Depression Scale, 
Vem avslutade relationen = 0 (Jag), 1 (Båda), 2 (Den andra); Hur var relationen: 0 (Bra), 1 
(Mestadels bra), 2 (Mestadels dålig), 3 (Dålig) 
*p < .05 **p < .01 

 
 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka samband mellan mående efter en avslutad 
kärleksrelation med anknytningsstil, bakgrundsfrågor om relation samt kön. I 
följande diskussion kommer vi först att fördjupa oss kring anknytningsstilars 
betydelse för mående efter en avslutad kärleksrelation. Vi kommer sedan att 
diskutera hur vissa av bakgrundsfrågorna visat sig höra samman med mående efter 
en avslutad kärleksrelation. Därefter kommer vår respondentgrupps skattningar i 
förhållande till normgruppen avhandlas. De huvudsakliga resultaten kommer sedan 
att diskuteras utifrån normers betydelse i vår västerländska kultur. Även de resultat 
som inte visat sig ha betydelse för respondenternas mående diskuteras. Vi 
reflekterar sedan kring hur vi praktiskt kan tillämpa lärdomarna från studien i vårt 
framtida yrke som psykologer. Slutligen diskuteras studiens begränsningar och 
framtida forskning.  
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Liksom tidigare studier (Choo et al., 1996; Davis et al., 2003; Sbarra & Emery, 2005) 
visade resultatet i denna studie att måendet mellan respondenter med trygg och 
otrygg anknytningsstil skilde sig efter att en kärleksrelation tagit slut. 
Respondenterna med otrygg anknytning hade skattat sig signifikant högre på ångest 
än respondenter med trygg anknytning. Även depressionsskattningarna visade sig 
vara signifikant högre hos de med ambivalent anknytningsstil jämfört mot de med 
trygg anknytningsstil. Den ökade frekvensen av positiva känslor hos undvikande 
anknutna som konstaterats i tidigare studier (Choo et al., 1996; Davis et al., 2003) 
kunde inte konstateras i denna studie. Detta kan bero på att enkäten, HADS, inte är 
konstruerad för att fånga upp ökat välmående. Istället skattade de med undvikande 
anknytningsstil i denna studie sig högre på ångest jämfört med normgruppen 
(Lisspers et al., 1997). Den ångest som verkar ha uppkommit bland studiens 
respondenter med undvikande anknytningsstil kan bland annat bero på samhällets 
normer om det fördelaktiga i att vara i en romantisk kärleksrelation (Illouz, 2014). 
En annan förklaring av deras skattning på ångestskalan kan även bero på andra 
orsaker, så som kärleksrelationen i sig eller andra livsomständigheter. Att 
undvikande anknutna i tidigare studier upplevt positiva känslor efter avslutade 
kärleksrelationer kan bland annat bero på att de reagerat positivt på den minskade 
mellanmänskliga närheten som ett avslut kan innebära (Frost & Forrester, 2013; 
Illouz, 2014).   
 
Vad gäller delskalorna i ASQ visade resultaten på en intressant skillnad mellan 
ångest och depression; de otrygga delskalorna Distans, Bifallsbehov och 
Relationsfixering predicerade poäng på HADS Ångest medan den trygga delskalan 
Tillit var relaterad till poäng på HADS Depression. Detta kan tolkas som att 
respondenterna som skattat sig högre på ångest sannolikt upplever mer obehag i 
nära relationer och håller mer avstånd till andra jämfört med 
genomsnittspopulationen. Det innebär även att de respondenter som skattat sig 
högre för ångest i studien troligtvis har ett större behov av andras uppskattning och 
försöker fylla sitt behov av tillhörighet genom att närma sig andra. Slutligen innebär 
det att respondenterna som skattat sig högre på depressionsskalan förmodligen har 
större svårigheter än genomsnittet att knyta an och separera från andra (Tengström 
& Håkanson, 1997). Utöver delskalorna i ASQ kunde bakgrundsfrågan vem som 
avslutat relationen predicera poäng på HADS Depression och frågan om hur 
personen uppfattade relationen predicera poäng på HADS Ångest. Att det fanns ett 
samband mellan att den personen som blivit lämnad upplevde mer symtom på 
depression ligger i linje med tidigare studier (Barber & Cooper, 2014; Frazier & 
Cook, 1993; Perilloux & Buss, 2008; Sbarra & Emery, 2005). Även sambandet mellan 
att den som uppfattat relationen som mer positiv upplevt mer ångest ligger i linje 
med tidigare studier, som visat att personer som varit nöjda i sin relation upplevt 
mer oro och sorg efter ett avslut av en kärleksrelation jämfört med andra (Frazier & 
Cook, 1993; Sbarra & Emery, 2005).  
 
Att 40 % av respondenterna var tryggt anknutna, 8 % undvikande anknutna och 46 
% ambivalent anknutna skiljde sig från Ainsworths fördelningar där betydligt fler 
uppvisat trygg och färre otrygg anknytning (Broberg, 2006; Tengström & Håkanson, 
1997). Efter att ha analyserat de enskilda delskalorna visade det sig att det var de 
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otrygga delskalorna Distans, Sakorientering och Relationsfixering i ASQ som skilde 
sig signifikant och låg på högre poäng hos respondenterna jämfört med 
normgruppen. Att respondenternas skattningar var högre än normgruppen på ASQ 
innebär att respondenterna i högre utsträckning verkade vara otryggt anknutna 
med mer avståndstagande attityd till andra och/eller mer ängslig attityd till självet 
(Tengström & Håkanson, 1997).  Även respondenternas skattningar på HADS skilde 
sig från normgruppen där skattning på såväl depression som ångest var högre, den 
sistnämnda signifikant högre. Att respondenterna hade skattat sig signifikant högre 
än normgruppen på ångest i HADS indikerar på att de upplevde mer ångest. Detta 
kan ha märkts i beteendet hos respondenterna som förmodligen upplevde förhöjd 
nervositet och spändhet i jämförelse med andra under den tidsperiod då de 
besvarade testet (Lisspers et al, 1997).   
 

Att respondenternas skattningar skilde sig från ASQ:s normgrupp kan bero på att 
själva upplevelsen av den avslutade kärleksrelationen påverkade respondenternas 
skattningar och därmed kategorisering av anknytningsstil. Samtidigt kan det 
tvärtom vara så att till exempel personers otrygga anknytningsstilar ökar risken för 
att vara med om en avslutad kärleksrelation och att det därför var fler otryggt 
anknutna med i studien jämfört med normgruppen. Det sistnämnda antagandet 
stärks av Feeney och Noller (1990) samt Frost och Forrester (2013) som genom sina 
studier har sett att tryggt anknutna i jämförelse med otryggt anknutna haft lättare 
att inleda och upprätthålla långvariga relationer. Att många respondenter i studien 
skattat lågt på den trygga aspekten och samtidigt högt på den otrygga aspekten av 
anknytning kan innebära att en majoritet av respondenterna haft svårt att i sig själva 
och tillsammans med sin partner skapa den tillit och närhet som förväntas i en 
kärleksrelation (Duda, 2014; Feeney & Noller, 1990; Frost & Forrester, 2013). Att 
antalet personer med undvikande anknytning var relativt få i denna studie jämfört 
med hur fördelningen ser ut i normgruppen kan bero på att de mer sällan befinner 
sig i en kärleksrelation, på grund av att de bland annat visat sig ha svårare att bli 
kära och har mindre önskan att komma andra nära (Feeney & Noller, 1990; Frost & 
Forrester; 2013). Att det i denna studie var fler respondenter med ambivalent 
anknytningsstil jämfört med normgruppen kan bero på att de visat sig uppleva mer 
neurotisk och mindre försiktig kärlek samt pendla i om de vill ha närhet eller ta 
avstånd. Detta har visat sig kunna försvåra nära relationer då deras intensiva 
känslor kan uppfattas som påfrestande av den andra parten. Samtidigt kan 
personerna med ambivalent anknytning själva ha blivit missnöjda och mått dåligt 
över att inte ha fått tillräckligt av den närhet de önskat i kärleksrelationen och därför 
valt att avsluta den (Broberg et al., 2006; Feeney & Noller, 1990; Frost & Forrester, 
2013; Josefsson & Linge., 2008). Att Wittkull (2010) fann en skillnad hos 
familjerådgivningens besökare där 41 av 48 besökare var otryggt anknutna talar för 
att avslutade kärleksrelationer och relationsproblematik kan ha något gemensamt. 
Detta eftersom båda studierna visat sig ha fler personer med otrygga 
anknytningsstilar än Ainsworths fördelningar (Broberg, 2006; Tengström & 
Håkanson, 1997). Med utgångspunkt från Waters et als. (2000) resultat och Bowlbys 
(1994) antagande att individuella skillnader i anknytning är relativt stabila, kan det 
tänkas innebära att familjerådgivningens besökare och personer som varit med om 
en avslutad kärleksrelation i fler fall har otrygg anknytning, i jämförelse med 
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Ainsworth fördelningar (Broberg, 2006; Tengström & Håkanson, 1997). Samtidigt 
kan Waters, Merrick, Treboux, Crowell och Albersheim (2000) beskrivning av att 
anknytningsstil kan ändras på grund av traumatiska livserfarenheter kopplas till 
huruvida en avslutad kärleksrelation eller relationsproblematik kan ha upplevts 
som traumatiskt och således förändrat dessa individers anknytningsstil. 
 

Att det i vår studie visat sig att de med ambivalent anknytningsstil mått sämre än de 
med andra anknytningsstilar kan bero på att de i högre grad har behov av andras 
uppskattning och försöker fylla sitt behov av tillhörighet genom att närma sig andra 
(Broberg et al., 2006; Josefsson & Linge., 2008; Tengström & Håkanson, 1997). När 
deras kärleksrelation avslutas kan det leda till sämre mående eftersom de inte 
längre har lika stor möjlighet till att få den interaktionen med en nära annan. De med 
ambivalent anknytningsstil har större svårigheter att distansera sig från relationer 
jämfört med tryggt och undvikande anknutna som i högre grad kan klara sig utan 
bekräftelse från sin partner. De med trygg anknytningsstil kan förmodligen känna 
sig starka i sig själva samt finna tröst hos familj och vänner om de skulle ha det 
behovet. De med undvikande anknytningsstil har förmodligen mindre behov av 
närhet och större tendens att distansera sig och bland annat prioritera personliga 
prestationer före relationer (Tengström & Håkanson, 1997). Josefsson och Linge 
(2008) menar att vi lever i ett samhälle där det som ger status är att prioritera 
prestation före relation och sig själv före andra. Detta kan vara en förklaring till att 
de undvikande i vår studie mår bättre än de ambivalent anknutna i studien. 
 

I vår kultur konfronteras alla personer, oavsett anknytningsstil, med normen att 
dels ha en kärleksrelation och dels ha hittat ”den rätta" (Berscheid, 2010; Illouz, 
2014). Att respondenter som blivit lämnade eller tyckt att kärleksrelationen varit 
bra mått sämre än övriga i vår studie kan ha berott på att de känt att de gjort "rätt" 
val och att de därför kan ha sett den avslutade kärleksrelationen som ett 
misslyckande i högre grad (Berscheid, 2010; Illouz, 2014).  Även deras självkänsla 
kan ha blivit lidande då det visat sig att de som blivit lämnande i högre utsträckning 
ältar och grubblar över vad de har gjort fel (Barber & Cooper, 2014; Frazier & Cook, 
1993; Perilloux & Buss, 2008; Sbarra & Emery, 2005). Att respondenterna i studien 
oavsett anknytningsstil skattat högre på HADS-ångest än normgruppen skulle 
kunna bero på minskat erkännande från såväl omgivningen som partnern, vilket en 
avslutad kärleksrelation kan innebära (Illouz, 2014).  
 

Då Hazan och Zeifman (1999) funnit att en kärlekspartner efter ungefär två år kan 
bli en primär anknytningsperson ville vi författare i studien undersöka om personer 
som varit ihop under en längre tid upplevde mer negativa känslor efter separationen 
jämfört med de som varit ihop under en kortare tid. Att det inte uppmättes någon 
skillnad i mående mellan respondenter som varit ihop längre än två år jämfört med 
de som varit ihop kortare kan förklaras utifrån att en relation till en kärlekspartner 
kan vara långvarig och/eller betydelsefull utan att parterna blir varandras primära 
anknytningspersoner (Ainsworth, 1985; Bowlby, 1979).  
 
I studien uppmättes inga signifikanta skillnader i mående kopplat till 
respondenternas svar på frågan om kön. Utifrån enkäten går det inte avgöra om ett 
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eventuellt försämrat mående hos alla könskategorier skulle ha berott på samma 
faktorer. Enligt Illouz (2014) tenderar kvinnor att i högre utsträckning än män ta på 
sig skulden för en avslutad kärleksrelation, vilket skulle kunna leda till ett försämrat 
mående för studiens kvinnliga respondenter. Män å andra sidan förlorar ofta mer 
när en kärleksrelation tar slut då detta bland annat kan leda till att de blir mindre 
omhändertagna, vilket i sig kan vara en orsak till ett försämrat mående hos männen 
i studien (Illouz, 2014; Kaufman & Goldscheiders, 2007). Då endast 5 % av 
respondenterna i studien definierade sig som något annat än man eller kvinna blev 
det svårt att undersöka eventuella skillnader i jämförelse med de andra grupperna. 
Att respondentgruppen som helhet skattat signifikant högre på HADS Ångest 
indikerar att de mått sämre än normgruppen.  
 

Det är högst troligt att vi författare i vårt framtida arbete som psykologer kommer 
att möta personer som erfar lidande både under och efter en kärleksrelation. Det 
som i vår studie har visat sig ha betydelse för mående efter en avslutad 
kärleksrelation var trygga och otrygga aspekter i olika anknytningsstilar, vem som 
gjort slut och hur en uppfattade kärleksrelationen. Att undersöka dessa faktorer när 
en som terapeut möter en klient som erfarit ett avslut kan ge mycket information 
om vad klienten har för behov av behandling. Även klienter som erfar 
relationsproblematik utan att ha varit med om en avslutad kärleksrelation kan bli 
hjälpta av att fylla i anknytningsformulär och reflektera över resultatet tillsammans 
med en terapeut.  Tillsammans kan terapeuten och klienten prata om klientens 
erfarenhet av anknytning samt eventuella svårigheter i att våga knyta an och lita på 
andra personer. Förutom att använda mående- och anknytningsformulär som 
screeninginstrument kan klienten bli hjälpt av traditionell behandling. KBT är en 
sådan typ av behandling där klienten kan få möjlighet att lära sig nya färdigheter 
och förhållningssätt som kan förenkla relationen till en själv och till andra. Klienten 
kan även bli hjälpt av en mer specifik behandling, som främst inriktar sig på 
personer med relationsrelaterad problematik. Compassion Focused Therapy (CFT) 
är en ny terapiform i Sverige som framförallt börjat användas i gruppbehandlingar 
inom primärvården. CFT fokuserar på hur människor påverkas och påverkar sin 
omgivning samt hur en skapar eller förhindrar närhet i olika relationer. Centralt för 
CFT är att öva upp medkänsla och medkännande egenskaper (Gilbert, 2010). Trots 
att terapiformen är ny har CFT visat lämpa sig särskilt väl för personer med 
förstämningssyndrom och hög självkritik (Leaviss & Uttley, 2015). Vi författare tror 
att denna eller liknande typer av terapiformer, med uttalat fokus på bland annat 
motivationssystem kan gynna klienter som verkar lida av problematik rörande 
detta. En människas motivationssystem handlar bland annat om att vilka känslor 
och drivkrafter som finns inom en och gör att en vill åstadkomma vissa saker för att 
exempelvis bli uppskattad och känna trygghet. Att undersöka motivationssystem 
kan ge ökad förståelse för formandet av anknytning, grupptillhörighet, sökandet 
efter status och efter en kärlekspartner (Gilbert, 2010). Även om vår studie inte kan 
svara på betydelsen av normers påverkan kan detta utifrån Illouz (2014) och 
Sternberg (2014) vara relevant att reflektera över tillsammans med framtida 
klienter som erfar relationsproblematik. 
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Studiens begränsningar 
Bekvämlighetsurvalet gör att validiteten för studien minskar då det inte går att veta 
hur representativa respondenterna var för populationen i stort. Att i framtida 
studier söka respondenter på annat sätt, till exempel via familjerådgivning eller 
dejtingsiter kan vara en idé. Det faktum att studien var en tvärsnittsstudie gör det 
svårt att avgöra i vilken grad respondenternas mående förändrats av att 
kärleksrelationen tagit slut. Det är således möjligt att de hade skattat likadant då de 
befann sig i en kärleksrelation. Å andra sidan uppvisade deltagarna, som tidigare 
nämnts, en högre nivå av ångest än normgruppen. För att undersöka 
orsakssambandet närmare skulle en kunna genomföra upprepade mätningar. Detta 
för att se om en avslutad kärleksrelations påverkan på mående minskar över tid, 
vilket Sbarra och Emery (2005) kom fram till i sin studie.  
 
Det var en ojämn könsfördelning bland respondenterna i studien. Cirka 70 % 
definierade sig som kvinnor, ca 25 % som män och ca 5 % som något annat. 
Berscheid (2010) menar att det är svårt att rekrytera män till studier om kärlek. 
Könsfördelningen bland våra respondenter kan tala för att så även var fallet i denna 
studie. En annan möjlighet är att vi författare huvudsakligen nådde personer som 
definierade sig som kvinnor med information om studien. Detta då en förmodat stor 
del av de vi nått varit psykologstudenter, där en majoritet är kvinnor. För framtida 
studier vore det intressant att rekrytera fler män och personer som definierar sig 
som något annat för att kunna säga mer om likheter och skillnader mellan 
grupperna. Ett sätt att göra detta på kan vara att söka respondenter i mer 
heterogena miljöer eller ett antal skilda miljöer. 
 

I kommentarer till enkäten framkom en tveksamhet hos vissa respondenter om 
huruvida frågorna i ASQ och HADS skulle besvarats med den avslutade 
kärleksrelationen i åtanke eller mer allmänt. Detta kan tyda på en risk att vissa 
respondenter inte svarat på frågorna generellt utan specifikt valt svarsalternativ i 
förhållande till deras avslutade kärleksrelation, vilket inte var vår avsikt. Trots att 
endast några respondenter uttryckte osäkerhet via enkätens kommentarsfunktion 
så är det möjligt att fler tolkade vissa frågor på ett oönskat sätt utan att reflektera 
över det. Att i framtida studier tydligare klargöra vad som efterfrågas kan vara ett 
sätt att öka tillförlitligheten i respondenternas skattningar. 
 

I studier vi har tagit del av har huvudsakligen andra formulär eller helt andra 
mätmetoder såsom strukturerade intervjuer, använts för att undersöka mående och 
anknytning i samband med avslutade kärleksrelationer. Såväl HADS som ASQ har 
några år på nacken och präglas av ett bitvis lite ålderdomligt språk. Att vi ändå valde 
att använda oss av ASQ och HADS berodde bland annat på att det fanns svenska 
versioner av enkäterna och att de var fria att använda sig av. Enkäterna verkar 
vidare i hög grad användas som screeninginstrument vid bedömningar av 
anknytningsstil samt ångest och depression (Lisspers et al., 1997; Tengström & 
Håkanson, 1997). I framtida studier om anknytning och mående kan såväl dessa som 
andra instrument användas för att undersöka anknytning och mående. 
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En kritik som riktats mot självskattningsformulär är risken för systematiska 
skillnader även kallat Common Method Variance (CMV) (Richardson, Simmering & 
Sturman, 2009). Detta innebär att styrkan på ett samband kan påverkas av hur 
självskattningsformulären är utformade och hur de administreras. Att som i denna 
studie undersöka sambandet mellan skattningar på ASQ och HADS kan hypotetiskt 
öppna för mätfel av denna typ. Detta då båda testen använder sig av liknande 
likertskalor, besvarades vid samma tillfälle och även innehåller frågor som i viss 
grad kan sägas påminna om varandra. Vi författare uppfattar dock respektive tests 
frågor som i stort skilda från varandra vilket skulle minska risken för CMV 
(Richardson et al., 2009). Inför framtida studier kan det vara intressant att 
undersöka huruvida liknande samband som de i denna studie går att finna även vid 
användandet av andra självskattningsformulär eller testinstrument. Detta för att 
kunna få en tydligare bild huruvida CMV varit en viktig faktor för resultaten i 
studien. 
 
Framtida forskning 
Några respondenter kommenterade att enkätens frågor huvudsakligen fokuserade 
på negativa aspekter, och förbisåg positiva aspekter av att ha upplevt ett avslut på 
en kärleksrelation. I framtida studier vore det intressant att studera mående efter 
en avslutad kärleksrelation med formulär som mäter olika aspekter av välmående.  
 
Kultur och normer hade varit intressanta kategorier att undersöka närmare, utifrån 
bland annat Illouz (2014) och Sternberg (2014) som menar att både kulturella och 
normativa påtryckningar och/eller förväntningar kring kärleksrelationer har stor 
betydelse för individers mående. En uppmaning till framtida forskning är att 
undersöka dessa aspekter, oavsett metod. 
 

Av respondenterna i studien var det endast 7 % som varit med om en avslutad 
kärleksrelation under de senaste 0-4 veckorna. För den stora majoriteten av 
respondenterna hade det alltså gått en längre tid sedan avslutet. För framtida 
forskning kan det vara intressant att undersöka måendet hos en grupp där alla eller 
fler av respondenterna varit med om ett avslut mer nyligen. En svårighet med detta 
kan emellertid vara den etiska aspekten av att bedriva forskning på en grupp som 
nyligen varit med om en händelse som för många kan uppfattas som 
livsomvälvande. 
 
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis undersöktes det i ovanstående studie huruvida aspekter i 
respondenternas anknytningsstil, bakgrundsfrågor om relationen samt om kön 
kunde ha betydelse för respondenternas mående efter en avslutad kärleksrelation. 
Studien visar att olika aspekter av anknytningsstil spelade viss roll för måendet efter 
en avslutad kärleksrelation då delskalorna Distans, Bifallsbehov, och 
Relationsfixering förklarade signifikant varians i HADS Ångest medan delskalan 
Tillit var relaterad till HADS Depression.  Studien visar även att den som blivit 
lämnad tenderat att skatta högre för depression och den som uppfattat relationen 
som bra tenderat att skatta högre för ångest. Personer med ambivalent 
anknytningsstil visade sig må sämre än såväl undvikande som tryggt anknutna. 
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Deras poäng på HADS bägge delskalor var signifikant högre än de med trygg 
anknytningsstil. Genomsnittspoängen indikerade att depression och ångest i högre 
utsträckning kunde föreligga hos de med ambivalent anknytningsstil. Sammantaget 
visar studien att respondentgruppen har såväl fler personer med otrygga 
anknytningsstilar som signifikant högre skattningar på otrygga delskalor än 
normgruppen. Respondentgruppen verkar även utgöra en riskgrupp för 
ångestsymtom då deras genomsnittsskattning låg över nivån för indikerad ångest, 
vilket även var signifikant högre än normgruppen för HADS. Ovanstående studie 
påvisar vikten av att undersöka hur en persons anknytningsstil kan ha betydelse för 
hur personen mår efter ett avslut av en kärleksrelation. Studien påvisar även vikten 
att undersöka bakgrundsfaktorer kring relationen. Vi författare har även diskuterat 
resultaten i förhållande till kultur och normers betydelse för psykiskt mående efter 
en avslutad kärleksrelation. 
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