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Sammanfattning 

 En kvantitativ studie genomfördes med syftet att undersöka eventuella samband 

mellan anknytningsmönster och affekt, samt undersöka hur mycket av variansen i positiv och 

negativ affekt som förklaras utifrån undvikande och ångestladdad anknytningsmönster. 

Populationen som undersöktes var studenter på olika universitet och högskolor i Sverige och 

totalt deltog 151 respondenter i studien.  En enkät skapades i Survey and Report och 

skickades sedan ut till olika studentforum på Facebook. Studenternas anknytningsmönster 

mättes genom instrumentet Experience in close relationships (ECR-R) och affekt mättes 

genom skalan Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS). Resultatet påvisade att 

det fanns negativ samband mellan positiv affekt, undvikande och ångestladdad 

anknytningsmönster. Resultatet påvisade också ett positivt samband mellan negativ affekt, 

undvikande och ångestladdat anknytningsmönster. Två stycken multipla regressionsanalyser 

genomfördes därefter med positiv och negativ affekt som beroende variabler och med 

undvikande och ångestladdat anknytningsmönster som prediktorvariabler. Resultatet påvisade 

att undvikande anknytning är en prediktor för positiv affekt och ångestladdad anknytning är 

en prediktor för negativ affekt. Därav kunde slutsatsen dras att studenters upplevelse av 

positiv och negativ affekt till viss del förklaras utav anknytningsmönstret. 

 

Nyckelord: Enkätstudie, undvikande anknytningsmönster, ångestladdat anknytningsmönster, 

positiv affekt, negativ affekt.   
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Abstract 

 A quantitative study was conducted with the aim to investigate possible links 

between attachment patterns and affect, and examine how much of the variance in positive 

and negative affect as explained by avoidance and ambivalent/anxious attachment patterns. 

The population studied were students at different universities in Sweden and a total of 151 

respondents participated in the study. A questionnaire was created in Survey and Report, and 

then sent out to various student forum on Facebook. The students' attachment patterns was 

measured by the instrument Experience in Close Relationships (ECR-R) and affect was 

measured by the scale Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS). The results 

showed that there was a negative correlation between positive affect, avoidance and 

ambivalent/ anxious attachment patterns. The results also showed a positive correlation 

between negative affect, avoidant and ambivalent/ anxious attachment patterns.  

Two multiple regression analyzes were then performed with positive and negative affect as 

dependent variables and the avoidant and ambivalent/anxious attachment patterns as predictor 

variables. The result showed that avoidant attachment pattern is a predictor of positive affect 

and ambivalent/anxious attachment pattern is a predictor of negative affect. It could be 

concluded that students experience of positive and negative affect to some extent be 

explained by their attachment pattern. 

 

Key words: Survey Study, avoidant attachment pattern, ambivalent/anxious attachment 

pattern, positive affect, negative affect 
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 Stort tack till mina handledare för uppsatsen- Fredrik Hjärthag, Henrik 

Bergman och Hedda Dahlén som har funnits där med guidning, intresse och stöttning genom 

hela uppsatsen.  

Tack till mina ”tjejer” för många skratt, uppmuntrande ord och ert oändligt stora stöd- ni vet 
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Och sist men inte minst ett stort tack till min sambo Fredrik som genom hela uppsatsen har 

trott på mig, tröstat, kramat och uppmuntrat mig! Tack för ditt oändligt stora tålamod!  
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Inledning 

 John Bowlby grundade under åren 1969-1980 anknytningsteorin. Anknytning är 

ett beteendemönster som alla människor har och utvecklar redan under spädbarnstiden 

(Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015).  Beteendemönstret följer 

oss hela livet och bidrar till ett specifikt beteende i vuxen ålder som främst påverkar 

relationen till andra människor (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 

2015).   

Anknytningsteorin har sin utgångspunkt i relationen mellan ett barn och dess primära 

vårdgivare (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015).   

 Anknytningen är inte knuten till de fysiologiska behoven som mat och sömn, utan är snarare 

ett psykologiskt behov. Detta psykologiska behov innebär att barnet behöver bekräftelse och 

trygghet från den primära vårdgivaren (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et 

al., 2015). Det finns två olika typer av anknytning, trygg och otrygg (Bowlby, 1969; Hazan & 

Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). Om anknytningen är trygg upplever barnet säkerhet 

och trygghet, är däremot anknytningen otrygg kan barnet uppleva ambivalenta känslor mot 

sin primära vårdnadshavare (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). 

Ambivalenta känslor innebär att barnet kan uppleva intensiva känslor av kärlek och beroende, 

men samtidigt ha en rädsla för att bli övergiven, vilket i sin tur väcker irritation och vrede 

(Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). Ainsworth, Blehar, Waters, 

och Wall (1978) utvecklade ett mer specialiserat anknytningsmönster än Bowlys, som 

innehåller tre stycken olika anknytningstyper: trygg, undvikande och ångestladdat.  

 De anknytningar som görs under spädbarnstiden kommer sedan att utvecklas allt 

eftersom barnet växer. När barnets kognitiva färdigheter utvecklas, kommer barnet att kunna 

föreställa sig olika situationer och relationer till de människor som är involverade i barnets liv 

(Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). Bowlby menar att ett barn 

skapar en inre arbetsmodell, som innehåller både medvetna och omedvetna aspekter. Den inre 

arbetsmodellen syftar till att barnet uppfattar vissa situationer, tolkar dem och kan förutsäga 

vad dessa leder till. Utifrån detta kan de upprätta planer för hur de ska hantera dessa 

händelser (Bowlby, 1969; Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). Har barnet trygg 

anknytning kommer de att grunda sin arbetsmodell utifrån dessa förutsättningar, det vill säga 

se sig själv som älskad och trygg samt ser sina primära vårdnadshavare som pålitliga 

(Bowlby, 1969; Cassidy, 1994; Sheinbaum, et al., 2015). Har däremot barnet en otrygg 

anknytning kan det se sig själv som oälskad och vårdnadshavaren som opålitlig (Bowlby, 

1969; Cassidy, 1994; Sheinbaum, et al., 2015).  
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 Den inre arbetsmodellen bär individen med sig genom hela livet och den avgör 

vilka förhoppningar och uppfattningar individen har om nära relationer (Bowlby, 1969; 

Hazan & Shaver, 1987; Sheinbaum, et al., 2015). Enligt Bowlby är arbetsmodellen och de 

beteendemönster som påverkas av den, centrala delar i en individs personlighet (Bowlby, 

1969; Hazan & Shaver, 1987). Förväntningarna som ingår i de här modellerna är några av 

dom viktigaste källorna till kontinuitet mellan tidiga senare känslor och beteenden (Bowlby, 

1969; Hazan & Shaver, 1987).  En människas anknytningsmönster fortsätter att vara viktigt 

genom hela livet (Bowlby, 1969; Bartholomew & Horowitz, 1991). 

 Under slutet på 1980-talet ökade intresset för anknytningens påverkan på vuxna 

individer (Hazan & Shaver, 1987). Hazan och Shaver (1987) utvecklade en teori om den 

vuxna anknytningen med utgångspunkt i Bowlbys anknytningsteori. Hazan och Shaver 

(1987) hade en föreställning om att romantisk kärlek eller parrelationer är en 

anknytningsprocess. Den här anknytningsprocessen följer samma spår som den process som 

är mellan barn och dess primära vårdgivare (Hazan & Shaver, 1987). Vuxna som befinner sig 

i en parrelation känner sig ofta mer säkra när partnern är tillgänglig i närheten (Hazan & 

Shaver, 1987).  Partnern används på så sätt som en trygg bas för att utforska miljön, både i 

arbete och fritid (Hazan & Shaver, 1987). Det förekommer också kroppskontakt, ”barn 

språk” och utbyte av intressanta upptäckter och erfarenheter (Hazan & Shaver, 1987). De 

känslor och beteenden som kännetecknar romantiska relationer och barn till primär 

vårdgivare ger samma dynamiska effekt på individen (Hazan & Shaver, 1987). 

 Hazan och Shaver (1987) utgår ifrån Ainsworths system med tre kategorier för att 

förklara individuella skillnader i hur vuxna känner, tänker och beter sig i romantiska 

relationer. De hävdade särskilt att det finns tre olika typer av anknytning: trygg, ångestladdad 

och undvikande (Hazan & Shaver, 1987). Hazan och Shaver (1987) fann att individers 

självskattade romantiska anknytningsmönster relaterar till flera teoretiskt relevanta variabler, 

bland annat förhoppningar om kärlek och relationer samt minnen av tidiga upplevelser med 

primära vårdgivare. 

 Enligt Hazan och Shaver (1987) fortsätter den inre arbetsmodellen att skapa och 

påverka beteendet i nära relationer genom hela livet. När det stiftas nya nära relationer, 

grundas de delvis på tidigare erfarenheter för att tolka hur andra människor tänker och känner 

samt för att tolka mål eller intuitioner som deras partner har (Fraley & Shaver, 2000). 

Arbetsmodellerna tros vara mycket motståndskraftiga mot förändring beroende på, att de är 

benägna att ta till sig ny relationsinformation även om det är på bekostnad av att förvränga 

dem, för att sedan anpassa till de redan existerande förväntningarna (Fraley & Shaver, 2000). 
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I detta avseende förklarar teorin kontinuitet i hur människor relaterar till varandra i olika 

förhållandekonstellationer (Fraley & Shaver, 2000). Med detta i åtanke finns också en teori, 

att erfarenheten av tidig omvårdnad kan påverka åtminstone till en viss del hur vuxna beter 

sig i nära relationer (Fraley & Shaver, 2000). 

 Individer med trygg anknytning tenderar att vara mer nöjda med sina nära relationer 

än individer med otrygg anknytning (Hazan & Shaver, 1987). Individer med trygg 

anknytning har lätt att komma andra nära (Hazan & Shaver, 1987). Deras relationer 

karaktäriseras som öppna, ärliga och de oroas sällan av att bli lämnade (Hazan & Shaver, 

1987). En individ med ångestladdad anknytning har svårt att bilda en ärlig relation (Hazan & 

Shaver, 1987). De vill ha relationer samtidigt som de fruktar att ha någon så nära (Hazan & 

Shaver, 1987). De har lätt att bli förälskade, blir lätt svartsjuka och lider ofta av dåligt 

självförtroende (Hazan & Shaver, 1987). En individ med ångestladdad anknytning söker 

trygghet och säkerhet genom att klamra sig fast hos sin partner vilket istället kan leda till att 

det driver bort den person som de desperat försöker hålla sig fast vid (Hazan & Shaver, 

1987). Individer med undvikande anknytningsmönster känner sig osäkra tillsammans med 

andra människor vilket innebär att de försöker undvika social kontakt i vardagslivet och 

tenderar att ha en rädsla för intimitet (Hazan & Shaver, 1987). I nära relationer tenderar de att 

hålla ett visst avstånd till sin partner och uppfattar ofta att partnern vill vara mer intim än vad 

de känner sig komfortabla med (Hazan & Shaver, 1987). Undvikande eller ångestladdat 

anknytningsmönster kännetecknas även av dysfunktionella tankar om relationer, känslor och 

beteenden, som i sin tur kan leda till missnöje hos både dem själv och deras partner (Simpson 

& Rholes, 2010).  

 Bartholomew och Horowitz utkom 1991 med ny forskning som visade på fyra 

anknytningsmönster. Till de tre tidigare anknytningsmönstren säker, ångestladdad och 

undvikande tillkom rädd/undvikande. Utifrån dessa fyra anknytningsmönster utvecklade 

Bartholomew och Horowitz (1991) en teori om att en positiv självbild och trygga 

arbetsmodeller leder till en säker anknytning. Negativ självbild och negativa arbetsmodeller 

leder till rädd/undvikande anknytning medan positiv självbild och negativa arbetsmodeller 

med förväntningar på andra leder till en ångestladdad anknytning (Bartholomew & Horowitz, 

1991). Negativ självbild och positiva arbetsmodeller med förväntningar på andra leder till en 

undvikande anknytning (Bartholomew och Horowitz, 1991).  

 Anknytningsteorin ger en möjlighet till ökad förståelse för en individs 

anpassningsförmåga i vuxenlivet (Karreman & Vingerhoets, 2012). Anknytning har också 
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visat sig vara en viktig del i den psykologiska hälsan och inte minst hos människans 

välmående (Karreman & Vingerhoets, 2012).  

 Subjektivt välmående, även kallat lycka, har under flera år intresserat ett stort antal 

forskare. Även om omfattande forskning har begåtts inom området pågår än idag en debatt 

om vad subjektivt välmående är och om det kan mätas. Campbell, Converse och Rodgers 

(1976) fann bevis för att subjektivt välmående inte är en enhetlig konstruktion utan består av 

två sammansatta humörfaktorer: positiv och negativ affekt. Positiv och negativ affekt kan 

definieras antingen som övergående variationer i humör eller som stabila individuella 

skillnader i affektiv ton (Watson & Clark, 1988). Dessa två sammansatta humörfaktorer 

korrelerar inte med varandra, därav kan de uppkomma i flertalet olika kombinationer 

(Watson & Clark, 1984). Nästan alla individer har en blandning av både positiv och negativ 

affekt. Upplevelsen av positiv och negativ affekt kan ändras utefter vilken livssituation 

individen befinner sig i (Norlander, Johansson & Bood, 2005). Men de kan även vara relativt 

stabila över tid (Norlander et al., 2005).  

 Positiv affekt (PA) karaktäriseras av hög självrapporterad energi, 

livstillfredställelse, nöjdhet, delaktighet, entusiasm och aktivitet (Norlander et al., 2005). 

Positiv affekt innefattar en individs benägenhet att bibehålla en positiv syn över en längre 

tidsperiod i olika situationer (Watson & Clark, 1984). Positiv affekt speglar i vilken 

utsträckning en person känner livslust, upp kontra ned (Watson & Clark, 1984). Positiv affekt 

definieras med ord som aktiv, engagerad, entusiastisk och stark (Watson & Clark, 1984). 

Individer med positiv affekt har högre livstillfredställelse, är mer säkra, har bättre 

självförtroende och är mer aktiva än de personerna med negativ affekt (Norlander et al., 

2005). De har mer sociala relationer, är mer tillfredsställda med relationen till sina vänner och 

har mer socialt inflytande i olika sammanhang (Norlander et al., 2005).     

 Negativ affekt (NA) är en allmän faktor av personlig distress och innehåller ett brett 

spektrum av negativa humörtillstånd som rädsla, ångest, fientlighet, förakt och avsky 

(Watson & Clark, 1984). Negativ affekt definieras som en tendens att känna negativa känslor 

regelbundet under en längre tidsperiod och i olika situationer (Norlander et al., 2005). 

Depressiva känslotillstånd som sorg och ensamhet har inverkan på den negativa affekten 

(Watson & Clark, 1984).   

 Anknytningsteorin är en användbar och inflytelserik teori för att förstå personlig 

utveckling, relationsprocesser och affektreglering (Sheinbaum, et al., 2015). Bowlby förde 

en teori om, att barn lär sig reglera sina känslor på ett särskilt sätt vilket tillåter dem att 

anpassa sig till den unika relation som de har till sin primära vårdgivare (Bowlby, 1969; 
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Woodhouse & Gelso, 2008). Cassidy (1994) presenterade stöd för den tanken, att individer 

med ångestladdat anknytningsmönster drastiskt uttrycker sina känslor för att få 

uppmärksamhet från en inkonsekvent vårdgivare. Den ökade uppmärksamheten på känslor 

kan mynna ut i negativ affekt (Cassidy, 1994). Individer med undvikande 

anknytningsmönster tenderar att använda sig av strategier för att påverka affektregleringen 

(Cassidy, 1994). Det beror på, att de har primära vårdgivare som är obekväma med negativ 

affekt (Cassidy 1994). För att minimera risken att bli ignorerad av sin primära vårdgivare 

undertrycker de sina känslor (Cassidy, 1994). Individer som har trygg anknytning har inget 

behov av att varken undertrycka eller maximera sina känslor. Det beror på att de har haft en 

primär vårdgivare som har varit känslig och lyhörd för deras upplevelser av både positiv och 

negativ affekt (Cassidy, 1994).   

  Det finns en teori om att den vuxna anknytningen visar konsekventa skillnader i 

känslomässiga erfarenheter hos individen beroende på dennes anknytningsmönster 

(Woodhouse & Gelso, 2008). Det finns en tanke om att de erfarenheterna åtföljs av 

systematiska skillnader mellan hur människor med olika anknytningsmönster reglerar sin 

affekt (Woodhouse & Gelso, 2008). 

  Den här uppsatsen strävar efter att undersöka hur de två fenomenen vuxen 

anknytning och affekt ser ut hos studenter. Flertalet tidigare studier har använt sig av 

studenter som population för att undersöka detta. Dock så finns det få tidigare studier som har 

undersökt svenska studenter utifrån vuxen anknytning och affekt. Att studera på universitet 

eller högskola kan i vissa fall upplevas som nytt och stressande (Lopez & Gormley, 2002). 

Det uppkommer en mängd nya situationer som individen ska hantera, som att träffa nya 

vänner att flytta hemifrån samt att studera på en akademisk nivå. Det kan frammana en 

mängd olika känslor och studenter utvecklas mycket känslomässigt under den här tiden 

(Lopez & Gormley, 2002). Därför skulle det vara intressant att undersöka studenter för att 

försöka förstå om deras anknytningsmönster påverkar upplevelsen av positiv kontra negativ 

affekt. 

Syfte 

 Syftet med studien var att undersöka anknytningsmönster och affekt hos studenter 

över 20 år samt eventuella samband mellan undvikande eller ångestladdad anknytning och 

upplevelse av positiv eller negativ affekt. 

Frågeställningar 

 De frågor som föreliggande studie ska besvara är:  
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1. Finns det något samband mellan positiv affekt och undvikande eller ångestladdat 

anknytningsmönster? 

 2. Finns det något samband mellan negativ affekt och undvikande eller ångestladdat 

anknytningsmönster?  

3. Kan positiv affekt förklaras av undvikande eller ångestladdat anknytningsmönster?  

4. Kan negativ affekt förklaras av undvikande eller ångestladdat anknytningsmönster?  

 

Metod 

 

Deltagare 

 Deltagarna i studien är studenter över 18 år som studerar på olika universitet och 

högskolor runt om i Sverige. Deltagarna i studien valdes ut genom ett tillgänglighetsurval. I 

studien deltog 151 studenter 18,5% var män och 81,5% var kvinnor (28 män och 123 

kvinnor). Deltagarnas åldersspann låg mellan 20 och 55 år och medelåldern var 24,19 år (s= 

4,70). Medelåldern för männen var 23,21år (s= 2,44). Medelåldern för kvinnorna var 24,41 år 

(s= 5,06).  

Design 

 Designen för studien är dels formad som en korrelationsdesign och dels formad som 

en regressionsdesign. Variablerna som undersöktes var undvikande och ångestladdat 

anknytningsmönster samt positiv och negativ affekt. Utifrån regressionsdesignen var den 

beroende variabeln affekt och den oberoende variabeln anknytningsmönster. Studien har en 

deduktiv ansats och en beroende mätning användes på insamlad data.  

Instrument  

 Experience in close relationships (ECR-R). ECR-R skapades av Fraley, Brennan 

och Waller (2000) och är en avancerad version av det test som heter ECR. ECR-R syftar till 

att undersöka vuxen par-anknytning. Instrumentet utgår ifrån Ainsworth tvådimensions 

teorimodell av anknytning (Fraley, et al., 2000). Instrumentet framställdes genom att Fraley, 

Brennan och Waller (2000) undersökte 323 olika frågor från fler av dåtidens instrument som 

mätte anknytning. 

 Utifrån de 323 frågorna sammanställdes ett nytt instrument, ECR-R som är utformat 

för att bedöma individuella skillnader med avseende på två underliggande dimensioner av 

anknytning, undvikande och ångestladdad (Fraley, et al., 2000). Instrumentet innehåller 36 

olika påståenden, som är uppdelade mellan de två olika dimensionerna av anknytning. 18 

påståenden är kopplat till ångestladdad och 18 påståenden är kopplat till undvikande. Ångest 
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dimensionen mäter i vilken utsträckning individen är säker kontra osäker i avseende av 

tillgänglighet och lyhördhet i en nära relation (Fraley,et al., 2000). Undvikande dimensionen 

mäter i vilken utsträckning individen känner sig obekväm med att vara känslomässigt nära 

andra kontra känslomässigt beroende (Fraley, et al., 2000). Utifrån dessa dimensioner delas 

testet in i två stycken index som skapas utifrån medelvärden. 

 Individer klassificerar sig på en likertskala mellan instämmer inte till instämmer helt. 

Dessa klassificeringar ges numeriska värden mellan 1 och 7. Genom att undersöka hur 

individen besvarar påståendena på likertskalan, går det även att avgöra om individen har en 

trygg anknytning (Fraley, et al., 2000). Låg poäng på ångest och undvikandeskalan innebär 

att individen har ett tryggt anknytningsmönster (Fraley, et al., 2000). Exempel beträffande 

påståenden från ångest dimensionen ”Jag oroar mig för att jag inte är så bra som andra 

människor” och ”När jag visar mina känslor för en partner, oroar jag mig att han/hon inte 

ska känna likadant för mig” (Fraley, et al., 2000). Två exempel från undvikande dimensionen 

”Jag oroar mig inte för att bli övergiven” och ”Jag oroar mig ofta för att min partner inte 

kommer att vilja stanna hos mig” (Fraley, et al., 2000).   

 Normvärden finns framräknade för instrumentet. Normvärdena utgår från en 

population på 17000 deltagare där medelvärdet för ålder var 27 (s=10). För undvikande 

anknytning var medelvärdet var 2,92 (s= 1,12). För ångestladdad anknytning var medelvärdet 

3,56 (s=1,12) (Fraley, et al, 2000).  

Den svenska översättningen som användes i föreliggande studie är gjord av Bo Persson och 

Elia Psouni, professorer vid Lunds Universitet. 

 Positive Affect and Negative Affect Scales (PANAS). PANAS-instrumentet 

utvecklades av Watson, Clark och Tellegen (1988). Instrumentet ger möjlighet att mäta 

graden av positiv och negativ affekt (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Testet består av 10 

adjektiv för positiv affekt (PA) och 10 adjektiv för negativ affekt (NA). Adjektiven i 

instrumentet beskriver emotioner och känslotillstånd (Watson, et al., 1988). Exempel på 

adjektiv från skalan för positiv affekt är ”stolt”, ”ivrig” och ”stark”. Exempel på adjektiv 

från skalan för negativ affekt är ”rädd”, ”upprörd” och ”förtvivlad”.  Respondenten skattar 

sedan adjektiven på en skala från 1= inte alls, till 5= väldigt mycket utefter hur de har känt 

sig den senaste veckan (Watson, et al., 1988). Summan av varje skala räknas ihop separat för 

att få fram ett värde för positiv affekt respektive ett värde för negativ affekt.  Låg poäng på 

NA skalan och hög poäng på PA skalan indikerar på hög grad av positiv affekt. Hög poäng på 

NA skalan och låg poäng på PA skalan indikerar på hög grad av negativ affekt (Watson, et 

al., 1988). Det finns normvärden framräknade för instrumentet, där medelvärdet för PA 
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skalan var 35 (s=6,4) och medelvärdet för NA skalan var 18,1 (s=5,9) Forskning visar att det 

inte finns någon korrelation mellan positiv och negativ affekt, vilket tolkas som en indikation 

på oförenlig giltighet (Watson, et al., 1988). 

Genomförande 

 Data samlades in genom en elektronisk enkät som skapades i enkätprogrammet 

Survey and Report. När enkäten färdigställts publicerades en länk till enkäten ut i flertalet 

olika slutna grupper för studenter på Facebook så som: ”De kallar oss studenter” och 

”Sveriges Overallare” med flera. När respondenten klickade på länken till enkäten skickades 

den direkt vidare till informationsbrevet och samtyckesfrågan. Om respondenten valde att 

klicka ja samtyckesfrågan, fortsatte enkäten med tre bakgrundsfrågor. Sedan följde ECR- R 

och PANAS. När respondenten besvarat alla frågor dök tack meddelandet upp. Enkäten tog 5 

till 10 minuter att besvara. Enkäten var öppen från 160421 till 160505, det vill säga 14 dagar. 

Databearbetning 

 Efter att enkäten stängdes ner exporterades alla data från survey and report ner till 

statistikprogrammet SPSS. Först av allt skapades ett diskret värde 999 som användes för att 

kunna notera ej besvarade frågor från deltagarna. Deskriptiv statistik räknades ut med 

medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum värde för både beroende och 

oberoende variabel. Reliabilitetstester genomfördes på båda instrumenten och eftersom 

reliabiliteten bedömdes som god kunde båda instrumenten användas till analysen. Pearson´s 

parametriska korrelationstest utfördes i samtliga korrelationer mellan indexskalorna i ECR-R 

och PANAS.  

 Valet att använda Pearson’s korrelationstest grundades i Hayes (2000) 

rekommendationer att använda ett parametriskt korrelationstest, då det är mer finkänsligt för 

att upptäcka signifikanta korrelationer. För att få utföra ett parametriskt test måste data vara 

approximativt bivariat normalfördelat (Borg & Westerlund, 2012). Detta kan kontrolleras 

genom histogram och scatterplots (Borg & Westerlund, 2012). Utifrån resultatet av histogram 

och scatterplots bedömdes data kunna användas i ett parametriskt test. Ett annat krav för att 

utföra ett parametriskt test är att data måste vara på kvot/intervallskalenivå (Hayes, 2000). 

Eftersom samtliga variabler infördes i index, skapades en plastisk intervallskala, vilket 

bedömdes uppfylla kravet. Man bör också ta hänsyn till om det råder Homoscedasticitet, 

vilket innebär att varianserna i Y är desamma för alla X-värden och varianserna i X är 

desamma för alla Y-värden (Borg & Westerlund, 2012). Detta kontrollerades genom 

spridningsdiagram. Då spridningen var jämn och det var en relativt konstant varians ansågs 

Homoscedasticitet råda. Samtliga korrelationer visade signifikans.  
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 Vidare genomfördes två multipla regressionsanalyser. Genom regressionsanalys har 

man möjlighet att göra förutsägelser utifrån data (Borg & Westerlund, 2012). För att få gå 

vidare med en regressionsanalys måste korrelationen vara signifikant (Borg & Westerlund, 

2012). Ett annat krav för att få genomföra en regressionsanalys är att residualerna är 

approximativt normalfördelade (Borg & Westerlund, 2012). I föreliggande studie innebär det 

att värdena för de beroende variablerna positiv och negativ affekt bör vara normalfördelade 

för varje värde för prediktorvariablerna undvikande och ångestladdat anknytningsmönster. 

Det kontrollerades genom ett histogram över residualfördelningarna för variablerna positiv 

affekt, negativ affekt, ångestladdat anknytningsmönster och undvikande anknytningsmönster. 

Histogrammet bedömdes visa en acceptabel normalfördelningskurva för att uppfylla kravet.

 Då fyra stycken korrelationer genomfördes bör massignifikansproblemet tas i 

beaktning. Massignifikansproblemet innebär att när flertalet olika signifikansprovningar 

genomförs ökar risken för att resultatet påvisar signifikans av en slump (Borg & Westerlund, 

2012).  

 Deskriptiv statistik räknades ut för bakgrundsvariablerna ålder och kön. Det gjordes 

för att kunna få en överblick för hur data fördelade sig, samt för att kunna beskriva 

deltagarna. För variabel ålder räknades medelvärde, standardavvikelse, minimum och 

maximum värde fram. För variabel kön räknades antal män kontra kvinnor ut, samt 

procentantal. 

Bortfall 

  Av de 160 inskickade enkäterna kunde 9 interna bortfall noteras, då dessa inte 

uppfyllde inklusionskriterierna att vara student och minst 18år gammal. Det fanns också ett 

partiellt bortfall på 25 där deltagarna hoppade över vissa av påståendena. Det partiella 

bortfallet lades in som ”missing” i matrisen. Vilket innebar att de inte räknades med i 

statistiska analyserna vilket förändrade storleken i samplet. Det fanns inga synliga externa 

bortfall i föreliggande studie. Dock så kan det ha funnits ett icke synligt externt bortfall, då 

länken till enkäten publicerades i forum på Facebook med flera tusen medlemmar. Därför går 

det inte att uttala sig om hur stort det icke synliga externa bortfallet var. 

 Reliabilitet och validitet 

 För att tillförsäkra studiens validitet och reliabilitet användes de redan välbeprövade 

instrumenten ECR-R och PANAS. Reliabilitet innebär hur tillförlitligt instrumentet är för att 

mäta det som det avser att mäta, samt hur det påverkas av slumpmässiga fel (Borg & 

Westerlund, 2012). Utifrån Sibley och Lius (2004) studie fann dem att ECR-R hade en hög 
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grad av reliabilitet där skalan för ångestladdad anknytning hade Cronbachs Alpha på α.= 

0,9477 samt skalan för undvikande anknytning α.=0,9344.  

 I föreliggande studie användes en svensköversatt version av instrumentet, som 

översatts av två forskare på psykologiska institutionen vid Lunds universitet.  För att styrka 

den interna reliabiliteten i föreliggande räknades ett Cronbachss alpha ut för instrumentet som 

helhet som gav ett värde på α.= 0,94. Cronbachs alpha räknades också ut för subskalorna 

vilket gav värden på α.= 0,92 för ångestskalan och α.=0,90 för undvikandeskalan. 

 PANAS som avser att mäta positiv och negativ affekt är ett välkänt och väletablerat 

instrument och har i tidigare studier visat hög grav av reliabilitet och validitet. Watson, Clark 

och Tellegen (1988) reliabilitetstestade PANAS och fann Cronbachs Alpha α.=0.86-0,90 på 

skalan för positiv affekt och α.=0,84–0,87 på skalan för negativ affekt. I föreliggande studie 

användes en svensk översatt version av PANAS. Den svenska översättningen är välanvänd i 

flertalet olika studier och kan därför ses som ett reliabelt instrument för att mäta positiv och 

negativ affekt (Norlander, et al., 2005).  

  För att styrka den interna reliabilteten räknades ett Cronbachs alpha ut för 

instrumentet i sin helhet vilket gav ett värde på α.=0,67 vilket kan ses som acceptabelt. 

Cronbachs alpha räknades också ut för instrumentet uppdelat i skalor för positiv och negativ 

affekt. Skalan för positiv affekt gav ett värde på α.= 0,89 och skalan för negativ affekt gav ett 

värde på α.= 0,84. 

 Validitet handlar om instrumentets giltighet, att det verkligen mäter det som det 

avser att mäta (Borg & Westerlund, 2012). Validiteten i föreliggande studien säkrades genom 

att använda sig av redan välbeprövade instrument översatt till svenska. ECR-R validitets 

testades under 6 veckor och resultatet påvisade att instrumentet har hög grad av validitet 

(Sibley & Liu, 2004). PANAS har i tidigare studier rapporterats ha hög validitet vid 

upprepade mätningar av allmän ångest, dysfunktion, depression och oro (Watson, et al., 

1988). 

 Den ekologiska validiteten i studien är något som bör tas i beaktning. Ekologisk 

validitet innebär att ett test ger samma resultat som det skulle ha gjort om deltagarna hade 

studerats i deras naturliga miljö (Hayes, 2000). Den kan ha funnits brister i den ekologiska 

validiteten i föreliggande studie då enkäten bestod av självskattningsskalor. Risken med 

självskattningsskalor är att deltagaren eventuellt fyller i enkäten på ett sådant sätt som gör att 

dem själv och miljön omkring framstår som bättre än vad den egentligen är (Hayes, 2000).  



 

15 

 

 

  För att förstärka reliabiliteten och validiteten ytterligare utfördes en pilotstudie 

på hela enkäten för att undersöka om det fanns något oklart eller otydligt med instrumenten. 

Utifrån feedback från pilotstudien ändrades ingenting i enkäten innan den publicerades.  

Etiska överväganden 

 Forskning är en viktig del i samhällets utveckling. För att skydda relationen 

mellan forskare och respondenter finns forskningsetiska krav (Vetenskapsrådet, 2002).  

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap ska, enligt forskningsetiska principer, 

följa fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet(Vetenskapsrådet, 2002).  I samråd med dessa huvudkrav upprättades ett 

etiskt protokoll för undersökningen. Det etiska protokollets uppgift var att behandla de etiska 

regler som vetenskapsrådet (2002) föreskriver. Det lades stor vikt vid etiken inför studien och 

det viktigaste var att ingen skulle ta fysisk eller psykisk skada av deltagande i 

undersökningen.  

Informationskrav innebär att respondenten ska motta information om studiens 

syfte, att det är frivilligt att delta i undersökningen och att det ska framgå att respondenten 

kan välja att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002).  För att möta 

informationskravet startade enkäten med ett utförligt informationsbrev. I informationsbrevet 

fanns det tydligt beskrivet att medverkan var frivillig och att respondenterna när som helst 

kunde välja att avbryta sin medverkan.  Informationsbrevet beskrev också enkätens innehåll, 

syfte, potentiella risker, hur konfidentialiteten kunde garanteras, hur data skulle användas 

samt tidsaspekt för enkätens ifyllnad. Det fanns tydligt skrivet kontaktuppgifter till studenten 

och handledaren för undersökningen. För att uppfylla kravet om frivillighet kunde enkäten 

när som helst avbrytas och de svar respondenten börjat fylla i blev då bortfall i 

databearbetningen. 

Konfidentialitetskrav betyder att samtliga uppgifter ska hanteras konfidentiellt 

och att inga obehöriga får ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att det var en anonym enkätinsamling. Ingen data 

kan härledas tillbaka till varje enskild deltagare. Data som samlades in fanns inte att tillgå för 

utomstående. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet uppfylldes då insamlad data endast användes till 

forskning. Studien baserades på en webbaserad enkät vilket minskat risken minimalt för att 

respondenterna skulle uppleva obehag när de besvarade enkäten. Kontaktuppgifter till både 
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student och handledare fanns tydligt beskrivna i informationsbrevet, ifall enkäten skulle 

väcka frågor eller funderingar hos respondenterna.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att enkäten startade med en samtyckesfråga. 

De respondenter som inte godkände samtyckesfrågan men ändå fyllde i enkäten, togs bort 

och räknades in som bortfall. 

Resultat 

  För positiv och negativ affekt skalorna beräknades medelvärde, standardavvikelse, 

minimum och maximumvärde. För positiv affekt skalan var medelvärdet 31,9 (s=7,97), 

minimumvärdet 12 och maximumvärde 49. Medelvärdet för negativ affekt skalan var 22,05 

(s=7,4), minimumvärde 10 och maximumvärde 43.  

 Medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximumvärde räknades också ut på 

skalorna för ångestladdad och undvikande anknytning. Skalan för ångestladdad anknytning 

hade ett medelvärde på 2,99 (s=1,28), minimumvärde 1 och maximumvärde 6,11. Skalan för 

undvikande anknytning hade ett medelvärde på 2,65 (s=1,0), minimumvärde 1 och 

maximumvärde 5,74. 

  Pearson´s produktmomentskorrelationskoefficient (r) visade på signifikant negativt 

samband mellan mellan positiv affekt och undvikande anknytning r= -0,31, n=151, p< 0,01 

och signifikant negativt samband mellan positiv affekt och ångestladdad anknytning r= -0,31, 

n=151, p< 0,01. Detta resultat tyder på att när individer skattar en lägre grad av undvikande 

och ångestladdad anknytningsmönster, stiger upplevelsen av positiva affekter.  

 Resultatet visade också ett signifikant positivt samband mellan negativ affekt och 

undvikande anknytning r=0,39, n=151, p< 0,01, signifikant positivt samband mellan negativ 

affekt och ångestladdad anknytning r= 0,51, n=151, p< 0,01. Detta resultat tyder på att 

individer som upplever mer negativa affekter har en högre grad av ångestladdad och 

undvikande anknytning. 

  En multipel regressionsanalys med positiv affekt som beroendevariabel och 

undvikande och ångestladdad anknytning (VIF=1,45) som prediktatorer genomfördes. 

Analysen med ANOVA var signifikant [F(2, 149) = 9,93 p< 0,001]. Resultatet påvisade att 

undvikande anknytning är en signifikant prediktor för positiv affekt där 10,6 % av variansen 

[R2 (justerad) = 0,106] förklarades (p < 0,001, t = -2,63, ß= -0,24).  Resultatet påvisade att 

ångestladdad anknytning inte är en signifikant prediktor för positiv affekt (p=0,132, t=-1,51, 

ß= -0,14) 

 Ytterligare än multipel regressionsanalys genomfördes med negativ affekt som 

beroendevariabel och undvikande och ångestladdad anknytning som prediktatorer. Ytterligare 
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en signifikant modell uppstod [F(2, 149) = 29,65 p< 0,001]. Resultatet påvisade att 

ångestladdad anknytning är en signifikant prediktor för negativ affekt där 28,5% av variansen 

[R2 (justerad) =0,285] förklarades (p < 0,001, t = 5,22, ß= 4,36). Resultatet påvisade att 

undvikande anknytning inte är en signifikant prediktor för negativ affekt (p=0,08, t=1,78 ß=0, 

15).    

 

Diskussion 

  Syftet med studien var att beskriva anknytningsmönster och affekt hos 

studenter över 20 år samt eventuella samband mellan undvikande eller ångestladdad 

anknytning och upplevelse av positiv eller negativ affekt. Resultatet påvisade att det finns 

negativa samband mellan undvikande anknytningsmönster, ångestladdat anknytningsmönster 

och positiv affekt. Det finns också positiva samband mellan undvikande anknytningsmönster, 

ångestladdat anknytningsmönster och negativ affekt. Föreliggande studie påvisade också att 

undvikande anknytning är en påverkansfaktor för positiv affekt. Resultatet påvisade dock en 

låg procent (10,6) förklarade variansen i positiv affekt. Det innebär att 89,4 % av variansen i 

positiv affekt förklaras av andra faktorer än undvikande anknytning. Resultatet påvisade 

också att ångestladdad anknytning inte är en betydande påverkansfaktor för positiv affekt. 

Resultatet påvisade även att ångestladdad anknytning är en betydande påverkansfaktor för 

negativ affekt. Resultatet påvisade en relativt låg procent (28,5) som förklarar variansen i 

negativ affekt. Vilket innebär att 71,5 % av variansen förklaras av för studien okända 

påverkansfaktorer. Resultatet påvisade även att undvikande anknytning inte är en betydande 

påverkansfaktor för negativ affekt.  

 Tidigare empiriska studier påvisar att ångestladdad anknytning är associerad med 

negativt ökade affektiva reaktioner medan undvikande anknytning förknippas med 

känslomässig förträngning eller återhållsamhet (Sheinbaum, et al., 2015). Personer med trygg 

anknytning har ofta en hög nivå av positiv affekt och en låg nivå av negativ affekt. Personer 

med ångestladdad anknytning har ofta en högre nivå av negativ affekt och en lägre nivå av 

positiv affekt (Consedine, Fiori, Tuck & Merz, 2013). Personer med undvikande anknytning 

upplever ofta sitt känsloliv mer komplext. De upplever i allmänhet mindre känslor av sorg 

och ångest men mer känslor av fientlighet, avsky och förakt (Consedine, et al., 2013). 

  Resultatet i föreliggande studie påvisar, att studenter som har undvikande eller 

ångestladdat anknytningsmönster upplever mer negativ och mindre positiv affekt vilket kan 

bero på de dysfunktionella affektregleringsstrategierna som utvecklas redan under 

barndomen. Slutsatsen samstämmer med Sheinbaum, et al. (2015) forskning som påvisade att 
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individer som har ångestladdad och undvikande anknytning tenderar att involvera sekundära 

anknytningsstrategier för att reglera affektnivån.  

 Individer med ångestladdat anknytningsmönster tenderar att hyperaktivera sina 

negativa affekter (Sheinbaum, et al., 2015). Hyperaktivering av negativ affekt innebär att 

individen drastiskt upplever och uttrycker sina negativa känslotillstånd vilket kan 

undantrycka uppkomsten av positiv affekt (Sheinbaum, et al., 2015).  Eftersom resultatet 

påvisade att ju högre studenter uppskattar sitt anknytningsmönster att vara ångestladdat ju 

mer sjunker deras upplevelse av positiv affekt vilket skulle kunna förklaras av den 

dysfunktionella affektregleringen. Den här slutsatsen får stöd av Sheinbaum, et al. (2015) 

teori om att hyperaktiverande strategier påverkar uppkomsten av positiv affekt. När de utsätts 

för stressorer så tenderar de att uppleva negativa känslor vilket undantrycker de positiva 

affekterna (Sheinbaum, et al., 2015). Utifrån resultatet i föreliggande studie kan slutsatsen 

dras att studenter som ofta utsätts för en mängd olika stressorer, som tentor och uppsatser 

med mera tenderar de med ångestladdad anknytning att uppleva mycket negativa affekt under 

sin studietid, vilket minskar deras upplevelser av positiv affekt.  

 Individer med ångestladdad anknytning lider generellt av dåligt självförtroende och 

en negativ självbild. De förlitar sig på andra för att hantera olika situationer (Sheninbaum, et 

al., 2015). På grund av deras dåliga självförtroende och negativa känslor inger nya situationer 

negativa affekter, då de inte har tilltro till sig själva (Sheinbaum, et al., 2015). Studenter 

hamnar ofta i situationer som för dem är helt nya (Lopez & Gormley, 2002). Har studenten 

ångestladdat anknytningsmönster är det tänkbart att den kan påverkas uv detta. Det skulle 

kunna förklara varför deltagarna i föreliggande studie upplever mer negativ än positiv affekt. 

 Individer med undvikande anknytningsmönster tenderar istället att undertrycka sina 

upplevelser av negativ affekt. När individer blockerar sina upplevelser av negativ affekt 

påverkar det uppkomsten av positiv affekt vilket kan förklara resultatet i föreliggande studie. 

Slutsatsen får stöd av Mikulincer och Shavers (2007) teori om att individer med undvikande 

anknytningsmönster har tendens till att blockera sina upplevelser av negativ affekt vilket 

indirekt stör uppkomsten av positiv affekt. Individer med undvikande anknytningsmönster 

känner sig ofta obekväma i relationer med andra människor vilket kan leda till att individen 

upplever negativ affekt i mer vardagliga situationer (Sheinbaum, et al., 2015). Vilket skulle 

kunna förklara varför studenter upplever mer negativ än positiv affekt.  

 Individer med undvikande anknytningsmönster tenderar att vara allt för fokuserade 

på sig själv och sitt eget liv, utan att ha något intresse för andra människors känslor och 

tankar (Mikulincer & Shaver, 2007).  De tenderar att ha ett överdrivet självförtroende och en 
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negativ cynisk bild av andra vilket medför att de upplever mer negativ affekt när de är med 

andra människor (Mikulincer & Shaver, 2007). I många fall är denna höga självkänsla 

defensiv och skyddar ett bräckligt själv samt kompenserar även för låg självkänsla och 

känslor av självhat (Mikulincer & Shaver, 2007). För föreliggande studies population skulle 

det kunna betyda, att när de börjar studera så tvingas de på grund av konstruktionerna vid till 

exempel ett universitet eller en högskola att socialisera med andra människor. Det är då 

tänkbart att de upplever mer negativ affekt vilket såldes kan förklara resultatet. 

 Utifrån diskussionen förd ovan låter det nästan som om deltagarna i studien endast 

hade undvikande eller ångestladdat anknytningsmönster. Dock så påvisade det signifikanta 

negativa sambandet mellan undvikande anknytningsmönster, ångestladdat 

anknytningsmönster och positiv affekt att ju lägre studenterna skattar sin anknytning som 

undvikande eller ångestladdad, ju mer stiger deras upplevelse av positiv affekt. Därav kan det 

antas att studenterna som hade låga poäng på undvikande och ångestskalan hade trygg 

anknytning och därav upplever mer positiv affekt. Detta fynd samstämmer således med fynd i 

tidigare studier. Cassidy (1994) för en teori om att individer med trygg anknytning tenderar 

att uppleva mer positiv än negativ affekt. Det beror på att individer med trygg anknytning har 

haft primära vårdgivare vilka har tillåtit dem att uttrycka sina känslor, vilket således gör att de 

har positiva förväntningarna på andra samt stark tilltro till sig själva (Mikulincer & Shaver, 

2007). Utifrån denna tilltro lär sig individen att reglera sin affekt på ett positivt sätt 

(Mikulincer & Shaver, 2007). Individer med trygg anknytning har ofta en positiv syn på sig 

själva och kan reglera sina upplevelser av negativ affekt när de utsätts för olika stressorer 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  För föreliggande studies population kan det innebära, att 

studentlivet inte påverkar dem på samma sätt som individer med undvikande eller 

ångestladdad anknytning. Därav kan slutsatsen dras att de har bättre förutsättningar för att 

kunna hantera de stressorer som uppkommer under studietiden. Vilket skulle kunna innebära 

att de inte upplever negativ affekt på samma sätt som de med undvikande eller ångestladdad 

anknytning vilket således kan förklaras av resultatet i föreliggande studie. 

 Trots att det uppstod signifikanta samband uppstod ändå svaga relationer mellan 

anknytning och upplevelsen av affekt. Det finns flera olika förklaringar till varför resultatet 

påvisade detta. Det skulle kunna bero på att det finns flera för studien okända faktorer som 

påverkar positiv och negativ affekt. Eftersom undersökningen genomfördes under en period 

när många studenter är stressade av tentor och examensarbeten, så kan de uppleva mer 

negativ och mindre positiv affekt än de vanligtvis gör vilket kan ha påverkat resultatet. 
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Resultatet kan också ha påverkats på grund av att PANAS efterfrågar hur individen har 

upplevt positiv och negativ affekt under sista veckan vilket inte representerar studenternas 

affektivitet i allmänhet. Det skulle förklara varför så lite av variansen i positiv affekt och 

negativ affekt förklarades utifrån anknytningsmönstren. 

 Valet av kvantitativ metod upplevs relevant utifrån studiens frågeställning och syfte. 

Valet att använda korrelation med regressionanalys som metod, för att undersöka insamlad 

data, grundades i att flertalet tidigare studier använder sig av den här analysmetoden för att 

undersöka dessa fenomen. Då analyserna påvisade resultat som samstämmer med fynd i 

tidigare studier bedömdes analysmetoderna relevanta i föreliggande studie. Dock så finns det 

några brister med föreliggande studie som borde tas i beaktning om den någon gång 

replikeras. Urvalet i studien skedde utifrån att flertalet tidigare studier använt sig av studenter 

som urvalsgrupp bland annat Sheinbaum, et al. (2015).  Trots det är inte urvalet i studien 

generaliserbart för individers anknytningsmönster och affekt i allmänhet. Det beror på att 

studenter upplever en mängd olika stressorer i sitt vardagsliv vilket kan ha påverkat resultatet 

i föreliggande studie.  

 Utifrån feedback från deltagarna i studien upplevdes enkäten som lång, redan under 

pilotstudien, då den bestod av 60 stycken frågor och påståenden. Trots feedback ändrades 

inget i enkäten då den bestod av färdiga instrument. Hade några frågor eller påståenden tagits 

bort hade tillförlitligheten för studien sänkts drastiskt, då reliabilitet och validitet inte hade 

kunnat garanteras. Att enkäten upplevdes som lång, kan ha haft inverkan på hur deltagarna 

svarade på enkäten, då det fanns fler bortfall på vissa frågor mot slutet. Trots detta blev det 

endast 25 partiella bortfall, där deltagaren valt att inte svara på vissa frågor vilket tyder på att 

enkäten ändå upplevdes som genomförbar.  

 Det blev ett internt bortfall på nio personer som fick plockas bort från matrisen på 

grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna för studien. Om studien ska replikeras bör 

det tas i beaktning att använda sig av reliabla kortare instrument för att förhindra att enkäten 

blir så lång. Att ha en kortare enkät skulle kunna förhindra att deltagarna inte svarar på en del 

påståenden. Bortfallet anses ändå som litet då studien trots internt och partiellt bortfall hade 

151 deltagare.  

 Eftersom fyra stycken signifikansprövningar genomfördes bör det tas i beaktning att det 

finns en viss risk för massignifikans. Signifikansnivån var satt till 0,05 vilket innebär att 

sannolikheten för att minst en av prövningarna blev signifikant av en slump är uppmätt till 19 

% i föreliggande studie. Däremot så var korrelationerna signifikanta på 0,01 nivån vilket har 

minskat risken för massignifikansproblemet. Reliabiliteten och validiteten i studien anses 
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som god då samtliga instrument, redan i tidigare studier samt i föreliggande studie, har 

reliabilitetstestats med goda resultat. Resultaten i föreliggande studie samstämmer till stor del 

med fynd i tidigare studier, vilket också stärker studiens reliabilitet och validitet.  

 Vid fortsatt forskning inom detta ämne bör kanske en annan urvalsgrupp undersökas 

för att bättre kunna generalisera till människor i allmänhet. Det skulle också kunna vara av 

intresse att göra en beroende mätning av dessa fenomen för att kunna följa samma grupp med 

individer under längre period. Då skulle man bättre kunna uttala sig om hur utvecklingen hos 

individen påverkar anknytningsmönstret och affekt vilket idag inte representeras så mycket i 

forskningen.  

 Trots vissa kvalitetsbrister i föreliggande studie, kan ändå slutsatsen dras att 

studenters upplevelse av positiv och negativ affekt till viss del påverkas av vilket 

anknytningsmönster de har.  

  Det är svårt att avgöra den direkta nyttan med studien. Men tänker man stort skulle 

föreliggande studie tillsammans med mer framstående forskning kunna ge en bättre insikt om 

hur känslor påverkas utav vårt inlärda beteende. Det skulle också ge möjlighet till en ökad 

förståelse för att vi faktiskt påverkas utav vårt anknytningsmönster i vårt dagliga liv. 

Sammanfattningsvis kan en större förståelse för sig själv och andras inlärda beteendemönster, 

förhoppningsvis leda till en större acceptans för vårt känsloliv och vår upplevelse av positiv 

och negativ affekt. 
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Information till deltagare 

 
Det här är en förfrågan om att få tag på deltagare till en studie som ska 

användas i en C-uppsats. Studien genomförs av en student som studerar psykologi på 

Karlstads universitet. Syftet med denna enkät är att undersöka relationer till andra människor 

och känslor. Du måste vara 18 år eller mer för att delta i denna studie. Enkäten är helt frivillig 

och du kan välja att avbryta när som helst under svarstiden. Enkäten är helt anonym och 

svaren kan inte spåras tillbaka till respektive deltagare. Svaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna får ta del av det färdiga resultatet genom att kontakta mig efter 

godkänd uppsats. Det kommer även finnas tillgängligt på DivA (Digitala vetenskapliga 

arkivet).   

Undersökningen tar ca 5-10 minuter.  

Med vänliga hälsningar Jessica Einevåg  

Handledare: Henrik Bergman  

Har du frågor så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare på våra 

mailadresser: 

Student: jejja_@msn.com 

Handledare: henrik.bergman@kau.se 
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Etiskt protokoll 
 

Jessica Einevåg 
 

1.  Vilken nytta medför studien? Studien behandlar två psykologiska fenomen- 

anknytning och affektivt välmående. Ökad insikt om dessa fenomen är viktigt för att 

förstå individers beteende. Nyttan som föreliggande studie medför är att den ökar 

förståelsen för hur dessa fenomen samvarierar med varandra. Det finns en del tidigare 

forskning gjort på ämnet, men denna studie utökas även med psykologisk stress som 

påverkansfaktor på det affektiva välmåendet, vilket ger en mer djupgående förståelse.  

2. Vilka risker finns med studien för deltagare/respondenter/försökspersoner? Det 

finns ett visst antal risker med denna studie. Det gäller först och främst de känslor som 

enkäten kan inbringa hos deltagarna. Enkäten kan inbringa en ny insikt om deltagarnas 

anknytning och välmående, vilket medför att det finns en risk att det uppfattas negativt. 

3. Hur kan riskerna minimeras? . Det som gjorts för att förminska denna risk är att det 

står i informationsbladet att deltagaren när som helst kan avbryta enkäten vid känsla av 

obehag samt att studentens och handledares mailadress finns till förfogande på 

informationsbladet för eventuella frågor.  

4. Vilken information ska deltagare/respondenter/försökspersoner få? 

Informationskravet uppfylls då det finns ett informationsbrev i början på enkäten. I 

informationsbladet kan deltagarna läsa om syftet med studien, risker med deltagandet, 

hur lång tid den tar samt att den kommer användas av en student på vård och 

stödsamordnarprogrammets uppsats på C nivå. Det står också i informationsbrevet hur 

konfidentialitet kommer garanteras samt kontaktuppgifter till studenten och 

handledaren. 

 

5. Hur ger deltagare/respondenter/försökspersoner sitt samtycke? Samtyckeskravet 

uppfylls när respektive deltagare läst igenom och godkänd informationsbrevet. Detta 

sker innan deltagande i enkäten. Genom att godkänna informationsbrevet ger deltagaren 

sitt samtycke. Enkäten kan närsomhelst avbrytas.   

 

6. Hur kommer data från datainsamlingen hanteras? Konfidentialitetskrav innebär att 

information som direkt kan ledas till deltagarna ska förvaras på en sådan plats så 



 

 

 

 

obehöriga ej kan ta del av informationen. Då detta är en internetbaserad enkät kan 

konfidentialiteten garanteras.  

 

Svaren kommer inte att kunna spåras till respektive deltagare. Då inga privata frågor 

finns i enkäten kommer deltagarna att förbli anonyma.  

 

7. Hur ska konfidentialitet och spårbarhet minskas för att skydda 

deltagare/respondenter/försökspersoners integritet? Obehöriga kommer ej att ha 

tillgång till insamlad data. Data som insamlas från enkäten kommer att analyseras i 

programmet SPSS för att resultatet sedan ska användas i en C-uppsats på Karlstads 

universitet.  

8. Resultatet kommer finnas tillgängligt för deltagarna i det digitala vetenskapsarkivet 

(DiVA)efter genomförande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


