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Sammanfattning 
 
Inledning: Människan är under livet med om både glädje och sorg. En del av oss är med om 
allvarliga trauman. För de flesta av oss går livet vidare efter att vi varit med om ett allvarligt 
trauma. Men en del människor fastnar och utvecklar symtom som gör att kriterierna för 
diagnosen Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD) uppfylls. I mitt arbete inom psykiatrisk 
öppenvård träffar jag patienter med diagnosen PTSD. En del patienter som får diagnos PTSD 
har också dissociation. Dissociation beskriver ett psykologiskt tillstånd där en individ i någon 
grad avskärmar sig ifrån sina upplevelser. Hur kommer det sig att några människor har en högre 
risk för att uppfylla kriterier för allvarlig dissociationstörning medan andra, med likande 
traumaupplevelse, inte har dissociation av den allvarliga graden. Kan det vara så att vissa 
människor har ett skydd eller en sårbarhet mot dissociation kopplat till vilken anknytning de har? 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan anknytningsstil 
och allvarlig dissociativ störning hos patienter som diagnostiserats med PTSD-diagnos inom 
psykiatrisk öppenvård. 
 
Frågeställningar: Finns det något samband mellan anknytningsstil och allvarlig dissociativ 
störning hos patienter som diagnostiserats med PTSD-diagnos inom psykiatrisk öppenvård? 
 
Metod: 30 patienter har fyllt i tre självskattningsformulär, ASQ (Attachment style 
Questionnaire), DES-T (Dissociation Experience Scale) och SDQ-5 (Somatoform Dissociation 
Questionnaire).  
 
Resultat: Patienternas resultat på självskattning av ASQ, DES-T och SDQ-5 visar att det finns 
ett samband mellan otrygg anknytning och ökad risk för allvarlig dissociation.  
 
Diskussion: Studiens resultat påvisar att det finns ett samband mellan patienters anknytningsstil 
och risk för allvarlig dissociation. Resultatet stödjer tidigare forskning. Studiens resultat ger nya 
infallsvinklar för både framtida forskning och för klinisk tillämpning.  
 
Nyckelord: anknytning, anknytningsstil, dissociation, PTSD, trauma 
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Abstract 
 
Introduction: Joy and sorrow are natural parts of life. For some of us, encounters with 
traumatic experiences will trigger the onset of what is commonly known as Post Traumatic 
Stress Disorder (PTSD). As a clinician at an outpatient team, I meet many patients with PTSD, 
some of which also have problems with dissociation. Dissociation is a psychological state in 
which an individual, to some degree or aspect, functionally handles a trauma by capsulating and 
isolating it, instead of going through the normal stages of processing. How come some people 
have a higher risk of developing a severe dissociation disorder while others, with a similar 
experience of trauma, do not? Are there any protecting factors involved, and if so, which? 
Previous research has highlighted early attachment as a probable candidate. The aim of this 
study is to explore the association between the style of attachment and severe dissociative 
disorder in outpatients with a PTSD diagnosis. 
 
Questions: Is there any correlation between attachment style and severe dissociative disorder in 
the patient diagnosed with PTSD diagnosis in psychiatric outpatient care? 
 
Methods: Thirty patients completed three self-assessment forms, ASQ (Attachment style 
Questionnaire), DES-T (Dissociation Experience Scale) and SDQ-5 (Somatoform Dissociation 
Questionnaire). 
 
Results: The patients' results on self-assessment of ASQ, DES-T and SDQ-5 show that there is 
a relationship between insecure attachment and increased risk of serious dissociation. 
 
Discussion: The study's results show that there is a correlation between patient´s attachment 
style and the risk of serious dissociation. The result supports previous research. The results of 
the study give new impetus for both future research and for clinical application. 
 
Keywords: attachment, attachment style, dissociation, PTSD, trauma 

  



1 Inledning  
Människan är under livet med om både glädje och sorg. En del av oss är också med om allvarliga 
trauman. Bessel Van der Kolk (1995) definierar ett psykiskt trauma som eftereffekterna av en 
extremt påfrestande händelse eller situation som man inte kan fly ifrån och som individen inte 
kan hantera. I föreliggande studie används Kolks definition av vad ett psykiskt trauma är. För de 
flesta av oss går livet vidare efter att vi har varit med om ett allvarligt trauma. Men en del 
människor fastnar och utvecklar symtom som gör att kriterierna för diagnosen PTSD uppfylls. 
Posttraumatiskt Stressyndrom förkortas PTSD efter engelskans posttraumatic stress disorder. 
Människor som varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av 
integriteten kan utveckla PTSD. Det kan handla om: våld, olyckor, sexuella övergrepp, tortyr, 
krigshändelser, svåra upplevelser under intensivvård mm. Symtomen karaktäriseras av 
plågsamma återupplevande, undvikandebeteenden som begränsar livet, hög anspänningsnivå, 
koncentrationssvårigheter och förhöjd vaksamhet. Många av dessa individer har varit med om 

upprepande traumatiska upplevelser (Cloitre et al., 2011) och har en mer komplex symtombild. 
Individerna kan ha svårigheter att reglera känslor, förändringar i uppmärksamhet och 
medvetenhet, störning i relationsförmågan, negativ uppfattning om sig själv och omvärlden samt 
somatiska störningar (Van der Kolk et al., 2005).  
 
I mitt arbete inom öppenvårdspsykiatrin träffar jag patienter som har diagnosen PTSD. En del 
av patienterna har också dissociation. Dissociation beskriver ett psykologiskt tillstånd där en 
individ i någon grad avskärmar sig ifrån sina upplevelser. Dissociation är ett av symtomen vid 
Posttraumatisk stressyndrom. Hur kommer det sig att några människor har en högre risk för att 
uppfylla kriterier för allvarlig dissociativ störning medan andra, med liknande traumaupplevelse 
inte har dissociation av den allvarliga graden? Kan det vara så att vissa människor har ett skydd 
eller en sårbarhet kopplat till vilket anknytningsmönster de har? Van der Kolk (2002) studie 
antyder att det finns ett samband mellan störning i tidig anknytning och benägenhet för 
utveckling av allvarlig dissociativ störning. 
 
Syftet med den här studien var att se om det finns ett samband mellan anknytningsstil och 
allvarlig dissociativ störning hos patienter som diagnostiserats med PTSD-diagnos inom 
psykiatrisk öppenvård.
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2 Teoretisk bakgrund 

 
2.1 Anknytningsteori 
Anknytningsteorin handlar om det känslomässiga band som upprättas mellan ett barn och dess 

närmaste anknytningsperson. Teorin utvecklades av John Bowlby (1984) och beskriver hur 

barnet, i nära samspel med anknytningspersonen, efter hand bygger upp inre arbetsmodeller. 

Dessa modeller ger barnet möjlighet att tolka och förutsäga anknytningspersonens beteenden 

och känslor. Barnet får hjälp att reglera egna anknytningsbeteenden, känslor och tankar (Broberg 
et al., 2009). Ainsworth vidareutvecklade anknytningsteorin genom att hon studerade barns 

anknytingsbeteende genom den så kallade Strange situation, på svenska kallad 

främmandesituationen, som blev ett sätt för att kunna bedöma vilket anknytningsmönster ett 

barn har. Främmandesituationen går till så att barnet och föräldern kommer till en främmande plats. 

På platsen finns leksaker som är tänkta att väcka ett utforskande beteende hos barnet. Barnet 

vistas i miljön cirka 20 minuter. Under dessa 20 minuter utsätts barnet för två separationer. 
Dessa är ungefär 3 minuter långa. Barnet lämnas med en främmande vuxen samt helt ensamt vid 

den andra separationen. Separationerna bedöms aktivera barnets anknytningssystem. Utifrån 

barnets beteende bedöms anknytningen. Ainsworth kom fram till att det finns tre organiserade 

anknytningsmönster, tryggt, otryggt-undvikande och otryggt-ambivalent. Senare i teorins 

utveckling insåg Ainsworh att det fanns barn som inte passade in i någon av 

anknytningsmönstren ovan. Dessa barn hade en anknytning som Ainsworth kallade 

desorienterad anknytning. De barn som bedömdes ha ett desorganiserat anknytningsmönster 
uppvisade i främmandesituationen motstridiga beteenden. Barnen kunde växla mellan att närma 

sig föräldern och att undvika denne.  

 

Trygg anknytning 

I den trygga anknytningen använder barnet den vuxne som en trygg bas när omgivningen 

utforskas. Barn som är tryggt anknutna blir ledsna när föräldern går men går att trösta när 
föräldern kommer tillbaka. Barnen kan därefter återuppta sitt utforskande. De barn som är tryggt 

anknutna antas ha en inbyggd historia av att föräldern svarar på behov som barnet har.  

 

Otrygg-undvikande anknytning 

Barn som i främmandesituationen undersöker leksaker utan att reagera på att föräldern lämnade 

dem ansågs ha en otrygg-undvikande anknytning. När föräldern försökte ta kontakt efter 

separationen ignorerade och avvisade barnet den vuxne. Dessa barn har troligtvis upplevt att 
föräldern avvisat dem, inte varit närvarande när barnet varit ledset samt ej gett fysisk kontakt. 

Dessa barn har lärt sig att visa behov av närhet bestraffas med att den vuxne försvinner. 

 

Otrygg-ambivalent anknytning 

De barn som inte utforskade sin miljö (inte lekte med leksakerna) utan istället var oroliga, 

ständigt upptagna med att fokusera på föräldern samt var missnöjda antogs ha en otrygg-
ambivalent anknytning. Dessa barn blev ledsna när föräldern försvann och var svåra att trösta 

när föräldern kom tillbaka. Enligt teorin förklaras beteendet med att föräldern till dessa barn inte 

var riktigt närvarande. De var fysiskt på plats men de svarade på barnets behov på ett 

oförutsägbart sätt och var bara tillgängliga ibland. Det är inte barnets behov som står i fokus. 

Det gör att dessa barn behöver ha sitt anknytningssystem ständigt påkopplat.  

 
Desorganiserad anknytning 

De barn som bedöms ha en desorganiserad anknytning uppvisar i främmandesituationen 

motstridiga beteenden. De kan växla mellan att närma sig föräldern och att undvika denne. De 

kan visa att de vill ha en kram men när föräldern närmar sig kan de plötsligt ändra sig. 



Andra exempel är att dessa barn plötsligt kan spela döda eller falla till marken. De kan också titta 

in i väggen och vara svåra att få kontakt med. Omkring 15 procent av alla barn bedöms ha en 

desorganiserad anknytning. Det desorganiserade anknytningsmönstret förklaras med att 

föräldrarna bemöter barnen skrämmande. Förälderns beteende skrämmer barnet. När barnet blir 
rädd aktiveras anknytningssystemet och får barnet att närma sig sin förälder samtidigt som 

barnet vill undvika den förälder som skrämmer. Exempel på föräldrabeteende som antas ha en 

koppling till desorganiserad anknytning är hotfulla eller skrämmande beteenden, dissociativa 

beteenden och sexuella beteenden (Hart & Schwartz, 2010). 

 

Den anknytning man som barn har utvecklat följer med personen in i vuxenlivet. När man talar 
om vilken anknytning en vuxen person har använder man sig av samma terminologi som när 

man talar om vilken anknytning ett barn har. Det är alltså trygg anknytning, otrygg-undvikande 

anknytning, otrygg-ambivalent anknytning och desorganiserad anknytning som både barn och 

vuxnas anknytning delas in i. 

 

Andelen tryggt anknutna personer ligger i normalbefolkningen på 55 - 65%, otrygg undvikande 

anknytning förekommer hos 20 - 30 % och otrygg - ambivalent anknytning förkommer hos 5 - 
15 % medan desorganiserad anknytning förekommer hos 15 - 20% (Hart & Schwartz, 2010). 

Ein-Dor, Mikulincer, Doron och Shaver (2010) rapporterar likande siffror och hänvisar till 

studier gjorda i flera länder och kulturer samt på barn, ungdomar och hos vuxna individer. 

 

2.2 PTSD 
Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett sjukdomstillstånd, som det går att hitta 

beskrivningar av från krig långt tillbaka i historien. Men det var först 1980 som PTSD 

definierades som en sjukdom i det psykiatriska diagnossystemet DSM-III (1980). År 2014 blev 

PTSD en egen diagnoskategori i DSM-IV (2014). I definitionen av PTSD beskrivs det att det 
inte är själva händelsen utan individens reaktion på händelsen som är avgörande för om 

diagnosen uppfylls. Individens psyke kan inte integrera händelsen, det blir inte möjligt att 

händelsen bearbetas och integreras hos individen. Elizabeth Howell (2005) skriver att det enda 

sättet som individen kan överleva traumat är via dissociation, splittra bort upplevelsen från det 

medvetna genom minnesstörning, splittrande effekter, somatiska symtom eller splittrad identitet. 

 

2.3 Dissociation 
Wennerberg (2013) skriver att det var den franske psykologen och läkaren Pierre Janet (1859 - 

1947) som myntade ordet ”dissaggregation” för ungefär hundra år sedan. Termen översattes 

senare från franska till engelskans dissociation. Janet förde fram teorin att ”hysteri”, ofta hade 

sitt ursprung i traumatiska händelser under barndom. Enligt Janet uppstår dissociation som ett 

resultat av tidigare traumatiska upplevelser och fungerar som ett psykiskt försvar när människans 

kropp och psyke är hotat. Den här oförmågan till integrering leder till dissociation. De tankar, 
minnen, känslor som normalt borde vara integrerade i medvetandet hålls istället avskilda, 

dissocierade, från varandra. Janet ansåg att trauman som individen inte förmår integrera splittrar 

hela personligheten. Psykets upplevelse av ett helt själv går förlorad (Wennerberg, 2013).  
 

Enligt Wennerberg råder det i traumalitteraturen viss begreppsförvirring ifråga vad som 

egentligen menas med dissociation (Wennerberg, 2013). I DSM-IV definieras dissociation som 

”en störning av de vanligtvis integrerade funktionerna för medvetande, minne, identitet eller 
perception av omgivningen”. I studien valdes ovanstående definition från DSM-IV. 
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Dissociation är en form av psykologiskt försvar. Det är vanligt hos barn och brukar minska med 
åldern. Dissociativa erfarenheter som ingår i utvecklingen orsakar inte en fragmentering av hur 

man upplever sig. Det är när ett barn inte får hjälp och stöd med att tolka och reglera affekter 
från en traumatiserande händelse som rädslan kan hålla sitt grepp om individen. Dissociationen 

kan då förstärkas/öka och personens inre känsla av själv försvagas och delas upp (Wieland, 
2011). Dissociation kan tänkas uppkomma som en följd av anknytningsskador som uppstår i 
samband med det tidiga relaterandet och/eller potentiellt traumatiserande upplevelser. 

Dessa kan var för sig eller tillsammans bidra till en neurofysiologisk utveckling, som i sig kan 
utgöra en utvecklingslinje mot patologisk dissociation (Gerge, 2010).  

 

Det finns flera olika typer av dissociativa fenomen. Gerge (2010) anser att patologisk 

dissociation är vanligt förekommande hos individer med desorganiserat anknytningsmönster. 

Gerge menar att det kan få förödande konsekvenser i människors liv om den desorganiserade 

anknytningen kombineras med ytterligare traumatisering (Gerge, 2010).  

 
Psykoform dissociation kan yttra sig i att man inte minns en traumatisk upplevelse. Somatoform 

dissociation kan vara att man har fysiska smärtor i kroppen som har koppling till dissocierade 

traumatiska minnen (Van der Hart et al., 2006). Somatoform dissociation kan yttra sig i 

traumarelaterade somatiska reaktioner som känselnedsättning och förlamning (Nijenhuis, 2009).  

 

Vilken behandling som är mest lämplig gällande dissociation har forskningen svårt att ge ett 
entydigt svar på. Turkus (2005) skriver i sin studie om dissociation att i stort sett all behandling 

av dissociativa störningar innefattar långvarig psykodynamisk/kognitiv psykoterapi med inslag av 

hypnos.  
 

3 Tidigare forskning 
För att få fram relevanta artiklar samt för att få en överblick över forskningsområdet har 
sökningar gjorts i databaserna PubMed, Psychinfo, PEP samt Google. Sökorden som används 
var olika kombinationer av PTSD, trauma, dissociation, attachment, attachmentstyle. 
 
Forskning under andra världskriget av Anna Freud (Freud 1960) och Donald Winnicot 
(Winnicot, 1965) visade att barn som inte separerades från sina föräldrar under bombningarna i 
London mådde bättre psykiskt jämfört med de barn som skickades till så kallade ”trygga 
områden” på landet. Kerstenbergs forskning av människor som överlevt koncentrationsläger 
under krig visar att det finns stora olikheter för hur människor mår psykiskt trots att det varit 
med om liknande traumatiska händelse (Kestenberg, 1982).  Kessler, Sonnega och Bremet (1995) 
visar att det är stora skillnader i hur människor reagerar på trauma. Alla som drabbas av trauma 
utvecklar inte PTSD. Efter att diagnosen PTSD blev vedertagen (APA, 1980) har det forskats 
om vad det är som påverkar att vissa individer utvecklar PTSD. Van der Kolk (2005) undersökte 
i sin studie sambanden mellan störningar i tidig anknytning och benägenhet för utveckling av 
allvarliga dissociativa störningar. Van der Kolk (2005) påtalar att anknytningsforskning hjälper 
till att förstå sambandet mellan anknytning och utveckling av PTSD. Schore (2003) visar i sin 
studie att individer med desorienterad anknytning har svårt att hantera relationell stress. Schore 
AN (2006) visar att tidiga barndomstrauma (före två års ålder) påverkar utvecklingen av hjärnan.  
 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier  
Den amerikanska studien The Adverse Childhood Experience (ACE) study visar att trauma 
under barndomen ökar risken för att utveckla psykiska och somatiska sjukdomar. Studien är en 

longitudinell kvantitativ studie med över 17 000 patienter i USA. 

 



Barnen i studien undersöktes utifrån övergrepp, våld mot barnet samt barn som har bevittnat 

våld mot anhörig. Det gick att se att barnens anknytningsmönster blev påverkade av att ha varit 

med om allvarliga trauman. 

 
Nilsson, Holmqvist och Jonson (2011) undersöker i en kvantitativ studie hur 

anknytningsmönster har visat sig vara en stark prediktor för förekomsten av dissociativa 

symtom. Syftet med studien var att undersöka trauma och dissociation bland svenska ungdomar 

samt att undersöka reliabilitet och validitet hos tre screening instrument som avser mäta 

dissociation samt symtom på posttraumatisk stress. Instrumenten som studerats är: Dis-Q-

Sweden, A-DES och TSCC. Studien lyfter fram att de dissociativa symtomen som mäts med 
dessa instrument är svåra att få fram då människor generellt inte berättar att de har dissociativa 

upplevelser. Det gör att självsvarsformulär är betydelsefulla för att få information om eventuell 

dissociation. 

 
Ett annat syfte med studien var att jämföra resultatet med resultat från andra länder samt att få 
fram svenska normer och värden. Gruppen som undersöktes var 462 ungdomar. Resultatet av 
studien var att man kunde se att självrapporterat otryggt undvikande och ambivalent 
anknytningsmönster korrelerade i hög grad med förekomsten av dissociativa symtom. I studien 
framkommer att alla tre instrumenten hade god reliabilitet. Ett annat resultat i studien var att 
kvinnor hade signifikant högre värden. Studien visar att alla tre självsvarsformulär har goda 
psykometriska egenskaper. 
 

I en studie från Korea skriver författarna Kong, Kang, Oh och Kim (2018) om samband mellan 

anknytningsskador och dissociation. Studien genomfördes i en population om 115 personer som 

var aktuella på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för vuxna i Korea. 

Öppenvårdsmottagningen var specialiserade på trauma och alla patienter hade diagnos kopplat 

till trauma. Syftet med studien var att undersöka ett eventuellt samband mellan otrygg 
anknytning och dissociation. För att ta reda på om det fanns något samband användes verktygen 

Childhood Trauma Questionnaire (STQ), Revised Adult Attachment Scale (RAAS) och 

Dissociative Experience Scale (DES). Resultatet av studien visar att det finns ett starkt samband 

mellan otrygg anknytning och ökad risk för att utveckla allvarlig dissociation i vuxen ålder.  
 

Mikulicer, Shaver & Solomon (2015) har i sin övergripande översiktsstudie visat att otrygg 
anknytning är associerad med symtomgraden av PTSD och dissociation och att upplevelse av 

trygghet i anknytningen har en läkande effekt. Gruppen som undersöktes var soldater som varit 

med om krig. Studien sträcker sig över 17 år och mätningar gjordes vid tre tillfällen under de 17 

åren som studien sträcker sig. 

 

Lyons-Ruths forskning är gjord på så kallade riskgrupper, där man känner till att det förekommit 

fysisk eller psykisk misshandel eller omsorgsbrist visar att 80% av barnen hade ett desorganiserat 
anknytningsmönster (Lyons-Ruth et al., 1989). 

 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på ett samband mellan otrygg anknytningsprofil 

och senare utveckling av dissociation. Någon studie av eventuellt samband mellan anknytning 

och dissociation av gruppen PTSD patienter som är aktuella inom psykiatrisk öppenvård i 

Sverige har inte gjorts tidigare vad känt är.Författaren till studien hoppas på att den skall leda till 
ökad kunskap inom området så att det på sikt kan leda till förbättrade behandlingsmetoder för 

patienter som har PTSD och/eller dissociation. I Sverige förväntas patientgruppen med PTSD 

öka efter den senaste stora flyktinggruppen som kom till Sverige under 2015. 
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4 Syfte och Frågeställning 
Författaren i studien önskade undersöka om personer med PTSD-diagnos och otrygg 
anknytning hade ökad risk för allvarlig dissociativ störning jämfört med personer med PTSD-
diagnos och trygg anknytning. De instrument som användes för att svara på frågeställningen var 
anknytningscreening (ASQ) samt två screeninginstrument för dissociation (DES-T och SDQ-5). 
För hypotesprövning tillämpades följande antaganden: 
 
Nollhypotes= ingen signifikant medelvärdesskillnad i DES-T och SDQ-5 kunde uppmätas 
mellan grupperna trygg och otrygg anknytning. 
 
Alternativhypotes= det förelåg en signifikant uppmätbar medelvärdesskillnad i DES-T och 
SDQ-5 mellan grupperna trygg och otrygg anknytning. 
 

5 Metod 

 
5.1 Undersökningsdeltagare  
I nedanstående tabeller visas data om deltagarna i studien. Det som visas är frekvenstabeller för 
kön och civilstånd, tabell 1 och 2 samt värden för ålder i figur 1.  

 
Tabell 1. Kön hos deltagarna i studien. 

 N Procent 

 Man 8 26,7 

Kvinna 22 73,3 

Total 30 100,0 

 
 

 
Tabell 2. Civilstånd hos deltagarna i studien. 

 N Procent 

 Ensamstående 11 36,7 

Samboende/gift 13 43,3 

Ensamstående/skild 6 20,0 

Total 30 100,0 



 
Figur 1. Åldersfördelning. Figuren ovan visar på fördelning av ålder hos deltagarna. Medelvärdet hos deltagarna i studien 
var 34 år. Medianen var 34 år. Den yngsta deltagaren var 19 år och den äldsta var 57 år.  

Undersökningsgruppen bestod av 30 patienter, vilka var aktuella inom psykiatrisk öppenvård 

och som erhållit diagnosen PTSD. Gruppen bestod av 20 kvinnor och 10 män med en 

genomsnittlig ålder på 34 år.  

 

5.2 Datainsamlingsmetoder  
Deltagarna fick fylla i tre självskattningsformulär ASQ, DES-T och SDQ-5. Ett för att mäta 

anknytningsstil hos vuxna (5.2.1), ett för att mäta risk för allvarlig dissociativ störning (5.2.2) 

samt ett som mäter somatoform dissociation (5.2.3). För att få kunskap om demografiska data 

samt för att kunna relatera utfallet av ASQ, DES-T och SDQ-5 kompletterades enkäterna med 

information om ålder och kön. 
 

5.2.1 Attachment style Questionnaire) (svensk version) 
Feeney, Noller och Hanrahan (1994) formulerade mätinstrumentet Attachment Style 
Questionnaire (ASQ). Tengström och Håkansson (1997) har utvecklat en svensk version av 
ASQ som, liksom ursprungsformuläret, genomgående har visat god reliabilitet och validitet. 
Formuläret består av 40 frågor och besvaras på en sex-gradig ordinalnivå-skala från ”fullständigt 
oense” till ”instämmer fullständigt”. Tolkningen av anknytningsprofilen sker via bedömning av 
relationen mellan delskalorna, där varje person ges en viss anknytningsstil. Det finns två 
huvudnivåer: trygg och otrygg. Därefter kan den otrygga gruppen delas in i tre undergrupper: 
ambivalent, distanserad och ängslig. En trygg anknytningsstil visar låga medelvärden för alla 
otrygga delskalorna, medan medelvärdet för tillit ligger högt. En otrygg distanserad 
anknytningsstil kännetecknas av höga medelvärden i avståndstagande delskalor (distans och sak-
orientering) kombinerat med relativt låga medelvärden på ängsliga delskalorna bifallbehov och 
relationsfixering. Däremot mäts höga värden för delskalorna bifallsbehov och relationsfixering 
hos individer med otrygg-ängslig anknytningsprofil, medan distans och sak-orientering ligger 
lägre. Individer med ambivalent-otrygg anknytningsprofil skattar högt i båda avståndstagande 
och ängsliga delskalorna, vilket visar deras svängningar mellan relationsbehov och svårigheter 
med närhet till andra.  
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I alla otrygga anknytningsprofiler kan höga medelvärden i tillitsskalan moderera graden av 
otryggheten. Bedömningen av tillitsskalan är särskild viktigt vid trygg anknytningsprofil. Som 
referensgrupp för medelvärden och en standardavvikelse av anknytningsprofilen inom 
normalbefolkningen skattades en grupp gymnasie- och universitetsstudenter (N=90), som 
presenteras och används i manualen för den svenska versionen av ASQ (Distans=3,2; Sak-
orientering=2,1; Tillit=4,4; Bifallsbehov=3,5; Relationsfixering=3,5) (Tengström & Håkanson 
1997). Referensgruppen, som visar en genomsnittlig trygg anknytning visar låga medelvärden i de 
fyra otrygga delskalorna, som antingen mäter attityder mot sig själv eller andra och ett högre 
medelvärde på tillitskalan, som mäter båda attityden mot självet och andra.    
I ASQs beskrivningar av de olika otrygga anknytningsstilarna skiljer det sig till viss del från den i 
litteraturen beskriva uppdelningen av olika otrygga anknytningsstilar (Ainsworth et al., 1978). 
 

5.2.2 DES-Taxon (en underskala till Dissociation Experience Scale) 
DES-skalan (Dissociation Experience Scale), är en vanlig självskattningsskala som visar om det 
finns   risk för allvarlig dissociation. Författare/skapare är Eva Bernstein Carlsson, Judith 
Armstrong, Frank Putnam, D. Z. Libero och S. R. Smith 1986. DES-skalan innefattar 28 frågor. 
Personen får skatta hur stor del av tiden som han/hon befinner sig i ett dissociativt tillstånd. 
Symptomen skattas på en VAS-skala (Visuell Analog Skala). Den går från 0 till 100., 0 betyder 
”inte alls”, och 100 betyder ”ständigt”. Skalan är 10 cm lång, och det är därför lätt att översätta 
den till procent. En underskala i DES kallas DES Taxon (DES-T). DES-T innehåller frågorna 3, 
5, 7, 8, 12, 13, 22 och 27 i DES-skalan. Om man har höga poäng på just dessa frågor är det 
högre risk att man har en allvarlig dissociativ störning. I denna studie kommer 
skattningsformuläret DES Taxon att användas. 
 
5.2.3 Somatoform Dissociation Questionnaire 
SDQ står för Somatoform Dissociation Questionnaire. Somatoform dissociation är ett av de 
vanligaste uttrycken för de dissociativa störningarna enligt DSM-IV.  
SDQ finns i en version med 20 frågor och en kortversion med 5 frågor. Formuläret är 
konstruerat av Nijenhuis, Van der Hart och Vanderlinden 1986 och är översatt till svenska vid 
Linköpings Universitet (referens). Formuläret har tagits fram för att identifiera individer som har 
hög risk för att uppfylla kriterier för dissociativa störningar. De frågor som efterfrågas är vanliga 
vid dissociation. Friska personer har under 5 och människor som har över 8 poäng har risk för 
allvarlig dissociation. I föreliggande studie kommer SDQ-5 att användas.  
 
5.3 Bearbetningsmetoder  
Insamlade data har registrerats i Office Excel och därefter överförts till IBM SPSS Statistics 25 
för analys av deskriptiva värden. För hypotesprövning användes t-test. Medel-, median-, max-, 
och minvärden redovisas för kontinuerliga variabler för nominalskalevariabler redovisas istället 
frekvenser.  
 

5.4 Genomförande 
I teamet där patienterna var aktuella fanns vid genomförandet av studien 250 patienter. Av dessa 

togs de 50 patienter som var i behov av tolk bort på grund av att det inte var praktiskt möjligt 

att ha tolksamtal kopplat till självskattningsformulären. Därefter numrerades de övriga 200 

patienterna och slumpades ut med hjälp av en så kallad slumpnyckel via ett statistikprogram. 

Listan med de 200 ut slumpade patienterna färdigställdes strax innan de första patienterna 

tillfrågade januari 2019 för att vara så aktuell som möjligt. Antalet patienter i teamet kan 

förändras genom att nya patienter tas in och pågående patienter avslutas. Av de ut slumpade 30 

patienterna bedömdes fem vara för instabila eller i kris av behandlare. För att uppnå ett antal av 

30 deltagare i studien fick fem nya patienter på den ut slumpade listan tillfrågas.  

Sammanlagt fick 35 patienter väljas ut för att 30 patienter skulle kunna bli aktuella i studien.  



De fem som valdes bort på grund av att de var instabila eller i kris fick aldrig direkt frågan om 

att vara med i studien utan det var behandlaren som meddelade författaren till studien om att 

patienten ej bedömdes kunna medverka i studien. 

 

Patienterna genomförde självskattningarna mellan den 1:a januari och 30:e maj 2019 på den 
psykiatriska öppenvården. Patienterna fick när de kom till sin bokade tid hos behandlare frågan 
om de ville delta i studien och vid nästkommande besök fyllde de i tre självskattningsformulären 
samt fick information om att den beräknade tidsåtgången var ca 20 minuter. Patienterna erbjöds 
extra tid hos respektive behandlare för att deras planerade behandlingstid inte skulle komma att 
minskas. Alla de sex behandlare som deltog i studien hade lång erfarenhet av att arbeta inom 
psykiatrin samt psykoterapeutisk utbildning. Behandlarna fick skriftlig och muntlig information 
om studiens upplägg, syfte samt frågeställningar av författaren innan patienterna tillfrågas om sitt 
deltagande. Patienten fick muntlig och skriftlig information om studiens syfte och att det var 
frivilligt att delta samt att de när som helst kunde välja att avbryta. Information gavs också om 
att information som lämnades avidentifierades i forskningssyfte. När de fyllde i 
skattningsformulären vid nästkommande besök fick patienten återigen information om studiens 
innehåll och syfte samt information muntligt och skriftligt om att de när som helst kunde välja 
att avbryta deltagandet i studien. Patienten fyllde i formulären ASQ (Attachment style 
Questionnaire), DES-T (en underskala till DES (Dissociation Experience Scale) och SDQ-5 
(Somatoform Dissociation Questionnaire). 
 

6 Forskningsetiska frågeställningar 
De krav som ställs på forskning är enligt Vetenskapsrådet (2011) att forskaren skall tala sanning 
om sin forskning, medvetet granska och öppet redovisa utgångspunkterna för studierna, öppet 
redovisa metoder och resultat. Forskningen skall bedrivas utan att skada människor. 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ställer fyra huvudkrav på humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav.  I enlighet med informationskravet fick individerna information om vid vilken 
institution uppsatsen skrivs, vilket utbildningsprogram och i vilken examineringsform materialet 
kommer att redovisas. Individerna fick information om hur många som deltog i studien. Syftet 
med uppsatsen beskrevs. Enligt samtyckeskravet fick individerna samtycka till om de ville 
medverka i studien. Enligt konfidentialitetskravet fick undersökningsgruppen information om att 
information som kan röja identitet doldes. Enligt nyttjandekravet gavs deltagarna erbjudande om 
att ta del av studien när den är färdig och de fick information om att resultat av studien inte 
kommer att användas i något annat sammanhang än i forskning.  
 
Formulären numrerades och individerna kunde inte identifieras utifrån resultatpresentationen. 
Data användes enbart för statistiken enligt frågeställningen och blev sedan strimlade på enheten 
(nyttjandekravet). Deltagandet i studien skulle kunna väcka svåra minnen och känslor hos 
deltagarna, vilket leder till frågan om kravet att inte göra illa. På mottagningen har vi beredskap 
för akut omhändertagandet i fall en deltagare skulle reagera med en akut stressreaktion.   
Förhoppningen är att nyttan med studien kommer att överväga riskerna för de deltagande 
patienterna. 
 

7 Resultat 
Av de 30 patienter som tillfrågades om att delta i studien tackade alla 30 ja till att medverka.  
Fem patienter bedömdes av behandlare vara i akut kris eller för instabila för att tillfrågas om 
deltagande i studien. Sammanlagt togs 35 deltagare från listan för att få fram ett antal av 30 
deltagare till studien.  
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Majoriteten av deltagarna var kvinnor (68%) och de var mellan 21 och 52 år. I undersökningen 
var 32 % män och de var mellan 24 och 57 år.  
 
I undersökningen framgår av självskattningsformuläret ASQ att av de 30 tillfrågade visade sig sju 
individer ha en trygg anknytning och 23 individer hade en otrygg anknytning. 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik över anknytning och screeningsinstrumenten DES-T och SDQ-5. 

 
 
I tabell 3 visas en sammanställning av samtliga patienters resultat på DES-T och SDQ-5.  
 
Gruppen otrygga är numerärt fler och de får högre poäng på båda poängskalorna. Den största 
skillnaden är mellan otrygg och trygg men det går även att se skillnader i subgrupperna. Gruppen 
ambivalent-otrygg får högst poäng på DES-T och SDQ-5, distanserad lite lägre. De ängsliga är 
för få (två i antal) för att några egentliga slutsatser kunde dras. 
 

 

Tabell 4.  Fördelning av olika subgrupper inom variabeln ”Otrygg anknytning”. 

 Antal 

Distanserad 8 (27 %) 

Ambivalent 13 (43 %) 

Ängslig 2 (7%) 

Total 23 

 
Det observerade antalet skiljer sig åt mellan de olika subgrupperna inom huvudgruppen otrygg 
anknytning (Tabell 4). Flest personer hittar vi inom gruppen ambivalent, följt av distanserad och 
slutligen ängslig anknytning.  

 
                     
 

 

 

 

 

 
 

 

n medel (SD) median min-max n medel (SD) median min-max

Trygg 7 2,3 (0,4) 3 0-3,2 7 6,5 (1,9) 7 4-9

Otrygg ambivalent 13 6,3 (2,1) 6,6 3,1-9,1 13 19,2 (2,42) 19 13-23

distanserad 8 3,8 (1) 3,4 2,8-5,7 8 16,9 (1,55) 17 14-19

ängslig 2 3,2 (0,1) 3,2 3,1-3,2 2 14 (2,83) 14 12-16

SDQ-5DES-T



Tabell 5.  Jämförelse mellan grupperna ”trygg” och ”otrygg” avseende skattning på DES-T och 
SDQ-5. 

 N Medelvärde Standardavvikelse 

t-test för medelvärdesjämförelse 

t Frihetsgrader Sig. (2-sidigt) 

DES-T 

Trygg 7 2,3143 1,23076 

-3,328 28 0,002 

Otrygg 23 5,1696 2,14824 

SDQ-5 

Trygg 7 6,5714 1,90238 

-10,441 28 0,000 

Otrygg 23 17,9565 2,67103 

 
Ett t-test genomfördes för att undersöka fördelningen av de olika skalvärdena mellan de trygga 
och de otrygga grupperna. Om p-värdet är <0,05 så är det sannolikt att 95 % av sambandet kan 
förklaras av andra faktorer än slumpen. I ovanstående tabell är p-värdet ännu lägre. Det innebär 
att utfallet stöder studiens alternativhypotes, det vill säga att de som skattade sin anknytning som 
otrygg skattade också en högre grad av dissociation. Variablerna ålder och kön har också använts 
för medelvärdesjämförelse, men här kunde inga signifikanta skillnader uppmätas. 
 

   8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion  
Syftet med studien var att undersöka ett eventuellt samband mellan anknytningsstilar och 
allvarlig dissociativ störning. En kvantitativ ansats valdes då det bedömdes som lämpligt för att 
besvara frågeställningen. Författaren ville undersöka gruppen patienter inom öppenvården i 
Sverige som har diagnosen PTSD. I studien har självskattningsskalorna ASQ, DES-T och SDQ-
5 används vilka alla är vetenskapligt beprövade självskattningsformulär vilket ger validitet samt 
reliabilitet. En alternativ metod hade varit att inkludera ett mindre antal deltagare för 
djupintervjuer. Detta tillvägagångsätt skulle, i jämförelse med en enkätbaserad studie, kunna ge 
en djupare förståelse för den enskilda individens upplevelse av dissociation.   
 
Deltagarna i studien var patienter inom psykiatrisk öppenvård och de har alla erhållit diagnosen 
PTSD. Alla patienter som tillfrågades om att vara med har tacka ja. Däremot bedömdes 5 
patienter vara för instabila för att få frågan att vara med i undersökningen. Bedömningen att de 
fem inte skulle tillfrågas gjordes av behandlare som kände patienten. 
 
En möjlig felkälla i studien är att gruppen som undersökts i denna studie är relativt liten och att 
det fanns två grupper som exkluderades; dels gruppen som behövde tolk dels gruppen som 
bedömdes vara för instabila eller vara i kris, vilket kan ha .påverkat resultatet och de slutsatser 
som man kan dra.  
 
För att undersöka om det fanns några statistiska skillnader avseende dissociation mellan 
grupperna genomfördes ett t-test. 
 
 
 
 
 



 

 15 

8.2  Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att se om det fanns något samband mellan anknytningsstil och allvarlig 
dissociativ störning hos patienter som erhållit diagnosen PTSD. 
 
Resultatet visar att patienter med trygg anknytning får lägre siffror på självskattningsformulär 

som mäter risk för allvarlig dissociativ störning jämfört med patienter som har en otrygg 

anknytning. Patienter med otrygg anknytning har högre siffor på skattningsformulären av 

dissociation. En hypotesprövning har genomförts, där fördelningen mellan de olika 

anknytningsstilarna är ojämn på ett sätt som inte kan förklaras av slumpen. Det verkar samtidigt 

som att kön och ålder spelar mindre roll för utvecklingen av dissociation. Det innebär att utfallet 
stöder studiens alternativhypotes och talar för att personer med otrygg anknytning och PTSD 

oftare har allvarliga dissociativa symtom än personer med trygg anknytning.  

 

Studiens resultat sammanfaller med resultatet av Nilssons, Holmgvists och Jonsons (2011) 

resultat. De undersökte i en kvantitativ studie hur anknytningsmönster har visat sig vara en stark 

prediktor för förekomsten av dissociativa symtom. Ytterligare en studie från Korea av 

författarna Kong, Kang, Oh och Kim (2017) stödjer samband mellan anknytning och 
dissociation. Deras resultat visar också på ett samband mellan otrygg anknytning och ökad risk 

för att utveckla allvarlig grad av dissociativ störning i vuxen ålder hos patienter som erhållit 

diagnosen PTSD. Deras resultat visade också att personer med PTSD generellt var mer otryggt 

anknutna än normalbefolkningen. Även om deras data är mer omfångsrik än det jag har haft 

tillgång till är det intressant att se att resultatet i min studie går i samma riktning som deras. 

 
Gerge (2010) anser att patologisk dissociation är vanligt förekommande hos individer med 

desorganiserat anknytningsmönster. Enligt Gerge kan det få förödande konsekvenser i 

människors liv om den desorganiserade anknytningen kombineras med ytterligare traumatisering 

(Gerge, 2010). I den här studien har jag inte kunnat skatta desorganiserad anknytningsstil, men 

med tanke på Gerges erfarenheter är det troligt att liknande samband hade kunnat observeras i 

min undersökningsgrupp, det vill säga att personer med desorganiserad anknytning sannolikt 
hade uppvisat mer dissociativa symtom än övriga grupper. En sådan hypotes måste dock prövas 

i en annan studie. 

 
Enligt Gerge (2010) behöver patienten få behandling för dissociation först för att senare kunna 
ta emot traumafokuserad behandling. Idag kan det vara så att patienterna erbjuds 
traumafokuserad behandling inom psykiatrisk öppenvård som inte ger effekt på grund av att de 
har allvarlig grad av dissociativ störning. Det skulle i sin tur kunna påverka patienternas PTSD-
symtom negativt, med förlängt och fördjupat somatiskt och psykiskt lidande som följd. 

 
Sammanfattningsvis visar studien på skillnader i dissociation mellan de olika anknytningsstilarna 
hos patienter med PTSD. Resultatet och arbetet med studien har fått mig att fundera över om 
det kan vara så att dissociation är underdiagnostiserat inom psykiatrin i Sverige. Om patienter 
har allvarlig dissociativ störning som inte upptäckts är risken och sannolikheten stor för att de 
erbjuds behandling som de inte kan tillgodogöra sig. Det innebär att patienternas lidande 
förlängs och att psykiatrins resurser inte används på bästa möjliga sätt. Studiens resultat ger 
indikationer på vikten av att uppmärksamma dissociation och mer fokusera på att i första hand 
behandla dissociation innan annan behandling sätts in. Dissociation går att behandla med olika 
former av psykoterapi. Turkus (2005) skriver i sin studie kring dissociation att i stort sett all 
behandling av dissociativa störningar innefattar långvarig psykodynamisk eller kognitiv 
psykoterapi med inslag av hypnos. 
 



Tidigare forskning har visat att psykoterapi kan hjälpa personer med otrygg anknytning att hitta 
nya sätt att etablera förtroendefulla relationer med andra. Broberg och Mothander (2006) skriver 
att psykoterapi mycket handlar om att reparera anknytning. Enligt Broberg och Molander kan 
man kan inte ändra sin barndoms historia, men som vuxen kan man bli medveten om hur 
tidigare relationer påverkar ens beteende och vad man kan göra för att handskas med tidigare 
erfarenheter. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att kunskap kring patientens anknytningsstil och 
screening för eventuell dissociativ störning är av stor vikt för att patienten skall kunna få rätt 
behandling i rätt ordning. För att patienter med PTSD och dissociation skall kunna ta emot 
traumafokuserad behandling behöver behandling mot dissociation ges först.  
 

8.3  Förslag till fortsatt forskning 
Fortsatt forskning rekommenderas. Eftersom det är en relativt liten grupp som undersökts men 
med ett tydligt resultat; att en otrygg anknytningsstil ökar risken för allvarlig dissociation hos den 
undersökta gruppen (PTSD-patienter). Det vore intressant att följa upp studien i en större 
undersökningsgrupp. Studien ger indikationer på att patienter som får diagnos PTSD ofta har 
allvarlig dissociativ störning och att vården behöver uppmärksamma detta mer för att kunna 
bedöma patientens behov och ge bästa tänkbara vård till patienter med PTSD med och utan 
dissociation. 
 
I en mer omfattande studie med större antal patienter skulle det vara intressant att mäta 
patienters anknytningsstil och risken för allvarlig dissociation för att se om det finns stora eller 
små skillnader för olika diagnosgrupper inom psykiatrin. Kanske är det så att det finns fler 
patientgrupper som har allvarlig dissociation men som inte är kartlagda och då kan bästa 
behandling ej ges till dessa patienter.  
 
En annan intressant forskning skulle kunna vara att göra en kvalitativ studie där patienter med 
allvarlig dissociation intervjuades för att ge läsaren en tydligare bild och förståelse för vad det 
innebär att uppleva dissociation.   



 

 17 

Referensförteckning 

 
Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E. & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A   
 psychological study of the Strange Situation. Hillsdale NJ: Erlbaum. 
 
American Psychiatric Association (2014). DSM-5 Washington DC Pilgrim Press. 
 
Bowlby, J. (1994). En trygg bas: Kliniska tillämpningar av bindningsteorin. Sv. Övers.  Philippa Wiking.  
 Stockholm. Natur & Kultur. Originalets titel: A secure base. 
 
Broberg, A. et al. (2006) Anknytningsteori: 

Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Broberg, A. et al. (2008) Anknytning i praktiken-tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm:      
               Natur & Kultur. 
 
Cloitre M., Courtois CA., Charuvastra A Carapezza R., Stolbach BC., Green BL (2009). 

Treatment of complex PTSD: Results of the ISTSS expert clinician survey on best 
Practices. J Trauma Stress. 2011 Dec; 24(6):15-27. 

 
Courtois C.A., Ford J.D., (ed). (2009): Treating Complex Traumatic Stress Disorders: 
 An Evidence-Based Guide. New York: The Guilford Press. 
 
Freud, A (1960). Discussion of Dr. John Bowlby´s paper. Psychoanalytic Study of the Child 15: 53-62. 
 
Gerge, A. (2010). Psykoterapi vid dissociativa störningar. Stockholm: Anna Gerge och Insidan,  
 Stockholm 
 
Hart, S., & Schartz, R. (2010). Från interaktion till relation. Om anknytningsteori. 
 Stockholm: Liber AB. 
 
Herman, J. (1992).  Trauma and recovery: The aftermath of violence -   from domestic abuse to political terror.  
 New York: Basic Books. 
 
Howell, E. F. (2005). The Dissociative Mind. New York Routlege Taylor & Francis Group. 
 
Kong, S.S., Kang, R.D., Oh,. J.M., & Kim,.H.N.(2018). Attachment insecurity as a mediator of the  

relation between childhood trauma and adult dissociation. Journal of Trauma & Dissociation,  
214 - 231. 
 

Liotti, G. (2004). Trauma, dissociation and disorganized attachment: Three strands of a 
single braid. Psychotherapy. Theory, R P T 41, 472 - 486. 

 
Lyons-Ruth, K., Connel & Zoll (1989). Patterns of maternal behavior among infants at  

risk for abuse: Relations with infant attachement and infant development at 12 months 
of age. Ciccietti & Carlsson (red) Child maltreatment: Theory and research on the causes 
and neglect, 464 - 494. New York: Cambridge University Press. 

 
Nijenhuis, E. (2009) Somatoform Dissociation and Somatoform Dissociative Disorders. 

In: P.F. Dell, & J.A. O´Neil, Dissociation and the dissociative disorders: DSM-V and 
Beyond. New York: Routledge. 



 
Shore A.N. (2003). Affect dysregulation and disorders of the self. New York: W.W. 

Norton. 
 
Håkansson, A., Tengström, A., (1996). Attachment style questionnaire. 
 
Turkus, J.A. (2005). Abuse, Coping and Treatment. Journal of Psychotherapy Integration, Vol        
 15, 74 – 88. 
 
Thurén, T. (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB 

 
Van der Kolk, B. A., (2005). Developmental Trauma Disorder. Psychiatric Annals 35(5); Psychology  
 Module, pg 401. 
 
Van der Kolk, B.A., & Fisler, R (1995). Dissociation and the fragmentary nature of traumatic  
 memories: Overview and exploratory study. Journal of Traumatic Stress, 8 (4), 505 - 525. 
 
Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig  

forskning. Hämtad den 9 oktober 2016 från Vetenskapsrådet  

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 
Wennerberg, T. (2013). Vi är våra relationer. Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Wieland, S. (2011). Dissociation in Traumatized Children and Adolescents: Theory and Clinical  
 interventions. Routledge Psychosocial Stress Series, New York. 
 
Winnicot, D.W. (1965). The Maturational Process and the Facilitating Environment. New York.  
 International Universitys Press. 
 
Winnicott, D.W. (1993). Den skapande impulsen: psykoanalytiska skrifter. 
 Stockholm: Natur & Kultur. 
 



 

 19 

Bilaga 1 
 

ASQ – Attachment Style Questionnaire 

 

Läs följande påståenden och välj det svarsalternativ som du tycker bäst 

stämmer in på dig som person. Detta gör du genom att markera det på 

skalan. Svara så uppriktigt som möjligt, det bästa svaret är många gånger 

det som du först kommer att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, 

det är vad du själv tycker och känner som är det viktiga. 
 

Obs! Sätt endast ett kryss på varje rad! 

 

 I stort sett är jag en person som Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

1 
är värd att lära känna. oense oense  lite ganska fullständigt 

 

     
mycket 

 
 

       
 

        
 

 Jag är lättare att lära känna än Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

2 
de flesta andra. oense oense  lite ganska fullständigt 

 

     
mycket 

 
 

       
 

        
 

 Jag känner mig säker på att Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

3 
andra kommer att finnas till oense oense  lite ganska fullständigt 

 

hands för mig när jag behöver 
    

mycket 
 

 

      
 

 dem.       
 

        
 

 Jag litar hellre på mig själv än Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

4 
till andra människor. oense oense  lite ganska fullständigt 

 

     
mycket 

 
 

       
 

        
 

 Jag föredrar att hålla mig för Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

5 
mig själv. oense oense  lite ganska fullständigt 

 

     
mycket 

 
 

       
 

        
 

 Att be om hjälp är att medge att Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 
 

6 
man är misslyckad. oense oense  lite ganska fullständigt 

 

     
mycket 

 
 

       
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 



 

         
 

         
 

 Människors värde bör bedömas Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

7 
utifrån vad de åstadkommer. oense oense  lite ganska fullständigt  

 

     
mycket 

  
 

        
 

         
 

 Att åstadkomma saker är Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

8 
viktigare än att bygga upp oense oense  lite ganska fullständigt  

 

relationer. 
    

mycket 
  

 

       
 

         
 

 Att göra sitt bästa är viktigare Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

9 
än att komma överens med oense oense  lite ganska fullständigt  

 

andra. 
    

mycket 
  

 

       
 

         
 

 Om det är något du skall göra Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

10 bör du göra det även om någon oense oense  lite ganska fullständigt  
 

 blir sårad.     mycket   
 

         
 

 Det är viktigt för mig att vara Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

11 omtyckt. oense oense  lite ganska fullständigt  
 

      mycket   
 

         
 

 Det är viktigt för mig att Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

12 undvika att göra saker som oense oense  lite ganska fullständigt  
 

 andra inte skulle gilla.     mycket   
 

         
 

 Jag tycker att det är svårt att Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

13 fatta beslut när jag inte vet vad oense oense  lite ganska fullständigt  
 

 andra tycker.     mycket   
 

         
 

 Mina relationer till andra är Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

14 oftast ytliga. oense oense  lite ganska fullständigt  
 

      mycket   
 

         
 

 Ibland tycker jag att jag inte Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer  
 

15 duger någonting till. oense oense  lite ganska fullständigt  
 

      mycket   
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 Jag tycker det är svårt att lita på Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

16 andra människor. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag tycker det är jobbigt att Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

17 vara beroende av andra. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag upplever att andra inte vill Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

18 komma så nära mig som jag oense oense  lite ganska fullständigt 

 skulle vilja ha dem.     mycket  

        

 Jag har ganska lätt att komma Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

19 nära andra människor. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag tycker att det är lätt att lita Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

20 på andra. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Det känns bra för mig att vara Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

21 beroende av andra människor. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag oroar mig för att andra inte Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

22 skall bry sig lika mycket om oense oense  lite ganska fullständigt 

 mig som jag bryr mig om dem.     mycket  

        

 Jag oroar mig för att människor Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

23 skall komma mig för nära. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag oroar mig för att jag inte Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

24 skall vara lika bra som andra oense oense  lite ganska fullständigt 

 människor.     mycket  



 

        

 Jag har blandade känslor inför Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

25 närhet till andra. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Samtidigt som jag vill komma Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

26 andra nära så känner jag oense oense  lite ganska fullständigt 

 obehag inför det.     mycket  

        

 Jag undrar varför människor Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

27 skulle vilja engagera sig i mig. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Det är mycket viktigt för mig Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

28 att ha en nära relation. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag oroar mig mycket över Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

29 mina relationer. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag undrar hur jag skulle klara Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

30 mig utan någon som älskar oense oense  lite ganska fullständigt 

 mig.     mycket  

        

 Jag känner mig trygg i min Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

31 kontakt med andra. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag känner mig ofta utanför Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

32 eller ensam. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  

        

 Jag oroar mig ofta för att jag Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

33 inte riktigt passar in bland oense oense  lite ganska fullständigt 

 andra människor.     mycket  



 

        
        

 Andra människor har sina Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

34 problem så jag besvärar dem oense oense  lite ganska fullständigt 

 inte med mina.     mycket  

        

 När jag pratar om mina Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

35 problem med andra känner jag oense oense  lite ganska fullständigt 

 mig för det mesta skamsen eller     mycket  
 dum.       

        

 Jag är för upptagen med annat Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

36 för att lägga alltför mycket tid oense oense  lite ganska fullständigt 

 på relationer.     mycket  

        

 Om det är något som bekymrar Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

37 mig så märker andra oftast det oense oense  lite ganska fullständigt 

 och bryr sig om mig.     mycket  

        

 Jag är säker på att andra Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

38 människor kommer tycka om oense oense  lite ganska fullständigt 

 och respektera mig.     mycket  

        

 Jag blir orolig om andra inte Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

39 finns till hands när jag behöver oense oense  lite ganska fullständigt 

 dem.     mycket  

        

 Andra människor gör mig ofta Fullständigt Ganska Lite oense Instämmer Instämmer Instämmer 

40 besviken. oense oense  lite ganska fullständigt 

      mycket  
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DES TAXON (UTGÅNGSPUNKT DISSOCIATIVE EXPERIENCE SCALE, DES- SKALAN) 
 

 

 

 

 

 

Items 3, 5, 7, 8, 12, 13, 22, 27: 

 

 
3. Man kan upptäcka att man hamnat på en plats utan att ha en aning om hur man kom dit. 

 

 
5. Man kan, bland sina tillhörigheter, upptäcka nya saker som man inte kommer ihåg att man 

har köpt. 

 

 
7. Man kan ibland uppleva att man står bredvid sig själv eller tittar på sig själv som om man var en 

annan person. 

 

 
8. Man kan få höra att man ibland inte känner igen sina vänner eller 

familjemedlemmar. 

 

 
12. Man kan uppleva att omvärlden, andra människor och föremål, är overkliga. 

 

 
13. Man kan känna det som om ens kropp inte tillhör en själv. 

 

 
22. Man kan ibland bete sig så annorlunda i en situation jämfört med en annan situation, att 

man nästan känner sig som om man vore två olika människor. 

 

27. Man kan uppleva att man hör röster inne i huvudet som säger att man ska göra något 

eller som kommenterar vad man gör. 
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***** S. D. Q. - 5 ***** 

 

 
Det här formuläret frågar om olika fysiska symptom eller kroppsliga upplevelser som du kan 

ha haft kortvarigt eller under längre tid. 

Var snäll och markera hur mycket av dessa upplevelser du haft under det senaste året. 
 

För varje påstående, sätt en ring runt den siffra som stämmer bäst på DIG. 

Alternativen är: 

 

1=stämmer INTE ALLS för mig 

2=stämmer LITE för mig 

3=stämmer DELVIS för mig 

4=stämmer MYCKET för mig 

5=stämmer EXTREMT MYCKET för mig 

 

Om ett symptom eller upplevelse passar in på dig, var snäll och skriv om någon läkare har 

förknippat detta med en fysisk sjukdom. 

Sätt en ring runt JA eller NEJ. Om JA var snäll och skriv den fysiska orsaken (om du vet den) 

på linjen. 
 

 

 
 

Exempel:  

Ibland är det såhär: Detta stämmer Är den fysiska 

 
 

Jag hackar tänder 

för mig… 

 

1 2 3 4 5 

orsaken känd? 

 

Nej Ja nämligen ……………… 

Jag har kramp i vaderna 1 2 3 4 5 Nej Ja nämligen ……………… 
 

 

Om du satt en ring runt siffran 1 (dvs INTE ALLS) behöver du INTE svara på om den fysiska 

orsaken är känd. 

 

Men om du svarar 2, 3, 4, eller 5 MÅSTE du markera NEJ eller JA på frågan om den fysiska 

orsaken är känd. 

 

Var snäll och hoppa inte över någon av de 5 frågorna. 

Tack för din medverkan



Här är frågorna: 

 

1=stämmer INTE ALLS för mig 

2=stämmer LITE för mig 

3=stämmer DELVIS för mig 

4=stämmer MYCKET för mig 

5=stämmer EXTREMT MYCKET för mig 

 
 

Ibland är det såhär: Detta stämmer Är den fysiska 

för mig… orsaken känd? 
 

 
1. Det gör ont när jag kissar 1 2 3 4 5 Nej Ja nämligen ……………… 

2. Min kropp, eller en del av den, 

är okänslig för smärta 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Nej 

 
Ja nämligen ……………… 

3. Jag ser saker omkring mig 

annorlunda än vanligt (till exempel 

som att titta genom en tunnel, eller 

att bara se en del av något) 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
Nej 

 

 

 
Ja nämligen ……………… 

4. Det är som om min kropp, 

eller en del av den, hade försvunnit 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Nej 

 
Ja nämligen ……………… 

5. Jag kan inte tala (eller bara 

med stort besvär), eller jag kan 

bara viska 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
Nej 

 

 
Ja nämligen ……………… 

 

 

 

Innan du fortsätter, vänligen kolla att du har svarat på alla 5 frågorna. 
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Fyll i och markera med X det som passar in på dig: 

 
 

21. Ålder: …… år 

 
 

22. Kön: …… kvinna 

 

…… man 

 
 

23. Civilstånd: …… ensamstående 

 

…… gift 

 

…… sambo 

 

…… skild 

 

…… änkeman/änka 

 
 

24. Datum: ………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Engelskspråkig ursprungsversion: Nijenhuis, Van der hart & Vanderlinden, Assen-Amsterdam- 
Leuven. Svensk översättning 2006-09-28: Nilsson Doris, Nordfeldt Sam, Wadsby Marie, BUP 
Elefanten, Universitetssjukhuset och Avd för BUP, Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige. 
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Informationsblad 
 

Denna studie görs inom ramen för Psykoterapeutprogrammet, S:t Lukas utbildningsinstitut, Ersta Sköndal 

Högskola.  

 

Studien görs för att få mer kunskap om reaktioner hos människor som drabbats av PTSD och 

förhoppningsvis därigenom kunna förbättra behandling. 

 

I studien planeras att låta 30 slumpvis utvalda deltagare med PTSD-diagnos fylla i tre skattningsformulär: 

ASQ, DES-T och SDQ-5. 

Tidsåtgång ca 15 - 20 minuter. 

 

Syftet med studien är att se om det finns något samband mellan anknytning och dissociation hos individer 

med PTSD-diagnos. 

 

Resultatet kommer att behandlas med konfidentialitet och de resultat som redovisas kommer inte kunna 

kopplas till enskilda individer som medverkat i studien. 

 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor eller önskar ytterligare information. 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emma Fahlberg 

emmafahlberg@hotmail.com 


