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Sammanfattning/abstract 
Inledning: Sedan PTSD har blivit en diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen 
DSM har forskningen i detta område ökat mycket. Samtidigt har man kunnat se 
att tidiga traumatiska upplevelser framför allt med anknytningspersoner ökar 
prevalensen för utveckling av psykiatriska och somatiska sjukdomar. Detta har lett 
till hypotesen att ett anknytningstrauma kan vara en predisponerande faktor för 
utveckling av PTSD eller att en trygg anknytning kan vara en skyddande sådan. 
Som kollektiv i studier valdes mest veteraner, våldäkts- eller brottsoffer. Denna 
pilot-studien väljer ett annat patientkollektiv.  
Frågeställning: Vilka anknytningsmönster som finns hos 10 patienter med 
exilbakgrund, vilka har varit utsatta för krig och/eller tortyr.  
Method: Undersökningen görs med hjälp av två skattningsinstrument, PCL-5, 
som undersöker graden av PTSD-symtom och ASQ, som undersöker 
anknytningsmönstret. Undersökningen görs med både kvalitativ metod genom att 
undersöka deltagarnas individuell anknytningsmönster genom utvärderingen och 
tolkningen av svaren i ASQ-testet och kvantitativ genom att utvärdera 
korrelationer mellan graden av PTSD-symtom och anknytningsmönstren.  
Resultat: I den kvalitativa delen visar det sig att nästan alla deltagare visar ett 
otryggt anknytningsmönster och i den kvantitativa delen ses det några intressanta 
tendenser, såsom att höga poäng på distansskalan har en stark korrelation till höga 
PTSD-score och en icke-signifikant negativ korrelation med tillits-skalan. I 
delgrupperna (män/kvinnor) ses tendenser som är signifikanta trots det låga 
deltagartalet.  
Diskussion: Undersökningen bekräftar hypotesen att patienter 
anknytningssystemet har drabbats hos patienter med PTSD och exilbakgrund. 
Resultatet ses som underlag till vidare forskning med en större population. 
Nyckelord: PTSD, Exilbakgrund, Krig, Tortyr, Anknytning, PCL-5, ASQ 
Introduction: Since PTSD has become a distinct diagnosis in the psychiatric 
manual of diagnoses (DSM) a lot of research has been done in this field. At the 
same time has research in the field of attachment produced evidence that early 
traumatic events, especially in relation to children´s attachment figures, rises the 
prevalence of psychiatric illness. This led to the hypothesis that attachment-
trauma could be a predisposing factor for development of PTSD or that a secure 
attachment could be a protective one. Most researchers chose veterans or 
violence/rape or crime-victims. This pilot-study chooses a different study-
population. 
Issues: Which attachment patterns show patients with exile-background who 
became victims of war and/or torture.  
Method: The study uses two rating-scales for this, the PCL-5 to establish the 
participants PTSD-symptom-score and the ASQ to show the attachment pattern. 
In the qualitative part of the study the individual attachment patterns are 
established by evaluating and interpreting the answers in the ASQ-scale. The 
quantitative part of the study shows the correlations between the PTSD-total-
score and the attachment pattern.  



  
 
 

 

Results: The qualitative part shows that nearly all participants with a high PTSD-
symptom-score show an insecure attachment. The quantitative part shows some 
interesting tendencies like a positive correlation between high PTSD-total-score 
and high score in the ASQ-dimension “discomfort with closeness” and a non-
significant negative correlation between high PTSD-total-score and confidence.  
Discussion: The study confirms the hypothesis that PTSD-patient´s attachment-
system is troubled. This result takes as a basis for more research with a bigger 
sample.  
Keywords: PTSD, Exile, War, Torture, Attachment, PCL-5, ASQ 
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1 Inledning 
Världen är en otrygg plats och krig och tortyr ökar i många regioner. Soldater och 
civilbefolkningen blir deltagare, vittnen och offer för våld och död. Till följd av 
detta blir många människor tvungna eller väljer att fly från sina hemländer 
(Pahnke 2015) och lever i exil (Migrationsverket 2015). Upplevelsen av 
traumatiska händelser, av flykt och exil är en stor belastning för människans hälsa 
och innebär risken att utveckla ett Posttraumatiskt stressyndrom. Även om 
prevalensen för utvecklingen av PTSD är – jämfört med förekomsten av våld och 
krig – relativt låg (Amberg; Bergh & Michel 2013), utvecklar människor som 
drabbas av PTSD ofta ett svårt lidande, en mycket låg funktionsnivå, som 
påverkar deras och anhörigas liv i mycket stor utsträckning.  
Ett observandum i arbetet med svar traumatiserade patienter är att många berättar 
om svåra anknytningstrauman eller otrygga barndomsförhållanden utöver de 
traumatiska minnen de söker vård och terapi för (muntlig information 
medarbetare Kris- och Traumamottagningen Göteborg 2015).  
 
Enligt den amerikanska ACE-studien (Felitti et al 1998) ökar traumatiska 
upplevelser under barndomen risken för utvecklingen av båda somatiska och 
psykiska sjukdomar. Barnen undersöktes bland annat för omsorgsbrist, övergrepp, 
misshandel, våld mot anhöriga under tidig barndom, händelser och tillstånd som 
påverkar människans anknytningsmönster. 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka om det finns ett statistiskt 
relevant samband mellan utveckling av PTSD hos patienter med exilbakgrund och 
anknytningsmönster hos patienter. 
 
2 Teoretisk bakgrund 
Anknytningsteorin utvecklades av Bowlby (1988), som har sin psykodynamiska 
bakgrund inom objektrelationsteorin. Objektrelationsteorin vidgade den klassiska 
psykoanalytiska synen om intrasubjektiva konflikter som ursprung till psykiskt 
lidande till intersubjektiva, relationella aspekter. Bowlby (Gomez 1997) skilde sig 
från objektrelationsteoretiker som Klein och Winnicott genom att han letade efter 
en empirisk bas, där kliniska observationer under experimentella förhållanden 
stöttar och underbygger antaganden och symtom som framkommer under 
terapeutiska behandlingar. Anknytningsteorin utgår ifrån att alla människor, som 
högre däggdjur, är födda med ett inbyggt system av beteenden, anknytnings- och 
omvårdnadssystem som främjar och underhåller relationer i interaktion med 
omvärlden. Ur ett evolutionärt perspektiv anses det systemet som villkorligt för 
människans överlevnad då människobarn födds hjälplösa och beroende av 
beskyddande andra när fara hotar (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 
Mothander 2006). Systemen är genetisk determinerade i sitt ursprung, de påverkas 
dock av omgivningen och miljön barn och anknytningspersoner växer upp i. 
Människans utveckling och mognad ses som en process av att bygga och 
underhålla anknytningen till den ursprungliga anknytningspersonen (till exempel 
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modern) och andra viktiga personer, därför att barnet är beroende av föräldern 
för skydd och föräldern är beroende av barnet för att säkerställa överlevnaden av 
genetiskt material. Utifrån denna bakgrund kan det poängteras att 
anknytningsrelationen får stor betydelse för individen, att bevarandet av den 
relationen behövs för att säkerställa överlevnaden, vilket betyder att relationen 
måste skyddas med all kraft också långt det är möjlighet eller som Howell skriver, 
”Attachment is intrinsic to emotional security, and the need for it pertains to us 
throughout the life cycle” (Howell 2005, s. 148). Anknytningssystemet och -
beteende aktiveras av rädslosystemet, vilket också är genetiskt determinerat och 
vilket under trygga uppväxtförhållanden befinner sig i finreglerat samspel med 
båda anknytnings- och omvårdnadssystemet. Erfarenheter av detta samspel i 
grundläggande anknytningsrelationer genererar en inre arbetsmodell hos 
individen, vilken speglar tryggheten/otryggheten av anknytningen, vilken barnet 
har lärt sig. Teorin beskriver fyra anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande, 
otrygg ambivalent och desorganiserad anknytning. Att människor utvecklar 
otrygga eller desorganiserade anknytningsmönster kan bero på tidiga förluster av 
eller separationer från anknytningspersoner, som Bowlby och Winnicott 
observerade under krigstiden, men vid vidareutvecklingen av teorin upptäcktes det 
att en dysregulering av samspelet mellan anknytningspersoner och barnen som 
kan sträcka sig från grova övergrepp eller misshandel av barnet till oförmågan att 
”tona in” på barnets behov av trygghet och tröst, leder till otrygghet och i 
långdragna och svåra fall till ett desorganiserat anknytningsbeteende hos barnen. 
Dessa beteenden kunde observeras och replikeras i olika anknytningsexperiment, 
varav det mest genomslående är Ainsworths ”strange situation”. Ainsworth, 
Bowlbys kollega, har kunnat illustrera anknytningsmönstren genom att observera 
(och filma), ett barns reaktion när modern lämnar rummet, barnet blir ensam med 
en främmande person och återförenas med modern efter en liten stund. Genom 
barnets reaktioner på separationen och återföreningen blir den inre 
arbetsmodellen (anknytningsmönster) synlig, vilket kunde bekräftas av 
longitudinala studier med uppföljningen efter 5 år (Ainsworth & Bell 1970). Dessa 
anknytningsmönster har också kunna visas i vuxna anknytningsrelationer, till 
exempel parrelationer. Tryggt anknutna personer i parrelationer har förmågan till 
att hålla balans mellan intimitet och bevarandet av autonomi, medan otryggt-
undvikande personer saknar den graden av intimitet och otryggt-ambivalenta har 
svårt att bevara sin autonomi. Dessutom är stresståligheten högre och förankrat i 
anknytningssystemet hos tryggt anknutna(Mikulincer, Shaver, Gillath & Nitzberg 
2005). 
 
Anknytningstrauma betecknar den situationen och reaktionen som uppstår när ett 
barn är utsatt för trauma från anknytningspersoner genom misshandel, våld 
och/eller grova känslomässiga brister som emotionell kyla, oförutsägbarhet, 
avvisandet i ett tillstånd av fullständigt beroende och hjälplöshet. Utifrån 
anknytningens betydelse för individens överlevnad måste barnet prioritera 
relationen oberoende av rädslan, stress och psykisk smärta den utlöser. 
Utvecklingspsykologiskt betyder det att barnet inte kan skapa eller har förlorat 
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förmågan att reglera stress, ångest och outhärdliga känslor med hjälp av 
anknytningssystemet, hon förlorar därmed tillit till andra och sin 
mentaliseringsförmåga, dvs förmågan att förstå sig själv och andra utifrån inre 
tillstånd som tankar och känslor (”holding mind in mind” Fonagy): 
”Anknytningstrauman leder som regel till rädsla för närhet till andra människor. 
Man kan betrakta anknytningstrauman inte bara som trauman som inträffar inom 
ramen för en anknytningsrelation, utan som trauman som drabbar själva 
anknytningssystemet. (…) Anknytningstrauman skadar det trygghetsreglerande 
systemet och undergräver den traumatiserade personens förmåga att använda 
relationer för att skapa en känsla av trygghet” (Allen 2001 citerat efter 
Wennerberg 2010, s. 144). Dessutom leder anknytningstrauman till djupare 
känslomässiga reaktioner som skuld, skam och självanklagelse, som också står i 
tjänst att skydda anknytningspersoner, vilket skadar självets integritet ytterligare.  
 
Posttraumatiskt stressyndrom är ett sjukdomstillstånd som har beskrivits genom 
historien - till exempel the ”Kriegsneurosen”-fenomen hos soldater efter första 
världskriget (Freud 1918) - som en reaktion på traumatiska händelser som innebär 
hög stressnivå, minnesbilder, kognitiva och känslomässiga inskränkningar samt 
undvikande beteende. Händelsen ska vara av en sådan natur att den innebär död, 
allvarlig skada och eller hot mot den egna eller andras fysiska identitet (Ebert; 
Loosen, Nurcombe & Leckman 2008). Tillståndet kan leda till fullständig 
invalidering av individen. Det var dock först 1980 att PTSD definierades som 
sjukdom i det psykiatriska diagnossystemet DSM-III (1980) och har för två år 
sedan vid den nya utgåvan DSM-5 (2014) blivit en egen diagnoskategori.  
Definitionen betyder att det inte är själva händelsen som utlöser PTSD utan 
individens reaktion på själva händelsen: ”Traumatiska reaktioner uppstår när det 
är utsiktslöst att handla. När varken flykt eller motstånd är möjliga överväldigas 
och desorganiseras det mänskliga självförsvarssystemet” (Herman 1992). 
Händelser som dessa leder till upplevelser som individen inte kan integrera i eller 
med sina erfarenheter, som varken kan bearbetas eller reageras på. Det enda sättet 
individen kan överleva traumat är via dissociation, splittra bort upplevelsen från 
det medvetna genom minnesstörningar, somatiska symtom, splittrade affekter, 
splittrad identitet (Howell 2005). 
Beskrivningen av anknytningstrauma och observationen att barnen försöker 
hantera det evolutionära imperativet att bevara anknytningsrelationen med hjälp 
av dissociation och splitting har lett till teorin om strukturell dissociation (van der 
Hart et al 2006), d v s en varaktig förändring av personligheten, vilken ger 
personen under hela livstiden mycket begränsade möjligheter att hantera starka 
affekter och stressituationer utan dissociativa aspekter. Patienter som lider av 
PTSD lider mot denna teoretiska bakgrund inte bara av en reaktion på en eller fler 
akuta händelser utan av ett komplext tillstånd som hänvisar till människans 
evolutionära behov av anknytning och patientens individuella livs- och 
anknytningshistoria. Elisabeth Howell skriver: ”(…) the meaning of psychological 
trauma, whenever it occurs, refers back to issues of attachment.” (Howell 2005, 
s.159). 



  

4 (24) 
 

 

 

 
3 Tidigare forskning 
Redan under andra världskriget har Anna Freud (Freud 1960) och Donald 
Winnicott (Winnicott 1965) i sina kliniska forskningar observerat att barn som 
inte separerades från sina föräldrar under bombningar i London klarade sig bättre 
avseende sin psykiska hälsa än barn som skickades till trygga områden på landet 
trots den faktiska faran för livet i staden.  
Vid arbetet med patienter som överlevde tyska koncentrationsläger efter andra 
världskriget, framkom att det finns stora grupper av människor som inte utvecklar 
svåra psykiatriska symtom trots samma traumatiska upplevelser (Kestenberg 
1982). Patienterna kallades för ”resilient” då man vid den tiden ansåg att 
insjuknande i posttraumatiska psykiatriska sjukdomar är en normal reaktion på ett 
överväldigande psykiskt trauma, utan att det fanns strukturerad forskning omkring 
skydds- och riskfaktorer.  
Sedan PTSD har blivit en diagnos i psykiatriska manualer (APA 1980) har den 
kliniska, kvalitativa forskningar blivit underbyggd med statistiskt data. Man har 
utöver forskning omkring diagnostik och behandling försökt identifiera skydds- 
och riskfaktorer för utveckling av PTSD. Socialt stöd har till exempel kunnat 
identifieras som skyddsfaktor (Charuvastra & Cloitre, 2008) och man har börjat 
koppla patienternas anknytningsmönster och barndomsrelationer till utveckling av 
PTSD. Olika patientkollektiv har undersökts, framför allt veteraner, och patienter 
som har varit utsatt för våld i sina hemländer såsom school-shootings, våldtäkt. 
Databaser PsychInfo, PEP, PubMed och Google söktes för att ge överblick över 
det aktuella kunskapsläget med sökord ”PTSD”, ”attachment”, ”emigration” och 
”exil”. 
 
3.1 Empiriska vetenskapliga studier 
Den stora studien, som blev en utgångspunkt för antagandet att upplevelser under 
barndomen påverkar den psykiska hälsan i vuxenlivet är The Adverse Childhood 
Experience (ACE) Study (Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Ewards, 
Koss & Marks, 1998), som är en longitudinal studie med över 17 000 inkluderade 
patienter i USA, där man har kunnat påvisa att traumatiska upplevelser och 
relationer under barndomen ökar risk för båda psykiska och fysiska sjukdomar i 
vuxenlivet. En stor Meta-Analys som undersökte engelsspråkiga databaser och 
publikationer från 1980-1999 avseende riskfaktorer för PTSD hos trauma-
exponerade vuxna (Brewin, Andrews & Valentine, 2000) kunde mer specifikt 
påvisa att barndomstrauma och andra ”adverse child events” såsom separationer 
är en riskfaktor för utveckling av PTSD i vuxenlivet. Det har genomförts studier i 
olika befolkningsgrupper, där man har tittat på anknytningsmönstren och deras 
betydelse för utveckling av PTSD och graden av symtombild. Man har genom 
detta kunnat påvisa att människor med trygg anknytning upplever traumatiserande 
och stressande upplevelser som mindre hotfulla (Mikulincer & Florian, 1998), 
medan otrygg anknytning påverkar sambandet mellan övergrepp under barndom 
och PTSD-utveckling som vuxen (Muller, Thornback, & Bedi, 2012). 



  

5 (24) 
 

 

 

En dansk studie (O´Connor och Elklit, 2008) undersöker vuxnas 
anknytningsmönster och deras koppling till olika PTSD-symtom. Det kan visas att 
otrygga anknytningsmönster i vuxen ålder är korrelerat till vissa PTSD-symtom 
såsom negativ emotionalitet och somatisering. Medan de flesta studier har gjorts 
vid yngre befolkningsgrupper har Ogle och medarbetare i en nyare studie 
dessutom kunnat visa att otrygg anknytning och undvikande anknytningsbeteende 
kan förutsäga en mer allvarligt PTSD-symtombild i en äldre befolkningsgrupp 
(medelålder 63,4 år) vid väldigt olika former av traumatiserande upplevelser från 
livs-hotande sjukdom till deltagandet i krig (Ogle, Rubin, & Siegler, 2014). Van der 
Kolk (2005) visar att anknytningsforskning hjälper oss att förstå utveckling av 
PTSD. Ortigo och medarbetare kan relatera anknytningsteorin i ett 
objektrelationsperspektiv som förklaringsmodell för utveckling av PTSD till 
individens förväntningar avseende nära relationer och hur dessa utformas till 
generaliseringar om det egna självet och andra som finns hos patienter med PTSD 
(Ortigo, Westen, DeFife, & Bradley, 2013). I en ny övergripande översiktsstudie 
redogör Mikulincer och medarbetare för senaste forskning som visar att otrygg 
anknytning, alltså anknytningsångest och anknytningsundvikandet (min 
översättning: attachment anxiety and avoidance) är associerade med 
symtomgraden av PTSD och att upplevelse av trygghet i anknytningen har en 
läkande effekt. De visar dessutom hur anknytning och PTSD påverkar varandra 
över tid (Mikulicer, Shaver, & Solomon, 2015). Däremot, skriver Brown Murphy 
(2011) i sin avhandling, är anknytningstrauman ofta inte integrerad i bedömning 
av patienter med komplext PTSD.  
I de angivna databaser hittades över 30 studier som tog upp anknytning och 
PTSD. Dessa genomfördes i olika länder och befolkningsgrupper, till exempel 
överlevande från andra Världskriget, överlevande barn från Intifada-tiden, 
överlevande och vittnen efter överfall på skolor, veteraner från Vietnam och Irak-
kriget från USA, överlevande efter inbördeskrig i Israel och Palestina, offer av 
övergrepp under barndomen och våldtäkt och politiska fånge. Det finns dock bara 
en studie som specifikt tar upp en grupp med exilbakgrund, där man undersökte 
sydamerikanska immigranter i USA och kunde påvisa att patienter som under exil 
blivit separerade från sina familjer utvecklade mer och starkare PTSD-symtom än 
kontrollgruppen. Separationen höjde anknytningsångesten hos drabbade individer, 
vilket kan påverka individens anknytningsbeteende, leder till undvikande 
anknytning och mindre kapacitet att hantera trauma och stress. (Santa-Maria & 
Cornille, 2007) 
 
3.2 Erfarenhetsbaserade studier 
Erfarenhetsbaserade studier har inte kommit till min kännedom. 
 
4 Frågeställningar 
Vilka anknytningsmönster visar patienter med exilbakgrund som uppfyller 
diagnoskriterier för PTSD jämfört med en referenspopulation?  
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Vilka specifika anknytningsmönster finns i gruppen som visar ett otryggt 
anknytningsmönster? 
Vilka delskalor i anknytningsintrumentet ASQ korrelerar specifikt med höga 
poäng på PTSD-symtomskala PCL-5? 
Vilka livserfarenheter hos individer står bakom deras symtombild – kvalitativ 
presentation. 
 
5 Metod 
5.1 Undersökningsdeltagare 
Studien riktar sig mot patienter som kommer till bedömning inför eventuell 
behandling för psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr på kris- och 
traumaenheten i Göteborg (N=10). Patienter kommer från olika länder, vilka 
ingår i bakgrundsvariabler. Kön, ensam- eller samboende och ålder är ytterligare 
bakgrundsvariabler. De flesta personer i undersökningen är mellan 44 och 60 år 
gamla, 3 är yngre. Eftersom anknytningsprofilen kan förändras genom livet, till 
exempel genom ”läkande relationer”, tas ensam- och samboende med som 
bakgrundsvariabel. I anknytningsforskningen finns det mycket lite data avseende 
könsskillnader (Tengström & Håkanson 1997). Detta observandum gav upphov 
till att ta med kön som bakgrundsdata.  
Inkludering av patienter skedde under en tidsperiod av 3 månader enligt 
väntelista. Undersökningen genomfördes i enhetens regi. Patienter remitteras till 
enheten via vårdcentralen, specialistpsykiatrin, sociala myndigheter eller kommer 
på egenremiss från hela Västra-Götalandsregionen. På enheten genomförs 
vanligtvis mellan 10-15 bedömningar per månad. Under undersökningsperioden 
var remissflödet ovanligt lågt, 5-7 patienter/månad togs emot för bedömningar. 
Av dessa lämnade en del patienter återbud på erhållna tider.  
Bedömningen att patienterna måste ha en viss språknivå och det ovanligt låga 
remissflöde under undersökningsperioden ledde till det låga talet av tio 
inkluderade individer. Dessa omständigheter gjorde det dock möjligt att redovisa 
patienters traumahistorik ihop med anknytningsmönstret individuellt som 
illustration till statistiskt utvärdering, där korrelationerna mellan PTSD-skattning 
och delskalorna mäts. 
 
5.2 Datainsamlingsmetoder 
Deltagarna får vid första bedömningssamtalet på mottagningen två 
skattningsformulär, ett som mäter PTSD-symtombilden och dokumentera den 
mest traumatiserande upplevelsen(5.3.1) och ett som mäter anknytningsmönstret 
(5.3.2). Formulären delas ut av samma undersökare till alla individer som ingår i 
undersökningen, som också läser upp frågor och svar efter problematiseringen av 
språknivån. Individer som valdes ut att ingå i denna kvantitativa mätning 
uppvisade bra språkförmågan och besvarade alla frågor. Formulären kompletteras 
med bakgrundsvariabler kön, ålder, sambo/ensamstående och ursprungsland.  
Det visade sig dessutom under undersökningen att ASQ-skattningsskalan på 
svenska förutsätter en viss språknivå, därför att frågorna belyser aspekter av 
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anknytningsbeteende från olika håll med frågor, som bygger på minimala 
skillnader. Denna observation ledde till förändring i upplägget, då 
skattningsfrågorna och svaren upplästes för patienterna av undersökaren i stället 
för att patienterna läste själva, för att kunna bedöma mer noggrann om det är 
realistiskt att använda sig av skalan. Fördel med upplägget är att det utesluter 
intern bortfall, den externa bortfall blev dock högre, då det blev tydligt att 
frågorna inte är begripliga vid basal språkkunskap; patienterna måste prata bra 
svenska för att kunna ingå i undersökningen eller har bra förtroende för en tolk, 
som användes vid två tillfällen. 
 
5.2.1 ASQ Attachmen style Questionaire – skattning av 

anknytningsstil  
Skattningsinstrumentet utvecklades av Feeny, Noller & Hanrahan (1994) och 
översattes till svenska av Håkansson, Tengström & Armelius (1996). Båda 
versioner visar god reliabilitet och validitet. Validiteten hos ASQ har styrkts 
genom faktoranalys och hög grad av samstämmighet med andra instrument som 
SASB (Structural analysis of Social Behaviour) and KSP (Karolinska Scales of 
Personality). Reliabilitetsvärdet ligger mellan Kappa= 0,65-0,7, vilket är 
acceptabelt (Johansson 2011). ASQ utgår ifrån att det finns ett starkt samband 
mellan föräldrars förhållningssätt gentemot barnen och anknytningsstilen barnen 
utvecklar.  
ASQ undersöker individens anknytningsstil utifrån 5 dimensioner: distans, som 
mäter attityder till andra (otrygg-avståndstagande anknytning), sak-orientering, 
som mäter attityder till andra (otrygg-avståndstagande anknytning), tillit, som 
mäter båda attityder till andra och självet (trygg anknytning), bifallsbehov, som 
mäter attityder till självet (otrygg-närhetssökande anknytning) och 
relationsfixering, som mäter attityder till självet (otrygg-närhetssökande 
anknytning). Formuläret består av 40 påståenden som besvaras på en sex-gradig 
ordinalnivå-skala från ”fullständigt oense” till ”instämmer fullständigt”. 
Tolkningen av anknytningsprofilen sker via bedömning av relation mellan 
delskalorna, vilket betyder att tolkningen blir dimensionell, inte kategoriell utifrån 
värden som mäts på delskalorna. En trygg anknytningsstil visar låga medelvärden 
för alla otrygga delskalorna, medan medelvärdet för tillit ligger högt. En otrygg-
distanserad anknytningsstil kännetecknas därmed 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.  
I alla otrygga anknytningsprofiler kan höga medelvärden i tillitsskalan moderera 
graden av otryggheten.  
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Bedömningen av tillitsskalan är särskild viktigt vid trygg anknytningsprofil, när 
undersökaren får intrycket att skattningen av självvärdet inte stämmer överens 
med den inre bilden patienten ger vid undersökningen. I så fall kan en 
självövervärdering föreligga, som kan fastställas om medelvärdet på 5 distinkta 
item på tillitsskalan överstiger det sammandragna medelvärdet på tillitsskalan.  
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. 
  
5.2.2 PCL-5 – skattning av PTSD-symtomgrad 
PCL-5 är ett skattningsformulär som utvecklades av Weathers et al (2014), som 
mäter på en 20-gradig ordinalnivå-skala PTSD-symtomen som motsvarar DSM-5 
diagnostiska kriterier. Cut-off-score ligger på 38 poäng, med en maxium score på 
80 poäng. Skalan är 5-gradig ordinalnivå-skala från 0=inte alls till 4= extremt. 
Reliabilitetsvärdet ligger enligt studier där man jämförde tidigare PCL-S med den 
nya versionen vid Kappa=0.63-0.69, vilket är acceptabelt. Skalan bedöms som 
ekvivalent till PCL-S (Hoge et al 2015). Som komplettering till 
skattningsformuläret ska patienten ange den mest påträngande traumatiska 
händelsen och på vilket sätt han/hon upplevde den samt om det handlar om våld 
eller naturliga orsaker. Den svenska versionen som används är fortfarande under 
validering vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (Arnberg, Bergh 
Johannessson & Michel 2014). 
 
5.3 Bearbetningsmetoder 
Insamlade data bearbetas utifrån Excel som konverteras via SPSS-statistisk 
program (IBM) till statistisk data och korrelationer beräknades utifrån det. ASQ´s 
fem delskalor, som står för olika aspekter av anknytningsprofilen hos en individ, 
korreleras med deltagarnas ålder och deras totala score på PCL-5-skattningen. 
Korrelationer gjordes enligt APAs sjätte upplaga om riktlinjer för korrelationer 
(American Psychological Association 2010) som Pearson-correlation (r(N-2)=xxx, 
p=xxx). ASQ-frågorna räknas dessutom ihop och medelvärden förs in i en grafik 
för varje individ, där relation mellan delskalorna visar den individuella 
anknytningsprofilen som utöver jämförs med referensgruppens anknytningsprofil.  
Den kvalitativa bearbetningen har varit narrativ. De berättelser deltagarna delat 
med sig av har kondenserats och presenteras i ganska obearbetade och icke 
tolkande skick. 
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5.4 Genomförande 
Urvalet av deltagarna skedde konsekutivt, då patienterna kallades från väntelistan i 
ordningsföljd av remissankomsten för bedömningssamtal. Undersökningen 
genomfördes från december 2015 till februari 2016 av författaren. . Med hänsyn 
till att studien används som pilotprojekt för större delatagartal genomfördes 
skattningen ihop med patienten under det första bedömningssamtalet. 
Undersökaren läste upp frågor och svar och deltagaren skattade sig själv. Tio 
deltagare hade den språkliga förmågan att urskilja till exempel innebörden av 
frågor som ”Det är viktigt för mig att undvika göra saker som andra inte skulle 
gilla” och ”Jag tycker att det är svårt att fatta beslut när jag inte vet vad andra 
tycker”. Den språkliga nivån blev tydligt för undersökaren under inledande 
anamnestagning, som sedan övergick till skattningen.  
Innan skattningen blev deltagarna informerade om undersökningen och att de har 
möjlighet att avböja. Dessutom blev de informerade att resultaten från 
undersökningen anonymiseras.  
Genomförandet av skattningen genom att uppläsa frågorna tog 30-45 minuter för 
varje deltagare. Alla samtal skedde på kris- och traumamottagningen i Göteborg. 
 
6 Forskningsetiska frågeställningar 
I vetenskapsrådets (2014) kunskapsdokument om humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning skrivs det om grundläggande individskyddskravet 
som delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: Informationskravet: 
Deltagarna av en studie måste informeras noggrann om projektet och des villkor 
och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet: Samtycka av deltagarna måste 
inhämtas. Konfidentialitetskravet: Personuppgifter måste behandlas konfidentiellt, 
dvs oåtkomligt för tredje personer. Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter får 
endast användas för forskningen.  
Genom att undersökningsdeltagarna informeras muntligt av undersökningsledaren 
och genomförandet uppfylls informationskravet. Samtyckeskravet tas hänsyn till 
genom att patienters samtycke inhämtas innan skattningarna genomförs och 
deltagarna blir informerade att medverkan kan avbrytas under hela processen. 
Samtiga uppgifter behandlas konfidentiellt (konfidentialitetskravet); enkäterna 
numreras och individerna kan inte identifieras utifrån resultatpresentationen. Data 
används enbart för statistiken enligt frågeställningen och blir sedan strimlade på 
enheten (nyttjandekravet). 
Bedömningen och deltagandet i studien kan 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. I mycket akuta fall, till exempel akut suicidal ideation har 
medarbetare möjlighet att åka med deltagarna till en psykiatrisk akutmottagning.	  
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7 Resultat 
7.1 Allmänna resultat 
7.1.1 Skillnad mellan ASQ och PCL-5 
Till följd av observationen att användningen av ASQ-skalan kräver en bra 
språkförmåga, eller en bra relation till tolk, vilket bedömdes under intervjun och 
vilket ledde till att frågorna lästes upp för patienterna, blev processen av 
skattningen mer tydlig inför undersökaren. Patienterna kommenterade frågorna 
och observerades i sina emotionella gensvar på frågorna. I denna reaktion visades 
en stor skillnad i besvarandet av PCL-5-frågor jämfört med ASQ-skalan.  
Första sidan av PCL-skalan ställer en konkret fråga efter största traumat, som 
patienten har upplevt. Denna fråga väcker en reaktion, som kan variera mycket, 
vissa patienter berättar mycket saklig, andra reagerar mer känslomässig med 
skräck, förtvivlan, när de berättar. Däremot besvaras själva skattningsskalan med 
20 symtom-frågor i den undersökta gruppen genomgående sakligt och mycket 
fokuserat. Varken väcker besvarandet starka känslomässiga reaktioner eller har 
patienterna svårigheter att bestämma gradering av enstaka symtom. Det verkar 
vara lätt att besvara frågorna och tar förhållandevis lite tid.  
Som observationen avseende språknivån har visat, är ASQ-skattningen mycket 
mer komplex, den tar längre tid att besvara och kräver mer av 
undersökningsdeltagarna. Det som skiljer deltagarnas reaktion mest från PCL-5, är 
dock det känslomässiga gensvaret. Alla tio patienter som besvarade alla frågor på 
ASQ upplevde frågorna som ”jobbiga” och ”svåra”, de skapade känslor och det 
var mycket svårare att bestämma graderingen som till exempel ”lite oense” till 
”ganska oense”. Frågorna efter relation till andra och särskilt frågorna inom 
distansskalan såsom ”Jag tycker att det är jobbigt att vara beroende av andra” 
kommenterades speciellt av flera undersökningsdeltagare som svåra att hålla ifrån 
sig känslomässigt och bedömdes därmed som stresshöjande.  
 
7.1.2 Bakgrundsvariabler 
Alla patienter som ingick i undersökningen kom till Sverige till följd av krig och 
våld. Sju män och tre kvinnor från sju olika länder (Syrien, Iran (kurder från Iran), 
Libanon, Bosnien, Serbien, Vietnam, Irak), varav hälften är sambo. 
Åldersfördelning är från 25-60 år. I och med att de kunde delta i undersökningen 
har de en bra språkförmåga eller en bra tolk (två av tio).  
 
7.1.3 PCL-5-skattning 
De flesta patienter remitteras till Kris- och Traumamottagningen med 
frågeställningen om diagnos och behandling, dvs att många inte har fått en PTSD-
diagnos innan de kommer till första bedömningssamtal. Misstanke om PTSD-
diagnosen baseras ofta på anamnesen, där det framkommer att alla patienter har 
varit med om minst en traumatisk upplevelse som innebär död, våld och allvarlig 
hot kopplat med en allmän bild av psykisk ohälsa. I den lilla patientgruppen som 
ingick i undersökningen, uppfyller alla deltagare diagnoskriterier för PTSD enligt 
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PCL-5-skalan, alla skattar minst 15 poäng över cut-off-score som ligger på 38 
(fördelning mellan 54-76 poäng). 
 
7.1.4 ASQ-skattning 
Ett observandum vid allmän genomgång av svaren på skalorna är att många frågor 
besvaras med extrema värden ”instämmer fullständigt” eller ”fullständigt oense”, 
vilket kan medföra att summan på delskalorna kommer nära medelvärdet som 
uppvisas av referenspopulationen, även om svaren i sig är motsägelsefulla och kan 
visa till exempel på låga självvärderingar. 
 
7.2 Vilka anknytningsprofiler visar patienter med 

exilbakgrund som uppfyller diagnoskriterier för PTSD 
7.2.1 Individuella anknytningsprofiler  
Den individuella anknytningsprofilen på personerna som ingick i undersökningen 
bestämdes genom att fylla i delskalorna i utvärderingstabellen i den svenska ASQ-
manualen. På det sättet kan i den lilla undersökningsgruppen de olika otrygga 
anknytningsmönstren, alltså ambivalent, ängslig, distanserad, som förutsätter att 
delskalorna relateras till varandra påvisas och relateras till individuella trauman, 
respektive PTSD-symtom. Vid samtalen blir det tydligt att PTSD-symtom 
utvecklas ofta flera år efter det traumat som beskrivs som mest traumatiserande. 
Symtomen väcktes av ett nytt trauma som återaktualiserade gamla minnen och 
känslor. Det ingår i mottagningens bedömningsrutiner att undersöka, varför en 
patient söker ”just nu”, vad som utlöser den aktuella krisen eller 
symtomförsämringen. Utifrån det nämns den utlösande re-traumatiserande 
händelsen utifrån patienternas berättelser i anslutningen till det ursprungliga 
traumat.   
 
7.2.1.1  
Första deltagaren, en ensamstående ung man från Syrien, skattar 69 poäng på 
PCL-5 med högsta poäng på stress och depressiva symtom, lite mindre 
återupplevanden eller flashbacks. Den värsta händelsen han upplevde var att 
hämta faderns döda kropp från ett område utanför staden, där döda människor, 
”lagrades” i stora gamla hallar. Fadern hade kämpat i inbördeskriget mot regimen. 
Han beskriver hundar som hade börjat äta människokroppar och hur han själv 
kände att han inte kunde klara av känslor som väcktes vid dessa bilder. Han 
förlorade sin egen bostad under bombningarna och flydde landet under 
dramatiska omständigheter.  
Traumat och upplevelse (re-traumatisering eller samma trauma?) av stress 
underhålls genom media och kontakter till anhöriga som är kvar i hemlandet.  
Han visar en otrygg-undvikande anknytningsprofil med mycket höga poäng på 
distans och sak-orientering. Han skattar mycket lågt på tillitsskalan och de enda 
item där han skattar lite högre på tillit gäller hans självvärdering. På delskalorna 
bifallsbehov och relationsfixering skattar han inom den övre standardavvikelsen.  
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Anknytningsprofilen visar otrygg-undvikande anknytning framför allt i relation till 
andra som ger upphov till stress och obehag. 
 
7.2.1.2  
Andra deltagare, en sammanboende kurdisk man i medelåldern från Irak, skattar 
65 poäng på PCL-5 med högsta poäng på flashbacks, mardrömmar, 
återupplevanden, triggers och depressiva symtom. Han har varit med i kurdisk 
guerilla och kan inte beskriva en enskild händelse, som överskuggar allt. Han 
upplever sig vara i kriget oavbrutet, där det förflutna och nuet går in i varandra.  
Han kan beskriva att det aktuella läget i sitt gamla hemland, guerilla-kampen av 
sina kurdiska kamrater har triggat igång gamla minnen och har fungerat som re-
traumatisering.  
Han visar en otrygg-distanserad anknytningsprofil med mycket höga poäng på 
distansskalan (mer en tre standardavvikelser över medelvärdet) och höga poäng på 
sak-orientering. Han skattar under den nedre standardavvikelsen på tillitsskalan 
och det är frågor om självvärdering som ligger lägst i skattningen. Han skattar lågt 
i bifallsbehovsskalan, när item utvärderas närmare beror det mest på att han inte 
är i behov av andras gillande, men självvärderingen ligger lika lågt som i 
tillitsskalan. Även om medelvärdet ligger inom nedre standardavvikelsen på 
relationsskalan, så visar hans extrema svar (”fullständigt oense” och ”instämmer 
ganska mycket”) å ena sidan hans låga självkänslor och å andra sidan hans 
besvikelse över andra. 
 
7.2.1.3  
Tredje deltagaren, en ensamstående libanesisk kvinna i medelåldern, skattar 74 
poäng på PCL-5; de 2 item där hon skattar lägre än ”extremt” är frågor om 
självskaderisken och vredesutbrott. Den mest traumatiska händelsen hon har varit 
med om i kriget i Libanon, var situationen där en bomb hittade familjens 
vardagsrum, medan alla befann sig i hallen bredvid. Upplevelsen återkommer 
dagligen i flashbacks och triggers lätt av höga ljud i omgivningen.  
Re-traumatiseringen skedde under en mycket kränkande separation från före detta 
maken och skottlossningar i bostadsområde.  
Hon visar en otrygg-ambivalent anknytningsprofil med maximala poäng på 
distansskalan och tre standardavvikelser över normalvärde på sak-orientering, där 
bara item ”såra andra” skattas lågt. Hon ligger tre standardavvikelser under 
medelvärdet i tillitsskalan där de lägst skattade item handlar om självvärdering. 
Skattningen på bifallsbehovsskalan visar extrema poäng med stark 
självnedvärdering och svar som tyder på isolering, ligger dock sammantaget inom 
övre standardavvikelsen. Delskalan relationsfixering visar extrema svar, 
”instämmer fullständigt” förutom två frågor som fråga direkt efter kärlek och 
närhet, som skattas lågt, medan relationer allmänt uppfattas som mycket viktiga.  
 
7.2.1.4  
Fjärdedeltagaren, en sammanboende bosnisk kvinna i medelåldern, skattar 72 
poäng på PCL-5, hon skattar de flesta item som ”extremt”, bara självskaderisken 
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skattas med ”inte alls”, item ”vredesutbrott”, ”skuldkänslor” (”ganska mycket”) 
och negativa uppfattningar om sig själv/världen (”måttlig”) lite lägre. Hennes 
mest traumatiska upplevelse under Bosnienkriget var, när hon blev våldtagen av 
främmande soldater som ung kvinna.  
Re-traumatiseringen skedde genom en hotfull händelse på arbetet och somatiskt 
sjukdom under samma period.   
Hon visar en otrygg-distanserad anknytningsprofil med mycket höga poäng på båda 
distans- och sak-orienteringsskalan. Bifallsbehov- och relationsfixerings-skalor 
som mäter attityder mot självet ligger på medelvärdet, dock är hennes poäng på 
item extrema, hon skattar mycket ”fullständigt oense” och ”instämmer 
fullständigt” och när svaren värderas närmare kommer det fram att hennes svar är 
mycket motsägelsefulla och visar på ett stort behov av närhet och samtidigt stort 
avvisande, som inkludera uppfattningen om sig själv. Detta blir tydligt i 
tillitsskalan där hon ligger nästan två standardavvikelser under medelvärdet med 
lägsta poäng på självvärdering.  
 
7.2.1.5  
Femte deltagaren, en sammanboende kurdisk kvinna från Iran i medelåldern, 
skattar 54 poäng på PCL-5. Hon skattar ”extremt” på item som flashbacks, 
återupplevanden, mardrömmar samt skuldkänslor och depressiva symtom. 
Däremot ”inte alls” på symtom som relaterar till funktionsförmågan som 
koncentration, undvikande beteende, utagerande. Hon var kurdisk guerilla, som 
hon i sig inte har upplevt som traumatiserande, även om hon var med om många 
traumatiska händelser. Hennes mest traumatiska upplevelse består av att hon 
hamnade på fängelse som guerilla när hon var gravid i fjärde månad. Hon födde 
sin son, som hon sedan fick lämna ifrån sig och han dog 4 månader gammal utan 
att hon har kunnat se honom igen.  
Re-traumatiseringen skedde genom att hennes äldsta son har sagt upp kontakt 
med henne sedan ca ett år tillbaka. 
Hon visar en otrygg-ambivalent anknytningsprofil med höga poäng på distansskalan 
och framför allt på sak-orienteringsskalan där hon ligger fyra standardavvikelser 
över medelvärdet. Skattningen på tillitsskalan som ligger lite högre än medelvärdet 
tyder på självövervärdering, samtidigt som hon svarar på bifallsbehovsskalan på 
frågan om hon upplever att hon inte duger till någonting med ”instämmer 
fullständigt”. På relationsfixeringsskalan ligger hon högre än en standardavvikelse 
över medelvärdet, där hon skattar särskilt högt på frågor om hennes 
relationsbehov, samtidigt som hon på den direkta frågan efter ambivalens inför 
närhet till andra svarar med ”instämmer fullständigt”.  
 
7.2.1.6  
Sjätte deltagaren, en ung sammanboende man från Serbien, skattar 59 poäng på 
PCL-5. Han skattar ”extremt” på återupplevanden, på stressymtom, såsom 
nervositet, koncentrationssvårigheter och fysiska reaktioner, medan han skattar 
”lite grann” eller ”inte alls” på skuldkänslor och depressiva symtom. Hans mest 
traumatiserande upplevelse under Serbienkriget var att en kvinna dog framför 
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hans ögon och hennes kroppsdelar flög genom luften och omkring honom. Lika 
skrämmande var flera dagar och nätter i källaren, där barnen skulle skyddas under 
bombningar medan föräldrarna och andra vuxna personer skulle stanna i sina hus.  
Re-traumatiseringen skedde genom media och studieuppgifter, där han skulle 
berätta om sina krigsupplevelser.  
Han skattar lågt på alla undvikande och ängsliga delskalor, lite under den nedre 
standardavvikelsen på distansskalan, på medelvärdet på sak-orienteringsskalan, två 
standardavvikelser under medelvärdet på bifallsbehovsskalan och inom nedre 
standardavvikelse på relationsfixering. På tillitsskalan skattar patienten lite över 
den övre standardavvikelsen, som utan att titta på delskalorna tyder på hög tillit. 
Utifrån mallen uppvisar patienten en trygg anknytning. När delskalorna på 
tillitsskalan utvärderas närmare har han dock mycket högt medelvärde på alla item 
som handlar om självvärdering, vilket tyder på självövervärdering och inte på att 
patienten i grunden är trygg anknyten.  
 
7.2.1.7  
Sjunde deltagaren, en ensamboende vietnamesisk man i medelåldern, skattar 57 
poäng på PCL-5. Han skattar ”måttlig” på flashback, mardrömmar och 
återupplevanden, däremot ”extremt” på stressupplevelser båda psykiskt och 
fysiskt, dessutom skräck, isolering, sömnsvårigheter och irritation. Den mest 
traumatiserande upplevelsen var en kvinna som var granne till patienten som dog 
under bombningar och hamnade av detonationen i ett trä, varifrån ingen vågade 
bära ner henne. Dessutom levde familjen i en fattig miljö med svält och utan 
emotionell värme som kändes som en systematisk traumatisering. Denna 
traumatiserande miljön beskrivs mycket mer genomgripande än händelser 
relaterade till krig och död.  
Re-traumatiseringen skedde genom otrygg bostadssituation, han hyr ett rum hos 
en familj med småbarn och tål inte deras skrik.  
Han visar en otrygg-ambivalent anknytningsprofil. Han ligger två och en halv 
standardavvikelser över medelvärdet på distansskalan, tre och en halv på sak-
orientering. Han skattar nästan maximala poäng på bifallsbehovskalan och mycket 
motsägelsefullt på relationsfixeringsskalan, där han å ena sidan inte visar stort 
behov av närhet å andra sidan visar höga poäng på upplevelsen av ensamhet och 
besvikelse på andra. På tillitsskalan skattar han mycket låg på självvärderings-item 
och ligger två och en halv standardavvikelser under medelvärdet.  
 
7.2.1.8  
Åttonde deltagaren, en ensamboende ung man från Irak, skattar 71 poäng på 
PCL-5. Han skattar ”extremt” på symtom som flashbacks, mardrömmar, fysiska 
reaktioner, skuldkänslor, depressivitet, ”Inte alls” på frågan om självskaderisken 
och ”måttligt” på intresse och nervositet. Hans mest traumatiserande upplevelse 
handlar inte om kriget eller flykten även om han har varit med om många sådana 
upplevelser. Traumat handlar om förlusten av 3 fingrar på en hand, som han har 
förlorat till följd av en olycka när han var två år gammal. Han kommer inte ihåg 
själva händelsen utan beskriver andras berättelser. Denna förlust ledde för honom 
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till värdelöshet i familjen och det arabiska samhället, då han inte kunde försörja sig 
själv och lever sedan dess med känslan att det hade varit bättre om han hade dött.  
Re-traumatiseringen skedde genom upplevelsen att vara arbetslös, beroende och 
främmande trots uppehållstillstånd och fred.  
Han visar en otrygg-undvikande anknytningsprofil med höga värden på distansskalan 
och maximala värden på sak-orientering. Han ligger mer än tre standardavvikelser 
under medelvärdet på tillitsskalan med låga värden på båda attityder mot sig själv 
och andra. På bifallsbehovsskalan skattar han inom nedre standardavvikelse, vilket 
dock kommer till stånd till följd av extrema värden som visar hans låga förmågan 
och erfarenhet av närhet till andra som leder till relation huvudsakligen till självet. 
Det bekräftas av poäng på relationsfixeringsskalan, som ligger under nedre 
standardavvikelser med lägsta poäng på alla item förutom högsta på frågan efter 
ensamhet och besvikelse av andra.  
 
7.2.1.9  
Nionde deltagaren, en sammanboende bosnisk man i medelåldern, skattar 67 
poäng på PCL-5. Han skattar ”extremt” på mardrömmar, fysiska och psykiska 
reaktioner på traumat, dock lägre på flashbacks eller återupplevanden. Han skattar 
”inte alls” på undvikandet beteende och självskaderisken. Hans mest 
traumatiserande upplevelsen under Bosnien-kriget var en kränkning genom en 
gammal vän, som plötsligt stod på andra sidan och lämnade honom till ett förhör, 
där han blev misshandlat och hade kunnat dö. Kränkningen i sig blev dock det 
stora traumat för patienten ihop med känslan av ett avbrutet liv, en förlorad 
framtid.  
Re-traumatiseringen skedde genom att dottern blev mobbad och misshandlad på 
skolan och inte fick hjälp utan måste byta skolan. Hjälplösheten blev 
överväldigande.  
Han visar en otrygg-distanserad anknytningsprofil med höga poäng på distansskalan 
och höga poäng på sak-orientering. På tillitsskalan skattar han lite högre än 
medelvärdet, jämt fördelat mellan attityder mot självet och andra. På 
bifallsbehovsskalan ligger han mer än en standardavvikelse under medelvärdet. På 
relationsfixering ligger han inom övre standardavvikelsen, dock med extrema 
värden, där det finns båda oro om andra finns för honom och trygghetskänsla att 
alltid har någon som hjälper. Under intervjun bekräftas detta genom att det 
uttrycks att familjen alltid kommer finnas, men att otryggheten handlar om 
relationer till andra människor; vänner och myndighetspersoner.  
 
7.2.1.10  
Tionde deltagaren, en ensamboende bosnisk man i medelåldern, skattar 76 poäng 
på PCL-5. Förutom frågor om mardrömmar, minnessvårigheter omkring traumat, 
negativa uppfattningar om självet och negativa känslor, där han skattar ”ganska 
mycket”, skattar patienten på alla item i skalan med ”extremt”. När han ska 
benämna den mest traumatiserande upplevelsen under Bosnien-kriget eller 
flykten, kan han inte benämna en enstaka händelse. Han försöker flera gånger 
med upplevelser av död och våld, men har inte förmågan att berätta, säger att han 
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inte kan och inte vill skada en annan med det. Han säger sammanfattningsvis att 
han har fruktansvärda minnen och har sett ”allt”.  
Re-traumatiseringen skedde för ett antal år sedan, då hustrun lämnade honom och 
blev återigen aktuellt innan bedömningen, då hans kusin som har hjälpt honom 
mycket har uttryckt att hon inte längre vill ta hand om honom.  
Han visar en otrygg-ambivalent anknytningsprofil med nästan maximala poäng på 
distansskalan och nästan maximala poäng med undantag på en fråga var på 
bifallsbehovsskalan och relationsfixeringsskalan. Otryggheten gäller båda attityder 
mot självet och andra, vilket visar sig dessutom i tillitsskalan, där han ligger två 
standardavvikelser under medelvärdet. Den enda delskalan där skattningen ligger 
inom den övre standardavvikelsen är sak-orientering, där han skattar lågt förutom 
på två direkta frågor om egna relationer.  
 
7.2.2 Korrelationer PTSD-symtom och ASQ-delskalorna 
Tabell 1. Frekvens PTSD- trygg/otrygg anknytning hos deltagarna (N=10) 
 
 Trygg anknytning Otrygg anknytning 
PTSD 0 10 
Uppfyller ej kriterier 0 0 
 
Utifrån ASQs struktur korrelerades alla 5 delskalor, distans, sak-orientering, tillit, 
bifallsbehov och relationsfixering med PCL-5 total score och med ålder av 
deltagarna. Korrelationerna genomfördes för hela gruppen (N=10) och ensamma 
män (N=4). Till följd av det låga talet kunde kvinnor inte delas upp i 
ensamboende och sambo och gav därmed inga korrelationer.  
 
7.2.2.1 Hela gruppen 
Korrelationer mellan delskalorna sak-orientering, bifallsbehov och 
relationsfixering och PCL-5 total score gav varken en stark positiv eller negativ 
korrelation, som kunde tolkas som tendens som skulle kunna påvisas i en större 
grupp deltagarna, eller desto mindre en signifikant korrelation till graden av 
PTSD-symtom.  
Det samma gäller för alla 5 ASQ-delskalor i korrelation till deltagarnas ålder. Det 
finns varken en påvisbar korrelation och därmed heller ingen signifikans att en 
åldersgrupp i den undersökta gruppen visar en preferens eller negativ korrelation 
för vissa utpräglade, specifika, dvs. distanserade, ambivalenta, ängsliga delar av 
anknytningsprofilen.  
Däremot ses en stark tendens i korrelationen mellan PCL-5 total score och 
distans-delskalan, Pearson correlation (r(10-2)=0,557,p=0,081), som inte är 
signifikant. Tendensen som visar sig även i denna små grupp av tio personer är 
dock så pass stark att den kan anses som en stark korrelation utan signifikans. 
Värdet hade vid ett större sampel (N=100) sannolikt blivit signifikant.  
Utöver detta ses det en stark tendens i negativ korrelation, Pearson correlation 
(r(10-2)=-0,510,p=0,132) mellan PCL-5 total score och tillits-delskalan. 
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Tendensen är så pass stark att den kan anses som en stark korrelation utan 
signifikans, som vid ett större sampel (N=100) hade kunnat bli signifikant.  
Sammanfattningsvis ses en stark korrelation utan signifikans mellan hög PCL-5 
total score och höga värden på distans-skalan, (deltagarna skattar högt på distans) 
och en stark negativ korrelation utan signifikans mellan hög PCL-5 total score 
(alla deltagarna ligger över PCL-5-cut-off-score och uppfyller diagnoskriterier för 
PTSD) och höga värden på tillitsskalan (deltagarna skattar högt på tillit) i hela 
gruppen.  
 
7.2.2.2 Ensamma män 
Korrelationer mellan ASQ-delskalorna distans, sak-orientering, bifallsbehov, tillit 
och relationsfixering och PCL-5 total score i gruppen ensamma män gav varken 
en stark positiv eller negativ korrelation, som kunde tolkas som tendens som 
skulle kunna påvisas i en större grupp deltagarna, eller desto mindre en signifikant 
korrelation till graden av PTSD-symtom.  
Det samma gäller för ASQ-delskalorna distans, sak-orientering, bifallsbehov och 
relationsfixering i korrelation till deltagarnas ålder. Det finns varken en påvisbar 
korrelation och därmed heller ingen signifikans att en åldersgrupp i den 
undersökta gruppen visar en preferens eller negativ korrelation för dessa delskalor 
Däremot ses en mycket stark positiv korrelation med signifikans, Pearson 
correlation (r=0,999,p=0,030) mellan graden av tillit (deltagarna skattar högt på 
tillitsskalan) och deltagarnas ålder i gruppen ensamboende män som uppfyller 
diagnoskriterier för PTSD enligt PCL-5, där alla ligger över cut-off-score.  
Je äldre deltagarna är, desto högre är tilliten i gruppen ensamma män. Resultatet 
räknas som signifikant trots det låga talet till följd av den mycket starka 
korrelationen.   
 
 
8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion 
Undersökningen ska belysa sambandet mellan anknytningsmönstren och PTSD 
hos patienter med exilbakgrund. Det finns kliniska observationer vad gäller denna 
patientgrupp, en studie som relaterar anknytning, PTSD och exilbakgrund och ett 
antal studier som relaterar anknytningsmönster till vissa symtom, som finns vid 
PTSD i olika populationer.  
En kvantitativ ansats ger möjlighet att underbygga hypotesen att det finns ett 
samband mellan anknytningsmönster och PTSD hos patienter med exilbakgrund 
eller, enligt Poppers falsifikationskriterium (1963), visar att antagandet har varit 
felaktigt: Kvantitativ forskning baserar på ett positivistiskt tänkande där man 
genom observation och uppteckning av fakta samt analys av dessa kommer fram 
till en induktiv härledning av generaliseringar (Thurén 1991). Mätinstrumentens 
validitet (=lämplighet av ett mätinstrument avseende frågeställningen) 
(Westermann 2000) och reliabilitet (=pålitlighet av ett mätinstrument) 
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(Westermann 2000) tas hänsyn till genom användning av validerade 
skattningsskalor.  
Metoden valdes för denna studie för att kunna underbygga eller vederlägga 
observationen att patienter med PTSD och exilbakgrund visar otrygga 
anknytningsmönstren med hjälp av statistisk data. Metoden ger möjligheten att 
inkluderar flera personer än i en kvalitativ ansats, vilket betyder att syftet, 
nämligen eventuell kunna dra generella slutsatser om det observerade fenomenet, 
kan uppfyllas.  
Metoden valdes i motsatsen till uteslutande kvalitativ forskning, där individens 
upplevelser och berättelser står i fokus (Kvale & Brinkman 2009). 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Studien har gett några intressanta resultat, som utifrån det låga patienttal kan 
tolkas som tendenser som behöver underbyggas i större material för att kunna 
leda till generaliseringar.  
Till följd av det låga antalet deltagare genomfördes undersökningen helt av 
författaren, vilket ledde till ett allmänt resultat genom observation, nämligen att 
frågorna kring anknytning är förknippade med starka känslomässiga, 
stressrelaterade reaktioner, som ofta är starkare än vid PCL-5-skattningen. Detta 
tolkas som att anknytningen ha en påverkan på upplevelse av stress och det kan 
antas att anknytningen även kan modifiera stressreaktioner enligt det som van der 
Kolk (2005) har framfört. I vilken utsträckning detta påverkas ännu mer av 
patienternas exilstatus är en viktig fråga, som inte har kunnat beröras. Dessutom 
betonar det förhållningssättet enligt Broberg et al hur viktigt och därmed hotfull 
dessa frågor är när vi ser anknytningen ur ett evolutionärt perspektiv, nämligen att 
anknytningen är villkorligt för människans överlevnad (Broberg, Granqvist, 
Ivarsson & Risholm Mothander 2006) 
Alla deltagare uppfyller diagnoskriterier för PTSD enligt PCL-5-skattning 
(American Psychiatric Association 2014), många ligger långt över cut-off-score på 
skalan. Nio av tio deltagare visar dessutom en otrygg anknytningsprofil enligt 
tolkning av individuella anknytningsprofiler. Det visar att patienter med PTSD 
och exilbakgrund inte är lika mycket tryggt anknutna, som referenspopulationen 
även om det handlar om ett litet patientkollektiv. Detta är förenligt med 
observationer av större populationer med psykiskt ohälsa inom psykiatriska 
patientkollektiv, som inte är trygg anknutna och har dessutom en historia av 
psykiskt trauma i anamnesen. (Wennerberg 2010) 
Mer specifikt för tolkningen av skattningen, visar det sig att är det viktigt att tolka 
de individuella anknytningsprofiler och inte bara gå på statistiska utvärderingar. I 
ASQ-manualen hänvisar författarna till ”självövervärdering” (Håkansson & 
Tengström 1996, s. 13) som kan kontrolleras vid utvärdering av svar på tillits-
skalan. Det finns indikator-frågor som visar att en deltagare som övervärdera sig 
själv får höga poäng på tillitsskalan utan att den är trygg anknuten till andra, vilket 
kunde ses i undersökningen då den deltagaren som verkar visa en trygg 
anknytning, visar en hög självövervärdering, varför han inte skattas som trygg 
anknuten. Utöver det ska också alla statistiska medelvärden på delskalorna 
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utvärderas, så att det blir tydligt i utvärderingen om de härrör från extrema svar, 
som ”instämmer fullständigt” och ”helt oense” och som i sig kan vara 
motsägelsefulla och tyder på lågt självvärde, nedvärdering av andra. Det kan 
dessutom enligt Howell (2005) tyda på oförmågan att symbolisera, hantera 
överväldigande känslor på ett mer modifierat sätt hos traumatiserade människor. I 
motsats till det besvaras frågorna i referenspopulationen med mera graderade svar 
som ”lite oense”, ”instämmer lite” osv. (Håkansson & Tengström 1996; Feeney, 
Noller & Hanrahan 1994). Den statistiska utvärderingen med SPSS har kunnat 
visa tendenser för vissa delskalor, framför allt delskalorna som tyder på otrygg-
distanserad anknytning, eftersom starka PTSD-symtom visar för hela gruppen en 
stark korrelation med höga poäng på distansskalan. Detta kan tolkas som att 
PTSD leder till att patienter drar sig tillbaka från samhället, ett samhälle som 
dessutom är ett främmande samhälle för människor i exil, därför att deras bild av 
sig själv och andra i objektrelationer är allvarligt skadad (Ortigo, Westen, DeFife 
& Bradley 2013). Det kan också tyda på att patienter från början är distanserat-
otrygga och inte har förmågan att använda sig av relationella resurser för att 
hantera traumatiska upplevelser, då man har sett att trygg anknytning har läkande 
effekt på PTSD-symtom (Mikulincer, Shaver & Solomon 2015) Utifrån 
anknytningsteorin kan det tolkas som en på lång sikt dysfunktionell 
överlevnadsstrategi, som håller i efter traumat, då patienter ska också anpassa sig 
till ett nytt land. (Mikulincer & Florian 1998) Denna tendens kan påvisas för hela 
gruppen i den negativa korrelationen mellan tillit och PTSD-symtom.  
Mycket intressant är också den signifikanta korrelationen mellan ålder och tillit i 
delgruppen ensamma män, vilket tyder på en möjlighet att mognaden eller läkande 
relationsupplevelser, till exempel en ny trygghetsupplevelse efter krig och tortyr 
kan modifiera anknytningsförmågan över tid trots PTSD-symtombild. 
(Wennerberg 2010) 
Bowlby skriver att människor behöver en trygg plats för att kunna utforska och ta 
till sig världen. (Bowlby 1988) När världen i sig är en hotande plats är människor 
ännu mer beroende av anknytningsrelationer och om dessa har visat sig vara 
hotfulla, kan den upplevelsen av stress och rädsla blir överväldigande. Som 
Bowlby och Ainsworth (Ainswort & Bell 1970) också har kunnat visa 
experimentellt försöka människan anpassa sig till den situationen genom att 
anpassa sitt anknytningsbeteende på den andres beteende. De starka 
korrelationerna mellan distans, sak-orientering och bristande tillit visar 
patienternas strategier att överleva under hotfulla förhållanden.  
Undersökningen visar trots det låga deltagartalet att individer har otrygga 
anknytningsprofiler, jämfört med referenspopulationen som visar en 
genomsnittlig trygg anknytning med låga medelvärden i de fyra otrygga 
delskalorna. Utifrån anknytningsteorin betyder det att deltagarna har sämre 
möjligheter att hantera stress och traumatiska upplevelser än 
referenspopulationen. (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander 2006; 
Howell 2005; Mikulincer, Shaver, Gillath & Nitzberg 2005). Det har också stor 
betydelse för förståelsen och terapin av PTSD, ett tillstånd som kan vara helt 
invalidiserande för individer, deras familjer och kapacitet att arbeta och är mycket 
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svårt att behandla. (Ebert, Loosen, Nurcombe & Beckman 2008). Flera 
undersökningar om PTSD och anknytningsprofilen har gjorts i olika 
patientgrupper som nämns ovan. (Brewin, Andrews & Valentine 2000; Felitti, 
Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Ewards, Koss & Marks 1998; Ogle, Rubin 
& Siegler 2014, Mikulincer & Florian 1998) Gruppen flyktingar och människor 
med exilbakgrund kommer öka i framtiden och behöver vård, psykoterapeutisk 
hjälp och förståelse för att kunna integreras i nya samhällen. (Migrationsverket 
2015, Pahnke 2015) Deras anknytningsprofiler har väldigt lite undersökts 
systematiskt (Santa Maria & Cornille 2007), trots att betydelsen av otrygg 
anknytning för utvecklingen av PTSD har beskrivits.  
Den föreliggande undersökningen bekräftar hypotesen att utöver den 
symtomatiska posttraumatiska reaktionen patienter med exilbakgrund lider av, 
deras anknytningsmönster har drabbats, vilket ytterligare minskar deras förmåga 
att hantera stress. Undersökningen är därmed ett litet steg i förståelsen av 
tillståndet, vilket kan bidra till nya behandlingsstrategier. 
 
8.3 Förslag till fortsatt forskning 
Undersökningen visar intressanta tendenser, men eftersom patienttal är lågt 
värderas studien som en pilotstudie inför en större undersökning på kris- och 
traumamottagningen Göteborg. Inkludering av patienter är planerade från och 
med September 2016. 
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