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TEMA BARN OCH ANKNYTNING
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Anknytningsteori i praktiken

Barn skapar starka band – anknytningsrelationer – till sina föräldrar, vilket märks i hur de
vidmakthåller närhet till och söker skydd och stöd hos dem. Aspekter av föräldrabeteende,
så som lyhördhet mot barns signaler, predicerar också variationer i barns
anknytningskvalitet, som i sin tur är associerade med vissa aspekter av deras vidare
utveckling (till exempel social kompetens). Anknytningsteori har, således, blivit oerhört
populärt, och används i otaliga tillämpade kontexter, så som mödra-barnhälsovård och
socialt arbete. Det skrivs också mycket om teorin i populärvetenskapliga tidskrifter och i
material riktade till småbarnsföräldrar.
 
Tyvärr verkar det finnas utbredda missförstånd om teorin. Detta medför ibland
felanvändning med allvarliga konsekvenser, så som vid utredningar om eventuell
familjehemsplacering. Otrygg, och framförallt desorganiserad anknytning, kan exempelvis
ses som ett tecken på otillräcklig omvårdnad. Det är också vanligt att föräldrar oroar sig för
sina barns anknytningskvalitet, till exempel på grund av svårigheter med amning. Sådan
oro är inte bara irrationell sett till empirisk forskning; den innebär också onödigt lidande för
föräldrarna.
 
Svårigheterna att förstå och tillämpa anknytningsteori väcker frågor. Vetenskapliga svar är
idag knapphändiga, men viktiga för konstruktiv tillämpning. En möjlig, bidragande orsak, är
den terminologi som används för individuella skillnader i anknytningskvalitet. Dessa
gestaltas med kategorier (trygg, otrygg, desorganiserad), vilka är lockande och kan leda till
förenklingar. Referenser till ”otrygghet” och ”desorganisation” frammanar också bilder av
fara och kaos, vilket berör och är svårt att värja sig mot.
 
Det är lätt att glömma att anknytningsrelationer, som arttypiskt fenomen, är oerhört
viktiga oavsett om de betecknas som trygga eller otrygga. Effekterna associerade med
otrygg anknytning bleknar till exempel i jämförelse med att förlora anknytningspersoner.
 
Vi ska som samhälle stötta barns och föräldrars möjlighet att utveckla trygg anknytning. Vi
behöver samtidigt påminna oss att anknytningskvalitet handlar om moderering av
anknytningssystemet, och kräver att barn är anknutna. Individuella skillnader i
anknytningskvalitet kan därför aldrig överskugga betydelsen av anknytningsrelationer i sig.
 
Tommie Forslund, forskare

Månadens intervju: Ingela Clausén Gull

Ingela, du är doktorand vid Avdelningen för personlighets-, social- och
utvecklingspsykologi. Kan du kort beskriva vad din forskning handlar om?
 
Mitt doktorandprojekt fokuserar på hur fysisk miljö och socioekonomisk status i de
områden som barn vistas och växer upp i kan påverka barns utveckling, särskilt i
förskoleåldern.
 
För att undersöka fysisk miljö har vi använt en metod för att objektivt titta på specifika
företeelser i närmiljön, som nedskräpning och underhåll av byggnader, kring förskolor i
drygt 20 postnummerområden i Stockholmstrakten. Metoden innebär att genomföra en så
kallad Systematic Social Observation i Google Street View och eftersom metoden inte
tidigare använts i Sverige, gjorde vi också en anpassning till svenska förhållanden.
 
I postnummerområdena ligger förskolor som i ett tidigare forskningsprojekt genomförde
ett program för att stärka barnens sociala och emotionella förmågor. I två studier kommer
vi att undersöka eventuella skillnader i resultat på tester som deltagande barn gjorde, samt
att titta närmare på om vilket postnummerområde som förskolan ligger i har haft betydelse
för förskolebarnens resultat, dvs. undersöka om kvalitén på den fysiska miljön kring en
förskola kan kopplas till grundläggande kognitiva förmågor, t.ex. exekutiva funktioner.
 
Hur kom det sig att du sökte forskarutbildningen vid Psykologiska institutionen? Ämnet
eller personerna?
 
En kombination skulle jag säga. När en möjlighet att byta bana i livet öppnade sig, började
jag studera fristående kurser i psykologi och tänkte att jag fortsätter så länge jag tycker det
är roligt. Psykologi I, II och III ledde till en Masterexamen, som ledde till en anställning som
forskningsassistent och 2017 fanns en möjlighet att söka till forskarutbildningen. Mina
handledare ville bredda forskningen inom utvecklingspsykologi genom att inkludera studier
av fysisk kontext. Eftersom jag tidigare arbetat med digital geografisk information, tyckte
jag att det var en spännande möjlighet att kombinera mina olika intressen och utbildningar.
 
Hur ser det närmaste året ut, är disputationen inom synhåll?
 
Den första studien var komplex och har därför tagit sin tid att genomföra, men min första
artikel kommer att publiceras inom kort. För kommande studier är data redan insamlat och
de kommer att slutföras under 2023, så det finns en möjlighet att jag disputerar inom det
närmsta året!

Läs mer om Ingela

PSYKOLOGISKA KLINIKEN
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Sök kostnadsfri
psykodynamisk psykoterapi

Vid Psykologiska kliniken erbjuds två
former av psykodynamisk psykoterapi
(PDT) av psykologstudenter under
senare delen av deras utbildning.
 
En av de två psykodynamiska
terapiformerna man nu kan anmäla sig
till är Dynamisk interpersonell terapi
(DIT) som fokuserar på hur
relationsmönster påverkar ångest och
depressionssymtom.
 
Läs mer: www.psychology.su.se/clinic
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Sök kostnadsfri kognitiv
beteendeterapi

Just nu erbjuds KBT-behandling för
exempelvis personer med avgränsade
ångestproblem, sömnbesvär och  lättare
nedstämdhet.
 
Just nu kan man också söka hjälp för
behandling av specifik fobi, för
exempelvis djur och höga höjder.
 
Tipsa gärna någon du känner!
Eller är du själv intresserad?
 
Läs mer: www.psychology.su.se/clinic

Fler kalenderhändelser

KALENDER

1
FEBRUARI

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Mattias
Forsgren

Doktorand Mattias Forsgren, Uppsala Universitet, talar om
"Probability learning from experience: moving beyond the
debate between associative learning and hypothesis testing".
Tid: 14:00–15:00
Plats: Seminarierum Jordgubbe, Albano
Läs mer

8
FEBRUARI

Allmänna seminarieserien i psykologi, med
Katarina Howner

Docent Katarina Howner, Karolinska Institutet, talar om
"Psykopati – utan skuld och skam".
Tid: 14:30–15:00
Plats: Seminarierum Jordgubbe, Albano
Läs mer

15
FEBRUARI

Allmänna seminarieserien i psykologi, med Lisa-
Marie Larisch

Doktorand Lisa-Marie Larisch, GIH, talar om "Workplace-
delivered interventions for improving movement behavior and
mental health: Results from a large cluster RCT among office
workers".
Tid: 14:00–15:00
Plats: Seminarierum Tranbär, Albano
Läs mer

17
FEBRUARI

Halvtidsseminarium i psykologi, med Raver
Gültekin

Doktorand Raver Gültekin, Psykologiska institutionen, talar
om och diskuterar sitt avhandlingsarbete med titeln "Ethical
discrimination in the legal context: The role of eyewitnesses’
native language for accuracy and suggestibility in investigative
interviews" i ett så kallat halvtidsseminarium.
Tid: 15:00–17:00
Plats: Seminarierum Tranbär, Albano
Läs mer

24
FEBRUARI

Extraseminarium i psykologi, med Ola Svenson

Professor Ola Svenson, vid Psykologiska institutionen, talar om
"Social distancing, perceived SAR-Cov-2 virus exposure and
perceived infection risk".
Tid: 14:00–15:00
Plats: Seminarierum Jordgubbe, Albano, samt online via Zoom
Läs mer

Stressforskningsdagen 2023

Stressforskningsdagen återkommer efter ett par års uppehåll under pandemin.
Boka gärna in den 18 april redan nu. Program och annan information kommer i nästa
nummer av Nyhetsbrevet runt månadsskiftet februari/mars.
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Vad utmärker ett bra hem?

”Hem ljuva hem” är bara ett av alla exempel på hur hemmet figurerar på väggbonader.
Men vad utmärker ett bra hem? Och vad utmärker ett bra bostadsområde? Utöver hemmet
är arbetsplatsen den plats där vi spenderar mest tid – men kan arbetsplatsens läge
påverka hälsan? Hur lång är den perfekta pendlingssträckan?
 
Dessa frågor står i centrum för avsnitt 20 som gästas av Jaana Halonen, forskare
vid Stressforskningsinstitutet, SU, och Helsingfors universitet, Finland.
 
Musik: Mats Lekander. Piano: Fredrik Ullén
 
Lyssna på avsnitt 20 på SoundCloud

FORSKNING PÅGÅR

Foto: Pixabay

Socialsekreterare tolkar anknytningsmönster fel

Den populära anknytningsteorin har fått stor spridning utanför forskarvärlden. En
studie från Psykologiska institutionen tyder på att teorin ofta tolkas felaktigt av
socialsekreterare som utreder om barn far illa och behöver placeras utanför hemmet.
 
Det är tidskriften Forskning & framsteg som tar upp studien i sin utgåva 2023/1. Som
prenumerant kan du läsa artikeln på deras sajt, eller så kan du låna den på ditt bibliotek.
 
Eller gå direkt på originalartikeln i den vetenskapliga tidskriften Attachment & Human
Development. Den är på engelska men "open access", så alla som vill, har fri tillgång till den.
Klicka bara på doi-länken i referensen nedan.
 
Hammarlund, M., Granqvist, P., Elfvik, S., Andram, C., & Forslund, T. (2022). Concepts travel
faster than thought: an empirical study of the use of attachment classifications in child
protection investigations. Attachment & Human Development, 24(6), 712–731. DOI:
10.1080/14616734.2022.2087699 

Forskningsprojekt om barn och anknytning

Här tipsar vi om några forskningsprojekt med anknytning till månadens tema.
  
Anknytning hos mödrar med intellektuell funktionsnedsättning eller ADHD –
projektansvarig Pehr Granqvist
 
CIVung - undersökningar av ungdomars pragmatiska utveckling med beteendemått och
hjärnavbildning – projektansvarig Julia Uddén
 
Jämlikhet i sömn hos föräldrar med småbarn – projektansvarig Tina Sundelin
 
Neurala mekanismer vid social reglering av rädsla hos barn och tonåringar – projektansvarig
Armita Golkar
 
Social och känslomässig kompetens och familjens välmående när barn blir tonåringar –
projektansvarig Laura Ferrer Wreder

Hitta fler projekt i Foskningskatalogen

Nya forskningsanslag

Stephan Hau har beviljats 4,5 MSEK från
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond för ett nytt forskningsprojekt
med titeln Låt oss prata om icke-verbal
kommunikation: Undersökning av interpersonell
psykoterapeutisk interaktion och dess effekt på
behandlingsresultat med hjälp av AI och
tidsserieanalyser.
 
Läs mer om projektet

Professor Stephan Hau

Sömnforskningsanslag från
Region Stockholm

John Axelsson har beviljats 1,9 MSEK
från Region Stockholm för ett
forskningsprojekt med titeln Predicting
how sleep, behavioural, and circadian
factors contribute to variations in
psychiatric symptoms.
 
Läs mer om Sömnlabbet 
 

Research Pair-projekt med
anslag från Digital Futures

Robert Johansson har tillsammans med
en forskare på KTH, Simon
Alexanderson, erhållit 1 MSEK vardera
från Digital Futures för ett projekt med
titeln Artificial Actors: Directable digital
humans based on psychological models of
relational reasoning.
 
Läs mer om projektet
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Månadens publikationer – Barn och anknytning

I det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapliga publikationer som
våra forskare producerar varje år. Denna månad tipsar vi om några publikationer om
anknytning och barn.
 
Andersson Konke, L. et al. (2022). How Does Temperament in Toddlers at Elevated
Likelihood for Autism Relate to Symptoms of Autism and ADHD at Three Years of Age?
Journal of autism and developmental disorders, 52, 995-1006. DOI: 10.1007/s10803-021-
05001-z 
 
Clausén Gull, I. (2022). Neighborhood conditions in a Swedish context: Reliability and
validity of virtual systematic social observation with Google Street View. I: EARLI SIG15
Conference. A village to teach a child: The influence of contextual factors on learning and
development: Book of Abstracts, s. 96-97. Läs mer i DiVA.
 
Fawcett, C. (2022). Kids attend to saliva sharing to infer social relationships. Science, 375,
260–261. DOI: 10.1126/science.abn5157
 
Forslund, T. et al. (2022). Attachment goes to court: child protection and custody issues.
Attachment & Human Development, 24(1), 1–52. DOI: 10.1080/14616734.2020.1840762
 
Frick, A. et al. (2022). Development of multitasking abilities in middle childhood. Learning
and instruction, 77: 101540. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2021.101540
 
Melin, J. et al. (2022). Clinical practitioners' experiences of psychological treatment for
autistic children and adolescents with school attendance problems: a qualitative study. BMC
Psychiatry, 22(1), 220. DOI: 10.1186/s12888-022-03861-y
 
Njardvik, U. et al. (2022). The Effects of Emotion Regulation Treatment on Disruptive
Behavior Problems in Children: A Randomized Controlled Trial. Research on child and
adolescent psychopathology, 50(7), 895–905. DOI: 10.1007/s10802-022-00903-7 
 
Oleszkiewicz, A. et al. (2022). Hedonic perception of odors in children aged 5–8 years is
similar across 18 countries: Preliminary data. International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology, 157: 111129. DOI: 10.1016/j.ijporl.2022.111129 
 
Thomas, S. (2022). Children's Social Emotional Competence: Advances in assessment and
practice. Doktorsavhandling vid Stockholms universitet. Läs mer i DiVA. 
 
von Below, C. (2022). Anknytning i relationer: förstå och förändra dina mönster. Natur och
Kultur. Läs mer i DiVA.
 
Hitta fler publikationer från 2022/2023 i DiVA

Annual Report 2022

Psykologiska institutionens forskare har under 2022 publicerat 326 alster varav 286 är
artiklar i vetenskapliga tidskrifter, enligt publikationsdatabasen DiVA den 31 januari.
Ytterligare ett par artiklar har alltså tillkommit sedan tabellen ovan togs fram.
 
Med tanke på att nästan 50 av alla artiklarna 2022 fortfarande är "in press", det vill säga
endast är publicerade online utan att ha tilldelats en tidskriftsvolym och fått artikel- eller
sidnummer, så är det en mindre nedgång jämfört med föregående år. Med det sagt så står vi
oss fortfarande starka, med 18% av fakultetens hela produktion 2022. Och så är ju inte
kvantitet allt. Till exempel fick ju Christine Fawcett in en egen artikel i självaste Science i
höstas, se listan med Månadens publikationer ovan.
 
Sök i Annual Report 2022

Äldre personer sökes till studie
om sömn, humör och prestation

Vi söker just nu personer i åldern 55–75 år till
en studie om sömn, humör och prestation
hos unga och äldre vuxna! Som deltagare
kommer du under 3 veckors tid svara på
frågor ett antal gånger per dag via en
mobilapplikation.
 
Är du i rätt ålder, vid god hälsa, boende i
Stockholmsområdet och har en smartphone?
Då kan du vara aktuell som deltagare för
studien. Ekonomisk ersättning utgår för din
medverkan.
 
Anmäl dig på
https://survey.su.se/Survey/46973
 
Läs mer om forskningsprojektet Sömn i
vardagen

Foto: SHVETS production från Pexels

Foto: Karolina Grabowska från Pexels

ASMR – sinnliga ljud som får hjärnan att jubla

Internetfenomenet ASMR har exploderat på Youtube. Men varför får en del behagliga
kittlingar eller rysningar – det som ibland kallas ”hjärnorgasm” – av videoklippen med
viskande röster och prasslande ljud? Håkan Fischer är en av forskarna som försöker förklara
fenomenet i en artikel på forskning.se.
 
Forskning har visat att när vi triggas av något är det inte själva belöningen som triggar oss
mest, utan vår förväntan på belöning.
 
– Alltså mer dagen före julafton än själva julafton, säger Håkan Fischer i artikeln.

Läs artikeln på forskning.se

Månadens video: Fem frågor om Social jetlag

Den 10 november disputerade Johanna Garefelt på sin avhandling Work and sleep – what’s
stress got to do with it? Ett av nyckelorden i avhandlingen är "Social jetlag". Hör Johanna själv
berätta om begreppet och sin forskning i videon ”Fem frågor om Social jetlag".

Läs mer och titta på videon

UPPDRAGSUTBILDNING

Foto: Jens Olof Lasthein

Forskningsmetodik för
kliniska psykologer

Denna specialistkurs anordnas som
uppdragsutbildning. Kursen vänder
sig till legitimerade psykologer
och motsvarar 1 delkurs
inom specialistordningen för psykologer.
 
Kursen startar i mars 2023,
sista ansökningsdag 10 februari 2023.
 
Läs mer
 
 

Foto: Gerd Altmann från Pixabay

Emotional Awareness and
Expression Therapy

Specialistkurs i Emotional Awareness
and Expression Therapy för kroniskt
kroppsliga symtom, anordnas som
uppdragsutbildning. Kursen vänder sig
till legitimerad hälsovårdspersonal och
motsvarar 1 delkurs inom
specialistordningen för psykologer.
 
Nästa kursomgång ges i maj 2023 – 8/5,
9/5, 15/5 och 16/5, kl. 9–16 alla dagar.
 
Läs mer

Boka en föreläsning

Vi erbjuder även uppdragsutbildning i form av enstaka föreläsningar. Vi har listat ett
antal ämnen som någon av våra professorer kan tala om, men kom gärna med egna förslag
som passar för din arbetsgrupp eller organisation.
 
Läs mer och boka en föreläsning

INTERNATIONELLT

Många vill läsa Internationellt
masterprogram i psykologi

Den internationella ansökningsomgången
stängde den 16 januari och då hade 577
personer sökt till vårt Internationella
masterprogram i psykologi. Utbildningen har
ca 40 platser.
 
Programmet kan även sökas nationellt. Den
ansökningsomgången öppnar den 15 mars,
med 17 april som sista ansökningsdag.
 
Läs mer om Internationellt masterprogram i
psykologi

Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Rollspel är ofta en hjälpsam del i all klinisk utbildning, som här där en deltagande psykolog får rollspela sin
egen patient med tvångssyndrom och Jan agerar terapeut. Foto: Farah Imenighen.

Samarbete ger KBT-utbildning i Algeriet

Universitetslektor Jan Bergström arbetar tillsammans med franska kollegor med den första
KBT-utbildningen för yrkesverksamma psykologer och psykiatrer i Algeriet. Utbildningen
startade 2012 och i november var han på plats under två veckor för den femte omgången av
utbildningen.

Läs hela intervjun

Psychologists are increasingly being called on ... Från videon på YouTube.

Vilken roll har psykologer i våra dagars samhälle?

Svårt att hitta just din roll som psykolog i världen? American Psychological Association, APA,
har satt ihop en kort video, i mycket högt tempo och på engelska, om vilka trender som
gäller 2023. Det blir till exempel allt vanligare att psykologer tillfrågas för att hjälpa till att
lösa samhällets största utmaningar. Men det slutar inte där ...

Titta på videon på YouTube

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en snabb sammanfattning om vad som är
på gång vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det går ut varje månad
under terminstid till alla anställda på institutionen samt till externa personer
som prenumererar på nyhetsbrevet.
 
Följ oss på LinkedIn
 
Följ Stressforskning SU på Twitter
 
Ansvarig utgivare: Fredrik Jönsson, prefekt
 
Redaktion: Daniela Brandel, Henrik Dunér, Christian Portin och Philip Stenström. Har du
frågor eller tips når du oss på: kommunikation@psychology.su.se

Klicka här om du vill avregistrera dig från
nyhetsbrevet

SOCIALA MEDIER
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