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Sammanfattning  
Forskning har visat att det finns ett samband mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden där 
personer med otrygg anknytning oftare använder sig av destruktiva konfliktbeteenden (Dijkstra, Barelds, 
Ronner, & Nauta, 2017; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011). Studiens syfte var dels att 
undersöka om samma individ använde sig av samma konfliktbeteende i en konflikt med en nuvarande 
och tidigare partner, samt dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och 
konfliktbeteenden mot både tidigare och nuvarande partner. Deltagarna (N = 48) besvarade ett 
webbaserat frågeformulär som behandlade generella frågor om deltagaren, konfliktbeteende mot 
tidigare respektive nuvarande partner, skattning av tidigare respektive nuvarande partners 
konfliktbeteende samt anknytning till tidigare respektive nuvarande partner. Resultaten visade ett starkt 
stöd för att kritik som konfliktbeteende användes likvärdigt mot tidigare och nuvarande partner, medan 
stödet var svagare för konfliktbeteendena förakt, försvar och undandragande. Otrygg undvikande 
anknytning var en prediktor för undandragande konfliktbeteende mot nuvarande partner, medan även 
otrygg ambivalent anknytning var en prediktor mot tidigare partner. Mot nuvarande partner var otrygg 
ambivalent anknytning en prediktor för konfliktbeteendena kritik, förakt och försvar. Mot tidigare partner 
var även otrygg undvikande anknytning en prediktor för förakt och försvar. Studiens tillämpning och 
betydelse för framtida forskning diskuteras.   
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Abstract 
Research has shown that there is a connection between attachment patterns and conflict 
behaviors, where people with insecure attachment often use destructive conflict behaviors 
(Dijkstra, Barelds, Ronner, & Nauta, 2017; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011). 
The purpose of the study was to investigate if the same person used the same conflict behaviors 
if the conflict was with a past or present partner, and to investigate whether there was a 
connection between attachment patterns and conflict behaviors towards both past and present 
partners. Participants (N = 48) answered a web-based questionnaire that addressed general 
questions about participants, conflict behavior towards past and present partners, estimation of 
past and present partners' conflict behavior, and attachment to past and present partners, 
respectively. The results showed strong support for criticism being equally used to past and 
present partners, but weaker support for contempt, defense and stonewalling. Avoidant 
attachment was a predictor of stonewalling towards both past and present partners, with 
ambivalent attachment as an additional predictor for past partners. Towards present partners, 
ambivalent attachment was a predictor of criticism, contempt and defense; towards past partner 
avoidant attachment was also a predictor of contempt and defense. The study’s application and 
significance for future research are discussed. 
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Destruktiva konfliktbeteenden och otrygg anknytning. 
En studie om beteenden mot tidigare och nuvarande partner 

 
Konflikter ökar kunskapen om den andra personens emotionella värld, vilket har en positiv 
inverkan på relationen. Eftersom konflikter alltid förekommer är det viktigt att lära sig hantera 
dem, speciellt då alla konflikter inte är möjliga att lösa (Gottman & Gottman, 2017). Vidare 
bygger inte en relations framgång på avsaknaden av konflikter utan på individernas förmåga 
att acceptera varandras olikheter och sakta ner eskalerande konflikter för att reparera 
missförstånd och hålla argumentationer under kontrollerade former (Walsh, 2016). Konflikter 
kan fortsätta förekomma även efter att ett par har separerat, speciellt om de har gemensamma 
barn. Det är inte ovanligt att nya kärlekspartners kommer in i bilden, vilket resulterar i att den 
separerade föräldern måste visa hänsyn till både nuvarande och tidigare partner. Konflikter 
förekommer mer sannolikt när styvföräldrar, barn och tidigare partners ska komma överens 
(Pasley & Garneau, 2016), med risk för psykisk ohälsa hos samtliga (Keating, Sharry, 
Murphy, Rooney, & Carr, 2015; Walsh, 2016).  

Mikulincer och Shaver (2007) har spenderat många år med att forska kring anknytning 
och konflikthantering i parrelationer. Genom att även sammanställa andras forskning har de 
kommit fram till att otryggt anknutna använder mer destruktiva konfliktbeteenden och har 
generellt svårare att hantera interpersonella konflikter. De visar sällan empati och affektion 
under konflikter och är mindre benägna att kompromissa sig fram till lösningar. Konflikter 
kan uppfattas som ett hot mot stöd och trygghet, vilket ökar rädslan för att bli övergiven. 
Konsekvensen blir att individen visar intensivare negativa emotioner och därmed misslyckas 
med att förstå vad partnern försöker säga, samt se partnerns perspektiv. Konflikter kan även 
tonas ner för att minimera vikten av partners klagomål samt distansera sig emotionellt eller 
kognitivt från konflikten.  

Studiens syfte var dels att undersöka om samma individ använde sig av samma 
konfliktbeteende i en konflikt med en nuvarande och tidigare partner, samt dels att undersöka 
sambandet mellan anknytningsmönster och konfliktbeteende mot både tidigare och nuvarande 
partner. För att uppnå syftet besvarade separerade föräldrar, som var sammanboende i en ny 
parrelation, frågeformulär kring konfliktbeteenden och anknytningsmönster. Förhoppningen 
var att, genom studien, öka kunskapen kring konflikthantering mellan personer som tidigare 
har levt eller lever i en parrelation, då konflikter är både oundvikliga och viktiga för 
relationer.  

Konfliktbeteenden delas in i konstruktiva och destruktiva beteenden, där de konstruktiva 
ökar relationsnöjdheten medan de destruktiva kan leda till att relationen avslutas (Gottman & 
Silver, 2018). I en relation är det möjligt att parterna använder sig av olika konfliktbeteenden, 
där en del kombinationer av beteenden är mer förödande än andra. Genom att observera par 
och separerade har Gottman (1993) med kollegor kommit fram till att det finns en typ av 
konfliktbeteenden som är så destruktiva att de riskerar att leda till att ett par separerar. De 
kallas för the four horsemen of the Apocalypse och består av de fyra konfliktbeteendena kritik 
(criticism), försvar (defensiveness), förakt (contempt) och undandragande (stonewalling). 
 

• Kritik är en form av klagomål där den andra partens personlighet eller karaktär 
attackeras istället för själva beteendet. Meningar som innehåller orden ”Du gör 
aldrig” eller ”Du gör alltid” används frekvent.  
 

• Försvar innebär att den andra partens handlingar besvaras med förnekande av eget 
ansvar och ifrånskyllning.  
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• Förakt har som mål att orsaka den andra parten psykisk smärta genom att visa avsky, 
ofta genom att säga nedvärderande saker eller visa förakt genom kroppsspråk. Förakt 
anses vara det mest destruktiva konfliktbeteendet.  
 

• Undandragande innebär ett ignorerande av den andra parten antingen fysiskt eller 
psykiskt genom att till exempel dra sig undan eller inte besvara tilltal. Ett beteende 
som mer frekvent används av män.  

 
Enligt Gottman (1993) är kritik det första steget av de fyra konfliktbeteendena och huruvida 
nivåerna av övriga konfliktbeteenden ökar beror på om kritik från den ena parten medför att 
den andra parten går in i försvar, vilket kan leda till förakt och avslutas med undandragande. 
Enligt Gottman är det inte närvaron av destruktiva konfliktbeteenden som orsakar skilsmässa 
utan med vilken frekvens de används. Samtliga konfliktbeteenden förekommer i alla 
parrelationer till olika grad, med undantag för förakt som enbart används av par med låg 
relationsnöjdhet (Gottman & Silver, 2018; Holman & Jarvis, 2003).  
 Destruktiva interaktionsmönster är förödande i en parrelation, men kan rimligtvis även 
skapa långvariga konflikter och problem hos separerade par som behöver komma överens 
kring gemensamma barn. Laborativa observationer av par visar att det primära inte är vad 
konflikten handlar om, utan vilka konfliktbeteenden som används (Driver, Tabares, Shapiro, 
& Gottman, 2016). Båda parter i en relation använder inte nödvändigtvis samma 
konfliktbeteenden och ungefär en tredjedel upplever att deras konfliktbeteende inte matchar 
den andra partens (Busby & Holman, 2009). Olika konfliktbeteenden kan medföra att man på 
individnivå upplever sig missförstådd (Gottman & Silver, 2018), samt att man har sämre 
kommunikation och minskad relationsnöjdhet (Busby & Holman, 2009). Sämre 
kommunikation och minskad relationsnöjdhet förekommer även om båda har samma 
konfliktbeteenden, men använder sig av destruktiva konfliktbeteenden (Holman & Jarvis, 
2003). Påverkan av användandet av konfliktbeteenden skiljer sig åt mellan könen där 
kvinnors konfliktbeteende påverkar männens relationskvalitet, men något motsatt samband 
har inte påträffats (Hee, Sandberg, Yorgason, & Miller, 2019).   

Anknytningsteorin har sitt ursprung i förståelsen kring anknytningen mellan mamma och 
spädbarn, men har de senaste decennierna utökats till att undersöka anknytningsmönster i 
andra nära relationer (Ainsworth, 1989). Bowlby (2010) har beskrivit att individen genom 
tidiga upplevelser av nära relationer till omvårdnadspersoner skapar en inre arbetsmodell som 
blir grunden för affektion, kognition och beteenden i framtida relationer. De inre 
arbetsmodellerna har sitt uttryck i tre olika anknytningsmönster, trygg anknytning, otrygg 
ambivalent anknytning och otrygg undvikande anknytning.  
 

• Trygg anknytning innebär att individen är självständig och bekväm med intimitet.  
 

• Otrygg ambivalent anknytning innebär att individen har ett stort behov av intimitet 
och en stor rädsla för att bli övergiven av sin anknytningsperson, oavsett om det är en 
omvårdnadsperson eller en partner.  
 

• Otrygg undvikande anknytning innebär att individen tar avstånd från att visa 
emotioner och är självförsörjande till följd av att den inte förväntar sig att få hjälp och 
stöd vid behov. 

 
Vidare har individer med någon form av otrygg anknytning dysfunktionella tankar och 
känslor om sig själv och andra, vilket påverkar parrelationer (Bowlby, 2010; Ravitz, 
Maunder, Hunter, Sthankiya, & Lancee, 2010). En individ har få anknytningsrelationer under 
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en livstid genom omvårdnadspersoner och kärlekspartners. Vidare är anknytningsbeteendet en 
kvarstående egenskap som ofta är oförändrad och självförsörjande och därmed inte 
situationsbunden. Det blir snarare en del av personligheten (Bowlby, 2010). Arbetsmodellerna 
kan uppdateras genom nya anknytningsrelevanta erfarenheter som skilsmässa, att få barn, gå i 
terapi eller förlust av en anknytningsperson (Mikulincer & Shaver, 2007). 
 Även om termerna för konfliktbeteenden skiljer sig åt mellan studier är resultaten ändå 
samstämmiga i att det finns ett samband mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden 
(Bonache, Gonzalez-Mendez, & Krahé, 2016; Dijkstra, Barelds, Ronner, & Nauta, 2017; 
Feeney & Karantzas, 2017; Hee et al., 2019; MacDonald, Wood, & Fabrigar, 2019; Overall, 
Fletcher, Simpson, & Fillo, 2015; Overall, Simpson, & Struthers, 2013; Rackham, Larson, 
Willoughby, Sandberg, & Shafer, 2017; Simpson, Rholes, & Phillips, 1996). Allvarliga 
konflikter aktiverar anknytningssystemet, vilket medför att hanteringen av konflikter påverkas 
av hur möjligheten till stöd och hjälp upplevs (Feeney & Karantzas, 2017).  
 Individer med någon form av otrygg anknytning använder sig mer sannolikt av 
destruktiva konfliktbeteenden (McNelis & Sergin, 2019), där otryggt ambivalenta 
kännetecknas av en rädsla för att bli övergivna. De tenderar att använda ett konfliktbeteende 
som ökar risken för att det sker genom att bland annat vara efterhängsamma (Dijkstra et al., 
2017; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011). De tenderar även att överdriva 
känslan av att ha blivit sårade för att skapa skuldkänslor hos partnern, vilket ökar den egna 
tillfredställelsen i relationen medan partnerns minskar (Overall, Girme, Lemay, & Hammond, 
2014) Beteendet går i linje med konfliktbeteendet kritik vilken kännetecknas av klagomål på 
den andra parten i form av påståenden som ”Du gör aldrig” eller ”Du gör alltid” (Gottman, 
1993). Individer med hög nivå av otrygg ambivalent anknytning påverkas även mer än andra 
av ilska från partnern och alternerar sin respons beroende på situationen. Är konflikten starkt 
hotande mot relationens existens uppvisar individen ett undergivet konfliktbeteende, medan 
om det är mindre hotande uppvisas ett dominerande beteende (MacDonald et al., 2019).  
 Individer med otrygg ambivalent och trygg anknytning använder sig oftare av kritik, 
förakt och försvar (Fowler & Dillow, 2011), medan individer med otrygg undvikande 
anknytning oftare använder ett undandragande konfliktbeteende (Bonache et al., 2016; Feeney 
& Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011; MacDonald et al., 2019).  
 Då individens anknytningsmönster skapar inre arbetsmodeller som följer med i framtida 
relationer (Bowlby, 2010) och konfliktbeteenden är kopplade till anknytningsmönster (Fowler 
& Dillow, 2011; MacDonald et al., 2019) är det möjligt att konfliktbeteenden följer med till 
nya relationer och att en individ således använder sig av samma beteenden vid konflikter med 
olika personer. Detta möjliga mönster av samband har till viss del styrkts av Gonzalez-
Mendez, Rojas-Solís och Ramírez-Santana (2018), vilka har visat att i de fall våld i nära 
relation har förekommit i två efterföljande parrelationer används samma konfliktbeteende, 
oavsett om individen har varit förövare eller offer. Samma beteendemönster finns även i 
relationer där inget våld har förekommit. I de fall en ny relation inleds och våld förekommer 
uppvisas en förändring i konfliktbeteende, där offret visar minskad problemlösningsförmåga. 
Våld i nära relation är en speciell form av relation att befinna sig i, men resultaten visar att det 
i exceptionella fall är möjligt för en individ att ändra sitt beteendemönster vid konflikter om 
situationen kräver det, och att det i huvudsak förefaller vara samma konfliktbeteende som 
används i efterkommande relationer.  
 Vid eftersökning av tidigare forskning har ingen forskning funnits som har undersökt 
huruvida en individ använder samma konfliktbeteenden i olika relationer under samma 
tidsperiod. Användandet av konfliktbeteenden i olika pågående relationer kommer att 
undersökas med följande hypotes: 
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H1: Nivåerna för självrapporterat användande av kritik, förakt, försvar och 
undandragande mot tidigare och nuvarande partner var likvärdiga för respektive 
konfliktbeteende.  
 
Relationen till ett syskon är ofta en av de längsta relationerna en individ har, samtidigt 

som det också är en av de viktigaste relationerna i och med att barn genom syskon tränar 
sociala färdigheter och lär sig hantera emotioner. De konfliktbeteenden som används mellan 
syskon i tonåren är likvärdiga med dem som senare används i romantiska relationer (Shalash, 
Wood, & Parker, 2013). Även föräldrars sätt att hantera konflikter formar individens eget sätt 
att hantera konflikter som vuxen. Destruktiva undandragande konfliktbeteenden av 
föräldrarna under barndomen predicerar eget användande av samma destruktiva beteenden vid 
konflikter, speciellt om båda föräldrarna använder sig av undandragande konfliktbeteende 
(Rackham et al., 2017). Det finns därmed ett samband mellan uppfattat konfliktbeteende av 
andra under barndomen och eget användande av samma beteende som vuxen.  

Även partnerns konfliktbeteende påverkar det egna konfliktbeteendet. Individer med 
otrygg undvikande anknytning reagerar på konflikter med ilska och undandragande, där en 
konstruktiv kommunikation från partnern minskar känslan av ilska och undandragande 
konfliktbeteende (Overall et al., 2013). Otrygg undvikande anknytning medför även att 
intensiteten av partnerns negativa emotioner överskattas, där negativ perception medför att 
användandet av skadliga beteenden kopplade till otrygg anknytning som fientlighet och 
försvar ökar. Beteendemönstret hittas dock inte bland individer med otrygg ambivalent 
anknytning (Overall et al., 2015). En partner som uppfattas ha en trygg anknytning kan öka 
självregleringsförmågan vid konflikter (Rackham et al., 2017).  

Resultaten visar att individens anknytningsmönster påverkar konflikthanteringen och att 
det är möjligt för en partner att påverka beteendet hos den andra partnern. I ljuset av tidigare 
forskningsresultat kring anknytningsmönster och konfliktbeteenden undersöktes förekomsten 
av destruktiva konfliktbeteenden och otrygga anknytningsmönster med följande hypoteser: 
 

H2: Individer som rapporterar att de använder undandragande konfliktbeteende, 
rapporterar en otrygg undvikande anknytning mot både tidigare och nuvarande partner.  
 
H3: Individer som rapporterar att de använder kritik, förakt och försvar, rapporterar en 
otrygg ambivalent anknytning mot både tidigare och nuvarande partner.  
 
Syftet med studien var dels att undersöka om samma individ använde sig av samma 

konfliktbeteenden beroende på om det handlade om en konflikt med en nuvarande eller 
tidigare partner, samt dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och 
konfliktbeteende där undandragande konfliktbeteende användes mer av dem med otrygg 
undvikande anknytning, medan kritik, förakt och försvar användes mer av dem med otrygg 
ambivalent anknytning. 
 

Metod 
 

Deltagare 
 För att delta i studien behövde två kriterier uppfyllas. (1) Personen hade ett omyndigt 
barn från en tidigare relation och (2) personen var sammanboende i en ny parrelation. 
Femtiosex personer anmälde sitt intresse att delta i studien, åtta av dem exkluderades på 
grund av att samtliga kriterier för deltagandet inte uppfylldes. Totalt slutförde 48 personer 
samtliga formulär (ålder M = 34.13, SD = 5.86; kvinnor 91.70 %). Demografisk beskrivning 
av deltagarna presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1  
Demografisk beskrivning av deltagarna, M(SD) om inget annat anges 

 Tidigare relation 
(N = 48) 

Nuvarande relation 
(N = 48) 

Längd på relation i år  8.24 (3.89) 4.32 (3.01) 
Relationsform (%)   
   Gift  39.60 22.90 
   Sambo 56.20 72.90 
   Annat  4.20 4.20 
Antal barn 2  3  
Barnens ålder i år 3.12 (2.50) 8.32 (3.55) 
Hushållets konstellation (%)   
   Jag har barn sen innan, inga gemensamma barn - 20.80 
   Båda har barn sen innan, inga gemensamma barn - 37.50 
   Jag har barn sen innan, samt gemensamma barn - 35.40 
   Båda har barn sen innan, samt gemensamma barn 2.10 6.30 
   Ingen hade barn sen innan, samt gemensamma 81.30 - 
   En hade barn sen innan, samt gemensamma barn 16.70 - 
Har sökt hjälp för konflikter (%)   
    Ja 52.10 10.40 

 
Mätinstrument 

Samtliga deltagare fick fylla i ett demografiskt frågeformulär, fyra versioner av 
Gottman four horsemen attachment Fowler Dillow subscales (FHFDS; Fowler & Dillow, 
2011) samt två versioner av Adult Attachment Questionnaire (AAQ; Simpson et al., 1996). 
Utöver frågeformulären fick deltagarna ta del av informerat samtycke samt 
bakgrundsinformation kring undersökningen. Formulären fylldes i genom en internetplattform 
och deltagaren kunde när som helst avbryta besvarandet och lämna studien.  

 
Demografiskt frågeformulär. För att få en bild av deltagargruppen ställdes elva 

demografiska bakgrundsfrågor om ålder, kön samt relationsspecifika frågor kring barnens 
ålder i tidigare/nuvarande relation, längd på tidigare/nuvarande relation, relationsstatus i 
tidigare/nuvarande relation, om deltagaren sökt hjälp angående konflikter i tidigare/nuvarande 
relation samt hushållets konstellation både med tidigare och nuvarande partner. 
 
 Gottman four horsemen attachment Fowler Dillow subscales. Deltagarens 
konfliktbeteende mot nuvarande respektive tidigare partner undersöktes genom 
självrapporteringsformuläret FHFDS (Fowler & Dillow, 2011). Då frågorna i formuläret var 
inriktade mot en specifik person besvarades formuläret fyra gånger ur fyra olika perspektiv. 
En gång riktat mot deltagarens konfliktbeteende i relation till nuvarande partnern samt en 
gång riktat mot den tidigare partnern. Frågorna riktades även mot att deltagaren skattade 
nuvarande respektive tidigare partnerns konfliktbeteende. Formuläret bestod av 30 items som 
besvarades genom en 5-gradig Likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), där 
samtliga konfliktbeteenden undersöktes genom varsin delskala. Kritik undersöktes med sju 
items med frågor som ”När min partner och jag är oense är det viktigt för mig att förklara att 
det är hans/hennes fel” och förakt med åtta items med frågor som ”När jag blir upprörd på 
min partner är det svårt för mig att komma på bra saker med min partner”. Försvar med sju 
items med frågor som “Ibland tycker jag att min partner klagar på mig i onödan” och 
undandragande med åtta items med frågor som ”När min partner klagar vill jag bara ta mig 
ur situationen”. Höga poäng på respektive delskala indikerade en stark tendens till att 
använda det specifika beteendet.  



Anknytning och konfliktbeteenden 

 

9 

FHFDS utgår från Gottmans (1993) publicerade självtest om konflikthantering som 
bygger på observationer av par i konflikt, med några adderade items för att reflektera 
deltagarens eget beteende. Instrumentet har god validitet och tester visar även att det har hög 
reliabilitet (undandragande α = .82, förakt α = .88, försvar α = .82, kritik α = .83; Fowler & 
Dillow, 2011). Användandet av mätinstrumentet har godkänts av Fowler.  

 
Adult Attachment Questionnaire. Deltagarens anknytning till sin nuvarande 

respektive tidigare partner undersöktes genom självrapproteringsformuläret AAQ (Simpson et 
al., 1996). Då frågorna var formulerade kring parrelationer generellt, omformulerades 
frågorna för att i ett formulär utgå från relationen till den nuvarande partner och ett annat från 
relationen till den tidigare partnern.  

Formuläret bestod av 17 items som besvarades med en 7-gradig Likertskala från 1 
(stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt), där otrygg undvikande anknytning mättes genom en 
delskala med åtta items med frågor som ”Jag tycker att det är svårt att fullt ut lita på min 
partner”. Otrygg ambivalent anknytning mättes genom en delskala med nio items och frågor 
som ”Jag oroar mig sällan för att bli övergiven av min partner”. Höga poäng på respektive 
delskala indikerade otrygg undvikande respektive otrygg ambivalent anknytning. Låga poäng 
på båda skalorna indikerade trygg anknytning.  

AAQ utgår från Adult Attachment Styles (Hazan & Shaver, 1987) som genom tre 
beskrivningar, en för varje anknytningsmönster trygg, otrygg undvikande och otrygg 
ambivalent, låter deltagaren välja vilket alternativ som bäst stämmer in på deltagaren. De tre 
beskrivningarna består var och en av fem påståenden som i AAQ har delats upp i 17 items. 
Båda formulären har god reliabilitet, medan AAQ har högre validitet (trygg α = .51, otrygg 
undvikande α = .79, otrygg ambivalent α = .59; Ravitz et al., 2010).  
 
 Översättning. För att behålla validiteten vid översättningarna av formulären FHFDS 
och AAQ genomfördes back-translation (Gudmundsson, 2009). Det innebar att formulären 
översattes från engelska till svenska, varefter en oberoende person tillbakaöversatte 
formulären från svenska till engelska. De engelskspråkiga versionerna av formulären 
jämfördes fråga för fråga för att eventuell avvikelse skulle upptäckas. I de fall ordföljden och 
någon enstaka synonym skilde sig åt ansågs frågan korrekt översatt. I tre fall skilde sig 
översättningarna med fler än en synonym, vilket ledde till en diskussion och ny översättning 
av frågorna. 
 
Procedur, design och statistisk analys 
 Deltagarna bestod av ett bekvämlighetsurval där information om studien och deltagande 
spreds genom grupper på Facebook med koppling till antingen universitetsstudier eller 
föräldrar och barn. E-postutskick gjordes till studentsektioner vid Linköpings universitet som 
i sin tur vidareförmedlade information om deltagande i studien till sina studenter. För att delta 
i studien följde deltagaren en länk till frågeformulären där ytterligare information om studien 
presenterades tillsammans med inklusionskriterierna och kontaktuppgifter. Deltagarna 
informerades om att deltagandet var frivilligt och att det var möjligt att avbryta besvarandet 
av formuläret utan att ange orsak, att besvarandet var konfidentiellt samt tog del av samtycke. 
Arbetet har bedrivits med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer kring god forskningsed som 
utgångspunkt. 
 Då deltagarna var separerade med gemensamma barn, samt levde i en ny parrelation 
medförde det att samtliga deltagare deltog i båda undersökningsgrupperna, det vill säga en 
inomgruppdesign. Vilken ordning deltagarna besvarade de sex formulären slumpades genom 
restricted random assigment to force equal sample size vilket garanterade att det blev lika 
stort antal deltagare i varje betingelse (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 
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 Svaren från formulären analyserades i SPSS med en 2(Relation) x 4(Konfliktbeteende) 
faktoriell ANOVA med inomgruppdesign för H1, samt multipel regressionsanalys för H2 och 
H3. Innan analyserna genomfördes kontrollerades datamaterialet. Variabler för respektive 
konfliktbeteende kritik, förakt, försvar och undandragande samt för anknytningsbeteendena 
otrygg ambivalent och otrygg undvikande skapades för både tidigare och nuvarande partner 
genom att ta fram medelvärdet för varje delskala.   
   

Resultat 
 

Syftet med studien var dels att undersöka om samma person använde sig av samma 
konfliktbeteenden beroende på om det handlade om en konflikt med en nuvarande eller 
tidigare partner, samt dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och 
konfliktbeteende där undandragande konfliktbeteende användes mer av dem med otrygg 
undvikande anknytning och kritik, förakt och försvar användes mer av dem med otrygg 
ambivalent anknytning. Deskriptiv statistik rapporteras i Tabell 2 där höga värden för 
respektive skattning indikerar ett högt användande av respektive konfliktbeteende och 
anknytning.  
 
Tabell 2 
Deskriptiv statistik för konfliktbeteende och anknytning 

 Tidigare partner 
M (SD) 

Nuvarande partner 
M (SD) 

Konfliktbeteende*   
  Förakt 2.60 (0.94) 1.67 (0.68) 
  Försvar 3.39 (1.17) 2.27 (0.94) 
  Undandragande 2.91 (1.11) 2.11 (0.97) 
  Kritik 2.53 (1.01) 2.43 (0.86) 
Anknytning**   
  Otrygg ambivalent 3.02 (1.30) 2.20 (1.13) 
  Otrygg undvikande 4.89 (1.27) 2.20 (0.72) 

Notering: Samtliga N = 48, *svarsintervall = 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt), **svarsintervall = 1 
(stämmer inte alls) till 7 (stämmer helt).  
 
Konfliktbeteenden mot tidigare och nuvarande partner 

För att undersöka H1 genomfördes en 2(Relation) x 4(Konfliktbeteende) faktoriell 
ANOVA med inomgruppdesign där p <.001 om inte annat rapporteras. Greenhouse-Geisser 
användes där sfäricitet inte kunde garanteras. Huvudeffekten av faktorn Relation var 
signifikant, F(1, 47) = 32.76, r = .64, vilket visade på en högre skattning av konfliktbeteende 
mot tidigare jämfört med nuvarande partner. Huvudeffekten av faktorn Konfliktbeteende var 
signifikant F(2.18, 102.35) = 12.33. Kontrast för Konfliktbeteende med kritik som referens 
visade att värdet på förakt, F(1, 47) = 13.43, r = .47, och försvar, F(1, 47) = 12.11, r = .45, 
var signifikant högre än för kritik. Skillnaden mellan undandragande och kritik var icke 
signifikant. 

För interaktionen mellan Relation och Konfliktbeteende fanns en signifikant interaktion 
mellan Relation och vilket Konfliktbeteende som användes, F(2.32, 108.92) = 12.59. Kontrast 
genomfördes där användandet av varje Konfliktbeteende (undandragande, kritik, förakt och 
försvar) ställdes mot varje Relation (tidigare och nuvarande partner), vilket visade på en 
signifikant skillnad i samtliga beteenden utom kritik. Skillnaden för faktorn Relation var 
störst för förakt, F(1,47) = 36.25, r = .66, följt av försvar, F(1,47) = 30.89, r = .63, och 
undandragande, F(1,47)= 26.53, r = .60. Interaktionerna rapporteras i Figur 1. 
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Figur 1: Interaktionen mellan Konfliktbeteende och Relation. Svarsintervall = 1 (stämmer inte alls) till 5 
(stämmer helt). 
 
 Resultaten för H1 visade därmed ett starkt stöd för att kritik som konfliktbeteende 
användes likvärdigt mot tidigare och nuvarande partner, medan stödet var svagare för 
konfliktbeteendena förakt, försvar och undandragande. Nivån för förakt, försvar och 
undandragande konfliktbeteende var högre för tidigare partner, där användandet av respektive 
konfliktbeteende följde ett tydligt mönster genom att nivåskillnaderna för konfliktbeteenden 
mellan relationerna var lika. Vilket konfliktbeteende som var mest förekommande skilde sig 
dock åt beroende på vilken partner det riktades mot. Mot nuvarande partner var nivån för 
kritik högst, följt av försvar, undandragande och förakt. Mot tidigare partner var försvar mest 
förekommande följt av undandragande, förakt och kritik. 

 
Anknytning och konfliktbeteenden 

För att testa H2 och H3 genomfördes en multipel regressionsanalys med vardera 
konfliktbeteende (undandragande, kritik, förakt och försvar) som beroende variabel och 
otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning som oberoende variabel, det vill säga 
totalt åtta regressioner varav hälften mot tidigare och hälften mot nuvarande partner. I och 
med att otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning samverkar adderades dem 
samtidigt i regressionen. Eftersom all data inte var normalfördelad uppskattades ett 
konfidensintervall på 95 % med hjälp av Bootstrap, p < .001 om inget annat rapporteras.  
 
 Undandragande. Regressionen för undandragande konfliktbeteende mot tidigare och 
nuvarande partner visas i Tabell 3. Analysen för tidigare partner visade att variansen var 
signifikant, F(2, 45) = 13.46, där 37 % av variansen förklarades av både otrygg undvikande 
(b = .52) och otrygg ambivalent anknytning (b = .36, p = .004) som signifikanta prediktorer, 
med störst bidrag av otrygg ambivalent anknytning. Resultaten gav svagt stöd för H2 mot 
tidigare partner då även otrygg ambivalent anknytning var en prediktor. 
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Tabell 3                       
Linjär modell av prediktorerna för konfliktbeteendet undandragande mot tidigare respektive nuvarande partner 

 b 95 % CI SE B b p 

Tidigare partner      

  Otrygg undvikande anknytning  .44 [0.24, 0.64] .10 .52 <.001 

  Otrygg ambivalent anknytning .31 [0.11, 0.52] .10 .36 .004 

Nuvarande partner      

  Otrygg undvikande anknytning .39 [0.00, 0.78] .19 .29 .048 

  Otrygg ambivalent anknytning .19 [-0.05, 0.44] .12 .22 .119 

Notering: 𝑅" = .37 för tidigare partner, 𝑅" = .17, p= .016 för nuvarande partner.  
 
Regressionen för undandragande konfliktbeteende mot nuvarande partner visade att variansen 
var signifikant, F(2, 45) = 4.52, p = .016, där 17 % av variansen förklarades av otrygg 
undvikande anknytning (b = .29, p = .048) som signifikant prediktor, medan otrygg 
ambivalent anknytning var icke signifikant. Resultaten gav stöd för H2 mot nuvarande 
partner.    
 
 Kritik. Regressionen för kritik mot tidigare och nuvarande partner visas i Tabell 4. 
Analysen visade att variansen var signifikant, F(2,45) = 6.74, p = .003, där 23 % av variansen 
förklarades av otrygg ambivalent anknytning (b = .44) som signifikant prediktor, medan 
otrygg undvikande anknytning var icke signifikant. Resultaten gav stöd för H3 mot tidigare 
partner. 

Tabell 4                      
Linjär modell av prediktorerna för konfliktbeteendet kritik mot tidigare respektive nuvarande partner 

 b 95 % CI SE B b p 

Tidigare partner      

  Otrygg undvikande anknytning .16 [- 0.04, 0.37] .10 .21 .112 

  Otrygg ambivalent anknytning .35 [0.14, 0.56] .10 .44 .001 

Nuvarande partner      

  Otrygg undvikande anknytning .27 [-0.09, 0.63] .18 .22 .142 

  Otrygg ambivalent anknytning .28 [0.08, 0.47] .10 .40 .006 

Notering: 𝑅" = .23, p = .003 för tidigare partner, 𝑅" = .06, p= .015 för nuvarande partner. 
 
Regressionen för kritik mot nuvarande partner visade att variansen var signifikant, F(2,45) = 
3.86, p = .015, där 6 % av variansen förklarades av otrygg ambivalent anknytning (b = .40) 
som signifikant prediktor, medan otrygg undvikande anknytning var icke signifikant. 
Resultaten gav stöd för H3. 
 
 Förakt. Regressionen för förakt mot tidigare och nuvarande partner visas i Tabell 5. 
Analysen visade att variansen var signifikant, F(2,45) = 20.07, där 47 % av variansen 
förklarades med otrygg undvikande (b = .42) och otrygg ambivalent anknytning (b = .57) som 
signifikanta prediktorer. Resultaten gav svagt stöd för H3 mot tidigare partner då även otrygg 
undvikande anknytning var en prediktor. 
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Tabell 5                      
Linjär modell av prediktorerna för konfliktbeteendet förakt mot tidigare respektive nuvarande partner 

 b 95 % CI SE B b p 

Tidigare partner      

  Otrygg undvikande anknytning .31 [0.00, 0.47] .08 .42 <.001 

  Otrygg ambivalent anknytning .42 [0.26, 0.58] .08 .57 <.001 

Nuvarande partner      

  Otrygg undvikande anknytning .04 [-0.13, 0.22] .11 .07 .611 

  Otrygg ambivalent anknytning .35 [0.77, 0.62] .18 .37 .013 

Notering: 𝑅" = .47 för tidigare partner, 𝑅" = .15, p= .023 för nuvarande partner. 
 
Regressionen för förakt mot nuvarande partner visade att variansen var signifikant, F(2, 45) = 
4.11, p = .023, där 15 % av variansen förklarades av otrygg ambivalent anknytning (b = .37,  
p = .013) som signifikant prediktor. Otrygg undvikande anknytning var icke signifikant. 
Resultatet gav stöd för H3. 
 
 Försvar. Regressionen för försvar mot tidigare och nuvarande partner visas i Tabell 6. 
Analysen visade att variansen var signifikant, F(2,45) = 31.00, där 59 % av variansen 
förklarades med otrygg undvikande (b = .53) och otrygg ambivalent anknytning (b = .58) som 
signifikanta prediktorer. Resultaten gav svagt stöd för H3 mot tidigare partner då även otrygg 
undvikande anknytning var en prediktor. 

Tabell 6                      
Linjär modell av prediktorerna för konfliktbeteendet försvar mot tidigare respektive nuvarande partner 

 b 95 % CI SE B b p 

Tidigare partner      

  Otrygg undvikande anknytning .49 [0.31, 0.67] .09 .53 <.001 

  Otrygg ambivalent anknytning .53 [0.35, 0.70] .09 .58 <.001 

Nuvarande partner      

  Otrygg undvikande anknytning .28 [-.011, 0.68] .20 .21 .157 

  Otrygg ambivalent anknytning .49 [0.27, 0.72] .11 .55 <.001 

Notering: 𝑅" = .59 för tidigare partner, 𝑅" = .08 för nuvarande partner. 
 
Regressionen för försvar mot nuvarande partner visade att variansen var signifikant, F(2,45) = 
10.53, där 8 % av variansen förklarades med otrygg ambivalent anknytning (b = .55) som 
signifikant prediktor. Otrygg undvikande anknytning var icke signifikant. Resultatet gav stöd 
för H3. 
 Sammanfattningsvis gav analysen starkt stöd för H2 mot nuvarande partner (att otryggt 
undvikande anknytningsmönster skulle vara en prediktor för undandragande 
konflikbeteende), medan stödet var svagare mot tidigare partner då även otrygg ambivalent 
anknytning var en prediktor. Analysen gav starkt stöd för H3 mot nuvarande partner (att 
otryggt ambivalent anknytningsmönster skulle vara en prediktor för konfliktbeteendena kritik, 
förakt och försvar), medan stödet mot tidigare partner var svagare, då även otrygg undvikande 
anknytning var en prediktor för konfliktbeteendena förakt och försvar. 
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Diskussion 
 

 Studiens syfte var dels att undersöka om samma individ använde sig av samma 
konfliktbeteende beroende på om konflikten var med en nuvarande eller tidigare partner, samt 
dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och konfliktbeteende mot både 
tidigare och nuvarande partner.  
 Baserat på tidigare forskning (Gonzalez-Mendez et al., 2018) var den första hypotesen i 
föreliggande studie att användandet av konfliktbeteendena kritik, förakt, försvar och 
undandragande rapporterades likvärdigt mot både tidigare och nuvarande partner. Genom en 
2(Relation) x 4(Konfliktbeteende) faktoriell inomgrupp ANOVA visade resultaten från 
föreliggande studie att det fanns en signifikant interaktion mellan Konfliktbeteende och 
Relation. Kontrast av varje Konfliktbeteende visade en signifikant skillnad i användandet av 
samtliga konfliktbeteenden utom kritik. För försvar, förakt och undandragande var 
användandet av konfliktbeteendet mer använt mot tidigare partner jämfört med nuvarande 
partner, med ett tydligt mönster där nivåskillnaderna var lika. Vilket konfliktbeteende som var 
mest förekommande skilde sig åt beroende på vilken partner det riktades mot. Mot nuvarande 
partner var nivån för kritik högst, följt av försvar, undandragande och förakt. Mot tidigare 
partner var försvar mest förekommande följt av undandragande, förakt och kritik.  
 Resultaten för första hypotesen gav därmed starkt stöd för kritik som konfliktbeteende, 
medan stödet för förakt, försvar och undandragande var svagare. Nivåskillnaderna tolkas som 
att destruktiva konfliktbeteenden var mer förekommande mot tidigare än mot nuvarande 
partner. Skillnaden i rangordning baserat på medelvärdet för respektive konfliktbeteende 
tolkas som att förekomsten av konfliktbeteenden skiljde sig åt. Det var därmed svårt att dra 
några tydliga slutsatser kring om konfliktbeteende mot tidigare och nuvarande partner var 
likvärdigt. I och med att nivån för kritik var likvärdig var stödet för kritik som 
konfliktbeteende starkt. Stödet för försvar, förakt och undandragande ansågs vara svagare.  
 Även om konfliktbeteendena rangordnades olika var nivåskillnaderna mellan förakt, 
försvar och undandragande lika vilket tydde på att det fanns ett samband mellan användandet 
mot tidigare och nuvarande partner. Att beteendemönstren i den aspekten var lika för båda 
relationerna, även om konfliktbeteendet användes med högre frekvens i tidigare relation, 
stöds till viss del av Gonzalez-Mendez et al. (2018). I deras studie följde konfliktbeteenden 
med från tidigare relation i de fall våld förekommit i båda relationerna eller ingen av 
relationerna. En svaghet med studien var att deltagarna skulle tänka tillbaka på hur det var i 
tidigare relation, medan föreliggande studie byggde på att deltagarna rapporterade hur båda 
relationerna såg ut vid tidpunkten för besvarandet av formulären. Att tänka tillbaka på tidigare 
händelser är problematiskt då det finns risk för efterhandskonstruktion. Vidare var en 
nuvarande relation i deras studie inte nödvändigtvis en pågående relation, utan kunde även 
vara en nyligen avslutad relation, vilket även det innebar att deltagarna behövde tänka tillbaka 
till tidigare relation.   
 Enligt Gottman och Silver (2018) användes destruktiva konfliktbeteenden i alla 
relationer till olika grad, något som skulle kunna vara en möjlig förklaring till att nivån för 
hur mycket de användes mot respektive partner skilde sig åt. Enligt Pasley och Garneau 
(2016) förekom konflikter mer sannolikt när styvföräldrar, barn och tidigare partners skulle 
komma överens. Om destruktiva konflikter var mer förekommande eller det fanns 
kvarvarande olösta konflikter mot tidigare partner skulle det kunna förklara varför nivåerna av 
destruktiva konfliktbeteenden var högre mot tidigare än mot nuvarande partner. Längden på 
relationerna skulle kunna vara ytterligare en faktor som påverkat nivåskillnaderna i 
konfliktbeteenden. De tidigare relationerna varade i genomsnitt längre (M = 8 år, SD = 3.89) 
än vad de nuvarande relationerna hade pågått (M = 4 år, SD = 3.01) . En möjlig förklaring till 
att nivån för kritik som konfliktbeteende var på samma nivå medan övriga konfliktbeteenden 
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släpade efter i nuvarande relation skulle därför kunna vara att de nuvarande relationerna inte 
hade pågått tillräckligt länge för att övriga konfliktbeteenden skulle ha börjat användas lika 
frekvent.  
 Ytterligare en möjlig förklaring till nivåskillnaderna av förakt, försvar och 
undandragande skulle kunna vara att de som genomgått en separation har lärt sig av tidigare 
relation och därför tonat ner användandet av destruktiva konfliktbeteenden i den nya 
relationen. Något som till viss del går i linje med resultat från McNelis och Sergin (2019) där 
kritik användes mindre av de som var i en relation och hade en historik av skilsmässa, jämfört 
med dem som var i en relation och aldrig hade genomgått en skilsmässa. I föreliggande studie 
var dock kritik det enda konfliktbeteendet som var på samma nivå mot tidigare och nuvarande 
partner, vilket går emot McNelis och Sergin. Kritik beskrevs å andrasidan av Gottman (1994) 
som det första steget av de fyra konfliktbeteenden som uppkommer i en relation, vilket skulle 
kunna vara en rimlig förklaring till varför kritik var på samma nivå mot tidigare och 
nuvarande partner, medan förakt, försvar och undandragande eftersläpade nivåmässigt. Vidare 
föreslog Gonzalez-Mendez (2019) att dåliga erfarenheter i tidigare relationer potentiellt ledde 
till att individen i kommande relationer valde en mindre konfliktbenägen partner, vilket även 
det skulle kunna inverka på nivåskillnaden i konfliktbeteenden.  
 Vad en konflikt handlade om var sekundärt (Driver et al., 2016), vilket innebär att den 
högre förekomsten av destruktiva konfliktbeteenden mot tidigare partner inte förklarades av 
vad konflikterna mot respektive partner handlade om. En möjlig faktor till att nivåerna mot 
tidigare partner var högre skulle istället kunna vara att konsekvenserna av en konflikt 
uppfattades som mindre skadlig jämfört med en konflikt mot den partner man levde med. 
Resonemanget bygger dock på uppfattningen om att en konflikt mot tidigare partner skulle få 
lägre konsekvenser. I föreliggande studie förekom det gemensamma barn med tidigare partner 
vilket innebär att konflikterna riskerade att leda till negativa konsekvenser för barnen, något 
som motsäger att en konflikt med tidigare partner skulle få lägre konsekvenser och att det 
skulle bidra till en ökad användning av destruktiva konfliktbeteenden.   
 En möjlig faktor för att nivåerna av förakt, försvar och undandragande var lägre mot 
nuvarande partner skulle även kunna vara att motpartens anknytning i nuvarande relation hade 
positiv inverkan på den egna anknytningen. Något som stöds av tidigare forskning av Paley, 
Cox, Burchinal och Payne (1999) som kom fram till att en tryggt anknuten partner kunde ha 
positiv inverkan på en otrygg partners negativa effekter på relationen, till exempel destruktiva 
konfliktbeteenden. Vidare även av Rackham et al. (2017) vars resultat från studie visade att en 
partner som uppfattades ha en trygg anknytning kunde öka självregeringsförmåga vid 
konflikter.  
 Baserat på tidigare forskning (Bonache et al., 2016; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler 
& Dillow, 2011; MacDonald et al., 2019) var den andra hypotesen att de som rapporterade 
undandragande konfliktbeteende, även rapporterade otrygg undvikande anknytning. Resultat 
från regressionsanalys i föreliggande studie visade att undandragande konfliktbeteende mot 
nuvarande partner förklarades av otrygg undvikande anknytning, vilket bekräftade hypotesen 
för nuvarande partner samt bekräftade tidigare studiers resultat (se exempelvis Feeney & 
Karantzas, 2017). Regressionen mot tidigare partner visade att variansen förklarades av både 
otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning, där otrygg undvikande anknytning gav 
störst bidrag. Mot tidigare partner var därmed hypotesen begränsat uppfylld i och med 
bidraget från otrygg ambivalent anknytning.  
 Tidigare forskning har främst fokuserat på relationen till nuvarande partner (se 
exempelvis Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011), medan Bonache et al. (2016) 
undersökte anknytning och konfliktbeteenden med tidigare partner. Svagheten med studien 
var att deltagarna skulle tänka tillbaka på hur det hade varit i tidigare relation, inte hur 
relationen till tidigare partner var vid tidpunkten för undersökningen. Vid eftersökning av 
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tidigare forskning hittades ingen forskning som undersökte konfliktbeteenden och anknytning 
mot tidigare partner under samma tidsperiod, vilket medförde att det inte fanns någon studie 
att jämföra resultaten från föreliggande studie med.  
 Enligt Mikulincer och Shaver (2007) ökade dock undandragande beteende om en eller 
båda parter hade otrygg anknytning, vilket skulle kunna förklara varför dem med både otrygg 
undvikande och otrygg ambivalent anknytning uppvisade undandragande konfliktbeteende 
mot tidigare partner. Fler studier behövs för att vidare undersöka bidraget av otrygg 
ambivalent anknytning som prediktor till undandragande konfliktbeteende mot tidigare 
partner.  
 Baserat på tidigare forskning (Fowler & Dillow, 2011) var den tredje hypotesen att de 
som rapporterade kritik, förakt och försvar, även rapporterade otrygg ambivalent anknytning. 
Resultaten från regressionsanalyserna i föreliggande studie visade att kritik, förakt och försvar 
mot nuvarande partner, samt kritik mot tidigare partner, förklarades av otrygg ambivalent 
anknytning, vilket bekräftar hypotesen och går i linje med tidigare forskning (Fowler & 
Dillow, 2011). Regressionsanalyserna för försvar och förakt mot tidigare partner visade att 
variansen förklarades av både otrygg ambivalent och otrygg undvikande anknytning, där 
otrygg ambivalent anknytning gav störst bidrag. Hypotesen mot tidigare partner hade därmed 
svagare stöd. 
 Återigen pekade resultaten på en skillnad i anknytning och konfliktbeteende till en 
tidigare och nuvarande partner. Anknytning beskrevs av Bowlby (2010) som en kvarstående 
egenskap som ofta var oförändrad och självförsörjande. Resultaten från andra och tredje 
hypotesen tydde på att en förändring i anknytning till tidigare partner hade skett.  
 Enligt McDonald et al. (2019) var det möjligt för de med otrygg ambivalent anknytning 
att alternera sin respons beroende på situation. Något som visade att förändringar i 
konfliktbeteendet kunde förekomma hos personer med otrygg ambivalent anknytning. Om en 
konflikt exempelvis var ett hot mot relationens existens uppvisade individen ett undergivet 
konfliktbeteende, medan ett mindre hot medförde ett dominerande konfliktbeteende. Studien 
använde sig inte av Gottmans The four horsemen (1993) vilket innebar att det var svårt att 
rakt av jämföra konfliktbeteendena i studien mot föreliggande studie. Studien visade dock att 
konfliktbeteendet kunde alterneras av dem med otrygg ambivalent anknytning, tolkning av 
föreliggande studie var att även anknytningen till viss del var möjlig att förändra.   
 Fördelen med att använda nätbaserad rekrytering samt att deltagandet genomfördes 
online var att rekryteringen inte var geografiskt begränsad. Nackdelen med enbart nätbaserad 
rekrytering var att det var svårare att hitta män som anmälde sitt intresse att delta. En faktor 
kan ha varit att de flesta deltagare i online forum kring ensamvårdnad och/eller föräldraskap 
var kvinnor. De Facebookgrupper och föreningar som enbart innehöll män avböjde att delta i 
undersökningen. Könsfördelningen var därmed ojämn på grund av selektions bias, det vill 
säga att proceduren för att nå deltagare medförde en ojämn fördelning. I de grupper med både 
kvinnor och män blev det istället svars bias, det vill säga att män var underrepresenterade 
bland dem som valde att delta i undersökningen. Någon skillnad mellan könen i 
självrapporterad användning av konfliktbeteenden och anknytning har inte upptäckts i tidigare 
studier (Fowler & Dillow, 2011). Den ojämna könsfördelningen bör därför inte ha påverkat 
resultatet i någon större utsträckning. 
 Förfrågan om att delta i studien nådde flera tusen individer, ändå var deltagarantalet lågt 
(N = 48). Exakt hur många som information om studien nådde var svårt att uppskatta då en 
Facebookgrupp med över 20 000 medlemmar inte automatiskt innebar att samtliga läste 
inlägg som skrevs i gruppen. Utöver spridningen var det sannolikt skillnad på dem som valde 
att delta och de som inte valde att delta, så kallad volontärbias (Wilson & MacLean, 2011). I 
och med att deltagandet byggde på frivillighet medförde det risk för extern validitet, det vill 
säga risk för studiens generaliserbarhet till andra populationer och omgivningar. Huruvida 
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individer valde att delta kan även ha orsakats av deltagarrelaterade karaktärsdrag och 
situationsfaktorer (Wilson & MacLean, 2011) som huruvida de var intresserade av ämnet, 
uppskattade att de skulle få bra resultat eller ansåg att undersökningen var viktig.  
 Fördelen med inomgruppdesign var att samtliga deltagare ingick i båda 
deltagargrupperna tidigare och nuvarande partner. Det krävdes därmed färre antal deltagare än 
en mellangruppdesign, samt att individuella skillnader mellan deltagare inte var ett 
validitetshot. Nackdelen med inomgruppdesign var att deltagarna behövde besvara sex 
frågeformulär med totalt cirka 150 frågor. Det fanns därmed risk för att deltagarna tröttnade 
på att besvara frågorna och antingen inte läste dem ordentligt eller på måfå kryssade i 
svarsalternativen. Vidare var frågorna i formulären riktade mot att deltagarna skattade 
nuvarande respektive tidigare partners konfliktbeteende. Något som sedan inte användes i 
analyserna och istället resulterade i att deltagarna besvarade onödigt mycket frågor.  
 Även om det var många frågor i formulären återkom frågorna om konfliktbeteenden 
fyra gånger med fyra olika perspektiv, med fördelen att deltagarna kände igen frågorna och 
nackdelen att deltagarna riskerade att glömma bort vem frågorna var ställda i perspektiv till. I 
frågeformulären framgick det att deltagarna skulle utgå från hur relationen med den tidigare 
partnern såg ut vid tidpunkten för besvarandet av frågorna. Det fanns dock risk för att 
deltagarna missförstod och istället rapporterade hur det var när man var i en relation med sin 
tidigare partner.  
 För att minska risken för ordningseffekt, det vill säga att deltagarna till en början var 
motiverade att besvara frågorna, men att motivationen kunde minska under tiden 
(Christensen, 2012), slumpades ordningen som deltagarna besvarade formulären. Då 
deltagarna i föreliggande studie besvarade sex skattningsformulär gav det många olika 
kombinationer för ordningen som skattningsformulären kunde besvaras. Den bästa 
randomiseringsmetoden var enligt Shadish, Cook, och Campbell (2002) restricted random 
assigment to force equal sample size. Metoden garanterade att det blev lika stort antal 
deltagare i varje betingelse.  
 AAQ (Simpson et al., 1996) var egentligen formulerad för relationer i allmänhet, medan 
det i föreliggande studie genomfördes en översättning där orden nuvarande och tidigare 
partner sattes in i respektive formulär. Det medförde att formulären var likvärdiga, men då 
relationerna var olika till tidigare och nuvarande partner kunde frågorna om närhet och 
intimitet uppfattats olika beroende på vilken relation de var ställda till. Omformuleringen kan 
därmed ha påverkat instrumentets validitet.  
 Föreliggande studie byggde på självrapportering, vilket krävde en viss självkännedom 
av deltagarna. Tidigare studier inom ämnesområdet hade till stor del valt självrapportering 
som metod (se exempelvis Bonache et al., 2016; Fowler & Dillow, 2011; MacDonald et al., 
2019), vilket visade att det var en användbar metod. Vidare byggde formuläret kring 
konfliktbeteenden (FHFDS av Fowler & Dillow, 2011) på Gottmans (1993) observationer 
kring konflikter i parrelationer som pågått i flera decennier med goda resultat. Tester av 
formuläret visade att det hade god validitet och hög reliabilitet (Fowler & Dillow, 2011). 
AAQ hade hög validitet och reliabilitet enligt tester (Simpson et al., 1996). Vilket motiverade 
att båda formulären var användbara för självrapportering.  
 Vilka konfliktbeteenden som används i en relation är viktigt och kan ses i ljuset av 
tidigare forskning som bland annat visat att mäns relationsnöjdhet beror på kvinnors 
konfliktbeteende (Hee et al., 2019) samt att konflikter ökar risken för psykisk ohälsa i 
familjen (Keating et al., 2015; Walsh, 2016). Genom en ökad förståelse kring 
konfliktbeteenden i parrelationer är det möjligt att ge bättre hjälp och stöd till par som söker 
det. Genom att undersöka konfliktbeteenden och anknytning till tidigare partner är det även 
möjligt att ge stöd och hjälp till separerade par som exempelvis söker sig till familjerätten 
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eller familjerådgivningen hos socialtjänsten för att komma överens om frågor som rör boende, 
vårdnad och umgänge kring barnen.  
 Föreliggande studie visade att kritik användes lika frekvent mot tidigare och nuvarande 
partner, medan nivån av försvar, förakt och undandragande var högre mot tidigare partner. 
Samtidigt var nivåskillnaden av användandet av de övriga konfliktbeteendena likvärdiga mot 
både tidigare och nuvarande partner. Vilket pekade på att användandet av konfliktbeteendena 
följde ett mönster där kritik var det första steget. Tidigare forskning visade att det primära inte 
var vad konflikten handlade om, utan vilka konfliktbeteenden som användes (Driver et al., 
2016) samt att konflikter mer sannolikt förekom när styvföräldrar, barn och tidigare partners 
skulle komma överens (Pasley & Garneau, 2016). I ljuset av tidigare forskning och 
föreliggande studie väcks frågan om mängden konflikter påverkade nivån av användandet av 
destruktiva konfliktbeteenden. Frågan är om nivån av användandet av destruktiva 
konfliktbeteenden är högre mot tidigare partner för att det förekommer fler konflikter i den 
relationen. Något som skulle behöva undersökas vidare.   
 Föreliggande studie visade att olika anknytningsbeteenden användes. Tidigare studie av 
Gonzalez-Mendez et al. (2018) visade att konfliktbeteenden följde med till kommande 
relationer om det förekommit våld i båda eller ingen relation. Samtidigt visade studien att det 
var möjligt att ändra konfliktbeteende i de fall det var nödvändigt. Då föreliggande studie 
visade att anknytningsbeteendet skilde sig åt mot nuvarande och tidigare partner vore det 
intressant, i ljuset av resultaten från Gonzalez-Mendez et al. (2018), att undersöka om det 
även är möjligt att ändra anknytningsbeteende om situationen kräver det.  
 En möjlig faktor till nivåskillnaderna av konfliktbeteenden mellan nuvarande och 
tidigare partner kunna vara att motpartens anknytning inverkade på den egna anknytningen. 
Tidigare forskning av Paley et al. (1999) kom fram till att en tryggt anknuten partner kunde ha 
positiv inverkan på en otrygg partners negativa effekter på relationen som beteenden vid 
konflikter. Studien var dock äldre och forskningen inom området är dessvärre begränsad kring 
motpartens inverkan på individens anknytningsrelaterade beteenden varvid mer forskning 
inom området behövs. 
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