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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med arbetet var att undersöka hurudan anknytningsstil unga vuxna som varit omhändertagna och antagligen haft en otrygg barndom har
som vuxna. Avsikten var också att undersöka varför anknytningsstilen antingen förändrats eller förblivit oförändrad. Forskningsfrågorna var:
hurudan var den tidiga barndomen, vad upprätthåller en osäker anknytningsstil och vad ändrar en osäker till en säker anknytningsstil.
Arbetet består av en teoridel där det samhälleliga sammanhanget för undersökningen, John Bowlbys anknytningsteori samt tidigare forskning
inom området behandlas. Själva undersökningen är kvalitativ och består av 12 temaintervjuer. Personerna som blev intervjuade skulle även välja
en av fyra beskrivningar som beskrev deras nära förhållanden bäst. Varje beskrivning motsvarade en anknytningsstil av vilka en är säker och tre
är osäkra. På detta sätt kunde personerna delas in i dem med säker anknytningsstil och dem med osäker anknytningsstil.
10 av 12 personer valde en osäker anknytningsstil. Resultaten visade att personerna haft en otrygg barndom. Faktorer som bidragit till detta var
föräldrarnas alkoholmissbruk i den tidiga barndomen, våld i den tidiga barndomen, en nära persons död i den tidiga barndomen och förhållandet
till de biologiska föräldrarna i den tidiga barndomen. Resultaten visade även att faktorer som kunnat bidra till det att anknytningsstilen förblivit
osäker ända till tidig vuxen ålder till stor del var samma som bidragit till att barndomen var otrygg. Förutom dessa fanns det även några nya
faktorer. Dessa var brist på vänner, nära relationer och förtrogna, ständigt byte av eget hem och förhållandet till familjevårdarna.
Enligt resultaten kan en osäker anknytningsstil ändras till säker. Båda personerna vars anknytningsstil ändrats till säker hade varit med om
positiva livsförändringar. Båda hade en kumpan de varit tillsammans med länge och båda levde ett stabilt familjeliv.
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