
    

NYFIKEN PÅ...
TOR WENNERBERG
Psykolog och författare aktuell med boken: 
Själv och tillsammans: Om anknytning och identitet i relationer

 ”För att uppleva 
      sann närhet 

behöver vi också kunna vara   

själva”
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F
örsta gången Tor Wenner-
berg kom i kontakt med 
ämnet anknytning var hös-
ten 2005 när han började 
på psykologutbildningen 

vid Stockholms universitet. Det var 
Pia Risholm Mothander som höll en 
föreläsning om John Bowlbys teori. 
Ämnet träffade honom rakt i hjärtat, 
berättar han:

– Det var en sådan upplevelse som 
man kan känna när man ställs inför en 
teori som träffar helt rätt. Det hon sa 
trängde verkligen rakt in i mig, säger 
Tor Wennerberg när vi ses i mitten av 
juni, ett stenkast från Café Rival på Sö-
dermalm i Stockholm där han tillbring-
at en stor del av sin skrivartid. Han har 
precis lagt sista handen vid sin nya bok 
Själv och tillsammans: Om anknytning 
och identitet i relationer som utkommer 
i september.

Det som han fascinerades av var be-
skrivningen av det evolutionära per-
spektivet på människans utveckling.

– Att barn är stenåldersvarelser 
som upplever närhet och separation 
som om de fortfarande levde ute på 
savannen, där närheten till den vuxna 

Text: Helene Lumholdt  Foto: Ulrica Zwenger

”Kunskapen om  
det omedvetnas  
betydelse är  
nu tillbaka  
med full kraft”

människan var en absolut nödvändig-
het för överlevnad. Det kändes rent 
intuitivt tilltalande, säger han.

Anknytningsteorin blev det ramverk, 
som hjälpte honom att tillägna sig 
övriga kunskaper på utbildningen. 
Artiklarna han skrev om människans 
behov av närhet, bland annat här i 
Psykologtidningen, gav pengar till mat 
och hyra och säkerställde sålunda även 
hans överlevnad. 
Hans första bok, Vi 
är våra relationer: 
Om anknytning, 
trauma och disso-
ciation från 2010, 
som gavs ut när 
Tor Wennerberg 
gick sista terminen 
på psykologpro-
grammet, är en metastudie. I den går 
han igenom olika teoribildningar med 
huvudsaklig utgångspunkt från an-
knytningsteorins upphovsperson John 
Bowlby. I den nya boken, som är en 
uppföljning, finns mer av Tor Wenner-
bergs egna tankar och slutsatser. 

– Vanligtvis när vi talar om anknyt-
ning handlar det mest om vårt behov 

av närhet. Men anknytningsprocessen 
består av två delar. Den andra, den som 
handlar om vårt behov av att utforska 
världen och bli självständiga kommer 
ofta i skymundan. Det är synd. Därför 
har min ambition i den här boken 
varit att utforska och vidareutveckla 
beskrivningen av den här andra sidan.

Båda böckerna är ett gediget bidrag 
till spridandet av och kunskap om 
anknytningsteorin. Om den första 

vände sig till professio-
nella inom psykologisk 
behandling, vänder sig 
den kommande, utöver 
till de som arbetar inom 
människovårdande yr-
ken, även till läsare som 
i allmänhet är intres-
serade av anknytnings- 
och relationsteorier. Så 

här skriver han i förordet: ”Jag hoppas 
att boken, oavsett vilken bakgrund du 
har som läsare, ska stimulera din nyfi-
kenhet på och utforskande hållning till 
din egen relationshistoria och hur dina 
nuvarande relationer ser ut”.

Liksom många andra författare sitter 
Tor Wennerberg och arbetar på café. 
I hans fall på Café Rival där han delar 

Vi bär vår anknytningshistoria igenom hela livet. Den påverkar vår identitet 
och förmågan att ha nära relationer och uppleva kärlek. Om detta har 
psykolog Tor Wennerberg skrivit i boken Vi är våra relationer (2010).  
Nu kommer nästa bok i ämnet: Själv och tillsammans, som även utforskar 
betydelsen av att samtidigt vara självständiga subjekt.
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”Jag skriver alltid för hand. 
Jag gillar det. Det ger mig en 
fysisk upplevelse av språket, 
av rytmen, av flytet i texten.”

LÄS ETT UTDRAG UR BOKEN

utrymmet med gäster och flera förfat-
tarkolleger. På Rival är det ofta fullsatt, 
ljudnivån kan stundtals vara hög, men 
det stör inte Tor Wennerberg:

– Jag har vant mig vid ljudmiljön, 
jag kan koncentrera mig bra när jag 
skriver mina böcker eller rättare sagt 
utkasten till dem som jag alltid skriver 
för hand. Jag gillar det. Det ger mig en 
fysisk upplevelse av språket, rytmen 
och flytet i texten.

Tor Wennerberg har alltid gillat orden, 
språket, formuleringarna och att skri-
va. Redan i tjugoårsåldern, utan jour-
nalistisk utbildning, etablerade han sig 
som frilansande litteraturrecensent 
i Aftonbladet och Dagens Nyheter. I 
dag delar han arbetstiden mellan att 
arbeta som klinisk psykolog på Sankt 
Lukas, övrig tid skriver han artiklar 
och böcker samt håller föreläsningar 
om anknytning. På Sankt Lukas tar han 
emot vuxna patienter i såväl kortare 
som längre terapier. Han uttrycker 
uppskattning för arbetet och när sam-
talet snuddar vid de människor han 
möter i sin terapeutroll hörs en ton av 
respekt och värme i hans röst.

Tor Wennerbergs artiklar om 
anknytning och mentalisering, som 
han skrivit för Psykologtidningen, har 
övervägande fått positivt mottagande 
och tillhör de artiklar som har beställts 

mest från tidningens arkiv. Enligt 
honom kan anknytningsteorin fungera 
som en brygga mellan olika inrikt-
ningar inom den kliniska psykologin, 
som psykodynamisk teori och kognitiv 
beteende terapi. 

– Freud var en viktig inspirations-
källa för Bowlby men det var även 
Darwin, evolutionsbiologin och den 
kognitiva psykologin, säger Tor Wen-
nerberg och fortsätter:

– Freud var den första att betona 
vikten av våra omedvetna mentala 
processer. Det var en otroligt viktig 
insikt. Skillnaden är att vi har en lite 
annan syn på dem i dag. Där Freud 
såg en häxkittel av omedvetna lustar 
och drifter ser vi omedvetna, adaptiva 
processer som hjälper oss att klara vår 
sociala anpassning.

– Att tankarna och teorierna om vårt 
omedvetna under en period kom att 
spelas ut av ett ensidigt fokus på yttre 
beteenden inom den akademiska psy-
kologin, är ett passerat stadium. Kun-
skapen om det omedvetnas betydelse 
är nu tillbaka med full kraft, säger han.

Kanske är Tor Wennerbergs böcker 
ett tecken på det. I båda står an-
knytningsteorin och den omedvetna 
inlärning som anknytningsmönster 
representerar i centrum. Han går ige-
nom vad som kännetecknar en trygg 
anknytning och vad som kan orsaka en 

otrygg, eller en desorganiserad anknyt-
ning. Och han redogör för svårigheten 
i att reda ut vad som är vad i den kom-
plexa väv av nedärvda och känslomäs-
sigt inlärda beteenden som gör oss till 
de människor vi är.

I sin vardag har han användning för 
sina teoretiska kunskaper, men bara på 
marginalen, säger han. 

– Det är klart att det alltid är bra att 
se och försöka förstå sina egna möns-
ter, med respekt för att det mesta inom 
oss ändå sker på ett omedvetet plan. 

Ur ett samhällsperspektiv däremot 
ger kunskaperna om anknytningens 
betydelse ett ovärderligt perspektiv.

– När det gäller förebyggande insat-
ser för folkhälsan är våra teoretiska 
kunskaper till stor nytta. De hjälper 
oss att inte utsätta barn för sådant vi 
vet är skadligt, som långvariga separa-
tioner. Det vi vet om anknytning har 
också stor betydelse i arbetet med att 
stötta riskutsatta familjer, som i olika 
samspelsinterventioner till exempel.

Hans böcker handlar om relationer 
mellan människor, men han har också 
fått en relation till sina egna böcker 
under arbetets gång.

– När jag närmade mig slutet på 
arbetet med boken började det kännas 
lite ensamt. Jag hade levt med texten 
så länge och sörjde över att behöva 
skiljas från det sällskap som den ut-
gjort. Då – precis när jag lagt sista han-
den vid boken, fick jag en ny idé, ett 
uppslag kom till mig och erbjöd nytt 
sällskap. Så nu vet jag precis vad nästa 
bok ska handla om. Det är fantastiskt 
att få bejaka sin nyfikenhet och sina 
impulser till utforskande. Research-
arbetet är redan igång! 
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Differentiering: balansen mellan närhet och autonomi

Vad är det vi innerst inne vill? Vad är det vi 
människor söker och eftersträvar om vi 
inte, på grund av negativa reaktioner från 

omgivningen tidigt i livet eller andra omständig-
heter, hindras i vår utveckling och tvingas bloc-
kera eller förvränga våra känslomässiga reaktioner 
och impulser att handla? Hur kommer det impli-
cita självet, om det ges möjlighet att utvecklas i 
riktning mot ett integrerat tillstånd, sträva efter 
att organisera vår psykologiska utveckling? 

De flesta teorier om den mänskliga person-
ligheten beskriver två fundamentala livsteman 
eller ”utvecklingslinjer” som grundläggande för 
mänsklig motivation: å ena sidan strävan efter när-
het till andra, skapandet och upprätthållandet av goda relatio-
ner, och å andra sidan strävan efter autonomi, skapandet av en 
fast, sammanhängande och självständig identitet. Psykoanaly-
tikern och personlighetsforskaren Sidney Blatt (2008) benäm-
ner dessa utvecklingslinjer den anaklitiska (närhetssökande) 
respektive den introjektiva (självdefinierande). De båda ut-
vecklingslinjerna står i ett nära, oupplösligt samband med var-
andra, på så sätt att skapandet av tillfredsställande relationer 
ligger till grund för en stabil, i grunden positiv identitet, som 
i sin tur leder till fördjupade, mognare former av relationalitet 
(Levy & Blatt 1999). 

Det handlar alltså om en dubbel rörelse, som tar sig olika 
uttryck på olika livsstadier. Å ena sidan vill vi komma andra 
människor nära, och upprätthålla och utveckla goda relatio-
ner som fyller våra liv med mening och innehåll. Å andra sidan 
behöver vi skilja ut oss från andra och definiera ett autonomt, 
separat själv, en egen identitet, något som också är avgörande 
för vår mest grundläggande upplevelse av mening i tillvaron. 
Poängen är att dessa två fundamentala livsbehov, eller existen-
tiella grundteman, står i ett dialektiskt förhållande till varan-
dra: de råkar ofrånkomligen i motsättning till varandra samti-
digt som de utgör varandras nödvändiga förutsättning. 

För att kunna komma andra människor nära behöver vi också 
kunna skilja ut oss, i annat fall blir närheten enbart samman-
smältning; och för att kunna skilja ut oss behöver vi andra att 
skilja ut oss i förhållande till, annars blir autonomin liktydig 
med isolering. Vi definierar vår separata identitet i relation till 
andra, och för att kunna uppleva genuin närhet till andra be-

höver vi kunna hålla fast vid oss själva, vid vår 
separata identitet, i deras närvaro. 

Familjeterapeuten Murray Bowen (Kerr & 
Bowen 1988) beskriver samma dubbelriktade 
dynamik med sin differentieringsteori. Enligt 
Bowens perspektiv utgör differentiering en livs-
lång utmaning för oss, och det finns ingen män-
niska som når hela vägen fram till ett tänkt ide-
altillstånd av fullständig känslomässig frigörelse 
och differentiering. Motsatsen till differentiering 
är känslomässig sammansmältning, ett tillstånd 
där regleringen av våra egna känslor är beroende 
av andras spegling och bekräftelse. Vi har alla, en-
ligt Bowens modell, en medfödd strävan att skilja 

ut oss och definiera ett självständigt, autonomt själv, och att 
samtidigt komma andra människor nära och uppnå genuin in-
timitet på grundval av denna separata identitet. Det är denna 
livslånga dubbla utveckling, mot att definiera mer av ett själv-
ständigt, autonomt själv samtidigt som vi förblir i nära inter-
aktion med betydelsefulla andra, som sammanfattas i begrep-
pet differentiering:

Familjesystemteorin antar existensen av en instinktivt ro-
tad livskraft (differentiering eller individualitet) inom var-
je människa som driver det växande barnet att utvecklas till 
en känslomässigt separat person, en individ med förmåga att 
tänka, känna och agera på egen hand. Den antar även existen-
sen av en instinktivt rotad livskraft (samhörighet) som driver 
barnet och familjen att förbli känslomässigt förbundna med 
varandra och att agera utifrån ömsesidig påverkan. Samhö-
righetskraften driver barnet och familjen att tänka, känna och 
agera som en enhet. Resultatet av dessa livskrafter, och det 
sätt på vilket de bildar en motvikt till varandra, är att ingen 
människa uppnår fullständig känslomässig separation från sin 
familj; den tidiga anknytningen blir aldrig helt löst [Kerr & 
Bowen 1988, s. 95].

Differentiering är med andra ord inte detsamma som ensidig 
utveckling av autonomi och individualitet. I stället rör det sig, 
som Schnarch (1997) skriver, om en överordnad utvecklings-
process, som i sig innefattar båda utvecklingsriktningarna, 
mot ökad närhet och ökad autonomi på samma gång. Schnarch 
sammanfattar differentieringsperspektivet på följande sätt:

Differentiering handlar om att balansera två grundläggan-

Ett utdrag ur Tor Wennerbergs nya bok  
Själv och tillsammans

om anknytning och identitet i relationer

l
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1995). Det är den ena sidan: hur viktig den känslomässiga 
närheten är i sig, för vår överlevnad och vårt välbefinnande. 
Den andra aspekten är vad närheten hjälper oss med, utöver 
att tillgodose vår överlevnad och vårt behov av känslomässigt 
välbefinnande. 

Det som Bowlby (1969/1982) särskilt lyfte fram var att trygg-
het och tillit i tidiga anknytningsrelationer ligger till grund för 
barnets psykologiska och färdighetsmässiga utveckling, för 
barnets utforskande och bemästrande av omgivningen, dess 
utveckling till en självständig varelse med kapacitet att ut-
vecklas och samarbeta med andra. Det handlar med andra ord 
inte bara om en rörelse till en anknytningsperson, för att skapa 
trygghet och lugn, utan i lika hög grad om en rörelse bort och 
ut, mot nyfiket utforskande och mot ökad egen förmåga och 
självständighet (även om denna rörelse bort ofta sker i fortsatt 
nära känslomässig kontakt med anknytningspersonen, i ett ge-
mensamt utforskande av den inre och yttre världen). Denna 
sida är av lika fundamental betydelse som närhetssökandet, 
men tenderar ibland att hamna i skymundan, och det har fun-
nits en stark tendens i den kliniska psykologiska litteraturen 
från 1990-talet och framåt att särskilt starkt betona anknyt-
ningens betydelse genom hela livet. Detta perspektiv riske-
rar, när det blir alltför dominerande, att undanskymma andra 
aspekter av mänsklig psykologi och, inte minst när det gäller 
relationsproblem, resultera i ett förväxlande av små barns 
överlevnadskritiska närhetsbehov med vuxnas mer samman-
satta psykologiska behov (Schnarch 1997, 2009). 

Med utgångspunkt i Bowlbys tidiga poängterande av ut-
forskandets och färdighetserövrandets centrala betydelse fö-
respråkar anknytningsforskarna Karin och Klaus Grossman 
och medarbetare (2008) vad de beskriver som ”ett bredare 
perspektiv på anknytning” (s. 873). Detta perspektiv innefattar 
differentieringens dubbla mänskliga drivkrafter, att söka när-
het till andra och att självständigt utforska den yttre och inre 
världen. De föreslår begreppet security of exploration, trygghet 
i utforskandet, som komplement till attachment security, trygg-
het i anknytningen. Det trygga utforskandet definieras som: 

[…] tillitsfullt, uppmärksamt, ivrigt och uppfinningsrikt ut-
forskande av material eller uppgifter, i synnerhet när ett barn 
upplever besvikelse. Denna typ av utforskande kännetecknas 
av uthållighet och tolerans för frustration i det målkorrigera-
de handlandets tjänst. Denna sorts trygghet gör det möjligt för 
en person att be om hjälp om hans eller hennes kompetens är 
otillräcklig för en viss uppgift [s. 857]. 
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de livskrafter: strävan efter individualitet och strävan efter 
samhörighet. Individualiteten driver oss att följa våra egna 
direktiv, att vara för oss själva, att skapa en unik identitet. 
Samhörigheten manar oss att följa andras direktiv, att tillhöra 
gruppen. När dessa båda livskrafter, individualitet och samhö-
righet, uttrycks på balanserade, hälsosamma sätt blir resulta-
tet en meningsfull relation som inte urartar till känslomässig 
sammansmältning. Att ge upp sin individualitet för att vara 
tillsammans med någon är lika självundergrävande i det långa 
loppet som att ge upp sin relation för att bevara sin individu-
alitet. På båda sätten blir du mindre av en person med mindre 
av en relation [s. 55]. 

Vi ställs alla inför livsuppgiften att hantera dessa motstridiga 
krafter inom oss och att försöka stärka vår förmåga att balan-
sera dem, vår differentieringsnivå. Den utmaningen möter vi, 
ofrånkomligen, i varje relation som vi ingår i. Den trygga an-
knytningen kan betraktas som ett uttryck för att det inom per-
sonen råder en hälsosam balans mellan dessa båda drivkrafter. 
Tidiga otrygga erfarenheter i anknytningsrelationer, och de 
relationsmönster som de ger upphov till, skapar i stället inre 
spärrar mot differentiering, i form av en överbetoning av den 
ena utvecklingslinjen (antingen den närhetssökande eller den 
självdefinierande) på bekostnad av den andra. Men även för 
personer med övervägande trygga och tillitsfulla tidiga rela-
tionserfarenheter utgör differentieringen en livslång utmaning. 

/ ... /

*

 Ett vidgat perspektiv på anknytning

När anknytningsteorin diskuteras hamnar fokus ibland 
ensidigt på närhetssökandet, på bekostnad av andra 
motiv och drivkrafter. Men vad är det egentligen som 

närhetssökandet syftar till? Vad är det, djupare sett, som 
närheten till andra hjälper oss med? Dels handlar det förstås 
om att närheten till andra är värdefull i sig själv; den skänker 
oss vårt djupaste välbefinnande och utan den skulle vi inte 
överleva, vare sig fysiskt eller psykiskt. Det var också det som 
Spitz fann i sina tidiga undersökningar, på 1940-talet, av barn 
som vistades på hittebarnshem och som hade en kraftigt ökad 
dödlighet till följd av att de inte fick uppleva något kontinu-
erligt känslomässigt samspel, en upplevelse av psykologisk 
närhet, med en omhändertagande vuxen (Mitchell & Black 
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Med andra ord utmärks det trygga utforskandet av att barnet 
har tillgång till och möjlighet att uttrycka sin kreativitet och 
att följa sin spontana lust att lära sig. Dessutom, och inte minst 
viktigt, kännetecknas det av uthållighet, förmågan att fortsät-
ta utforskandet och ansträngningen – även om resultaten är 
frustrerande. Tillsammans ligger dessa båda tillstånd, trygg-
het i anknytningen och trygghet i utforskandet, till grund för 
det som Grossman och medarbetare (2008) benämner ”psyko-
logisk trygghet” (psychological security). Något som är känne-
tecknande för psykologiskt trygghet, sett över hela livscykeln, 
är personens upplevda ”frihet att utforska den yttre och inre 
världen” (s. 859). Den upplevda tillit, till sig själv och till sina 
anknytningspersoner, som en person med trygg anknytnings-
organisation har ligger till grund för en ”optimal balans och 
lättrörligt växlande mellan anknytning och utforskande i alla 
åldrar, också under stressfyllda förhållanden” (Grossman et al. 
2008, s. 858). Det här resonemanget ligger i linje med Bowlbys 
poängterande att trygga och tillitsfulla anknytningsrelationer 
frigör barnets inre resurser, som då kan inriktas på bemästran-
de av de utvecklingsmässiga utmaningar som livet ställer bar-
net, och senare den vuxne, inför. 

Innehållet i begreppet psykologisk trygghet är därför egent-
ligen inte nytt, utan utgör ett förtydligande av idéer som 
tidigare har formulerats av förgrundsgestalter inom an-

knytningsforskningen som John Bowlby och hans nära med-
arbetare Mary Ainsworth. Dock kan det sägas innebära en viss 
tyngdpunktsförskjutning jämfört med det övervägande fokus 
som ofta, när anknytningsteorin diskuteras, läggs på det när-
hetssökande beteendet. Det är just detta bredare perspektiv på 
anknytningens roll för identitetsutvecklingen, med en lika stor 
betoning av båda de grundläggande mänskliga drivkrafterna, 
som står i fokus i den här boken, och det är också det som 
fångas i begreppet differentiering, liksom i Blatts beskrivning 
av samspelet mellan den anaklitiska och introjektiva utveck-
lingslinjen. Differentiering utgör därför, som jag ser det, ett 
begrepp som bättre och fullständigare än anknytning beskri-
ver och fångar just dubbelheten i den mänskliga psykologin, 
den samtidiga strävan eller rörelsen – sett över hela livscykeln 
– mot fördjupad intimitet och närhet till andra och mot ökad 
autonomi och självdefiniering i förhållande till andra.
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TOR WENNERBERG:
  Är psykolog, författare och föreläsare

  Har skrivit boken: Vi är våra relationer: Om anknytning, 
trauma och dissociation (Natur & Kultur, 2010). Boken  
används på flera utbildningar i Sverige och har även  
utkommit på danska och norska.

  I september 2013 utkommer hans andra bok: Själv  
och tillsammans: Om anknytning och identitet i  
relationer (Natur & Kultur).

  Medverkar regelbundet i Psykologtidningen, har  
skrivit flera artiklar på temat anknytning (”När den livs- 
viktiga anknytningen inte fungerar (nr 9/08), ”Vi blir våra  
relationer – Om mentalisering, en livslång process” (12/08) 
och ”Frågorna som överraskar det omedvetna” (10/09). 


