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Samband mellan anknytning och självkänsla hos ungdomar  

En pilotstudie 
!

Erika Karlsson 

!
!

Föreliggande studie undersökte sambandet mellan anknytning och självkänsla 
hos 22 ungdomar, i åldrarna 15-16 år, på en högstadieskola i Sverige. Den 
svenska översättningen av Armsden och Greenbergs (1987) självskattningsfor-
mulär Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) kallad Viktiga Personer i 
Mitt Liv (VIPIL) användes för att undersöka anknytning och en svensk översätt-
ning av Rosenberg´s (1965) självskattningsformulär Rosenberg´s Self-esteem 
Scale användes för att undersöka självkänsla. Resultaten visade på ett signifikant 
samband mellan anknytning till pappa och självkänsla. Något tydligt samband 
mellan anknytning till mamma och självkänsla eller anknytning till vänner och 
självkänsla förelåg inte. 
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Inledning 

!
Anknytning 

Barndomen och dess tidiga relationer har stor betydelse för hur en människa utvecklas. Därför har 

anknytningsteorin fått stor betydelse dels inom utvecklingspsykologi och dels inom klinisk psyko-

logi under de senaste åren. Anknytningsteorins upphovsman var den engelske barnpsykiatrikern och 

psykoanalytikern John Bowlby. Enligt anknytningsteorin skapar barnet under sitt första år en 

känslomässig anknytning till en eller ett par viktiga närstående, oftast föräldrarna.  

Barnet kan inte välja bort att knyta an utan spädbarnet skapar en anknytning till den vuxne i vilkens 

fysiska närhet barnet befinner sig i under tillräckligt lång tid. Detta sker automatiskt, oavsett föräld-

rarnas lämplighet. Det faktum att ett barn har knutit an till sin förälder säger därför ingenting om 

förälderns kapacitet. Anknytningens kvalitet kan variera starkt, bland annat beroende på hur lyhört 

och harmoniskt det känslomässiga samspelet mellan barnet och dess vårdare är (van Ijzendoorn, 

1997). Avsikten med anknytningen är att barnet ska kunna utforska världen under säkra förutsätt-

ningar. Föräldrarna utgör en trygg bas för barnet (Bowlby 1973, 1994). 

 Denna trygga bas blir en förutsättning för barnets utforskande av världen och det är dit som barnet 

återvänder för att få känslomässig påfyllning. Barnet törs riskera den osäkerhet som en ny situation 

innebär eftersom barnet litar på att föräldern finns tillgänglig och beskyddar samt uppmuntrar bar-

net. I takt med att barnets kognitiva kapacitet ökar, utvecklar barnet inre föreställningar om sig själv 

och sin relation till sina viktigaste närstående. Föreställningarna formas av barnets erfarenheter av 

anknytning och får betydelse för utvecklingen av senare relationer till andra vuxna och till jämnåri-

ga. Dessa föreställningar kallas inre arbetsmodeller och de fortsätter att utvecklas och förändras ge-

nom nya erfarenheter av relationer livet ut (Bowlby, 1973).  

För att en inre arbetsmodell ska vara effektiv måste den stämma bra överens med verkligheten. Så 

länge som relationen till föräldrarna och andra viktiga närstående är positiv så uppstår inga större 

problem. Detta genom att de positiva erfarenheterna överväger och gör att barnet kan finna sig i 

även negativa erfarenheter och även ta in dessa i sin arbetsmodell. Om det däremot är de negativa 

erfarenheterna som överväger i barnets samvaro med sina föräldrar så innebär det mer problem. Be-

hovet av att ha kvar närheten till föräldrarna som skyddar barnet om en akut fara skulle inträda,  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tvingar barnet att avlägsna det mesta av sina negativa erfarenheter ur sin arbetsmodell (Bowlby, 

1994). Detta fungerar bra ett tag genom att barnet klarar av att behålla en positiv inre arbetsmodell 

av föräldern och på så vis kan fortsätta att ha en skyddande fysisk närhet till föräldern. På längre 

sikt blir effekten däremot negativ eftersom arbetsmodellens syfte, att vara en hjälp till att avbilda 

verkligheten, går förlorad.  

Mary Ainsworth utvecklade Strange Situation Procedure (SSP), en mätmetod som visar på vilket 

sätt barnets anknytning till föräldern påverkas av omvårdnaden. SSP studerar samspelet mellan barn 

i åldern 12-18 månader och dess förälder. Metoden går ut på att en observatör under 20 minuter ob-

serverar föräldern och dess barn i ett rum där barnet får leka fritt. Efter det lämnar föräldern rummet 

i tre minuter medan barnet lämnas kvar hos observatören. Därefter kommer föräldern tillbaka och 

efter återföreningen med barnet lämnar både föräldern och observatören rummet i tre minuter me-

dan barnet är kvar. Efter det återförenas föräldern och barnet igen. Skattning sker slutligen av bar-

nets reaktioner vid separationen från mamman och vid återföreningen. Forskning har visat på att det 

finns ett begränsat antal mönster för hur anknytningen mellan barn och förälder ser ut. Vilket möns-

ter det är som utvecklas beror först och främst på om samspelet mellan barn och förälder varit ly-

hört och förutsägbart eller inte (Ainsworth, 1978).  

Ainsworth kom fram till och beskrev tre grundläggande anknytningsmönster: trygg, undvikande 

och ambivalent.  

Trygg anknytning: Den vuxne svarar på barnets signaler på ett sätt som är både lyhört och förutsäg-

bart och ger på så vis barnet en positiv självbild samt en positiv bild av andra. Det tryggt anknutna 

barnet skaffar sig genom dessa erfarenheter en grund för en anpassningsbar relation till föräldern.  

Undvikande anknytning: Barn med denna anknytning har erfarenhet av en förälder som visat att 

denne inte gillar barnets behövande och känslomässiga behov. Eftersom små barn behöver närhet 

till sina föräldrar för att deras säkerhet ska garanteras, lär sig barn med undvikande anknytning att 

möjligheten till närhet är beroende av att barnet lär sig att inte ge uttryck för sitt behov av tröst och 

omsorg.  

Ambivalent anknytning: Denna anknytning utvecklas i relationer där förälderns samspel med barnet 

är mer oförutsägbart lyhört. När det passar föräldern så kan denne vara en bra förälder men föräl-

dern styrs väldigt lite av barnets signaler. Detta gör att barnet har svårt att förstå föräldern. Barnet 

lär sig inte att det självt kan styra samspelet till föräldern genom sina signaler och skaffar sig därför 

inget förtroende för sin egen förmåga.  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Senare forskning visade att en stor andel barn inte passade in i något av de beskrivna mönstren och 

man beskrev då ytterligare ett anknytningsmönster, den desorganiserade anknytningen. Det som 

tydligast skiljer barn som utvecklar desorganiserad anknytning från övriga barn är att samspelet 

mellan barn och förälder i hög utsträckning bygger på rädsla (Main & Solomon, 1986).  

Det anknytningsmönster som utvecklats i barndomen följer en i utvecklingen och påverkar på olika 

sätt de sociala relationerna. Anknytningen har betydelse för människans utveckling, och separatio-

ner, vanvård och försummelse tidigt i livet kan få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen 

(Bowlby, 1969).  

!
!
Anknytning under ungdomsåren 

På senare år har man ändrat uppfattning kring anknytning till att man inkluderar alla viktiga relatio-

ner genom livet inklusive vänner och kärlekspartners (Armsden & Greenberg, 1987; Hazan & Sha-

ver, 1987).  Greenberg m. fl. (1983) var bland de första att undersöka vikten av vänskapsrelationer 

under ungdomsåren. Med hjälp av the Inventory of Adolescent Attachment undersökte han 213 

ungdomar mellan 12 och 19 år och fann att både anknytning till föräldrar och anknytning till vänner 

korrelerade signifikant till välmående och självkänsla.  

Det händer mycket med en individ under ungdomsåren. Det formellt operationella tänkandet ut-

vecklas och genom en förmåga till abstrakt tänkande och metakognition kan ungdomen med hjälp 

av tidigare erfarenheter skapa en mer generell inre arbetsmodell av anknytningsrelationer men ock-

så ha flera olika samtidigt och jämföra dessa anknytningsrelationer med varandra (Fraley m. fl., 

2011; Roisman m. fl., 2005; Treboux m. fl., 2004). Ungdomens känslomässiga och kognitiva ut-

veckling leder till ett minskat behov av föräldrarna som anknytningspersoner. Finns det en balans 

mellan säkerhet och utforskande i anknytningssystemet så bidrar ökad mognad till ökad säkerhet 

och utforskande samtidigt som anknytningsbeteendet minskar. Trots detta söker sig de flesta ung-

domar ändå till föräldrarna vid de tillfällen de upplever stark känslomässig stress (Allen, 2008).  

Studier visar att föräldrar ofta är de viktigaste anknytningspersonerna ända upp i ung vuxenålder 

(Allen, 2008; Bauminger m.fl., 2008). Enligt Bowlby (1969) är det fyra specifika delar som skiljer 

anknytningsrelationer från andra sociala relationer nämligen närhetssökande, upplevd emotionell 

stress vid separation, säker hamn vid stress och trygg bas vid utforskning av omgivningen. Zeifman 

och Hazan (2008) undersökte genom intervju bland över 100 barn och ungdomar från 6 till 17 år  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huruvida de helst vände sig till föräldrar eller vänner avseende dessa fyra delar. De fann att övervä-

gande del uppgav att de fortfarande vände sig till föräldrarna vid aktiverat anknytningssystem. Det 

var endast bland de äldre ungdomarna (15-17 år) som det fanns relationer till vänner som uppfyllde 

alla fyra kriterierna för en anknytningsrelation. 

!
!
Självkänsla 

Självkänsla visar hur du värderar dig själv som individ och den kan beskrivas som specifik eller 

global (Rosenberg, 1965). Enligt Rosenberg så kopplas begreppet specifik självkänsla till en speci-

ell situation medan global självkänsla varar i olika situationer och den varierar inte avsevärt från 

dag till dag. Global självkänsla anses vara ett bättre mått än specifik självkänsla eftersom det inne-

håller både positiva och negativa värderingar av självet. Detta innebär att en person kan se sig själv 

som kompetent men samtidigt vara självkritisk. En person med hög global självkänsla anser sig 

vara en värdefull person och accepterar sig själv. Den tycker sig varken vara bättre eller sämre än 

andra. Låg grad av global självkänsla inkluderar däremot självtvivel och tillbakavisning. Personen 

har bristande respekt för sig själv och önskar att den hade en annan självbild (Rosenberg & Sim-

mons, 1972). 

Det finns två olika sätt att se på hur självkänsla skapas. Det första är att självkänsla är något som vi 

får genom andras uppmuntran och ovillkorlig kärlek under tidig ålder medan det andra är att själv-

känsla förvärvas genom att man upplever sig själv som kompetent senare i sin personliga utveckling 

(Rosenberg, 1965). Rosenberg (1965) fann ett samband mellan barn med god självkänsla och för-

äldrar som accepterar dem, sätter klara gränser, är respektfulla och tillåter större avvikelser från 

konventionella beteenden. Enligt Johnson (1997) kan självkänsla definieras som graden av värde, 

kärlek och respekt som individen känner inför sig själv. Självkärleken bör innehålla en individs väl-

vilja för sina egna behov, känslor och instinkter. Att till exempel kunna älska och bli arg är det som 

ger människan den mest genuina känslan av självkänsla och självrespekt. De huvudområden som är 

signifikanta för upplevd självkänsla är att bli uppskattad för det man gör och bli älskad och stöttad i 

personliga relationer (Johnson,1997). 

!
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Anknytning och självkänsla 

Anknytning till föräldrar och vänner har länge sammankopplats med välmående och självkänsla 

(Ainsworth, 1989; Cotterell, 1992; Kenny & Sirin, 2006; Laible m. fl., 2004; Raja m. fl., 1992; 

Wilkinson, 2004). 

Som redan beskrivits finns det fyra huvudsakliga anknytningsmönster: trygg, undvikande, ambiva-

lent och disorganiserat. Cassidy (1988) fann att tryggt anknutna barn hade högre självkänsla. Detta 

verkar även gälla för äldre ungdomar, vilket visats i ett flertal studier (Armsden & Greenberg, 1987; 

McCormick & Kennedy, 1994; Paterson m. fl., 1995; Rice, 1990). I Huntsinger och Leuckens 

(2004) studie på 793 ungdomar fann man att ungdomar med tryggt anknytningsmönster hade högre 

självkänsla än ungdomar med otrygga anknytningsmönster. 

Enligt anknytningsteorin (Ainsworth, 1989 & Bowlby, 1969) var anknytningen till mamman en 

starkare prediktor till självkänsla än anknytningen till pappan. Studier har däremot visat på 

varierade resultat. Vissa studier har likt anknytningsteorin funnit att en stark anknytning till 

mamman är viktigare för självkänslan än en stark anknytning till pappan (Burke & Weir, 1978 & 

Hoffman m. fl., 1988) medan andra studier tvärtemot har funnit att en stark anknytning till pappan 

har större effekt på självkänslan (Gecas & Schwalbe, 1986; LeCroy, 1988). 

!
Med tanke på att vänskapsrelationerna blir mer framträdande under ungdomsåren (Berndt, 1982) är 

det lätt att förvänta sig att självkänslan påverkas av vänskapsrelationerna likväl som relationen till 

föräldrarna. Även där har forskning visat på varierade resultat. Med hjälp av the Inventory of Parent 

and Peer  Attachment (Armsden & Greenberg, 1987) och Rosenberg´s Self-esteem Scale 

(Rosenberg, 1965) fann Cotterell (1992) i sin studie av 57 ungdomar att anknytningen till vänner 

hade ett starkare samband till självkänsla än vad anknytningen till föräldrar hade. Däremot fann 

Laible m. fl. (2004) och Noom m. fl. (1999) att anknytning till föräldrarna var viktigare än 

anknytning till vänner för att förutse självkänsla under ungdomsåren. Paterson m.fl. (1994) fann i en 

studie av 493 ungdomar i åldern 13-19 år nästan inget samband mellan anknytning till vänner och 

självkänsla. Både Greenberg m. fl. (1983) och Wilkinson (2004) fann i sina studier att både 

relationen till föräldrar och relationen till vänner har en central roll för att utveckla en positiv 

självkänsla. Wilkinson (2006) undersökte yngre ungdomar (14 till 16,49 år) och äldre ungdomar  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(16,5 till 18,5 år) och fann att anknytning till vänner hade liknande och signifikanta samband till 

självkänsla i båda åldersgrupperna. Sambandet mellan anknytning till mamma och självkänsla var 

starkare bland de yngre ungdomarna än de äldre ungdomarna. Man fann också ett signifikant 

samband mellan  anknytning till pappa och självkänsla bland de yngre ungdomarna men inte till de 

äldre ungdomarna.  

!
!
!

Syfte 

!
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka ungdomars upplevelser av relatio-

nen till mamma, pappa och vänner samt hur de upplever sin självkänsla. Finns där något samband 

mellan upplevd anknytning till mamma, pappa och vänner och upplevd självkänsla?  

I ljuset av tidigare internationell forskning förväntades ett samband mellan anknytning och själv-

känsla hos ungdomar.   

!
!
!

Metod 

!
!
Design och procedur 

Rektorn för en högstadieskola kontaktades telefonledes och per e-post av uppsatsens författare (EK) 

med information och fråga om tillstånd att genomföra föreliggande undersökning. Efter godkän-

nande från rektor avseende genomförandet av studien förmedlade denne namn på lärare att kontak-

ta. Lärare för fyra årskurs nio klasser kontaktades via e-post med information om studien och en  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förfrågan om att låta deras elever ingå i föreliggande undersökning. Det inkom positivt svar från en 

av lärarna och en tid för att genomföra undersökningen under skoltid avtalades.  

Testtillfället ägde rum i ett klassrum där författaren var närvarande dels för att övervaka att testet 

genomfördes enskilt och anonymt och dels för att kunna svara på eventuella funderingar kring 

testet.  

!
!
Deltagare  

Deltagare var 24 ungdomar i åldern 15-16 år som  tillfrågades om att fylla i självskattningsformulä-

ren VIPIL (Hwang, 2001) och Rosenberg´s Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965). Två ungdomar 

uteslöts från studien på grund av internt bortfall eftersom deras formulär inte var ifyllda. Kvar blev 

22 ungdomar som kunde innefattas av studien. Av dessa var 13 killar (59%) och 9 tjejer (41%).  

!
!
Etiska överväganden 

Innan formulären delades ut presenterades syftet med undersökningen och den anonymitet som råd-

de kring uppsatsen förklarades. Nämligen att några namn inte förekommer i studien och att det inte 

heller är möjligt att på annat sätt koppla samman ett visst resultat till en viss individ. Det förklara-

des också att undersökningen byggde på frivillighet så att de som kände att de inte vill medverka 

fick en chans att lämna in testerna blankt.  

!
!
Instrument  

För att undersöka om det finns ett samband mellan anknytning och självkänsla så gjordes en tvär-

snittsstudie där data från två olika självskattningsformulär relaterades. Testet Viktiga Personer i Mitt 

Liv användes för att undersöka anknytning och testet Rosenberg´s Self-esteem Scale för att under-

söka självkänsla.  

!
!
! ! 11



Viktiga Personer I Mitt Liv (VIPIL) 

Självskattningsformuläret Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) har utformats av Arms-

den och Greenberg (1987) och är ett av de mest använda instrumenten för självrapporterad anknyt-

ning för ungdomar och vuxna (Crowell m.fl., 2008). Formuläret konstruerades utifrån Bowlbys an-

knytningsteori och mäter ungdomars beteenden och affektiva/kognitiva dimensioner avseende an-

knytning till föräldrar och vänner. IPPA har visat på hög homogenitet och hög test-retest reliabilitet 

(Greenberg, 1987). Greenbergs studier fann följande alfavärden för trygghet α= .91, för kommuni-

kation α= .87 och för alienation α= .72 gällande för skattning av anknytning till vänner samt α= .91, 

α= .91 respektive α= .86 gällande anknytning till föräldrar. Ytterligare en studie visade på test-re-

testreliabilitet med en korrelation motsvarande α= .93 för föräldraskalorna och α= .86 för vän-

nerskalan.  IPPA har även visat på god validitet vid korrelationsstudier med andra beprövade test. 

Armsden och Greenberg (1987) undersökte utifrån olika hypoteser korrelationer mellan IPPA och 

instrument som Family Environment Scale (FES), Tenneessee Self-Concept Scale (TSCS) och Fa-

mily and Peer Utilization. Man fann bland annat att anknytning till föräldrarna korrelerade signifi-

kant med faktorer i familjeklimat, mellan - .20 till .56. ”Family self-concept” korrelerade .78 med 

föräldraanknytning. Anknytning till vänner korrelerade högst, .57, med ”Social self–

Concept” (TSCS).  

!
IPPA översattes till svenska av Hwang (2001) och kallas Viktiga Personer i Mitt Liv (VIPIL). VIPIL 

indikerar trygg eller otrygg anknytning och mäter inte anknytningsmönster utifrån Ainsworths 

(1978) kategorier. Formuläret riktar sig till åldrarna 16-20 år.  

VIPIL består av de  tre delskalorna: trygghet, kommunikation och utanförskap, som är separata för 

mamma, pappa och vänner. Varje delskala innehåller 25 påståenden och självskattningen sker med 

hjälp av en femgradig skala där 1=Stämmer nästan aldrig eller aldrig, 2=Stämmer sällan, 3=Stäm-

mer ibland, 4=Stämmer ofta och 5=Stämmer nästan alltid eller alltid. Påståenden gällande föräldrar 

respektive vänner uttrycks på liknande sätt och är bland andra "Jag känner att det inte är någon 

mening att visa mina känslor inför min mamma/pappa", "Jag berättar för min mamma/pappa om 

mina problem och sånt som oroar mig", "Mina vänner bryr sig om hur jag mår" och "Mina vänner 

accepterar mig som jag är". Kodning har skett enligt Armsden & Greenbergs (1987) anvisningar 

där varje påstående poängsätts från 1 poäng upp till 5 poäng och varje delskala således sträcker sig 

från 25 till 125 poäng. Höga poäng indikerar bättre kvalitet på anknytningen. 

!
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Rosenberg´s Self-esteem Scale (RSES) 

Rosenberg´s Self-esteem Scale (RSES) utformades av Rosenberg (1965) och är det mest använda 

instrumentet för att mäta självkänsla (Vispoel, m. fl., 2001; Baumeister et al., 2003). 

Studier har visat på god reliabilitet och validitet (Robins, m. fl., 2001) och uppvisar Chronbachs alfa 

från .84 till .95 (Sinclair m.fl., 2010).  Den svenska översättningen hämtades från Lundin och Wol-

lin (2002). Deras version uppvisade Cronbachs alfa på .87. RSES avser att mäta den globala själv-

känslan och består av tio påståenden där ungdomen får skatta sig själva på en fyrgradig skala med 

instämmer helt, instämmer,  instämmer inte och instämmer inte alls. Skalan innehåller påståenden 

om hur individen ser på sig själv som till exempel: ”Jag tycker att jag är en värdefull person, minst 

lika värdefull som andra” och ”Jag önskar jag kunde ha mer respekt för mig själv”. Vid kodning 

poängsätts varje påstående från 0 poäng till 3 poäng. Högsta möjliga poäng på RSES är 30 och 

minsta möjliga är 10 poäng. Skattning mellan 15 och 25 är inom vad som anses som normalt och 

poäng under 15 visar på lågt självförtroende. Hög global självkänsla står för känslan av att vara 

”tillräckligt bra”och indikeras av höga poäng (Rosenberg, 1965). 

!
!

Databearbetning 

För uträkning av rådata användes de redan framställda mallarna för Viktiga personer i Mitt Liv 

(Armsden & Greenberg, 1987) och Rosenberg´s Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965). Vid den sta-

tistiska analysen användes the Statistical Package for Sciences (SPSS) för Mac, version 21. Korrela-

tionsberäkning och signifikansprövning gjordes med hjälp av Pearson´s Product-Moment Correla-

tion (Pearson, 1895; Kinnear & Gray, 2010) med en signifikantsnivå på 5 % och 1 %. 

!
!

Resultat 

!
I tabell 1 presenteras medelvärde, standardavvikelse och median för anknytning till mamma, pappa 

och vänner i Viktiga Personer i Mitt Liv samt självkänsla i Rosenberg´s Self-esteem Scale för un-

dersökningsgruppen.  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!
Tabell 1. Medelvärde (M), standardavvikelse (SD) och median (MD) för anknytning och  
självkänsla 
———————————————————————————————————— 
Variabler                                         N                     M                    SD                 MD 
———————————————————————————————————————-—- 
Anknytning till mamma                 22                   98,7                 18,4                100,5 
Anknytning till pappa                    22       101                 19                   104,5 
Anknytning till vänner             22         106,6   13                   110 
Självkänsla              22       20,3                  6,8                 21,5 
————————————————————————————————————- 

!
!
Produktmomentkorrelationer (r) mellan anknytning till mamma, pappa och vänner i Viktiga Perso-

ner i Mitt Liv och självkänsla i Rosenberg´s Self-esteem Scale, presenteras i tabell 2. 

!
!
!
Tabell 2. Produktmomentkorrelationer (r) mellan anknytning och självkänsla 
———————————————————————————————————————————————— 
      Anknytning till mamma    Anknytning till pappa    Anknytning till vänner    Självkänsla 
—————————————————————————————————————————————————-—-——— 
Anknytning till mamma        —                                       0.52*                              0.50*                                0.22 
Anknytning till pappa           —                                       —                                   0.17                                  0.62** 
Anknytning till vänner          —                                       —                                    —                                    0.08 
Självkänsla                            —                                       —                                    —                                    — 
———————————————————————————————————————————————- 
*p<.05; **p<.01 

!
Anknytning till mamma korrelerade statistiskt signifikant positivt med anknytning till pappa och 
anknytning till vänner medan det inte fanns något statistiskt signifikant samband mellan anknytning 
till mamma och självkänsla. Anknytning till pappa hade ett högt signifikant samband till självkänsla 
medan det inte fanns något signifikant samband mellan anknytning till pappa och anknytning till 
vänner. Något signifikant samband mellan anknytning till vänner och självkänsla fanns inte. 

!
!
!

!
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Diskussion 

!
Denna studie mätte sambandet mellan anknytning och självkänsla hos ungdomar. Resultaten visade 

att det fanns ett tydligt samband mellan anknytning till pappa och självkänsla. Mer specifikt så vi-

sades att ungdomar med hög poäng på anknytning till pappa hade bättre självkänsla medan de som 

skattade låg poäng på anknytning till pappa hade sämre självkänsla. 

!
Forskning som tidigare undersökt huruvida anknytning har något samband till självkänsla har haft 

varierande resultat. En del studier som gjorts har funnit att en stark anknytning till mamma är vikti-

gast för utvecklingen av en god självkänsla (Burke & Weir, 1978; Hoffman m. fl., 1988) medan 

andra studier funnit att anknytningen till både mamma och pappa spelar en lika stor roll i utveck-

landet av självkänslan (DeWuffel, 1986; Lempers & Clark-Lempers, 1992). Denna studie är dock 

förenlig med de tidigare gjorda studier som visat att en stark anknytning till pappa är viktigast när 

det kommer till att utveckla en god självkänsla (Gecas & Schwalbe, 1986; LeCroy, 1988). LeCroy 

(1988) undersökte 87 ungdomar i åldern 15-19 år och fann att närhet till pappan var en starkare pre-

diktor till en god självkänsla än vad närhet till mamman var. Däremot fann man att mammorna gav 

större grad av närhet än vad pappan gjorde. Gecas och Schwalbe (1986) undersökte 128 familjer 

med ungdomar i åldrarna 17-19 år. De fann att faderns grad av kontroll, delaktighet och stöd var 

viktigare för ungdomens självkänsla än vad mammans grad av kontroll, delaktighet och stöd var. 

Detta resultat är aningen motsägelsefullt eftersom tidigare forskning visat att pappor har mindre in-

teraktion med sina tonåringar och uppfattas som mindre omhändertagande än mammor (Cubis m. 

fl., 1989; Youniss & Ketterlinus, 1987).  

!
Detta öppnar upp för diskussioner kring de förväntningar som ungdomarna har på deras mammor 

och pappor. Ungdomar kanske förväntar sig att deras pappor spelar en mindre interaktiv roll i deras 

liv än vad deras mammor gör så när relationen till deras pappor faller innanför ramen av vad som är 

förväntat så är också den skadliga effekten på självkänslan liten. Likaså kanske ungdomen skattar 

högre på anknytningen till pappan bättre utifrån att ungdomen har mindre förväntningar på denne. 

Det är också en möjligt att de två föräldrarollerna kompletterar varandra så att ungdomen får det 

stöd den behöver från båda föräldrarna men på olika sätt. 

!
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 Intressant är dock att denna studie visade på signifikanta resultat trots sitt låga deltagarantal. Ge-

nom att visa på att en stark anknytning till pappa är viktigast då det kommer till att skapa en god 

självkänsla så motsätter sig resultaten i denna studie den vida kända och aktade anknytningsteorin 

som menade att anknytningen till mamma var starkare prediktor till självkänsla än vad anknytning-

en till pappan var (Ainsworth, 1989 & Bowlby, 1969). Dessa resultat väcker intresse för en framtida 

mer omfattande studie eftersom dessa resultat är av viktig klinisk betydelse. Pappans betydelse för 

utvecklingen av en god självkänsla visar på vikten av att ta med pappan i behandlingsarbete.  

!
Vad gäller relationen till vänner så fanns där inget signifikant samband till självkänsla vilket är i 

linje med tidigare forskning. Paterson m. fl. (1994) undersökte sambandet mellan anknytning till 

föräldrar, anknytning till vänner och självkänsla hos 473 ungdomar mellan 13 och 19 år med hjälp 

av Rosenberg´s Self-esteem Scale (Rosenberg, 1965) och en förkortad version av the Inventory of 

Parent and Peer Attachment (Armsden & Greenberg, 1987). Resultaten visade på nästintill inget 

samband mellan anknytning till vänner och självkänsla. Men å andra sidan fanns där även också 

endast svaga samband mellan anknytning till pappa och anknytning till mamma och självkänsla.  

!
Nämnas kan också att det i denna studie fanns ett samband mellan relationen till mamma och rela-

tionen till pappa samt relationen till mamma och relationen till vänner vilket stödjer anknytningste-

rorins begrepp, inre arbetsmodeller, där föreställningar om sig själv, den andre och relationen dem 

emellan byggs upp genom kognitiva och affektiva minnen av samspelshändelser. Dessa är från bör-

jan relationsspecifika men generaliseras eftersom och blir alltmer stabila (Bowlby, 1969).  

Trots statistiskt signifikanta resultat är det låga deltagarantalet en svaghet med föreliggande studie. 

Studien genomfördes bara i en klass och det kan föreligga faktorer som gör att resultatet kan vara 

svårt att generalisera till en större grupp. För att få ett säkrare resultat behöver studien göras på en 

större grupp.	


!
Viktigt att också ha i åtanke är att denna studie bygger på självskattningsformulär som är känsliga 

för responsbias. Det har ifrågasatts huruvida traditionella självskattningsskalor som skapats för att 

mäta självkänsla verkligen mäter begreppet självkänsla. Enligt Baumeister m. fl. (1989) och Salmi-

valli (2001) tenderar traditionella självskattningsskalor att mäta hur en person vill presentera sig 

själv för andra, snarare än hur en persons verkligen upplever sig själv. Det kan vara ett sätt att för-

svara sig mot att brister hos ens egna person blottas, som till exempel en låg självkänsla (Wylie,  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1974). Det behöver dock inte vara så att personen medvetet har för avsikt att modifiera sina svar 

eller ge vilseledande svar utan denne svarar kanske enligt sin egen uppfattning på ett ärligt sätt men 

presenterar ändå en socialt önskvärd bild av sig själv. Det är dessutom svårt att veta hur noggrant 

personen har besvarat formuläret, om denne medvetet eller omedvetet använt någon speciell re-

sponsstil eller om svaren har givits på ett oengagerat sätt.  

!
En framtida studie skulle därför kunna ha nytta av kvalitativa metoder som komplement till själv-

skattningsformulären för att ta hänsyn till responsbias. Demo (1985) har påpekat vikten av att flera 

olika typer av mätinstrument används vid undersökning av självkänsla för att få en mer korrekt be-

dömning av en persons självkänsla. Ytterligare en faktor att ha i åtanke vid resultatanalys är att Ro-

senberg´s Self-esteem Scale endast avser att mäta den globala självkänslan. Risken med detta kan 

vara att självkänsla förenklas och att viktiga distinktioner mellan olika aspekter av fenomenet inte 

uppmärksammas. Även detta ger argument för en mer omfattande studie där fler mätinstrument an-

vänds och fler personer inkluderas. 

!
!
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