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Abstrakt 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan trygga 

anknytningsrelationer och emotionsreglering under adolescensen. Totalt deltog 82 

ungdomar i studien, 47 kvinnor och 35 män mellan 17 och 20 år, genom att fylla i 

självskattningsformulären Viktiga personer i mitt liv (VIPIL) och Emotion Regulation 

Questionnaire (ERQ). Resultaten visar att det finns olika starka samband mellan 

anknytningsrelationerna och emotionsregleringsstrategierna kognitiv omvärdering och 

undantryckande. Anknytningsrelationerna är en svag prediktor för användandet av 

kognitiv omvärdering och förklarar cirka 5 procent av variansen, medan de predicerar 

cirka 41 procent av användandet av undantryckande. En jämförelse mellan könen visar att 

unga män använder kognitiv omvärdering oftare än unga kvinnor. Vänskapsrelationerna 

framstår som särskilt betydelsefulla för emotionsreglering under adolescensen, vilket kan 

bero på att ungdomar söker sig till vänner i större utsträckning när de frigör sig från 

föräldrarna och blir mer självständiga. Därför är det  viktigt att vidare undersöka hur 

avsaknad av trygga vänskapsrelationer påverkar ungdomar i stort inklusive deras 

emotionsreglering.   
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Abstract 
The aim of this study was to examine the links between secure attachment relationships 

and emotion regulation during adolescence. In total 82 adolescents, 47 women and 35 

men, between the ages of 17 and 20 years participated in the study by completing Swedish 

versions of the self-assessment forms Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 

and Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). The results show that the relationships 

between attachment and the emotion regulation strategies cognitive reappraisal and 

suppression, differ in strength. The attachment relationships are a weak predictor of 

cognitive reappraisal and explains approximately 5 percent of the variance, while they 

predict approximately 41 percent of the variance of suppression. A comparison between 

women and men showed that young men use cognitive reappraisal more frequently than 

young women. The relationships with friends appears to be particularly significant to 

emotion regulation during adolescence, which may be due to that adolescents rely on their 

friends to greater extent when they separate themselves from their parents and become 

more independent. Therefore, it is important to further examine how the absence of secure 

friendships affect young people in general including their emotion regulation. 

  

 

Keywords: attachment, emotion regulation, adolescence, cognitive reappraisal, 
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Tack! 

Först och främst vill vi tacka alla ungdomar som deltagit i vår studie, utan er och era 

engagerade lärare, hade den inte varit möjlig att genomföra. Vi vill rikta ett tack till vår 

handledare som gett oss råd och värdefulla kommentarer under arbetets gång. Slutligen 

vill vi tacka våra nära och kära för allt stöd och uppmuntran. 
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Anknytning och emotionsreglering under adolescensen 

Adolescensen innebär stora förändringar i ungdomars liv och är en tid då den sociala och 

kulturella kontexten får större betydelse för individen och vänskapsrelationer kan upplevas 

viktigare än tidigare (Pattersson, 2008). Det är vanligtvis en period fylld av konflikter med 

föräldrar, oförutsägbara humörsvängningar och ett mer riskfyllt beteende än tidigare (Arnett, 

1999). Ungdomarna ska också frigöra sig från föräldrarna vilket kan innebära en känslomässig 

påfrestning (Ford, Mauss, Troy, Smolen & Hankin, 2014). För att hantera förändringarna på ett 

adekvat sätt är det gynnsamt med en god emotionsregleringsförmåga (Gallone & Taffle, 2012). 

Tidiga anknytningsrelationer och förälderns engagemang har stor betydelse för vilka 

emotionsreglerande strategier barnet utvecklar (Bowlby, 1982; Gresham & Gallone, 2011; Roque, 

Verissimo, Fernandes & Rebelo, 2013; Sroufe, 1996) och barn med trygg anknytning har 

vanligtvis tillgång till fler emotionsreglerande strategier än barn med otrygg anknytning (Cassidy, 

1994). 

 Adolescensen inträffar mellan barndom och vuxen ålder och åldersvariationen beror bland 

annat på vilken livssituation individerna befinner sig i och när de går in i puberteten. Vanligtvis 

benämns adolescensen med åldrarna 10 till 25 år (Gross, 2014), 12 till 18 år (Pattersson, 2008) och 

12 till 17 år (Arnett, 2000). Adolescensen är en viktig utvecklingsperiod då processer involverade 

i emotionsreglering förfinas till följd av att prefrontala cortex utvecklas och den kognitiva 

förmågan förbättras vilket är en förutsättning för att kunna kontrollera automatiska och 

emotionella responser (Gross, 2014).  

 Då tidigare forskning kring anknytning och emotionsreglering främst fokuserat på barn är 

syftet med den föreliggande studien att undersöka sambandet mellan ungdomars trygga 

anknytningrelationer och vilka strategier de använder för att reglera sina emotioner. Studiens 

deltagare är mellan 17 och 20 år och termen ungdomar används synonymt med adolescensen. För 

att undersöka sambandet mellan anknytning och emotionsreglering används två välanvända och 

beprövade självskattningsformulär. Viktiga personer i mitt liv (VIPIL) indikerar hur trygg 

anknytningsrelation ungdomarna har till mamma, pappa och vänner (Armsden & Greenberg, 

1987). Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) mäter om ungdomarna använder kognitiv 

omvärdering eller undantryckande för att reglera sina emotioner (Gross & John, 2003). 
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Anknytning och anknytningsteori 

 Anknytningsteorin har sin grund i John Bowlbys och Mary Ainsworths arbete som bland 

annat bygger på utvecklingspsykologi, kognitiv teori och evolutionär biologi (Bretherton, 1992; 

Broberg, 2006). Ainsworth studerade samspelet mellan barn och deras mödrar och utifrån det 

utvecklade hon begrepp för olika anknytningsmönster. Hon betonade även att moderns 

känslighet för barnets signaler har stor betydelse för barnets utveckling och hon myntade begreppet 

trygg bas (Ainsworth & Bowlby, 1991; Bretherton, 1992; de Ruiter & van Ijzendoorn, 1993). 

Bowlby (1982) förklarade att barnets utveckling påverkas av närhet till föräldrarna samt att 

separation och förlust av föräldrar har stor betydelse för utvecklingen av anknytningssystemet 

(Bowlby, 1982; Bretherton, 1992; Broberg, 2006). Vidare menade Bowlby (1982) att 

anknytningens evolutionära funktion är att öka barnets närhet till föräldern för att på så vis säkra 

barnets överlevnad. Han lyfte även fram den kognitiva komponenten av anknytning, nämligen att 

relationen till föräldrar internaliseras och blir mentala representationer som barnet bär med sig 

(Cassidy, 2008). Barnets bild av sig själv och andra påverkas av de gemensamma erfarenheter de 

upplever i samspel med föräldrarna och har stor betydelse för barnets utveckling (Broberg, 

2003; Broberg, 2006; Cassidy 2008). Det som skiljer anknytningsrelationen från andra relationer 

är främst att anknytningsrelationen är en varaktig relation till icke utbytbara personer vilket gör att 

barnet söker trygghet, tröst och närhet hos föräldern i situationer då anknytningssystemet aktiveras 

(Ainsworth, 1989). 

 Anknytnings- och omvårdnadssystemet. Anknytnings- och omvårdnadssystemet är två 

beteendesystem som Bowlby (1982) betraktade som biologiskt förprogrammerade. Människan 

är, jämfört med andra däggdjur, betydligt mer outvecklad vid födseln. Därför är det lilla barnet 

utrustat med anknytningsbeteenden som syftar till att aktivera omvårdnadssystemet hos 

föräldern som då tar hand om barnet. Omvårdnadssystemets grundläggande funktion är att skydda 

barnet och på så vis öka sannolikheten för barnets överlevnad (Bowlby, 1982; Broberg, 2006; 

Cassidy, 2008). Den repertoar av anknytningsbeteende barnet har, såsom att gråta, le och följa 

efter föräldern, syftar alla till att minska avståndet till föräldern (Cassidy, 2008). Enligt Bowlby 

(1982) är anknytningsbeteendet ett målstyrt beteende och aktiveras främst vid upplevd stress 

eller fara och deaktiveras då barnets behov tillgodosetts (Bowlby, 1982; Cassidy, 2008). 

Omvårdnadssystemet fungerar som vägledare när föräldrarna tolkar barnets signaler och bedömer 

vilket som är det bästa bemötandet för att tillgodose barnets behov (Cassidy, 2008). God 
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omvårdnad som främjar en trygg anknytning präglas av (1) lyhördhet och flexibilitet inför barnets 

signaler och barnets behov, (2) att föräldrarna tydligt förmedlar till barnet att det accepteras fullt 

ut, även de sidor föräldrarna tycker mindre om, (3) att föräldrar och barn samarbetar vilket innebär 

att hitta lösningar som båda kan acceptera och att föräldrarna inte kontrollerar utan vägleder barnet 

samt (4) psykologisk tillgänglighet vilket innebär både fysisk och psykologisk närvaro (Bowlby, 

1988; Broberg, 2006). Typiska omvårdnadsbeteenden som föräldrar uppvisar som respons på 

barnets anknytningsbeteenden är att trösta, vagga och följa efter barnet (Cassidy, 2008). 

Omvårdnadsystemet kan aktiveras trots att barnets anknytningssystem inte är aktivt, till exempel 

då barnet befinner sig i adolescensen och söker sig bort från föräldrarna. Deras uppgift är då att stå 

ut med att ungdomen finner närhet och tröst hos andra och att finnas tillgänglig då ungdomen 

söker sig till föräldrarna (Allen, 2008; Bowlby, 1988). 

 Trygg bas och säker hamn. Begreppet trygg bas innebär att barnet kan använda 

anknytningspersonen som en trygg utgångspunkt för att utforska omgivningen. Barnet kan vid 

behov återvända till föräldrarna för att tanka trygghet, eller titta på föräldrarna för att få bekräftat 

att en situation inte är farlig. Därefter kan barnet fortsätta utforskandet. Säker hamn innebär att 

föräldrarna välkomnar barnet tillbaka till säkerhet och trygghet då barnet signalerar att det 

befinner sig i en situation som upplevs skrämmande (Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; 

Bowlby, 1988; Broberg, 2006). Enligt Bowlby (1988) är en av de mest centrala delarna av 

föräldraskapet att fungera som trygg bas. Barnet har alltid behov av att använda föräldrarna som 

trygg bas men det yttrar sig olika beroende på ålder. Under adolescensen ökar vanligtvis 

avståndet till föräldrarna och vänner får en mer betydelsefull roll. Det är dock viktigt även för 

ungdomar att veta att de kan vända sig till föräldrarna för stöd, tröst och vägledning vid behov 

(Bowlby, 1988; Patterson, 2008). 

 Föräldrars engagemang och trygg bas. I en forskningsstudie av Roque, Verissimo, 

Fernandes och Rebelo (2013) studerades 55 barn i åldrarna 18-26 månader tillsammans med en 

förälder. Resultaten visade bland annat att förälderns engagemang i barnet är avgörande för hur 

barn uttrycker sina affekter. Tryggt anknutna barn med en engagerad förälder som fungerade som 

trygg bas hjälpte barnet att reglera sina emotioner, därefter kunde barnet fortsätta att utforska 

omgivningen på egen hand. Otryggt anknutna barn använde inte föräldern som trygg bas och 

föräldern hjälpte då inte heller till att reglera barnets emotioner (Roque, Verissimo, Fernandes & 

Rebelo, 2013). 
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 Trygg och otrygg anknytning. Ett av Mary Ainsworths främsta bidrag till utvecklingen 

av anknytningsteorin är Strange Situation Procedure, på svenska kallad främmandesituationen 

(Ainsworth et al., 1978; Bretherton, 1992). Proceduren utformades till ett experiment där barns 

och moderns samspel studerades. Syftet med experimentet var att studera återföreningen med 

modern efter att barnet lämnats i ett rum med leksaker tillsammans med en främmande person 

under tjugo minuter (Ainsworth & Bowlby, 1991). Genom att studera barnets beteende vid 

återföreningen med modern kunde Ainsworth urskilja tre olika anknytningsmönster som hon 

benämnde trygg, otrygg-undvikande och otrygg-ambivalent (Ainsworth et al., 1978). Senare 

forskning har även identifierat desorganiserad anknytning som ett fjärde mönster (Main & 

Solomon, 1990). Barn med trygg anknytning sökte sig till föräldern vid återföreningen för att 

därefter återgå till leksakerna i rummet, de använde också föräldern som trygg bas och kunde med 

lätthet växla mellan eget utforskande och trygghetssökande hos anknytningspersonen (Ainsworth  

et  al., 1978). Barn med otrygg- undvikande anknytning vände sig bort från föräldern eller 

fokuserade på leksakerna. Barn med otrygg-ambivaltent anknyting sökte förälderns närhet 

samtidigt som det uppvisade ilska gentemot föräldern och var svårtröstliga. 

 Trygg anknytning utvecklas främst genom att föräldrarna är lyhörda för barnets signaler 

vilket bidrar till ökad självkänsla och att barnet lär sig kommunicera sina känslor till 

anknytningspersonen (Broberg, 2003: Cassidy, 2008; Murphy et al., 2015). Barn med otrygg 

anknytning upplever inte att sökandet efter anknytningspersonens närhet skapar en känsla av 

trygghet, vilket då inte heller bidrar till ökad självkänsla (Broberg, 2003; de Ruiter & van 

Ijzendoorn, 1993). Om anknytningspersonen inte har förmåga att tona in barnet eller fånga upp 

barnets signaler på ett tillfredsställande sätt kan det bidra till att otrygg anknytning utvecklas.  

Otrygg-undvikande anknytning kan visa sig genom att barnet har som strategi att inte uttrycka sina 

känslor på grund av rädsla för att väcka oönskade reaktioner hos föräldern, strategin ökar chansen 

att få vara nära anknytningspersonen (Ainsworth & Bowlby, 1991; Broberg, 2003).  

Otrygg-ambivalent  anknytning karaktäriseras av att anknytningspersonen svarar oförutsägbart på 

barnets signaler vilket skapar osäkerhet hos barnet. Om föräldrarna bara stundvis finns tillgängliga 

för trygghet och tröst kan barnet inte räkna med att få sina behov tillfredsställda och utvecklar 

därför strategier för att ständigt få föräldrarnas uppmärksamhet och således minska risken för att 

de försvinner iväg och blir otillgängliga (Broberg, 2003; de Ruiter & van Ijzendoorn, 1993). 
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Inre arbetsmodeller. Som tidigare nämnts utvecklar barnet mentala representationer från 

samspelet i anknytningsrelationer. Dessa mentala representationer kallar Bowlby (1982) för inre 

arbetsmodeller (Bowlby, 1982; Cassidy, 2008) och de består av representationer av jaget, andra 

och omvärlden utifrån barnets erfarenheter (Fivush, 2006; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Om 

barnet blir bemött av lyhörda föräldrar som tonar in barnet, skapar det förutsättningar för att barnet 

kan förvänta sig att föräldrarna finns tillgängliga vid behov, både fysiskt och emotionellt 

(Bretherton & Munholland, 2008). Barnets förväntningar bildar inre arbetsmodeller som påverkar 

hur barnet reagerar, både beteendemässigt och emotionellt, i olika situationer och de blir en del av 

den personliga utvecklingen (Bowlby, 1982; Broberg, 2003). Inre arbetsmodeller generaliseras till 

andra områden och påverkar därmed hur barnet agerar i sociala relationer (Bretherton & 

Mulholland, 2008; Broberg, 2006; Fivush, 2006; Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Barnets inre 

arbetsmodeller börjar formas runt sex månaders ålder och innehåller både känslomässig och 

kognitiv information som måste stämma väl överens med verkligheten för att vara till gagn för 

barnet (Broberg, 2006). Barn med trygg anknytning upplever att de förtjänar att tas om hand och 

litar på omgivningen. Det motsatta gäller för barn med otrygg anknytning, som har erfarenheter av 

att anknytningspersonen brister i omvårdnaden (Fivush, 2006). Barnets självbiografiska minnen 

och representationer av tidigare händelser kopplas ihop och utgör en övergripande struktur. Denna 

struktur sätts i relation till barnets sätt att förstå sig själv och andra och utgör grunden för hur 

barnet beter sig i nära känslomässiga relationer (Broberg, 2006). 

 Anknytningens betydelse för relationer. Anknytningssystemet kan aktiveras under hela 

livet och tidiga anknytningsrelationer har stor betydelse för relationer som formas senare i livet 

(Berlin, Cassidy & Appleyard, 2008). Barn med trygg anknytning formar vanligtvis både 

starkare och fler relationer till jämnåriga (Berlin, Cassidy & Appleyard, 2008). I takt med 

att barnet blir äldre ökar vanligtvis det fysiska avståndet till föräldrarna. Om 

anknytningsrelationen präglats av trygghet kan barnet använda sig själv som källa till trygghet då 

anknytningspersonerna internaliserats i barnets inre arbetsmodeller (Ainsworth, 1989; Bowlby, 

1982). Enligt Ainsworth (1989) finns ett skydd i att tillhöra en grupp och de som hamnar utanför 

gruppen riskerar att utsättas för fara. Detta beteendesystem bidrar till att människan söker sig till 

grupper och strävar efter gemenskap och vissa relationer kan få en karaktär som liknar tidiga 

anknytningsrelationer (Ainsworth, 1989).  
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 Under adolescensen utvecklas den kognitiva och emotionella förmågan vilket innebär att 

ungdomar kan integrera erfarenheter med ett antal anknytningspersoner till en mer generaliserad 

inre modell (Allen, 2008). Bowlby (1982) menade att erfarenheter ständigt påverkar de inre 

arbetsmodellerna och att de kan modifieras efter hand. Även om anknytningens kvalitet 

predicerar kvaliteten på framtida relationer och påverkar den personliga utvecklingen kan 

upplevelsen av anknytningsrelationer förändras efter hand (Bowlby, 1982). Exempelvis kan 

föräldrars skilsmässa eller psykisk ohälsa påverka hur ankytningsrelationen uppfattas och 

resultera i att den upplevs som mer otrygg (Davila & Cobb, 2004). 

 Anknytning under adolescensen. Adolescensen är en tid för utforskande som vanligtvis 

innebär att ungdomar söker sig längre ifrån den trygga bas föräldrarna utgör. Initialt kan 

utforskandet innebära att ungdomarna är borta några timmar i skolan, men längre upp i åldrarna 

kan det röra sig om dagar och veckor (Bowlby, 1988). Frigörelsen från ursprungsfamiljen 

underlättas av trygg anknytning (Broberg, 2006). Ungdomar med trygg anknytning kan hänge sig 

åt utforskande i större utsträckning jämfört med ungdomar med otrygg anknytning på grund av 

vetskapen om att de har en säker hamn att återvända till. Tryggt anknutna ungdomar vågar också 

bege sig längre bort från hemmet, både tidsmässigt och geografiskt (Dykas, Woodhouse, Cassidy 

& Waters, 2006).  

 Under adolescensen söker ungdomar nya anknytningsgestalter och vänner får en större 

betydelse. Då sker ofta en förändring i anknytningshierarkin och ungdomarna riktar 

anknytningsbeteenden mot jämnåriga i större utsträckning än mot föräldrarna (Cooper, Arbino, 

Orcutt & Williams, 2004). När barnet når tonåren konstrueras en generaliserad arbetsmodell av 

tidiga anknytningsrelationer och ungdomar reflekterar vanligtvis över hur relationen till föräldrarna 

varit vilket kan göra dem uppmärksamma på om det funnits brister i föräldrarnas bemötande. 

Ungdomar kan också skapa nya relationer där andra individer tillgodoser anknytningsbehoven 

(Broberg, 2006). Närhet till en trygg anknytningsperson är viktigast i småbarnsåren, men behovet 

finns hela livet. Vid nedstämdhet eller oro aktiveras behovet av omvårdnad oavsett ålder och en 

trygg bas under adolescensen är oumbärlig för en god psykisk hälsa (Bowlby, 1988). För att visa 

självständighet kan ungdomar med trygg anknytning undvika föräldrarna när anknytningssystemet 

aktiveras, vilket kan stärka relationen om föräldrarna tillåter frigörelsen och finns tillgänglig som 

säker hamn då ungdomen vill återvända. Detta är också ett led i utvecklingen av emotionsreglering 

då ungdomarna övar på att hantera nya situationer. Ungdomar med otrygg anknytning kan ha 
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svårare att aktivt utforska omvärlden eftersom de saknar tilltro till att föräldrarna finns tillgängliga 

för att reglera och hantera emotioner som uppstår i nya situationer (Broberg, 2006).  

Emotionsreglering 

 Emotioner är subjektiva upplevelser som ofta uppstår som respons på händelser eller 

tankar. De kan vara medvetna, omedvetna, komplicerade eller enkla och de påverkar både tankar, 

beteenden och situationer. Emotioner är ofta kopplade till ett subjektivt mål och för att uppnå 

målet kan individen behöva modifiera emotioner vilket kallas emotionsreglering. Genom att 

använda emotionsreglerande strategier ökar eller minskar intensiteten och durationen i emotionen 

så den passar situationen på ett önskvärt sätt (Gross, 2014). Automatiska och spontana reaktioner 

kan också kontrolleras genom emotionsreglering, vilket är en central faktor för att hantera sociala 

interaktioner på ett tillfredsställande sätt (Spaapen, Brummer, Stopa, Waters & Bucks, 2014). 

Adaptiv emotionsreglering innebär tillgång till flera olika strategier samt förmågan att använda 

dem på ett flexibelt sätt utifrån vad situationen kräver. Icke-adaptiv emotionsreglering kan leda 

till oväntade, för intensiva eller för långvariga emotioner (Gross, 2014). 

 Kognitiv omvärdering och undantryckande. James J. Gross (1998) har skapat en 

modell över den emotionsreglerande processen, The Process Model of Emotion Regulation (Gross, 

2014; Gross & John, 2003). Modellen tydliggör att emotionsreglering är en process som pågår 

över tid och att emotioner kan påverkas vid olika tidpunkter under processen med hjälp av olika 

strategier. Modellen delar upp processen i fem delar där emotionsreglering kan uppstå och Gross 

(2014) menar att (1) det finns ett val inför varje situation som påverkar utfallet av emotioner, (2) 

det går att anpassa och justera det som sker i en situation vilket således påverkar emotionen, (3) det 

går att rikta uppmärksamheten på ett sätt som påverkar emotionen, (4) kognitiv omvärdering 

påverkar emotionen och (5) den emotionella responsen kan påverkas genom exempelvis 

undantryckande. I Gross fortsatta arbete med emotionsreglering fokuserar han främst på kognitiv 

omvärdering och undantryckande (Gross, 2014; Gross & John, 2003), vilket också den 

föreliggande studien gör. Kognitiv omvärdering innebär att emotioner kan modifieras med ett 

förändrat tankesätt. Genom att tänka mer positiva eller negativa tankar kan styrkan i en emotion 

förändras och därmed påverka hur en situation, eller hur den egna förmågan upplevs. 

Undantryckande innebär att emotioner inte uttrycks för att på så vis förändra upplevelsen av en 

redan initierad emotion. Genom att inte uttrycka emotionen förändras både den egna uplevelsen 

samt omgivningens responser vilket i sin tur påverkar hela situationen (Gross, 2014; Gross & 
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John, 2003). Forskning visar att barn i åldrarna 5-10 år förstår att de kan påverka sina 

emotioner genom kognitiv omvärdering (Bamford & Lagatutta, 2012), men barn använder 

kognitiva strategier mer sällan än ungdomar och unga vuxna eftersom deras kognitiva förmåga är 

mindre utvecklad (Gross, 2014). En studie av Gross och John (2003) med fokus på kognitiv 

omvärdering och undantryckande visade att val av emotionsreglerande strategi påverkar 

affekter, välmående och sociala relationer. Kognitiv omvärdering, var i jämförelse med 

undantryckande, en mer adaptiv strategi som bidrog till bland annat fler positiva emotioner, 

färre negativa emotioner och ökat välmående. För att mäta kognitiv omvärdering och 

undantryckande skapade Gross och John (2003) The Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) 

(se även Spaapen et al., 2014). 

 Den lämpligaste emotionsregleringsstrategin bedöms utifrån vad situationen kräver, 

tidigare forskning visar dock att kognitiv omvärdering oftast är en mer önskvärd strategi jämfört 

med undantryckande. Då kognitiv omvärdering är energikrävande föredrar många den strategin då 

intensiteten i emotionen är låg och en mindre energikrävande strategi då intensiteten är hög (Gross, 

2014). Individer som använder kognitiv omvärdering upplever mindre negativa och fler 

positiva emotioner, färre depressiva symtom samt fler känslomässigt starka band till andra. 

Individer som däremot använder undantryckande upplever fler negativa emotioner, en minskning 

av positiva emotioner, fler depressiva symtom och i vissa fall även sämre minne. 

Undantryckande påverkar också den sociala interaktionen negativt och bidrar till större grad av 

undvikande av nära relationer. (Gross & John, 2003). 

 Anknytning och emotionsreglering. Barn lär sig emotionsreglering i samspel med 

anknytningspersonen. Sensitiva föräldrar som tonar in barnet och är lyhörda för barnets behov lär 

barnet att hantera sina känslor, både genom modellinlärning och genom sensitivt bemötande av 

barnets känslouttryck. God förmåga till emotionsreglering ökar det målstyrda beteendet, vilket 

hos det lilla barnet ofta handlar om att söka närhet till föräldrarna för att uppnå trygghet och bli 

omhändertagna (Bowlby, 1982; Cassidy, 1994). I samspel med anknytningspersonen lär sig 

barnet vilka konsekvenser och responser som väcks av det egna beteendet samt hur de bör 

hantera andras beteenden på ett önskvärt sätt (Cassidy, 1994). Barnet vill vara nära sina 

föräldrar och lär sig strategier för att inte väcka negativa känslor hos dem eftersom det kan 

äventyra barnets säkerhet (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Ainsworths främmandesituation 

(1978) visar att barn med trygg anknytning har tillgång till fler emotionsreglerande strategier 
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jämfört med barn med otrygg anknytning (Ainsworth et al., 1978). En öppen affektiv 

kommunikation mellan barnet och anknytningspersonen, där barnet vågar uttrycka alla sina 

affekter, lär barnet att integrera både positiva och negativa känslor. Det bidrar också till ökad 

tolerans för negativa känslor samt upplevelsen av att det inte är farligt att uttrycka negativa emotioner 

(Cassidy, 1994). 

 Minimera och maximera känslouttryck. Barn lär sig olika strategier för att upprätthålla 

närhet till anknytningspersonen utifrån hur de blir bemötta (Ainsworth et al., 1978). Otryggt 

anknutna barn använder oftare undantryckande och minimering av känslouttryck som strategier för 

att dölja negativa emotioner och därmed minska risken för att bli avvisad (Cassidy, 1994). Risken 

är då stor att barnet automatiserar de negativa strategierna vilket kan bidra till undantryckande 

även i andra situationer. Dessa maladaptiva strategier bildar så småningom inre arbetsmodeller 

som kan bli ett hinder i det sociala samspelet med andra (Ainsworth et al., 1978). Minimering och 

undantryckande kan också leda till psykisk ohälsa (Gross, 2014).  

 Maximering av känslouttryck uppstår ofta då anknytningspersonen svarar oförutsägbart på 

barnets signaler eller inte är känslomässigt närvarande vilket bidrar till att barnet utvecklar 

strategier för att ständigt få anknytningspersonens uppmärksamhet (Cassidy, 1994). Strategin kan 

påverka anknytningsrelationen negativt och föräldrar till barn som maximerar sina känslouttryck 

ger sällan fysisk kontakt och barnet är ofta mer svårtröstligt (Ainsworth, 1978). När 

anknytningspersonen inte tröstar barnet eller hjälper det att reglera sina emotioner blir det svårare 

för barnet att lära sig adaptiva strategier för emotionsreglering (Cassidy, 1994).  

 Emotionsreglering under adolescensen. Under adolescensen förändras både den 

kognitiva, emotionella och biologiska utvecklingen (Arnett, 1999). Det sker också en förändring i 

sociala interaktioner då många flyttar hemifrån samtidigt som vänner blir mer betydelsefulla än 

tidigare. Det är inte ovanligt att relationen till föräldrar blir mer komplicerad och fylld av bråk 

(Gross, 2014). Samtidigt kan en nära och stödjande relation till föräldrar fungera som ett skydd 

under adolescensen (Patterson, 2008). Emotionsregleringen påverkas inte bara av 

anknytningsrelationer utan också av den neuropsykologiska utvecklingen (Gross, 2014). 

Adolescensen är en viktig utvecklingsperiod då hjärnans främre del, prefrontala cortex, utvecklas 

och processer involverade i emotionsreglering förbättras (Henry, Castellini, Moses & Scott, 2015). 

Utvecklingen av de exekutiva funktionerna som sker under adolescensen är gynnsam för 

utvecklingen av kognitiv kontroll. Tack vare hjärnans utveckling möjliggörs en finslipning av 
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tidigare strategier och kognitiva strategier blir mer framträdande (Gross, 2014; Patterson, 2008). 

Yngre ungdomar använder undantryckande som emotionsreglering i högre utsträckning, men då 

den kognitiva förmågan förbättras lär de sig att använda kognitiv omvärdering mer frekvent. Under 

adolescensen använder pojkar undantryckande i högre grad än flickor (Landtrip, Isquith, Koven, 

Welsh & Roth 2016). Gullone och Taffle (2012) gjorde en studie med individer mellan 10 och 

18 år och resultatet visade att ungdomar som frekvent använde kognitiv omvärdering uppvisade 

färre depressiva symptom jämfört med de som sällan använde den strategin. God 

emotionsreglering under adolescensen är dessutom kopplad till högre social kompetens, 

prosocialt beteende, och högre status bland jämnåriga samt lägre risk för att bli utsatt för 

mobbning. Det har också påvisats att emotionsreglering fungerar som skydd mot att utveckla 

psykisk ohälsa (Gross, 2014). Ungdomar som lider av psykisk ohälsa, såsom depression och 

ångest, har generellt sämre förmåga att reglera sina emotioner och använder i högre grad 

undantryckande framför kognitiv omvärdering jämfört med jämnåriga utan psykisk ohälsa 

(Landtrip, Isquith, Koven, Welsh & Roth 2016). 

Syfte och frågeställning 

 Den föreliggande studien syftar till att undersöka sambandet mellan trygga 

anknytningsrelationer till mamma, pappa samt vänner och emotionsregleringsstrategierna kognitiv 

omvärdering och undantryckande hos ungdomar. Studien syftar även till att undersöka om det 

föreligger några könskillnader i anknytningsrelationerna och emotionsregleringsstrategierna hos 

ungdomar.  

 Frågeställningar. 1. Finns det ett samband mellan (a) trygga anknytningsrelationer på hela 

skalan (b) trygg anknytningsrelation till mamma (c) trygg anknytningsrelation till pappa (d) trygg 

anknytningsrelation till vänner och kognitiv omvärdering hos ungdomar?  

2. Finns det ett samband mellan (a) trygga anknytningsrelationer på hela skalan (b) trygg 

anknytningsrelation till mamma (c) trygg anknytningsrelation till pappa (d) trygg 

anknytningsrelation till vänner och undantryckande hos ungdomar?  

3. Finns det könsskillnader i anknytning hos ungdomar (a) på hela skalan för anknytning, (b) i 

anknytningsrelationen till mamma (c) i anknytningsrelation till pappa och (d) i 

anknytningsrelationen till vänner? 

4. Finns det könsskillnader i hur frekvent ungdomar använder de olika 

emotionsregleringsstrategierna (a) kognitiv omvärdering och (b) undantryckande) 
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5. Hur mycket predicerar anknytningsrelationerna användandet av (a) kognitiv omvärdering och 

(b) undantryckande?  

 Hypoteser. 1. Det finns ett samband mellan trygg anknytning och kognitiv omvärdering 

hos ungdomar, både på hela skalan för anknytning samt på de tre delskalorna.  

2. Det finns ett samband mellan trygg anknytning och undantryckande hos ungdomar, både på hela 

skalan för anknytning, samt på de tre delskalorna.  

3. Det finns inga könsskillnader i ungdomars anknytningsrelationer till mamma, pappa och vänner. 

4. Det finns könsskillnader i hur frekvent ungdomar använder kognitiv omvärdering och 

undantryckande för att regleria sina emotioner. Unga kvinnor använder kognitiv omvärdering mer 

frekvent än unga män och unga män använder undantryckande mer frekvent än unga kvinnor.  

5. Anknytningsrelationerna predicerar i hög grad användandet av emotionsregleringsstrategierna. 

Ungdomar med trygg anknytning förväntas använda kognitiv omvärdering mer frekvent samt 

undantryckande mindre frekvent.  

   

Metod 

Deltagare 

 Datainsamlingen ägde rum vid två tillfällen i början av mars 2016 i södra Sverige och totalt 

deltog 82 ungdomar, 47 kvinnor och 35 män i studien. Deltagarna var mellan 17 och 20 år (Målder = 

17,88 år, SDålder = 0,74). Då alla respondenter fyllde i enkäten har studien inget externt bortfall. 

Däremot finns ett internt bortfall på två av delskalorna. Då bortfallet är litet och osystematiskt 

påverkas inte resultaten.  

Instrument 

 Innan studien genomfördes testades instrumenten i en pilotstudie (n=5) som resulterade i 

att informationsbladet (se Bilaga 1) till enkäten förtydligades. I övrigt gjordes inga modifieringar 

gällande instrumenten. 

  Viktiga personer i mitt liv (VIPIL).  För att mäta anknytningsrelationerna till mamma, 

pappa och vänner hos respondenterna användes viktiga personer i mitt liv (VIPIL) som är den 

svenska versionen av självskattningsformuläret Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA) 

skapat av Armsden och Greenberg (1987). Den svenska versionen är översatt av Philip Hwang 

(2001) vid Göteborgs universitet. Instrumentet utgår från Bowlbys anknytningsteori och har en 

affektiv och en kognitiv dimension som mäter ungdomars upplevelse av relationen till mamma, 
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pappa och vänner. Instrumentet är konstruerat för ungdomar 16-20 år. VIPIL klassificerar inte 

anknytning enligt Ainsworths anknytningsmönster, utan mäter graden av anknytningstrygghet i 

relation till mamma, pappa och vänner. Instrumentet består av tre delskalor där varje delskala 

innehåller 25 påståenden som besvaras med hjälp av en femgradig likertskala där 1 = stämmer 

nästan aldrig eller aldrig, 2 = stämmer sällan, 3 = stämmer ibland, 4 = stämmer ofta och 5 = 

stämmer nästan alltid eller alltid. Exempel på påståenden från de olika delskalorna är ”jag kan 

räkna med min mamma när jag behöver lätta mitt hjärta”, ”jag tycker min pappa gör ett bra jobb 

som pappa” samt ”mina vänner hjälper mig att förstå mig själv bättre”. Påståendena poängsätts 

från 1 till 5 och höga poäng indikerar högre grad av anknytningstrygghet. Vid kodning vänds vissa 

påståenden enligt Armsden och Greenbergs (1987) anvisningar. Den ursprungliga IPPA-skalan har 

goda psykometriska egenskaper och uppvisar α = 0,91 respektive 0,86 för föräldraskalorna och α = 

0,91 för vänner. Test-retest reliabiliteten visar α = 0,93 för föräldraskalorna och α = 0,86 för 

vänner. Instrumentet uppvisar också god validitet vid korrelationsstudier med andra beprövade 

instrument såsom Family Environment Scale (FES) och Tennessee Self-Concept Scale (TSCS) 

(Armsden & Greenbergs, 1987). Reliabiliteten för skalorna i föreliggande studie mätt med 

Cronbach’s alpha visade α = 0,93 för mamma, α = 0,93 för pappa samt α = 0,94 för vänner.  

 Emotion Regulation Questionnaire (ERQ). För att mäta emotionsregleringsstrategier hos 

respondenterna användes Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross & John, 2003) som är 

ett självskattningsformulär bestående av tio påståenden som besvaras utifrån en likertskala från 1 

till 7 där 1 = stämmer inte alls, 4 = neutral och 7 = stämmer helt (se Bilaga 3). Syftet med ERQ är 

att mäta individuella skillnader i de emotionsreglerande strategierna kognitiv omvärdering och 

undantryckande. Formuläret består av sex påståenden som avser att mäta kognitiv omvärdering 

och fyra påstående som avser att mäta undantryckande. Exempel på påstående från skalan för 

kognitiv omvärdering är ”när jag vill känna mer positiva känslor inom mig (såsom glädje eller 

munterhet) ändrar jag vad jag tänker på”. Exempel på påstående från skalan för undantryckande 

är ”när jag känner negativa känslor ser jag till att inte uttrycka dem”. Gross och John (2003) 

gjorde en studie för att bland annat testa reliabiliteten i ERQ. Studien bestod av ett sample med 

1483 individer från olika kulturella bakgrunder i åldrarna 18-20 år. Resultat av en faktoranalys gav 

stöd åt uppdelningen av delskalorna kognitiv omvärdering och undantryckande. Resultaten visade 

också att ERQ har goda psykometriska egenskaper då kognitiv omvärdering uppvisade α = 0,79 

och undantryckande α = 0,73. Reliabiliteten för test-retest visade α = 0,69 för båda skalorna. Det 
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framkom också att män använder undantryckande signifikant mer ofta än kvinnor med en 

effektstorlek på Cohen´s d = 0,47 (Gross & John, 2003). ERQ är översatt till svenska av Mahsa 

Hashemi, Fatima Jaber och Changiz Mohiyeddini vid Roehampton University, School of Human 

and Life Sciences i London. Översättningen är publierad på Stanford University´sc Stanford 

Psychophysiology Laboratory (http://spl.stanford.edu/resources.html) tillsammans med 

översättningar från trettio andra språk. Då författarna till den föreliggande studien uppfattade den 

svenska översättningen svårbegriplig i ett par påståenden gjordes en mindre justering av deras 

översättning. Reliabiliteten för skalorna har även testats utifrån studiens stickprov och uppvisade α 

= 0,83 för kognitiv omvärdering och α = 0,79 för undantryckande.   

Procedur 

 Rektorer och lärare på kommunala gymnasieskolor samt en folkhögskola i södra Sverige 

kontaktades för att rekrytera deltagare till studien. Innan datainsamlingen genomfördes skickades 

informationsbladet till den kontaktade läraren på respektive skola som vidarebefordrade 

informationen till berörda elever via mail eller deras lärplattform, vilket gav dem möjligheten att 

avgöra om de ville delta i studien eller inte. Kuratorn på respektive skola informerades om att 

enkätundersökningen skulle genomföras och att den kunde väcka starka känslor hos 

respondenterna. Innan datainsamlingen ägde rum genomfördes en pilotstudie med fem deltagare 

från en folkhögskola. Resterande respondenter rekryterades från en gymnasieskola. Vid tillfället 

för datainsamlingen informerades respondenterna både muntligt och skriftligt om hur de skulle 

fylla i enkäten om (a) fler än en person fungerade som mamma/pappa för dem, (b) om de av någon 

anledning inte kunde eller ville svara på frågorna, (c) om föräldrarna var av samma kön och (d) om 

de upplevde att de inte hade några nära vänner. Informationsbladet avslutades med upplysningar 

om hur respondenterna kunde kontakta författarna och deras handledare om frågor eller känslor 

dykt upp under deltagandet. De informerades även om att skolkuratorn kontaktats och fanns 

tillgänglig vid behov. Förutom att besvara enkäten fick deltagarna även ange ålder och kön. 

Författarna fanns tillgängliga under tiden enkäterna besvarades och fick svara på ett par frågor 

angående hur enkäten skulle fyllas i.  

Bearbetning av data 

 De statistiska analyserna gjordes med SPSS version 23. För att besvara frågeställning 1 och 

2 som rör sambandet mellan trygga anknytningsrelationer och emotionsreglering genomfördes en 

bivariat korrelationsanalys på det insamlade materialet vilket angavs med måttet Pearsons 
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korrelationskoefficient (r). Styrka i sambanden definierades enligt Cohens riktlinjer där svaga 

värden ligger mellan 0,10 och 0,29, måttliga värden mellan 0,30 och 0,49 och starka värden mellan 

0,50 och 1,00 (Borg & Westerlund, 2010). 

 För att besvara frågeställning 3 och 4 genomfördes oberoende t-test för att avgöra om det 

fanns signifikanta skillnader i gruppernas medelvärde. Effektstorleken undersöktes även för de 

signifikanta skillnaderna utifrån Cohen´s d och anges enligt tröskelvärderna liten = 0,20, måttlig = 

0,50 och stor = 0,80.  

 För frågeställning 5 som vidare undersöker sambandet mellan trygga anknytningsrelationer 

och de två strategierna för emotionsreglering gjordes två multipla regressionsanalyser, en för 

vardera strategi. 

Etik 
 Innan studien genomfördes godkändes den av Etikkommittén Sydost. Alla respondenter 

informerades om studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att de kunde avbryta utan att 

uppge någon särskild förklaring. Endast ålder och kön efterfrågades för att säkerställa 

respondenternas anonymitet. Instrumentet VIPIL består av frågor rörande relationen till mamma, 

pappa och vänner vilket skulle kunna väcka starka känslor hos respondenterna. Därför kontaktades 

kuratorn på de berörda skolorna för att finnas tillgänglig vid behov. Efter medverkan i studien fick 

deltagarna även möjlighet att kontakta författarna och deras handledare via mail eller telefon om de 

så önskade. Ingen av respondenterna har kontaktat författarna eller handledaren efter deltagandet. 

All data har förvarats i ett låst skåp på Linnéuniversitetet.  

 

Resultat 

I tabell 1 redovisas deskriptiv data för deltagarna i studien avseende medelvärde, 

standardavvikelse, median och konfidensintervall på varje delskala i instrumentet. 
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Tabell 1 

Deskriptiv data för deltagarna 

 N M (SD) Median 95% konfidensintervall 

Hela skalana 82 3,97 (0,46) 4,02 3,87 – 4,07 

Mammab 82 4,11 (0,50) 4,12 3,99 – 4,22 

Pappac 80 3,77 (0,73) 3,88 3,60 – 3,93 

Vännerd 81 4,02 (0,62) 4,12 3,88 – 4,16 

Kognitive 82 4,42 (1,14) 4,33 4,17 – 4,68 

Undantryckandef 82 3,55 (1,30) 3,75 3,26 – 3,83 
a Anknytningsrelationerna till mamma, pappa och vänner sammanlagt, som mättes med VIPIL b Anknytningsrelationen 
till mamma, som mättes med VIPIL c Anknytningsrelationen till pappa, som mättes med VIPIL d 

Anknytningsrelationen till vänner, som mättes med VIPIL e Emotionsregleirngsstrategin kognitiv omvärdering, som 
mättes med ERQ f Emotionsregleringsstrategin undantryckande, som mättes med ERQ 

 
Hypotes 1 
 För att undersöka sambandet mellan trygga anknytningsrelationer och kognitiv 

omvärdering användes Pearsons korrelationer. Eftersom hypotesen inte är riktad gjordes 

tvåvägsuträkningar. Korrelationsanalysen visade att det fanns signifikanta samband mellan trygg 

anknytning på hela skalan respektive trygg anknytning till vänner och kognitiv omvärdering. Båda 

sambanden är dock svaga (rhela skalan, kognitiv omvärdering = 0,25, p = 0,026 respektive rvänner,kognitiv 

omvärdering = 0,28, p = 0,013). Sambandet mellan trygg anknytning till mamma respektive pappa och 

kognitiv omvärdering var icke signifikanta, se tabell 2. 

Hypotes 2 

 För att undersöka sambandet mellan trygga anknytningsrelationer och undantryckande 

användes även här Pearsons korrelationer som ovan. Resultatet visade ett signifikant negativt 

samband mellan trygg anknytning på samtliga delskalor och undantryckande. Resultaten är även 

här genomförda med tvåvägsuträkningar. Sambanden mellan trygg anknytning på hela skala 

respektive trygg anknytning till mamma och undantryckande visade starka signifikanta 

korrelationer (rhela skalan, undantryckande  = - 0,58, p < 0,001, rmamma, undantryckande = - 0,59, p < 

0,001), sambanden mellan trygg anknytning till pappa respektive vänner och undantryckande var 

måttliga (rpappa, undantryckande  = - 0,34, p = 0,002, rvänner, undantryckande  = - 0, 41, p < 0,001), se tabell 2. 
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Tabell 2 

Korrelationsmatris. Sambandet mellan trygga anknytningsrelationer och emotionsreglering 

angivna med korrelationskoffecienten r. 

 Hela 

skalan 

Mamma Pappa Vänner Kognitiv Undantryckande 

Hela skalana - 0,76*** 0,80*** 0,67*** 0,25*** -0,58*** 

Mammab  - 0,48*** 0,29*** 0,14 -0,59*** 

Pappac   - 0,22 0,14 -0,34** 

Vännerd    - 0,28* -0,41*** 

Kognitive     - -0,04 

Undantryckandef      - 
Not. p < 0,05 = * p <0,01 = ** p <0,001 = *** 
a Anknytningsrelationerna till mamma, pappa och vänner sammanlagt, som mättes med VIPIL b Anknytningsrelationen 
till mamma, som mättes med VIPIL c Anknytningsrelationen till pappa, som mättes med VIPIL d 

Anknytningsrelationen till vänner, som mättes med VIPIL e Emotionsregleirngsstrategin kognitiv omvärdering, som 
mättes med ERQ f Emotionsregleringsstrategin undantryckande, som mättes med ERQ 

 

Hypotes 3  

 Ett tvåvägs oberoende t-test utfördes för att undersöka om det fanns könsskillnader i 

anknytningsrelationerna bland studiens deltagare. Resultaten visade inga signifikanta 

könsskillnader varken på hela skalan för anknytning eller någon av delskalorna. 

Hypotes 4  

 Ett oberoende t-test utfördes också för att undersöka om det fanns könsskillnader i hur 

frekvent unga kvinnor respektive unga män använde de olika emotionsreglerande strategierna. 

Resultaten visade att det fanns signifikanta skillnader mellan hur frekvent unga kvinnor och unga 

män använder kognitiv omvärdering för att reglera sina emotioner (t(80) = -3,23, p = 0,001). 

Kvinnorna som deltog i studien använde kognitiv omvärdering mer sällan än männen (Mkvinnor = 

4,09, SD = 1,11, Mmän = 4,87, SD = 1,04). Skillnaden mellan gruppernas medelvärde var 0,78 och 

konfidensintervallet på 95% var mellan -1,26 och - 0,30. Effektstorleken var måttlig (d = 0,73) 

utifrån riktlinjer för Cohen´s d. Ytterligare ett t-test visade att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan hur ofta kvinnor och män använde den emotionsreglerande strategin 

undantryckande. 
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Hypotes 5 
 För att få fördjupad kunskap om relationen mellan anknytning och 

emotionsregleringsstrategierna kognitiv omvärdering och undantryckande, genomfördes två 

multipla regressionsanalyser, en för vardera strategi. Resultaten av den första regressionsanalysen 

visade att modellen inte var signifikant. Modellen för anknytningsrelationerna till mamma, pappa 

och vänner förklarade endast 4,80 procent av variationen för användandet av kognitiv 

omvärdering, Adjusted R2 = 0,048, givet att övriga oberoende variabler är konstanta. Det innebär 

att 95,20 procent förklaras av andra faktorer. Modellen visade dock att anknytningsrelationen till 

vänner predicerar användandet av kognitiv omvärdering signifikant (βvänner = 0,25, p = 0,033), givet 

att övriga oberoende variabler är konstanta. Det gjorde däremot inte anknytningsrelationen till 

mamma och pappa, se tabell 3.  

 
Tabell 3  

Ostandardiserade regressionskoefficient, standardfel och standardiserad regressionskoefficient 

för variablerna i modellen - prediktorer: mamma, pappa, vänner och beroende variabel: kognitiv 

omvärdering 

Variabler  B SE B β 

Mamma 0,08 0,29 0,04 

Pappa 0,11 0,20 0,07 

Vänner 0,47 0,21 0,25* 
Not. p < 0,05 = *  
 

Resultaten av den andra regressionsanalysen visade att modellen var signifikant F(3,75) = 19,265, 

p < 0,001. Anknytningsrelationerna förklarade 41,30 procent av variationen för användandet av 

undantryckande som emotionsregleringsstrategi, Adjusted R2 = 0,413, givet att övriga oberoende 

variabler är konstanta. I denna modell förklaras 58,70 procent av andra faktorer. 

Anknytningsrelationen till mamma och vänner predicerar användandet av undantryckande 

signifikant (βmamma  = - 0,52, p < 0,001, βvänner  = - 0,25, p = 0,008). Det gjorde däremot inte 

anknytningsrelationen till pappa, se tabell 4. 
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Diskussion 

Det primära syftet med studien var att undersöka sambandet mellan trygga anknytningsrelationer 

och emotionsreglering under adolescensen. Anknytningsrelationerna till mamma, pappa samt 

vänner och de emotionsreglerande strategierna kognitiv omvärdering och undantryckande mättes 

med självskattningsformulär. Vidare undersöktes eventuella könskillnader i 

anknytningsrelationerna samt könskillnader i användadet av kognitiv omvärdering och 

undantryckande. Resultaten visar att styrkan i sambanden mellan anknytning och 

emotionsreglering varierar och att anknytningsrelationerna predicerar användandet av de två 

strategierna olika mycket. Det framkom inga könsskillnader i anknytningsrelationerna, däremot 

använde unga kvinnor kognitiv omvärdering mer sällan än unga män.  

Resultatdiskussion 

 Resultaten visar att ungdomarnas upplevelse av anknytningsrelationerna påverkar 

emotionsregleringstrategierna i olika stor utsträckning. Samtliga anknytningsrelationer har ett 

starkare samband med den mindre adaptiva strategin undantryckande. Eftersom sambandet är 

negativt visar det att ungdomar som har tryggare anknytning använder undantryckande mer sällan, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning och studiens hypotes. Däremot visar resultaten att 

tryggare anknytning bara har svaga respektive icke signifikanta samband med kognitiv 

omvärdering, vilket inte är i linje med studiens hypotes. De oväntade resultaten kan bero på att 

ungdomarna använder andra emotionsregleringsstrategier än de som undersöktes i studien, eller att 

andra faktorer än anknytningsrelationer påverkar emotionsregleringen. Relationen till vänner, 

jämfört med relationen till mamma och pappa, har större samband med kognitiv omvärdering. En 

förklaring till att vänskapsrelationer får större betydelse under adolescensen är en önskan om 

frigörelse från föräldrarna som kan innebära att ungdomar söker sig till vänner när 

Tabell 4 

Ostandardiserade regressionskoefficient, standardfel och standardiserad 

regressionskoefficient för variablerna i modellen - prediktorer: mamma, pappa, vänner och 

beroende variabel: undantryckande 

Variabler B SE B β 

Mamma - 1,32 0,26 - 0,52*** 

Pappa - 0,08 0,18 - 0,04 

Vänner - 0,51 0,19 - 0,25** 
Not. p <0,01 = ** p <0,001 = *** 
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anknytningssystemet aktiveras (Broberg, 2006; Cooper, Arbino, Orcutt & Williams, 2004). 

Eftersom kognitiv omvärdering är den mest fördelaktiga strategin av de två som ingår i studien är 

det intressant att fundera över vänskapsrelationens starka inflytande på ungdomar under 

adolescensen. Det blir också viktigt att fundera över hur det blir för de ungdomar som saknar nära 

vänner och hur det kan påverka deras liv i stort inklusive deras förmåga att reglera sina emotioner. 

Vidare visar resultaten att anknytningsrelationen till mamma har större betydelse för 

undantryckande än kognitiv omvärdering. En möjlig förklaring till detta kan vara att barn präglas 

av mammans negativa emotionsreglering i större utsträckning än positiv emotionsreglering genom 

exempelvis modellinlärning och bristen på användbara strategier i svåra situationer.  

 Som förväntat visar studien inte på några könsskillnader i anknytningsrelationerna vilket 

stämmer överens med tidigare forskning (Broberg, 2006). Däremot påvisades könskillnader i 

emotionsreglering då de kvinnliga respondenterna använder kognitiv omvärdering mer sällan än 

männen. Att dessa fynd inte är i linje med studiens hypotes kan bero på att studiens respondenter 

inte är ett representativt urval för ungdomar i allmänhet. Det behöver dock inte innebära att studien 

innehåller några metodologiska problem utan att resultaten speglar just dessa ungdomars 

emotionsreglering. Kognitiv omvärdering kräver inte bara kognitiv mognad utan det krävs även en 

viss grad av självförtroende för att reglera negativa emotioner. Studiens oväntade resultat skulle 

därmed kunna innebära att kvinnor har mindre tillit till den egna förmågan då de använder kognitiv 

omvärdering mindre frekvent än män.  

	   Genom multipel regressionsanalys undersöktes anknytningens förväntade inverkan på 

emotionsregleringsstrategierna. Resultatet visar att endast 4,80 procent av anknytningsrelationerna 

predicerar ungdomarnas användande av kognitiv omvärdering. Modellen visar att 

vänskapsrelationen, givet att övriga relationer i modellen är konstanta, var den anknytningsrelation 

som starkast predicerar kognitiv omvärdering. Modellen visade att relationerna till mamma och 

pappa inte var signifikanta prediktorer för kognitiv omvärdering. Vidare visade 

regressionsanalysen att anknytningsrelationerna predicerade 41,30 procent av variationen i 

undantryckande. Anknytningsrelationerna till mamma och vänner var signifikanta prediktorer för 

undantryckande vilket relationen till pappa inte var, givet att övriga relationer i modellen är 

konstanta. Att endast vänskapsrelationen förväntas förutsäga användandet av kognitiv omvärdering 

var ett överrsakande och oväntat resultat. Tankar och funderingar som väcks är att 

vänskapsrelationer ofta får större betydelse under adolescensen och att det kan vara en del av 
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förklaringen till att vänner förväntas predicera kognitiv omvärdering i större utsträckning än andra 

relationer (Patterson, 2008). Relationen till pappa visade sig inte vara en signifikant prediktor 

varken för kognitiv omvärdering eller undantryckande vilket skulle kunna innebära att mamma 

oftast är den primära anknytningspersonen och således har större inverkan på ungdomarnas 

utveckling av emotionsreglering. En annan möjlig förklaring till att resultaten inte ligger helt i linje 

med tidigare forskning kan vara att studiens respondenter hade höga poäng på samtliga delskalor 

för anknytning, vilket innebär en liten varians bland respondenterna och begränsad extern validitet.   

 Genom ökad förståelse för vad som påverkar ungdomars emotionsreglering kan man 

försöka ringa in främjande faktorer, såsom vänskapsrelationer och använda dem för att förbättra 

ungdomars emotionsreglering. Exempelvis kan föräldrar och skolpersonal arbeta aktivt för att 

stärka relationella band mellan vänner och uppmuntra ungdomarna att ta hjälp av varandra för att 

hantera nya situationer. Vidare är det viktigt att det finns ett ständigt pågående arbete inom 

skolverksamheten för att motverka mobbning och förbättra gemenskapen eftersom 

vänskapsrelationer är viktiga för positiv utveckling under adolescensen.  

Metoddiskussion 

  Deltagare. Studiens deltagare (n=82) rekryterades från en gymnasieskola vilket i detta fall 

innebär ett homogent urval. Författarna hade önskat en större spridning bland flera gymnasieskolor 

i södra Sverige för att öka studiens generaliserbarhet. Författarna var i kontakt med ett stort antal 

kommunala skolor men rektorerna på dessa skolor hänvisade till skolans policy att inte medverka i 

enkätundersökningar på grund av tidsbrist. Könsfördelningen i stickprovet var relativt jämn, 47 var 

kvinnor och 35 var män.  

  Instrument. Pilotstudien genomfördes på en folkhögskola. Deltagarna (n=5) som ingick i 

pilotstudien var mellan 20-22 år, det vill säga något äldre än studiens respondenter. Författarna 

anser inte att denna skillnad har någon betydelse för förändringarna som gjordes utifrån 

pilotstudiens resultat. Både VIPIL och ERQ är självskattningsformulär vilket ökar risken att svaren 

påverkas av social önskvärdhet. Självskattningsformulär ger också utrymme för att respondenterna 

tolkar påståendena olika och deltagarnas försvar kan ha aktiverats när VIPIL besvarades om 

påståendena upplevdes som känslosamma, vilket exempelvis kan innebär att de inte svarat 

sanningsenligt utan utifrån hur de önskade att relationen såg ut. Dessutom kan kvalitet på 

anknytningsrelationer möjligtvis förstås bättre och på ett djupare plan med kvalitativa metoder. I 
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den föreliggande studien är dock sambandet mellan anknytning och emotionsreglering i fokus och 

därför är en djupare förståelse av relationen inte nödvändig.  

 Den svenska översättningen av VIPIL var begriplig och beprövad och har därför inte 

modifierats. ERQ har översatts till svenska men då författarna till den föreliggande studien ansåg 

att översättningen var svår att förstå modifierades den. Instrumentet testades av deltagarna i 

pilotstudien som upplevde att påståendena i både VIPIL och ERQ var förståeliga och därför 

gjordes inga ändringar i instrumentet efter pilotstudien. Informationsbladet konstruerades av 

författarna och förtydligades efter önskemål från deltagarna i pilotstudien för att tydliggöra 

studiens syfte och tillvägagångssätt.  

 Etik. Utifrån Codex regler och riktlinjer för forskning 

(http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml) gjordes bedömningen att inget samtycke från föräldrar 

behövde inhämtas trots att några respondenter var 17 år. Vissa respondenter uttryckte att 

informationen om att starka känslor kunde väckas var något överdriven och ingen av 

respondenterna har kontaktat författarna eller handledaren i efterhand vilket kan tolkas som att 

ingen av respondenterana har farit illa av att delta i studien.  

Framtida forskning 

 Då tidigare forskning om anknytning och emotionsreglering fokuserat på barn hade 

föreliggande studie en ansats att undersöka sambandet hos ungdomar. Författarna till studien har 

noterat att anknytning och emotionsreglering hos ungdomar är ett brett ämne som bör utforskas 

vidare. Studien är begränsad till att endast undersöka hur anknytningsrelationerna till mamma, 

pappa och vänner samverkar med emotionsregleringsstrategierna kognitiv omvärdering och 

undantryckande. Det finns flera strategier än de som ingår i studien som påverkar 

emotionsreglering samt andra faktorer än anknytningsrelationer som förklarar dess användande, 

vilket hade varit intressant att undersöka vidare. Dessutom är studiens urval litet och homogent 

vilket begränsar den externa validiteten. Det hade varit önskvärt att utföra en liknande studie med 

fler deltagare som rekryteras från ett större upptagningsområde och från fler skolor med 

socioekonomisk samt sociokulturell variation.  

 Instrumentet som användes i studien för att mäta trygghet i anknytningsrelationen 

kategoriserade inte deltagarna i tryggt respektive otryggt anknytningsmönster. Det hade varit 

intressant att vidare undersöka hur olika anknytningsmönster samverkar med emotionsreglering. 

Det hade även varit intressant att se vilka resultat som kommit ur en kvalitativ ansats och en mer 
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djupgående undersökning av anknytningsrelationernas inverkan på emotionsreglering. Studien har 

visat på en del oväntade fynd, såsom att relationen till mamma tycks ha större betydelse för 

undantryckande jämfört med kognitiv omvärdering. Det skulle vara betydelsefullt att vidare 

undersöka detta och försöka hitta en förklaringsmodell till varför de olika anknytningsrelationerna 

predicerar emotionsreglering hos ungdomar på olika sätt. Resultatet från studien visar också att 

vänner har större betydelse för ungdomars emotionsreglering än författarna tidigare trott. Det 

skulle därför vara värdefullt att undersöka betydelsen av anknytningsrelationen till vänner närmare 

samt om vänskapsrelationen kan kompensera för komplicerade eller svåra föräldrarelationer just 

under adolescensen.  
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Bilaga I 

Information om deltagande i studie 
 
 
Vi heter Madeléne Pettersson och Helena Westesson Bexéus och läser sista terminen på 
psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Denna studie ingår i vårt examensarbete och 
syftet är att undersöka sambandet mellan hur man upplever sina nära relationer och hur man 
hanterar sina känslor. Att medverka i studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan särskild förklaring. Du kommer att vara anonym i studien och alla svar 
kommer att redovisas på gruppnivå, vilket innebär att ingen enskild deltagare kommer kunna 
identifieras.  
 
Enkäten består av fyra delar. De två första delarna består av påståenden om dina känslor för din 
mamma och din pappa. Del tre handlar om nära vänner och del fyra handlar om hur du hanterar 
dina känslor i olika situationer.  

• Om fler än en person fungerar som mamma för dig, t.ex. biologisk mamma, styvmamma 
eller nära släkting så svarar du på frågorna avseende den person du upplever har haft störst 
inflytande på dig.  

• Om du av någon anledning inte kan eller vill svara på frågorna, om du t.ex. inte har någon 
kontakt med dina föräldrar eller någon inte lever längre kan du hoppa över den delen och 
gå vidare till nästa.  

• Om dina föräldrar är av samma kön går det bra att du i respektive del stryker mamma eller 
pappa och skriver dit den person som avses.  

• Om du upplever att du inte har några nära vänner kan du hoppa över den delen.  
 
Om du efter deltagandet i studien känner att du har behov av att prata om frågorna eller om de 
känslor som dykt upp under ditt deltagande är du välkommen att ta kontakt med oss eller vår 
handledare via telefon eller mail. Vi har också pratat med skolkuratorn dit du kan vända dig om du 
hellre vill prata med någon på skolan. 
 
Studien kommer publiceras i Diva och därmed vara sökbar för alla på internet. 
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