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Abstract 

As part of a larger research project focusing on attachment conducted at Lund 

University, the links between attachment and aspects of the relationship with a 

best friend in middle childhood were examined. 66 children ages 10 to 11 years 

participated, 28 boys and 38 girls. Attachment and three aspects of a best 

friendship was measured using the Friends and Family interview (FFI), a semi-

structured attachment interview addressing children’s mental representations of 

attachment and parental availability as well as children’s perceptions of 

relationships with close friends. The Secure Base Script Test (SBST), a 

narrative-based measure of secure base scripts in middle childhood, was 

included as a second measure of attachment. Results show associations 

between coherence in the children’s attachment representation (FFI) and 

quality in the friendship as well as diversity of feeling, but not with frequency 

of contact with friend. No association between secure base scriptedness and the 

three aspects of friendship was found. Minor gender differences were found in 

the quality of best friendship. The results imply that not only quality, but also 

diversity of feeling in best friendship, is associated with attachment in middle 

childhood. 

 

Keywords: Attachment, middle childhood, secure base script, friendship, FFI, 

SBST 
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Sammanfattning 

Inom ramen för ett större forskningsprojekt rörande anknytning vid Lunds 

universitet undersöktes samband mellan anknytning och aspekter av relationen 

till en bästa vän i mellanbarndomen. 66 barn i åldern 10 till 11 år, varav 28 

pojkar och 38 flickor, deltog i studien. Som mått på anknytning samt tre 

aspekter av vänskap användes den semistrukturerade intervjun Friends and 

Family Interview (FFI), i vilken den intervjuade tillfrågas om relationer till 

familj och vänner. Det nyligen utvecklade testet Secure Base Script Test 

(SBST), som syftar till att studera kognitiva trygg-bas-skript, användes som ett 

andra mått på anknytning. Samband hittades mellan trygg anknytning mätt med 

FFI och vänskapsaspekterna kvalitet samt förståelse och uppvisande av 

komplexa känslor i vänskapsrelationen. Antal umgängestillfällen med vännen 

var inte relaterat till anknytning. Inga samband hittades mellan grad av trygg-

bas-skript och någon av de undersökta vänskapsaspekterna. En tendens till 

skillnad mellan flickor och pojkar uppmättes för kvalitet i en bästa vänskap. 

Studiens resultat visar att inte bara kvalitet utan även förståelse av känslor i 

relationen till en bästa vän har samband med anknytning i mellanbarndomen. 

 

Nyckelord: Anknytning, mellanbarndom, trygg-bas-skript, vänskap, FFI, SBST 
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Tack! 

 

Ett stort tack till alla barn för att vi fått ta del av era tankar kring er familj och 

era vänner. Vi vill också tacka vår handledare Elia Psouni för ditt stora 

engagemang och givande diskussioner. Slutligen vill vi tacka våra vänner för 

att ni korrekturläst uppsatsen och bidragit med värdefulla kommentarer. 
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De första skolåren är en åldersperiod då relationer till jämnåriga blir allt viktigare och då 

utveckling mot en större självständighet från föräldrarna börjar ske (Kerns, 2008; Mayseless, 

2005). Vänskapsrelationer får i denna ålder särskild betydelse och antar en ny karaktär, då en vän 

mer än tidigare kan bidra till upplevelsen av att vara värdefull (Sullivan, 1953). 

Anknytningsteorin handlar om människans nära känslomässiga relationer och enligt Bowlby 

(1969) påverkar människans tidiga nära relationer hur vi förhåller oss till oss själva och andra 

senare i livet. Anknytningspersonerna är barnets närmaste vårdnadsgivare till vilka 

anknytningsrelationer tidigt utvecklas. Mellanbarndomen som utgörs av den period i livet då 

barn är sju till tolv år gamla har tidigare haft en undanskymd roll i anknytningsforskningen 

(Kerns, 2008; Waters & Cummings, 2000), men på senare tid har flera lovande narrativa metoder 

utvecklats för att närma sig barns anknytning i denna ålder. Att låta barn skapa historier med 

teman rörande nära relationer samt att se på hur barn pratar om sina relationer i en intervju är två 

av dem (Psouni & Apetroaia, 2012; Steele & Steele, 2005). 

Forskning inom anknytningsfältet visar att kvaliteten i vänskapsrelationer har ett 

samband med tryggheten i den relation barnet har till sina anknytningspersoner (Schneider et al., 

2001). Vänskaper till jämnåriga är en viktig komponent i barnets sociala fungerande och 

forskningen som undersökt vänskap har främst fokuserat på just kvaliteten i vänskapsrelationer 

(Berndt & McCandless, 2009; Parker & Asher, 1993). Något som däremot också är en viktig 

komponent för barnets fungerande i sociala sammanhang är medvetenhet om känslor (Rieffe & 

De Rooij, 2012) vilket inte studerats i stor utsträckning tidigare (Kerns, 2008). I denna studie 

undersöks därför samband mellan anknytning och vänskap, med fokus på både kvalitet och 

medvetenhet om känslor i relation till ett barns bästa vän. Ytterligare en aspekt som skulle kunna 

ha samband med anknytning är hur ofta två bästa vänner träffar varandra, vilket denna studie kan 

bredda kunskapen om. 

 

Anknytningsteorin 

Anknytningsteorins grund. Anknytningsteorin bygger på Mary Ainsworths och John 

Bowlbys samlade arbete (för en översikt se Ainsworth & Bowlby, 1991) och syftar till att 

förklara den process som resulterar i ett psykologiskt känslomässigt band mellan ett barn och 

dess närmaste vårdnadsgivare (Cassidy, 2008). Teorin beskriver hur anknytningen utvecklas till 

mentala representationer hos barnet - av barnet självt, viktiga närstående och samspelet dem 
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emellan (Bretherton, 1992). Bowlby kallade dessa mentala representationer för inre 

arbetsmodeller (Bowlby, 1973; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985). Bowlby (1969) ansåg att den 

traditionella psykoanalytiska teorin inte var tillräcklig för att förklara hur barns behov omsattes i 

beteende och sökte därför även förklaringar i evolutionär biologi, etologi, utvecklingspsykologi 

och kognitiv teori. En fundamental aspekt i anknytningsteorin är dess fokus på 

anknytningsbeteendenas biologiska bas (Cassidy, 2008). Eftersom det nyfödda barnet inte 

ensamt kan sörja för sin överlevnad menade Bowlby att de beteendesystem som syftar till att få 

omvårdnad av andra måste vara särskilt utvecklade redan vid födseln (Bowlby, 1969). Han 

menade att anknytningsbeteendet till viss grad kan sägas vara förprogrammerat och ha beredskap 

att utvecklas i vissa riktningar när omständigheterna framkallar det (Bowlby, 1988).  

Ainsworth (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978, refererad i Ainsworth, 1979) 

genomförde två banbrytande naturalistiska observationsstudier av mödrar och spädbarn, där hon 

undersökte vad det är som sker i relationen mellan mor och barn som gör att vissa barn kan 

utveckla en inre otrygghet trots ytligt sett goda förutsättningar. Dessa undersökningar lade 

grunden till Ainsworths bidrag till anknytningsteorin, liksom för Bowlbys fortsatta tankegångar 

(Cassidy, 2008). De slutsatser som kunde dras var att för att ett barn skulle växa upp och må 

psykiskt bra, skulle det behöva uppleva en varm, intim och kontinuerlig relation till sina 

anknytningspersoner. Bowlby menade att sociala nätverk, ekonomiska faktorer samt hälsa var 

viktiga variabler som kunde skapa förutsättningar för att barnet och dess vårdnadsgivare skulle 

kunna utveckla välfungerande relationer (Bretherton, 1992). 

Bowlby (1988) menade att föräldraomsorg innebär att föräldrarna ska utgöra en trygg bas 

från vilken barnet kan utforska världen. Till denna trygga bas kan barnet återkomma och känna 

sig säkert på att bli välkomnat. Barnet kan då få emotionellt och fysiskt stöd, bli tröstat om det är 

ledset och lugnat om det är oroligt (Bowlby, 1988). Han framhöll att eftersom barn inte väljer 

sina föräldrar eller sin kulturella omgivning måste det också ha en generell förmåga att flexibelt 

kunna anpassa sig till det omhändertagande som erbjuds (Bowlby, 1969, 1973). Barn knyter 

alltså an oavsett om föräldrarna kan möta deras psykologiska behov eller inte. I detta 

övergripande beteendesystem är målet, att få närhet och skydd, viktigare än tillvägagångssättet. 

De beteenden som barnet uttrycker är de som barnet finner är mest hjälpsamma för stunden 

(Cassidy, 2008). Beteendet ändras i takt med att barnet växer men Bowlby antog ändå att det 
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finns en kontextuell och utvecklingsmässig stabilitet i det kognitiva och emotionella systemet för 

anknytning (Bowlby, 1969, 1973).  

     

Anknytningens utveckling. Bowlby (1969) presenterade i den första volymen av sitt 

verk Attachment and loss hur anknytningens utveckling kan delas upp i fyra faser. Under den 

första fasen, som vanligen varar från födseln fram till åtta till tolv veckors ålder, orienterar sig 

barnet och uppvisar beteenden mot personer i omgivningen utan att rikta sig mot en speciell 

person. I nästa fas riktar barnet i högre grad leenden och andra signaler mot en eller flera 

särskilda anknytningspersoner. Denna fas varar ungefär fram till sex månaders ålder eller längre 

beroende på hur fördelaktiga omständigheter som råder. I en tredje fas, som vanligen pågår fram 

till ungefär tre års ålder, är fokus för anknytningsrelationen att barnet försöker upprätthålla fysisk 

närhet till en eller ett par specifika personer. Den sista fasen innefattar bildandet av ett 

målkorrigerat partnerskap. I denna fas har barnet börjat få en förståelse för sin förälders känslor 

och motiv i sina handlingar, vilket medför att relationen blir mer komplex och kan benämnas 

som ett partnerskap (Bowlby, 1969). Förändringar i anknytningsrelationens karaktär under 

uppväxten sker i takt med barnets kognitiva erövringar, exempelvis genom att det 

målkorrigerade partnerskapet möjliggörs av en förmåga till perspektivtagande (Bowlby, 1969). 

Samtidigt kan en trygg anknytning främja den kognitiva utvecklingen, bland annat genom att 

barn som kan använda en förälder som trygg bas vågar utforska sin omgivning och prova att lösa 

problem på egen hand (de Ruiter & van IJzendoorn, 1993). 

 

Trygg och otrygg anknytning. Enligt anknytningsteorin utvecklar alla barn en 

anknytningsrelation till en eller flera vårdnadsgivare. Anknytningen kan vara trygg eller otrygg 

till sin karaktär. Mary Ainsworth menade att det var vissa variabler i relationen som låg bakom 

de individuella skillnaderna mellan barn med trygg respektive otrygg anknytning. Särskilt viktigt 

var lyhördhet för barnets signaler, psykologisk tillgänglighet samt uppmuntran till utforskande 

(Ainsworth et al., 1978, refererad i de Ruiter & van IJzendoorn, 1993). 

Ett barn kan knyta an till flera personer och anknytningsrelationens karaktär är specifik 

för var och en av dessa (Berlin, Cassidy, & Appleyard, 2008). Hos barn är förmågan att använda 

föräldern som en trygg bas det som definierar anknytningstrygghet, på så sätt att en trygg 

anknytning innebär att individen känner sig säker på att ha tillgång till en anknytningsperson 
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(Ainsworth et al., 1978, refererad i Woodhouse, Dykas, & Cassidy, 2009). Ainsworth fann inga 

könsskillnader när det gäller hur pojkar och flickor knyter an till sina föräldrar (Ainsworth et al., 

1978, refererad i Ainsworth, 1979). Dwyer med kollegor (2010) uttrycker också att det finns 

liten anledning att tro att flickor och pojkar på det stora hela känner sig mer eller mindre trygga 

gällande sin anknytningspersons tillgänglighet och lyhördhet. Hur anknytningsbehov 

kommuniceras kan dock variera över könen beroende på hur barnet socialiseras och vad barnet 

upplever som lämpliga eller olämpliga beteenden att uttrycka (Dwyer et al., 2010).  

Ainsworth utvecklade en procedur kallad Strange Situation Procedure, på svenska kallad 

Främmandesituationen. Den går ut på att små barn utsätts för en situation innehållande en okänd 

miljö, interaktion med en okänd vuxen samt två korta separationer från sin anknytningsperson. 

Med utgångspunkt i barnens beteende i återföreningen definierades tre typer av 

anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande samt otrygg ambivalent. De tryggt anknutna 

barnen kunde framgångsrikt använda anknytningspersonen som en trygg bas. Barn med otrygg 

undvikande anknytning undvek föräldern vid återföreningen och utforskade den okända miljön 

utan att rikta anknytningsbeteenden mot sin anknytningsperson. Den tredje typen av anknytning 

är den otrygga ambivalenta, vilken kännetecknas av både sökande av närhet samt motsträvighet 

och ilska gentemot anknytningspersonen vid återföreningen (Ainsworth et al., 1978, refererad i 

de Ruiter & van IJzendoorn, 1993). En fjärde typ av anknytningsmönster identifierades senare. 

Den kallas för otrygg desorganiserad anknytning och innefattar uppvisande av beteenden som 

tycks sakna intention eller förklaring, och som inte kan placeras i någon av de övriga 

kategorierna (Main & Solomon, 1990). I en metaanalys visade det sig att totalt 61 procent av de 

undersökta spädbarnen kategoriserades som trygga, 29 procent som otryggt undvikande och 10 

procent som otryggt ambivalenta (van IJzendoorn, 1995). Då relativt få av studierna i 

metaanalysen innehöll data om desorganiserad anknytning ingick denna kategori inte i 

metaanalysen. 

De anknytningsmönster som Ainsworth föreslog har blivit ett befäst sätt att benämna 

anknytningsrelationer och har bland annat visat sig fungera väl som utgångspunkt för 

kategorisering av vuxnas anknytningstrygghet i den i forskningen ofta använda Adult Attachment 

Interview (AAI), (Main, Kaplan, & Cassidy, 1985).  
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Anknytning i mellanbarndomen 

Mellanbarndomen, översatt från engelskans middle childhood, definieras vanligen som 

den period då barn är 7-12 år gamla. Andra ord som kan beskriva denna ålder är latensåldern och 

skolåldern. I den föreliggande studien används begreppet mellanbarndomen, då det upplevs 

tydligt syfta på den åldersperiod som är aktuell i denna studie. Detta begrepp används även av 

andra författare (Broberg, Granqvist, Ivarsson, & Risholm Mothander, 2006).  

 

Anknytningsrelationens utveckling under barndomen. Den tidiga 

anknytningsforskningen fokuserade främst på de första levnadsåren och tonåren, medan 

mellanbarndomen inte blivit aktuell i anknytningsforskningen förrän på senare tid (Kerns, 2008; 

Waters & Cummings, 2000). Då Bowlby beskrev anknytningsrelationens utveckling under 

barndomen presenterades det målkorrigerade partnerskapet som en sista fas som inträder från 

cirka tre års ålder, och som alltså fortfarande är aktuell i mellanbarndomen. Till skillnad från 

spädbarnet har barnet under denna fas en viss insikt i förälderns känslor och ageranden och kan i 

förhållande till dessa anpassa sina egna beteenden i vad som kan kallas ett partnerskap med 

föräldern (Bowlby, 1969).  

Anknytningsrelationens fortsatta utveckling under barndomen har senare diskuterats 

närmare av andra författare. Allen (2008) menar att det målkorrigerade partnerskapet förändras 

under uppväxten. Hos små barn handlar det främst om att koordinera målinriktat beteende mellan 

barn och förälder, något som förändras när barnet blir äldre. När barnet når tonåren bidrar den 

ökade förmågan till kommunikation och perspektivtagande till att relationen snarare antar en 

karaktär av förhandling mellan barn och förälder i strävan efter att balansera anknytningsbehov 

och behov av självständighet (Allen, 2008). 

Waters, Kondo-Ikemura, Posada och Richters (1991) menar att det tar längre tid för barn 

att utveckla ett effektivt sätt att använda föräldern som trygg bas än vad Bowlby föreslog. Enligt 

dem beskriver hans modell med målkorrigerat partnerskap som en sista fas i anknytningens 

utveckling inte särskilt väl hur anknytningen fortsätter utvecklas efter de första levnadsåren. De 

menar att ansvaret för att kontrollera barnets beteenden till stor del ligger på föräldrarna under de 

första åren. Förändringen mot gemensam reglering av anknytningsrelationen sker först i 

mellanbarndomen, i takt med att barnet spenderar mer tid utanför hemmet och därmed behöver ta 

ett större ansvar för att informera föräldern om sin tillvaro för att denne ska ha möjlighet att 
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fungera som trygg bas (Waters et al., 1991). Även Mayseless (2005) påpekar att 

anknytningssystemet i mellanbarndomen kan användas på ett mer förfinat sätt än tidigare tack 

vare barnets kognitiva utveckling, och att ansvaret för att upprätthålla tillgången till föräldern i 

denna ålder i större utsträckning än innan ligger på barnet.  

 

Anknytningsfigurer i mellanbarndomen. I denna åldersperiod förändras förälderns roll 

i anknytningsrelationen i takt med att barnets sociala värld växer och det inflytande som 

föräldrarna har över barnets tillvaro minskar (Kerns, 2008). Intensiteten i anknytningsbeteenden 

tycks minska under mellanbarndomen (Mayseless, 2005; Kerns, Tomich, & Kim, 2006). Även 

Bowlby (1969) påpekade att barn när de blir äldre uppvisar anknytningsbeteenden mer sällan och 

mindre intensivt. Barnets utveckling gör att det i mellanbarndomen inte upplever lika många 

situationer som hotfulla och har en större förmåga att hantera sådana situationer utanför 

anknytningsrelationen. Denna förändring gör att förälderns roll i högre grad än tidigare handlar 

om att övervaka barnets egen förmåga att hantera påfrestande situationer och ingripa först när 

barnet inte själv klarar situationen (Kobak, Rosenthal, & Serwik, 2005).  

En fråga som diskuterats är huruvida jämnåriga vänner kan fungera som 

anknytningsfigurer i mellanbarndomen. Mayseless (2005) noterar att en viktig förändring i denna 

åldersperiod är att anknytningssystemet delas upp och att barnet kan rikta anknytningsrelaterade 

beteenden till andra personer än sina primära anknytningspersoner. Det kan finnas evolutionära 

grunder till att barn i denna ålder börjar rikta anknytningsbeteenden till personer utanför 

familjen, eftersom tillhörighet till en grupp ses som en investering för att kunna få framtida hjälp 

och stöd (Mayseless, 2005). Att barnet börjar rikta anknytningsbeteenden mot andra än sina 

primära anknytningspersoner visas även av Seibert och Kerns (2009). De fann att jämnåriga 

vänner kan fungera som tillfälliga ersättare i situationer då barnet behöver emotionellt stöd och 

föräldern inte finns direkt tillgänglig, såsom i skolan, men att de inte övertar föräldrarnas roll 

som anknytningspersoner. Kobak, Rosenthal och Serwik (2005) frågade barn i åldern 9 till 13 år 

om vem de skulle gå till i olika anknytningsaktiverande situationer. Även de fann att barn i 

mellanbarndomen i stor utsträckning identifierar sin mamma, sin pappa eller en släkting som 

primär anknytningsperson. Kerns, Tomich och Kim (2006) fann att kontakten med 

anknytningspersonen förändras under mellanbarndomen, på så sätt att barn använder sig av sina 
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anknytningspersoner mindre intensivt och mer sällan. Den upplevda tillgängligheten av 

anknytningspersonerna var dock stabil. 

Nickerson och Nagle (2005) undersökte anknytningsfunktionerna “uppsökande av 

närhet”, “säker hamn” och “trygg bas” i relationer till föräldrar och vänner hos barn i årskurs 

fyra, sex och åtta. Deras resultat visade att alla åldersgrupperna använde sina föräldrar som trygg 

bas i större utsträckning än sina vänner, samt att barnen i årskurs åtta riktade 

anknytningsbeteenden mot vänner i större utsträckning än de i årskurs fyra. Detta tyder på att 

slutet av mellanbarndomen och början av tonåren är en period då vänner kan börja uppfylla 

anknytningsfunktioner (Nickerson & Nagle, 2005). 

 Ainsworth (1989) föreslår att uppsökande av närhet, oro vid separation, glädje vid 

återförening, sorg vid förlust skiljer anknytningsrelationer från andra sociala relationer. Allen 

(2008) menar att dessa till fullo uppfylls för vänskapsrelationer först i sena tonåren, och att 

övergången till att kunna ha en vän som anknytningsperson sker gradvis. Även Kerns med 

kollegor (2006) menar att anknytningsrelationer till jämnåriga börjar utvecklas först i tonåren, 

även om vänner tillfälligt kan fylla anknytningsfunktioner i tidigare åldrar. De betonar att vissa 

beteenden endast bör ses som anknytningsbeteenden om de uppenbart fyller en 

anknytningsfunktion. Uppsökande av närhet i mellanbarndomen behöver per automatik inte ses 

som ett anknytningsbeteende om dess funktion är att känna samhörighet med en grupp, snarare 

än att fylla ett anknytningsbehov (Kerns et al., 2006). 

 

Emotionsreglering i mellanbarndomen. Emotionsreglering är en integrerad aspekt i 

anknytningens natur. Definitionen av en trygg anknytning är att barnet har möjlighet att använda 

sin anknytningsperson som en trygg bas när det upplever något påfrestande. Emotionell 

påfrestning kan då snabbt tas om hand och barnet får hjälp att hantera sina känslor. 

Känslostämningen hos barnet blir då åter positiv och det kan återgå till utforskande (Kerns, 

2008). Förmågan att benämna och förstå komplexa känslor kan vara kopplad till den tidiga 

anknytningen (Steele & Steele, 2005). Relativt få studier har dock fokuserat på anknytning i 

association till emotioner i mellanbarndomen, vilket är något förvånande då emotioner har en 

central roll i anknytningen (Kerns, 2008). Rieffe och De Rooij (2012) fann att hög 

emotionsmedvetenhet samvarierade med färre internaliserande symtom såsom depression, rädsla 

och oro hos tioåringar. De menar att uppmärksamhet och insikt i egna emotionella responser och 
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känslomässigt fungerande anses vara en förutsättning för effektiv känsloreglering. Denna 

förmåga är något barn lär sig tidigt, men Rieffe och De Rooij (2012) beskriver också hur 

tioåringar efterhand modifierar sina känslor och uttrycker dem på socialt accepterade sätt. Barnet 

måste nämligen lära sig att hitta en balans mellan egna önskningar och behov samt samhällets 

krav i sociala relationer (Rieffe & De Rooij, 2012). 

 

Vänskapens roll i mellanbarndomen 

Att studera vänskap. En vanlig definition av vänskap är att en vän är någon som en 

person känner och tycker om, och som antas tycka om en tillbaka (Berndt & McCandless, 2009). 

Begreppet vänskap kan dock inbegripa en mängd olika typer av relationer som varierar från 

bekanta som träffas vid enstaka tillfällen, till nära och intima relationer med några särskilt 

viktiga personer. Vissa av dessa relationer är troligen så nära att vännen upplevs som en unik och 

icke utbytbar person (Ainsworth, 1985).  En välkänd teori om vänskap presenterades av Harry 

Sullivan (1953). Han menar att intima, ömsesidiga relationer som barn har med jämnåriga vänner 

är viktiga eftersom de blir den första upplevelsen av en icke-hierarkisk interpersonell relation. 

Vid 8 till 10 års ålder kan barn börja uppvisa en känsla för vad som är viktigt för en annan person 

och bry sig om att bidra till den andres glädje och känsla av vara värdefull, vilket gör att vänner 

blir viktiga för individens utveckling (Sullivan, 1953). Vänskapsrelationer har också visat sig ha 

betydelse för barns sociala och emotionella anpassning (Rubin et al., 2004).  

Då vänskapsrelationer är en särskild typ av relation krävs också speciella mätinstrument 

och metoder för att undersöka deras väsentliga egenskaper (Berndt & McCandless, 2009). 

Benämningen av närhet i vänskapsrelationer är otydlig och skiljer sig åt inom forskningen, då 

vissa exempelvis har bedömt en “bästa vän” och en “nära vän” som likvärdiga, medan andra har 

bedömt att det finns en gradskillnad dem emellan. Berndt och McCandless (2009) föreslår att 

variationer i vänskapsrelationer kan placeras på ett kontinuum, där den ena änden representerar 

en bekantskap och den andra änden representerar den bästa tänkbara vännen.  

En vanlig strategi inom forskningen är att be barnet själv identifiera en eller några bästa 

vänner. Barn själva betraktas också vanligen som de bästa informanterna om kvaliteten i 

vänskapsrelationen, eftersom närhet i en relation är svårt för en utomstående att bedöma (Berndt 

& McCandless, 2009). Mått på vänskapskvalitet tar ofta i beaktande sådana egenskaper som 

brukar ingå i definitionen av vänskap, såsom intimitet och tillgivenhet. Ett exempel på ett mått 



14  

som används för att bedöma vänskapskvalitet är Friendship Quality Questionnaire (FQQ; Parker 

& Asher, 1993). I detta självskattningsformulär bedöms vänskapskvalitet utifrån en femgradig 

skala på subskalorna kamratskap/nöje, validering/omsorg, hjälp/vägledning, förtrolighet, 

konfliktlösning samt frånvaro av konflikt/svek.  

 Freitag, Belsky, Grossmann, Grossmann, och Scheuerer-Englisch (1996) valde att 

utvärdera barns kompetens vad gäller att skapa nära vänskapsrelationer och är ett exempel på hur 

vänskap kan studeras i anknytningsforskningen. De frågade både barnet och föräldrarna om vad 

barnets nära vänner hette, hur ofta och var de träffades, vad de gjorde och vilken av vännerna 

som var barnets bästa vän. Svaren bedömdes utifrån en fyrgradig skala som sträckte sig från att 

sakna nära vänskapsrelationer till att ha flera nära och bestående vänskaper. Ett annat, mindre 

vanligt, sätt att studera vänskap i mellanbarndomen är observation. Kerns, Klepac och Cole 

(1996) filmade vänskapspar när de diskuterade ämnen som hade bestämts av forskarna och 

poängsatte sedan interaktionen för kategorierna kritik, lyhördhet och intimitet.  

Trots att det inte har visat sig finnas skillnader i hur pojkar och flickor knyter an, 

beskriver Dwyer med kollegor (2010) att skillnader i pojkars och flickors vänskapsrelationer är 

väldokumenterade. Flickors bästa vänskaper karaktäriseras i större utsträckning av intimitet, 

tillit, öppenhet kring sig själv och acceptans än pojkars bästa vänskaper (Dwyer et al., 2010; 

Nickerson & Nagle, 2006). Enligt Nickerson och Nagle (2006) är det möjligt att skillnader i 

flickors och pojkars vänskaper beror på de specifika aspekter av vänskapskvalitet som mätts. 

Underwood (2007) hävdar att vissa studier som undersökt könsskillnader i vänskap bygger på 

sparsamt empiriskt material och att få forskare undersökt fördelar och nackdelar med olika slags 

relationskvaliteter. Rose och Rudolph (2006) påpekar i en översiktsartikel över könsskillnader 

gällande vänskapsrelationer att det är viktigt att komma ihåg det utvecklingsmässiga 

perspektivet. De menar att könsskillnaderna kan förstärkas med åldern både på grund av 

biologiska förändringar och sociala faktorer. Pojkar och flickor rapporterar generellt att de är lika 

nöjda med sina vänskapsrelationer (Rose & Rudolph, 2006).  

        

Samband mellan anknytningserfarenheter och vänskapsrelationer. Som tidigare 

konstaterats får vänskapsrelationer en allt större betydelse i mellanbarndomen, och även om de 

inte uppfyller kriterierna för en anknytningsrelation kan anknytningsbeteenden riktas mot dem 

(Mayseless, 2005; Seibert & Kerns, 2009). De tidiga teoretikerna konstaterade att 
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anknytningserfarenheter torde kunna påverka hur barn fungerar i relation till jämnåriga. Bowlby 

(1973) uttryckte att barns tidiga erfarenheter av relationer påverkar de förväntningar de har på 

trygghet även i övriga relationer. Ainsworth (1989) konstaterade att förmågan att skapa 

representationer av sig själv och sig själv i relation till andra möjliggör vänskapsrelationer som är 

varaktiga över tid. Barn som kan använda en förälder som en trygg bas har också större 

möjlighet att utforska nya situationer, vilket kan antas vara till fördel för att kunna skapa 

relationer till jämnåriga (Sroufe & Waters, 1977). 

Huruvida barns vänskapsrelationer påverkas av deras erfarenheter av anknytning till sina 

föräldrar har diskuterats i forskningen och flertalet av de studier som undersökt ämnet har funnit 

samband mellan trygg anknytning och positiv kvalitet i vänskapsrelationer. En metastudie 

baserad på 63 studier som innehöll korrelationer mellan anknytningstrygghet till förälder, 

bedömd utifrån observationsmetoder, och vänskapsrelationer genomfördes av Schneider, 

Atkinson och Tardif (2001). Bara 16 av dessa studier fokuserade på barn som var 8 år eller äldre. 

Analyserna visade små till medelstora effektstorlekar för sambandet mellan anknytningstrygghet 

och vänskapsrelationer, vilket tyder på att anknytning till förälder är en faktor som har inverkan 

på barns relationer till jämnåriga. De kunde också påvisa större effektstorlekar för sambandet 

mellan anknytningstrygghet och kvalitet i en nära vänskapsrelation, än för sambandet mellan 

anknytningstrygghet och sociala relationer till jämnåriga som inte är nära vänner. Detta menar de 

har att göra med att en nära vänskapsrelation i större grad liknar familjerelationen i intimitet och 

tillit. Man fann också att sambandet mellan anknytning och relationen till jämnåriga var starkare 

för äldre barn än för de yngre (Schneider et al., 2001).  

Dwyer med kollegor (2010) undersökte anknytning och vänskap hos sjätteklassare. De 

fann stöd för att det sätt som barn tänker i utmanande situationer, särskilt med sina närmaste 

vänner, är relaterat till den trygghet de känner i relationerna med sina föräldrar. De fann även 

vissa könsskillnader, då resultaten visade att mekanismer som länkar samman anknytning och 

vänskap är specifika för de relationer som pojkar och flickor har med sina mammor och pappor. 

Berlin, Cassidy och Appleyard (2008) beskriver att föräldrar till tryggt anknutna barn främjar 

och underlättar för sina barn att skapa positiva relationer till andra på flera sätt. I dialog med 

barnen kan föräldrar råda dem i hur de kan utveckla och vidmakthålla positiva relationer. De ser 

också till så att barnen får flera olika sociala upplevelser, vilket i sin tur kan öka möjligheterna 

för att barnen får öva sina sociala förmågor och skapa vänskapsrelationer. Genom att fungera 
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som rollmodeller och visa på ett lyhört och stödjande beteende gentemot andra ger de också en 

bild av hur relationer kan fungera.  

 

Inre arbetsmodeller och skript 

Redan från spädbarnsåldern regleras förväntningar på anknytningspersonens  

tillgänglighet mentalt genom de inre arbetsmodellerna. Dessa modeller konstruerar det lilla 

barnet utifrån sitt samspel med föräldern och de integreras i anknytningssystemet i takt med att 

barnet får allt fler erfarenheter av samspel med föräldern i situationer som väcker 

anknytningsbeteenden. Den funktion som modellerna fyller är att de hjälper barnet att tolka och 

förutsäga anknytningspersonens beteende och känslor samt reglera barnets egna 

anknytningsbeteenden, tankar och känslor (Bretherton & Munholland, 1999). 

Bowlby (1973) menade att de relativt tidigt förvärvade representationerna av självet och 

andra har en stor betydelse för hur människor senare uppfattar och beter sig i nära känslomässiga 

relationer. Anknytningsteorin blir således med de inre arbetsmodellerna som grund även en teori 

om individens relationer i vuxenlivet (Pietromonaco & Feldman-Barett, 2000). Barnets kognitiva 

utveckling har stor betydelse för förståelsen av dess syn på familjen som en källa till trygghet, 

och hur, under tidiga tonåren, vänner, lärare och andra människor som står barnet nära kan 

användas som en trygg bas i specifika sammanhang. Att närmare undersöka länkar mellan 

kognitiv utveckling och representationer av trygg-bas-erfarenheter kan spela en viktig roll i 

klargörandet av både innehållet i och organiseringen av inre arbetsmodeller (Waters & 

Cummings, 2000). Då de kognitiva teorierna ännu inte var så pass utvecklade då Bowlby 

presenterade sin teori, kunde han inte till fullo beskriva hur de inre arbetsmodellerna var 

strukturerade (Vaughn et al., 2006a). Kognitiv psykologi erbjuder idag begrepp och metoder som 

kan hjälpa oss formulera och testa en mängd olika hypoteser om representationen av tidigare 

erfarenheter (Waters & Cummings, 2000).    

  

Trygg-bas-skriptet. Schank och Abelson (1977, refererad i Ashcraft, 2006) menar att vi 

har ett oerhört stort antal olika skript lagrade i vårt minne. De definierar skript som 

generaliserade kunskapsstrukturer för händelser som upplevs ofta, vilka hjälper oss att förstå vår 

omvärld och styra vårt beteende i olika situationer. Människor lagrar generaliserade 

representationer av händelser de upplevt och denna representation hämtas när en ny upplevelse 
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liknar ett gammalt skript. En av skriptets funktioner är att det fungerar som en kortversion för en 

hel händelse. Ett mentalt skript informerar oss om rimliga förväntningar, i vilken ordning olika 

saker ska ske, vilka de centrala karaktärerna är i olika sammanhang och vad de förväntas göra. 

Det utgör också en ram för hur nya upplevelser organiseras och förstås och utifrån skriptet kan 

en variation av nya slutsatser dras   retherton (    , refererad i  aters    aters,     ) 

poängterar hur viktiga kognitiva skript kan vara för förståelsen av inre arbetsmodeller   on 

beskriver hur dessa på många sätt liknar  owlbys inre arbetsmodeller och kan användas till att 

utöka förståelsen av dessa. Bretherton och Munholland (1999) har hävdat att dessa skript kan 

vara särskilt användbara för att identifiera strukturen i inre arbetsmodeller av relationer.  

Insikter i anknytningens representationer och framsteg i mätningen av dessa är betydande 

för att föra forskningen framåt. Det är dock viktigt att tydligt definiera hur dessa länkas till trygg-

bas-konceptet eftersom detta är centralt för de viktigaste fynden om tidig erfarenhet och nära 

relationer ( aters    ummings,     )   aters,  odrigues och  idgeway (    ) har utifrån 

 insworths ( insworth et al ,      refererad i  aters et al ,     ) arbete definierat 

nyckelkomponenterna i ett trygg-bas-skript  ( ) barnet söker sig bort från anknytningspersonen 

för att utforska, ( ) barnet bibehåller kontakt och återvänder om det behövs, ( ) någon svårighet 

eller ett hot uppstår, ( ) anknytningspersonen närmar sig barnet eller barnet söker närhet, ( ) 

svårigheterna kan hanteras, och (6) anknytningspersonen, eller kontakt med 

anknytningspersonen, möjliggör för barnet att återgå till utforskande. Svårigheten eller hotet kan 

exempelvis hanteras genom att svårigheten tas bort, att barnet flyttas från situationen, att barnet 

ges en förklaring av situationen som neutraliserar svårigheten eller genom en kombination av 

dessa.  

 

Hur inre arbetsmodeller och skript hänger samman. Fivush (2006) menar att skript 

kan betraktas som komponenter i inre arbetsmodeller. Mer specifikt kan inre arbetsmodeller vara 

strukturerade kring representationer av anknytningsrelaterade interaktioner (trygg-bas-skript) 

mellan vårdnadsgivare och spädbarn. Skriptteori antar att de tidiga händelserepresentationerna 

blir generaliserade från början, utan att för den skull innehålla så många olika erfarenheter. 

Barnets strategi att generalisera utifrån enstaka händelser kan verka bakvänd, men har en 

evolutionär och utvecklingsmässig fördel på så sätt att spädbarnet snabbt kan anpassa sig och 

predicera vad som ska hända, i vad som annars skulle uppfattas som en kaotisk värld (Fivush, 
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2006). Broberg (2006) menar att en poäng med en teoretisk modell av inre arbetsmodeller är att 

visa på att tidiga, specifika erfarenheter generaliseras. De påverkar senare arbetsmodeller i nya 

relationer till personer såsom kärlekspartners och nära vänner. Han framhåller också att dessa 

tidiga modeller uppdateras på basis av erfarenheter i dessa nya relationer (Broberg, 2006). 

Fivush (2006) beskriver att skript så småningom blir mer utarbetade och komplexa, vilket 

skulle kunna vara fallet för inre arbetsmodeller också   etta antas resultera i en hierarkiskt 

ordnad struktur där de mest abstrakta anknytningserfarenheterna hamnar längst upp och mer 

detal erade, konkreta och episodiska erfarenheter hamnar längre ned i hierarkin (Bretherton & 

Munholland, 1999; Fivush, 2006). Trygg-bas-skript har studerats intensivt de senaste åren och 

har visat sig vara ett stabilt mått på en individs anknytning (Waters & Waters, 2006).  

    

Mäta trygg-bas-skript och empiriskt stöd. Utifrån de strukturella likheter inre 

arbetsmodeller och skript har utvecklade Waters och Rodrigues-Doolabhs (2004) ett narrativt 

test som har visat sig fungera väl för att studera implicita trygg-bas-skript hos vuxna (Waters & 

Waters, 2006). Detta test fick senare namnet Attachment Script Assessment (ASA) (Wong et al., 

2011). Metoden är tänkt att komma åt skript-liknande implicit organisering av välkända 

händelser, och går ut på att deltagaren berättar en historia kring anknytningsrelaterade förtryckta 

ord. Waters och Rodrigues-Doolabhs (2004) antagande var att deltagare som konsekvent under 

barndomen fått uppleva tillgång till en trygg bas har god kunskap om trygg-bas-skript och 

producerar berättelser organiserade kring detta skript. Individer som inte har upplevt en trygg bas 

kommer att ha annorlunda eller mindre konsekventa förväntningar på trygg-bas-interaktioner. 

Grad av trygg-bas-skript i individens berättelse anses fånga upp styrkan av individens trygg-bas-

skript (Waters et al., 1998; Waters & Waters, 2006).  

Tidigare studier har visat att skript-poäng är reliabla och valida indikatorer på vuxnas 

anknytningsrepresentationer (Waters & Waters, 2006) och att de är stabila över tid (Vaughn et 

al., 2006b). Det har konstaterats att det finns ett samband mellan vuxnas grad av trygg-bas-skript 

och anknytningskategorisering i AAI (Waters & Rodrigues-Doolabh, 2001; Coppola, Vaughn, 

Cassibba, & Constantini, 2006) samt deras barns kategorisering i Strange Situation (Tini, 

Corcoran, Rodrigues-Doolabh, & Waters, 2003, refererad i Waters & Waters, 2006). Metoden 

har visat sig fungera på liknande sätt i olika kulturer (Vaughn et al., 2007). Grad av trygg-bas-

skript har också visat sig vara signifikant associerat med barns anknytningsbeteende i 
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naturalistisk miljö, så som det bedöms utifrån Attachment Q-sort (AQS: Waters & Deane, 1985) 

i olika länder (Vaughn et al., 2007), i adoptivfamiljer (Verissimo    alvaterra,     ), i 

biologiska famil er ( ost et al ,     ) samt för både mammor och pappor ( onteiro,  er ssimo, 

Vaughn, Santos, & Bost, 2008). Wong med kollegor (2011) fann att mödrars grad av trygg-bas-

skript kan förutse mentala representationer av anknytning bedömt med Attachment Story 

Completion Task (ASCT: Bretherton, Ridgeway, & Cassidy, 1990). Samband mellan 

samstämmighet i AAI och trygg-bas-skript har konstaterats hos ungdomar (Dykas, Woodhouse, 

Cassidy, & Waters, 2006). Waters med flera (1998) undersökte med hjälp av en berättelsemetod 

skript-baserade anknytningsmönster hos förskolebarn, och fann att dessa korrelerade signifikant 

med barnens anknytningstrygghet. De påvisade att generell kognitiv förmåga och verbal förmåga 

inte korrelerar med grad av trygg-bas-skript. Bost med kollegor (2006) fann ingen relation 

mellan mammornas narrativa stil och skript-poäng. Motstridiga resultat har framkommit vad 

gäller könsskillnader. Dykas med kollegor (2006) fann inga signifikanta skillnader mellan könen 

hos ungdomar. Monteiro med flera (2008) rapporterade att pappor fick signifikant lägre grad av 

trygg-bas-skript än mammor.   

           

Att bedöma anknytning i mellanbarndomen 

Secure Base Script Test. Secure Base Script Test (SBST) är ett nyligen utvecklat test 

som genom narrativ metod mäter trygg-bas-skript hos barn mellan 7 och 12 år (Psouni & 

Apetroaia, 2012). Barnet visas en uppsättning ord och uppmanas att berätta den bästa möjliga 

historia de kan baserad på dessa ord. Berättelserna används sedan för närmare studier av de 

teman barn utvecklar i sina historier, exempelvis hur de förstår sig på föräldra-barnrelationer 

eller vänskapsrelationer. Testet fyller en viktig lucka i tidigare forskning då trygg-bas-skript inte 

tidigare studerats i mellanbarndomen (Psouni & Apetroia, 2012).  

Trots att SBST är ett relativt nytt mått har det visat sig ha hög intern konsistens och 

interbedömarreliabilitet. SBST har också visat sig konvergera med andra anknytningsmått, 

särskilt trygghet och koherens i representationerna så som de bedöms i Friends and Family 

Interview (FFI) samt Security Scale (KSS: Kerns et al., 1996). Detta utvidgar konstruktet trygg-

bas-skript till mellanbarndomen (Psouni & Apetroaia, 2012). I en pilotstudie undersöktes 

diskriminant validitet genom att titta på barns verbala flöde, mätt som historiernas längd beräknat 

i ord. Resultaten visade att historiernas längd var orelaterade till grad av trygg-bas-skript. Grad 
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av trygg-bas-skript var även orelaterat till kön och verbal kreativitet samt måttligt korrelerat till 

ålder (Psouni & Apetroaia, 2011; Psouni & Apetroaia, 2012).  

 

Friends and Family Interview. Steele och Steele (2005) utvecklade Friends and Family 

Interview (FFI) med utgångspunkten att tidiga anknytningserfarenheter kan förväntas influera 

hur barn i elvaårsåldern talar om sig själva och sina anknytningsrelationer i en strukturerad 

intervju. Intervjun skiljer sig från tidigare intervjuer anpassade för mellanbarndomen, såsom 

Child Attachment Interview (CAI: Target, Fonagy, & Schmueli-Goetz, 2003), genom att den 

även utforskar vänskapsrelationer. I intervjun bedöms anknytning genom att titta på 

samstämmighet i berättandet. Hög samstämmighet innebär bland annat att barnet kan uppvisa 

medvetenhet om både positiva och negativa sidor av relationer till familjemedlemmar och 

vänner. Att barnet kan uppvisa medvetenhet om strategier för att lösa interpersonella och 

intrapersonella konflikter är också indikatorer på hög samstämmighet. En berättelse bedöms 

också som mer samstämmig om den saknar motsägelser och upplevs som trovärdig (Steele & 

Steele, 2005). Att använda samstämmighet som indikator för anknytningstrygghet har tidigare 

visat sig fungera väl för bedömning av vuxnas anknytningsrepresentationer i AAI (Main, Kaplan, 

& Cassidy, 1985; Behrens, Hesse, & Main, 2007; van IJzendoorn, 1995).  

Steele och Steele (2005) kontrollerade sambandet mellan verbal intelligens och 

övergripande samstämmighet i FFI. De fann att verbal intelligens inte verkar vara en påverkande 

faktor för den övergripande klassificering som görs i FFI. I samma studie kunde även vissa 

longitudinella samband mellan klassificering i FFI och tidigare uppmätt anknytning genom 

Främmandesituationen vid 12 och 18 månaders ålder påvisas, vilket författarna menar är ett 

tecken på god validitet hos metoden. En valideringsprocess för intervjun har även inletts av 

Stievenart, Casonato, Muntean och van de Schoot (2012), vars studie bekräftade validiteten för 

måttet på samstämmighet i FFI då de fann god överensstämmelse i en jämförelse mellan 

stickprov i Belgien och Rumänien. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte. Den föreliggande studien syftar till att utöka kunskapen kring samband mellan 

barns anknytning och vänskapsrelationer i mellanbarndomen. Denna ålder är en period som 

tidigare inte studerats i stor utsträckning i anknytningsforskningen (Kerns, 2008; Waters & 
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Cummings, 2000). Tidigare studier har dock visat att detta är en viktig utvecklingsperiod då 

barnet börjar bli mer självständigt från föräldrarna och vänskapsrelationer får en viktigare roll 

(Kerns, 2008; Mayseless, 2005; Seibert & Kerns, 2009; Waters et al., 1991). Forskning har också 

visat på ett samband mellan anknytning och kvalitet i vänskapsrelationer. Ett sådant samband har 

påvisats vara starkare för nära vänskapsrelationer än för sociala relationer till jämnåriga som inte 

är nära vänner (Schneider et al., 2001). Därför fokuserar denna studie på relationen till en bästa 

vän.  

I den föreliggande studien används två narrativa metoder för att mäta generell 

anknytningstrygghet i mellanbarndomen. FFI (Steele & Steele, 2005) mäter anknytning genom 

samstämmighet i barnets egna beskrivningar av sina relationer, medan SBST (Psouni & 

Apetroaia, 2012) är tänkt att fånga barns trygg-bas-skript. Studien kan utöver att visa på hur 

anknytning relaterar till vänskap ge kunskap om huruvida dessa metoder överensstämmer i hur 

de fångar anknytning.  

En av vänskapsaspekterna som undersöks är kvalitet i vänskapsrelationen vilket det 

tidigare forskats mycket kring (Berndt & McCandless, 2009). Vidare undersöks två aspekter av 

vänskap som inte tidigare studerats i stor utsträckning. Dessa är hur ofta två bästa vänner träffar 

varandra, samt hur de kan uttrycka och förstå komplexa känslor i relationen. Studien undersöker 

även hur de tre aspekterna av vänskap verkar överensstämma sinsemellan vilket kan ge en 

indikation på om de är en del av samma konstrukt. Det har tidigare inte påvisats några skillnader 

i hur flickor och pojkar knyter an, vilket inte heller förväntas föreligga i denna studie. Däremot 

har tidigare forskning funnit skillnader i flickors och pojkars vänskaper (Dwyer et al., 2010). 

Eftersom alla forskare inte är eniga om detta (Underwood, 2007), är det intressant att vidare 

undersöka om det föreligger eventuella skillnader mellan pojkar och flickor i denna studie.   

 

Frågeställningar. 

1 a) Har barn med trygg anknytning, bedömt utifrån samstämmighet i FFI, högre grad av 

kvalitet, förståelse av känslor och fler umgängestillfällen i relationen till sin bästa vän än 

de som har otrygg anknytning? 

b) Har barn med trygg anknytning, bedömt utifrån grad av trygg-bas-skript i SBST, högre 

grad av kvalitet, förståelse av känslor och fler umgängestillfällen i relationen till sin bästa 

vän än de som har otrygg anknytning?  
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2 Hur väl stämmer anknytningsmåtten SBST och FFI överens i hur de mäter anknytning? 

3 Hur relaterar vänskapsaspekterna kvalitet, förståelse av känslor samt antal 

umgängestillfällen till varandra, samt till övergripande samstämmighet i FFI? 

4 a) Finns det några skillnader mellan flickor och pojkar avseende anknytning utifrån 

samstämmighet i en FFI och/eller utifrån grad av trygg-bas-skript i SBST? 

b) Finns det några skillnader mellan flickor och pojkar avseende kvalitet, förståelse av 

känslor och antal umgängestillfällen i relationen till sin bästa vän?  

 

Metod 

Uppsatsen genomfördes inom ramen för ett longitudinellt forskningsprojekt om 

anknytning i mellanbarndomen vid Lunds universitet  Titeln för pro ektet är “Föräldrars och 

barns mentala representationer av omvårdnad och anknytning: Inverkan på föräldra-barn-

relationen och på barnens psykiska välbefinnande under tidig pubertet”  Forskningsprojektet, 

som pågår under en treårsperiod, syftar i sin helhet till att belysa föräldrars och barns mentala 

representationer av omvårdnad och anknytning i mellanbarndomen, samt hur dessa kan tänkas 

inverka på relationen mellan barn och förälder samt på barnets psykiska välmående. Deltagande 

barn i årskurs fyra och deras föräldrar rekryterades i skolor i flera orter i södra Sverige. Cirka 

600 barn och en av deras föräldrar fyllde i bland annat Child Behaviour Checklist (CBCL: 

Achenbach & Rescorla, 2001), en allmänt använd metod för att identifiera internaliserande och 

externaliserande symtom hos barn. 85 familjer, vilka ansågs representera ett spektrum av olika 

symtom enligt CBCL, valdes sedan ut till deltagande i den longitudinella studien. Barnet och en 

förälder intervjuades i hemmet eller togs emot i universitetets lokaler. Medan SBST och FFI 

administrerades med barnet, administrerades bland annat det tidigare nämnda Attachment Script 

Assessment (ASA: Waters & Rodrigues-Doolabh, 2004) med en av föräldrarna. Studien är 

godkänd av lokala etikprövningsnämnden, och föräldrarna till de deltagande barnen har lämnat 

sitt samtycke. Vid intervjutillfället har barnen informerats om konfidentialitet samt att det är 

frivilligt att svara på frågorna. 

 

Deltagare 

Då forskningsprojektet är pågående, fanns vid tillfället för databearbetning data från 66 

barn tillgänglig för analys, varav 28 var pojkar och 38 flickor. Att data från just dessa 66 av totalt 
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85 barn fanns färdigbearbetad var slumpmässigt. Tidpunkten för datainsamlingen var från mars 

2010 då barnen gick i årskurs fyra till december 2010 då barnen gick i årskurs fem. Samtliga 

barn var mellan 10 år och 3 månader och 11 år och 11 månader gamla. Alla barnen gick i 

kommunala skolor i medelstora städer och det var inget barn som erhöll insatser i form av 

särskilt stöd i skolan. 4 av de deltagande barnen var tvåspråkiga, men alla hade svenska som 

undervisningsspråk och inget av barnen deltog i undervisning för svenska som andraspråk. Inga 

av barnen var adopterade. Av deltagarna var det 58 barn som levde med sammanboende 

föräldrar, 2 barn som bodde hos enbart en förälder och 6 barn som bodde växelvis hos båda 

föräldrarna.   

 

Material  

Secure Base Script Test. SBST är ett narrativt test, utvecklat för barn i 

mellanbarndomen, och går ut på att barn ska skapa historier genom att använda ord som är tänkta 

att föra barnets tankar till åldersadekvata anknytningsrelaterade situationer. Testet innehåller fem 

olika uppsättningar ord, med tolv ord i varje uppsättning som är uppdelade på tre kolumner. Två 

av konturerna till berättelserna involverar trygg-bas-interaktioner med föräldrarna, kring ett prov 

som inte gick bra (Matteprovet) och en cykelolycka (Olyckan). Två av konturerna till 

berättelserna handlar om interaktioner mellan två bästa vänner, i skolan (Bekymmer i skolan) och 

i en mer generell kontext (Flytten). Eftersom vänner ibland kan fungera som tillfälliga ersättare 

för anknytningspersoner är det möjligt att historier rörande vänskapsrelationer innehåller 

skriptliknande kunskap som liknar trygg-bas-interaktioner med föräldrarna. Därför har testet 

utformats så att historier rörande föräldrar och historier rörande vänner kan behandlas som 

separata delpoäng, kallade SBST-förälder och SBST-vän. SBST-total är ett genomsnitt av den 

poäng en individ fått på alla fyra historier. Ett femte neutralt tema (Festen) används för att barnet 

ska vänja sig vid uppgiften och administreras först. Listan med ord ger en ledtråd om historiens 

huvudkaraktärer. Varje uppsättning av ord innehåller också en kris/svår situation som involverar 

huvudkaraktären och som innebär interaktioner med föräldrar/vänner samt förslag på en lösning. 

Huvudkaraktärens och bästa vännens namn justeras beroende på om barnet som testas är en 

pojke (Robin/Alex) eller en flicka (Ebba/Alexandra). Det görs ingen skillnad mellan mamma och 

pappa i listorna med ord utan istället används beteckningen mamma/pappa. Administreringen av 

testet tar mellan 8 och 20 minuter att genomföra (Psouni & Apetroaia, 2009a). 
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Transkriberade narrativa historier från de fyra anknytningsrelaterade konturerna bedöms 

utifrån en 7-gradig skala som reflekterar hur mycket de liknar ett prototypiskt trygg-bas-skript. 

Berättelser som karaktäriseras av rikt trygg-bas-innehåll bedöms med siffran 6 eller 7 beroende 

på graden av relevant genomarbetning. Berättelser som innehåller några inslag av trygg-bas-

innehåll men är begränsade i genomarbetningen bedöms med siffran 5. Berättelser med mycket 

få inslag av trygg-bas-innehåll bedöms med siffran 4. Berättelser som fokuserar på händelser 

eller ageranden, och som inte innehåller beskrivningar av emotionella tillstånd eller interaktioner 

bedöms med siffran 3. Berättelser som saknar trygg-bas-innehåll, och samtidigt är så korta att de 

är osammanhängande bedöms med siffran 2. Berättelser som innehåller exklusivt udda material 

eller ett helt annat tema bedöms med siffran 1 (Psouni & Apetroaia, 2009b).  

 

Friends and Family Interview. För att vänja barnet vid intervjusituationen inleds FFI 

med några frågor där barnet får presentera sig själv, sin familj, och andra viktiga personer. Sedan 

följer frågor rörande skolan, lärare, vänner, föräldrar samt syskon. Barnet tillfrågas om bästa och 

sämsta aspekter av olika relationer och får då beskriva diverse känslor om sig själv och andra 

(Steele & Steele, 2005). En svensk översättning av intervjumallen gjordes år 2010 (Psouni, 

2010). 

FFI-intervjun bedöms på en fyrgradig skala gällande övergripande samstämmighet (1= 

låg samstämmighet, 4= hög samstämmighet). Individuella skillnader i elvaåringars förmåga att 

förmedla en samstämmig beskrivning av sig själva och sina relationer kan antas vara en 

reflektion av individuella skillnader i anknytningstrygghet.  (Steele & Steele, 2005). Ett sista steg 

i bedömningen av FFI-intervjun är att intervjun som helhet kategoriseras till antingen trygg, 

otrygg undvikande, otrygg ambivalent eller desorganiserad anknytning. De intervjuer som 

kategoriseras som trygga har vanligen samstämmighetspoäng på 3 eller 4, medan otrygga 

kategorier har lägre samstämmighetspoäng.  

I FFI finns frågor som syftar till att utöver att ge ett generellt mått på anknytning utforska 

barnets relation till den vän som barnet väljer att beskriva som sin bästa vän (Steele, Steele & 

Kriss, 2009). I den föreliggande studien används de variabler som rör en bästa vänskap. Dessa är: 

antal umgängestillfällen utanför skolan (Frequency of contact outside of school), kvalitet i 

relation till bästa vän (Quality of best friendship) och uppvisande och förståelse av varierande 

känslor i relation till bästa vän (Diversity of feeling; best friend), för att undersöka hur barnet 
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beskriver sina vänskapsrelationer. För läsbarhetens skull används hädanefter förkortningarna 

FFI-frekvens, FFI-kvalitet samt FFI-känslor för de ovan beskrivna variablerna (författarnas 

översättningar och förkortningar). 

FFI-frekvens bedöms utifrån en fyrgradig skala där 1 innebär få och oregelbundna 

umgängestillfällen och 4 innebär regelbundna umgängestillfällen mer än en gång i veckan. FFI-

kvalitet bedöms utifrån en fyrgradig skala där 1 innebär avsaknad av nära eller emotionell 

kontakt, att problem inte diskuteras samt att personlig och potentiellt genant information inte 

delas med vännen. Siffran 4 innebär närhet, emotionell tillit och utmärks av ett särskilt band. 

Umgängestillfällen är regelbundna och initieras och planeras av båda vännerna. Det finns en 

tolerans för andra vänskapsrelationer och aktiviteter men barnet föredrar att spendera sin tid 

främst tillsammans med den bästa vännen. Relationen präglas av ömsesidigt emotionellt stöd och 

svårigheter diskuteras öppet. FFI-känslor bedöms utifrån en fyrgradig skala, där 1 innebär att 

barnet har svårt att ange antingen positiva eller negativa aspekter av en relation. 4 kodas om 

barnet beskriver negativa och positiva aspekter av relationen på ett sätt som visar på förekomst 

av och förståelse för komplexa känslor i relation till sig själv och till vännen. Relevanta exempel 

ges och berättelsen är konsekvent och fri från motsägelser. 

 

Procedur 

Administrering och bedömning av använda instrument. SBST administrerades enligt 

manualen av forskningsprojektets intervjuare (ej författarna). Det neutrala temat administrerades 

först för att bekanta barnet med metoden, och om det behövdes så engagerade sig intervjuaren i 

att tillsammans med barnet skapa en historia. De ljudinspelade berättelserna från SBST-

testningen transkriberades ordagrant av forskningsprojektets anställda (ej författarna). Dessa 

bedömdes enligt manualen (Psouni & Apetroaia, 2009b) av fyra kodare (ej författarna) som 

uppvisade en hög interbedömarreliabilitet (intra-klasskorrelation .96 - .99). Samtliga intervjuer 

genomförda med FFI transkriberades ordagrant av forskningsprojektets anställda (ej författarna). 

Alla variabler, inklusive kategorisering av anknytning och övergripande samstämmighet, 

kodades enligt manualen (Steele et al., 2009) av två tränade kodare (ej författarna), godkända 

som reliabla i metoden.  
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Oberoende kodningar av aktuella variabler. Vänskapsvariablerna som är i fokus för 

detta arbete (FFI-frekvens, FFI-kvalitet och FFI-känslor) kodades av två utomstående kodare 

(författarna) utan vetskap om deltagarens kön eller övergripande samstämmighetspoäng. Därmed 

kan uteslutas att de poäng deltagarna fått på vänskapsvariablerna är påverkade av den 

övergripande samstämmighetspoängen. Interbedömarreliabilitet mellan tre kodare, varav två var 

författarna och en var reliabel FFI-kodare, beräknades med hjälp av intra-klasskorrelationer. 

Intra-klasskorrelationerna var .93 för FFI-frekvens, .88 för FFI-kvalitet och .92 för FFI-känslor, 

vilka betraktas som höga. Dessutom, för att ytterligare minska risken att samma kodares tolkning 

påverkar klassifikationerna och poäng på vänskapsvariablerna på likadant sätt, användes enbart 

författarnas oberoende kodningar i efterföljande analyser. Intra-klasskorrelationer för de två 

författarna beräknades till .98 för FFI-frekvens, .94 för FFI-kvalitet och .91 för FFI-känslor. 

Detta innebär en hög interbedömarreliabilitet, och de två författarnas kodningar kunde slås 

samman i ett genomsnitt. 

 

Fördelning till trygg och otrygg grupp. Av de 66 deltagarna hade 39 barn (59.1%) 

kategoriserats som trygga, 20 (30.3%) som otrygga undvikande, 5 (7.6%) som otrygga 

ambivalenta samt 2 (3.0%) som desorganiserade enligt FFI, vilket van IJzendoorns (1995) 

metanalys visade är en vanlig fördelning. FFI-grupperingarna dikotomiserades till grupperna 

trygg och otrygg, då antalet deltagare är för litet för att de fyra ursprungskategorierna skulle 

kunna behållas i beräkningarna. Även grad av trygg-bas-skript beräknat utifrån medelpoäng i de 

fyra historierna dikotomiserades till grupperna hög grad av trygg-bas-skript (>4) och låg grad 

trygg-bas-skript (<4) utifrån beskrivning av dessa poängvärden i testets manual. Denna 

dikotomisering av SBST medför dock en risk att deltagare som övervägande fått medelpoäng 4 

från de fyra kodarna och på samtliga fyra berättelser, och ett fåtal medelpoäng strax under 4, 

ändå kan hamna i gruppen låg grad av trygg-bas-skript då det totala medelvärdet blir under 4. 

Därmed gjordes en dikotomisering där 3.85 valdes som gränsvärde för att korrigera för detta.  

 

Statistiska beräkningar. För att besvara den första frågeställningen undersöks skillnader 

i FFI-frekvens, FFI-kvalitet samt FFI-känslor hos barn med trygg respektive otrygg anknytning 

enligt FFI med hjälp av t-test för oberoende stickprov. Vidare undersöks skillnader avseende 

samma variabler utifrån en dikotomiserad uppdelning av grad av trygg-bas-skript enligt SBST-
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total, med hjälp av t-test för oberoende stickprov. Korrelationsanalys utförs för att undersöka 

samband mellan den oberoende variabeln grad av trygg-bas-skript enligt SBST-total och var och 

en av de beroende variablerna FFI-frekvens, FFI-kvalitet samt FFI-känslor. Korrelationsanalys 

genomförs även utifrån de separata delmåtten SBST-förälder och SBST-vän, för att se om dessa 

skiljer sig i hur de relaterar till vänskapsaspekterna. Detta undersöktes också med hjälp av t-test 

för oberoende stickprov då SBST-förälder och SBST-vän dikotomiserades med ett gränsvärde på 

3.85. Grad av trygg-bas-skript enligt SBST har visat sig kunna prediceras utifrån trygg 

anknytning enligt FFI i tidigare studier (Psouni & Apetroaia, 2012). Den andra frågeställningen 

rör om en sådan överensstämmelse går att finna i detta stickprov och undersöks med hjälp av en 

korstabell samt i ett t-test för oberoende stickprov.  

Antal umgängestillfällen och förståelse av känslor i en relation har inte studerats i stor 

utsträckning tidigare. För att besvara den tredje frågeställningen undersöks i en 

korrelationsanalys hur väl de relaterar till varandra samt till den mer utforskade 

vänskapsaspekten kvalitet. Den fjärde frågeställningen belyser eventuella skillnader mellan 

flickor och pojkar både gällande anknytning och vänskapsaspekterna. Detta undersöks med hjälp 

av chi-två-analys samt t-test.  

 

Resultat 

Anknytning mätt med FFI och dess samband med vänskapsaspekterna  

I Tabell 1 presenteras resultat från t-test för jämförelse av variablerna FFI-frekvens, FFI-

kvalitet och FFI-känslor för grupperna trygg och otrygg enligt FFI. De beroende variablerna FFI-

kvalitet och FFI-känslor uppfyllde förutsättningarna för t-test. För variabeln FFI-frekvens förelåg 

ej normalfördelning, varför det icke-parametriska Mann-Whitney U-test, vilket ej ställer krav på 

normalfördelning, användes i analysen. Testningen visade inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna för variabeln FFI-frekvens. För variabeln FFI-kvalitet uppmättes signifikant skillnad 

(p < .05) mellan grupperna där den trygga gruppen hade högre medelvärde än den otrygga 

gruppen. Effektstorleken för denna skillnad var medelhög. Power, som tar hänsyn till både 

effektstorleken och antal deltagare, uppskattades till 64 %. Detta är sannolikheten för att en 

verklig skillnad i populationen skulle ge signifikant resultat i beräkningarna. För variabeln FFI-

känslor uppmättes signifikant skillnad (p < .01) mellan grupperna, där den trygga gruppen hade 
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högre medelvärde än den otrygga gruppen. Effektstorleken var hög. Power uppskattades till 92 

%. 

 

Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för olika vänskapsaspekter vid 

jämförelse mellan trygg och otrygg grupp enligt FFI. 

  Medelvärde (SD)  

t 
 

d FFI-trygg (n = 39) FFI-otrygg (n = 27) 

FFI-frekvens 2.90 (1.21) 2.94 (1.33) -.30
1
 - .04 

FFI-kvalitet 2.49 (.63) 2.13 (.61) 2.28* .55 

FFI-känslor 2.51 (.76) 1.91 (.67) 3.35** .78 

Notering. SD = Standardavvikelse 

*p < .05; **p < .01 
1 

= z-värde enligt Mann Whitney U-test 

 

Förutsättningar för att utföra ANOVA för att hitta eventuella interaktionseffekter mellan 

kön och anknytning enligt FFI på variablerna FFI-frekvens och FFI-kvalitet uppfylldes inte, 

varför eventuella interaktionseffekter således inte undersökts. Variabeln FFI-känslor uppfyllde 

förutsättningarna för att genomföra ANOVA men analysen visade inga signifikanta 

interaktionseffekter. 

 

Anknytning mätt med SBST och dess samband med vänskapsaspekterna  

I Tabell 2 presenteras resultat från t-test för jämförelse av variablerna FFI-frekvens, FFI-

kvalitet och FFI-känslor för grupperna SBST-total-trygg och SBST-total-otrygg. För variabeln 

FFI-frekvens förelåg ej normalfördelning, varför det icke-parametriska Mann-Whitney U-test, 

vilket ej ställer krav på normalfördelning, användes i analysen. Variablerna FFI-kvalitet och FFI-

känslor uppfyllde förutsättningarna för att kunna genomföra t-test, men inga signifikanta resultat 

påvisades vilket innebär att barnens poäng på de olika vänskapsaspekterna inte skiljer sig åt 

beroende på om de placerats i trygg eller otrygg grupp enligt SBST. 
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Tabell 2 

Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för olika vänskapsaspekter vid 

jämförelse mellan trygg och otrygg grupp enligt SBST. 

 Medelvärde (SD)  

t 
 

d SBST-total-trygg SBST-total-otrygg 

FFI-frekvens 2.78 (1.19) 3.13 (1.34) -1.48
1
 -.29 

FFI-kvalitet 2.36 (.65) 2.31 (.65) .34 .08 

FFI-känslor 2.31 (.84) 2.19 (.68) .61 .15 

Notering. SD = Standardavvikelse 
1 

= z-värde enligt Mann Whitney U-test 

 

Cronbachs alfa-koefficienten för de fyra historierna var .76 vilket är ett accepterat värde 

på intern konsistens och således visar på att  historierna kan anses mäta samma underliggande 

konstrukt. Ytterligare t-test för oberoende stickprov genomfördes då SBST-vän och SBST-

förälder behandlades som två separata grupper. Detta kan ge indikationer på om de trots den 

funna likheten mellan historierna relaterar på olika sätt till vänskapsvariablerna. T-testningen 

visade inga signifikanta skillnader på någon av vänskapsvariablerna mellan grupperna SBST-

vän-trygg och SBST-vän-otrygg. T-testningen visade inte heller några signifikanta skillnader 

mellan grupperna SBST-förälder-trygg och SBST-förälder-otrygg. Effektstorlekarna för 

resultaten var små (d = -.07 - .23). 

Korrelationsanalys genomfördes för att utnyttja att SBST-total, SBST-förälder och 

SBST-vän också finns på kontinuerliga skalor. Analysen visade mycket låga, icke signifikanta, 

korrelationer mellan SBST-total och poäng på aspekter av vänskap ur FFI, SBST-förälder och 

poäng på aspekter av vänskap ur FFI samt SBST-vän och poäng på aspekter av vänskap ur FFI.  

 

Överensstämmelse mellan anknytningsmåtten SBST och FFI  

En korstabell visade att tillhörighet till gruppen hög grad av trygg-bas-skript enligt SBST 

kan prediceras utifrån tillhörande till trygg grupp enligt FFI med en överensstämmelse på 79.5%. 

Tillhörighet till gruppen låg grad av trygg-bas-skript enligt SBST kan prediceras utifrån 

tillhörande till otrygg grupp enligt FFI med en överensstämmelse på 66.7% (Kappa =    , χ
2 

= 

12.37, p < .001). Resultaten tyder på att sambandet är signifikant och inte beror på slumpen. 

Deltagarnas fördelning till de olika grupperna visas i Tabell 3. 
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Tabell 3 

Fördelning av deltagarna i trygg och otrygg grupp utifrån FFI och SBST. 

 SBST-trygg (n = 40) SBST-otrygg (n = 26 ) 

FFI-trygg (n = 39) 31 8 

FFI-otrygg (n = 27) 9 18 

 

Skillnader i poäng på trygg-bas-skript enligt SBST för grupperna trygg och otrygg enligt 

FFI beräknades med hjälp av t-test för oberoende stickprov. Den beroende variabeln, SBST-total, 

var normalfördelad och uppfyllde kravet för lika varianser. T-testet visade en signifikant skillnad 

i poäng på SBST-total mellan grupperna, där den trygga gruppen enligt FFI hade högre poäng (t 

= 3.965, p < .0001). Effektstorleken beräknades med Cohens d och uppmättes till .90, vilket är 

en stor effekt (Cohen, 1988).  

 

Samband mellan vänskapsvariablerna och dessas samband med övergripande 

samstämmighet 

En korrelationsanalys visade icke signifikanta låga korrelationer mellan variabeln FFI-

frekvens och de båda variablerna FFI-kvalitet och FFI-känslor. En korrelation på r = .36 (p < 

.01) uppmättes mellan variablerna FFI-kvalitet och FFI-känslor. Även övergripande 

samstämmighetspoäng korrelerades med de tre vänskapsvariablerna. En korrelationsanalys 

visade icke signifikant låg korrelation mellan FFI-frekvens och övergripande samstämmighet. 

Signifikanta korrelationer mellan övergripande samstämmighet och de båda variablerna FFI-

kvalitet (r = .41, p < .01) och FFI-känslor (r = .59, p < .01) konstaterades. Enligt Cohens 

riktlinjer för tolkning av korrelationsvärden räknas r = .30 till .49 som medelstor korrelation, och 

r = .50 till 1.0 som stor korrelation (Cohen, 1988). 

 

Jämförelse mellan flickor och pojkar avseende anknytning samt vänskapsaspekter 

I Tabell 4 visas att pojkar och flickor är jämnt fördelade över grupperna trygg och otrygg 

enligt FFI. En chi-två-analys visade icke signifikanta skillnader i fördelningen mellan grupperna 

(χ
2 

= .001, p = .98). 
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Tabell 4 

Antal flickor respektive pojkar i trygg respektive otrygg grupp enligt FFI. 

 Flickor (n = 38) Pojkar (n = 28) 

FFI-trygg (n = 39) 23 16 

FFI-otrygg (n = 27) 15 12 

 

För de variabler som finns på kontinuerliga skalor genomfördes t-test. I Tabell 5 

rapporteras resultat för t-test för jämförelse mellan flickor och pojkar. I ett inledande steg 

kontrollerades om förutsättningarna för t-test för oberoende stickprov var uppfyllda för de 

beroende variablerna. Antaganden som utgjordes av normalitet och lika varianser testades och 

kraven för att kunna genomföra analysen uppfylldes för variablerna FFI-känslor, SBST-total, 

SBST-förälder och SBST-vän. För variabeln FFI-kvalitet visade Levenes test att lika varianser ej 

förelåg (p = .02). Därför valdes för analys det t-värde där lika varianser ej antas. Variabeln FFI-

frekvens var negativt snedfördelad, och normalfördelning förelåg således inte, varför det icke-

parametriska Mann-Whitney U-test, vilket ej ställer krav på normalfördelning, användes i 

analysen. T-testningen visade endast en tendens till signifikant skillnad (p < .10) mellan flickor 

och pojkar på variabeln FFI-kvalitet. Effektstorleken för denna skillnad kan räknas som 

medelstor (d = .46). Power uppskattades till 46 %. Små till medelstora effektstorlekar uppmättes 

på samtliga SBST-variabler. För dessa beräkningar fanns inga signifikanta resultat och power 

uppskattades till 35-42%.  

 

Tabell 5 

Medelvärden, standardavvikelser, t-värden och effektstorlekar för grad av trygg-bas-skript samt 

olika vänskapsaspekter vid jämförelse mellan flickor och pojkar. 

 Medelvärde (SD)  

t 
 

d Flickor (n= 38) Pojkar (n = 28) 

SBST-total 4.11 (0.67) 3.81 (0.69) -1.74 .43 

SBST-förälder 4.07 (0.61) 3.81 (0.71) -1.83
 

.40 

SBST-vän 4.15 (0.88) 3.81 (0.81) -1.45 .39 

FFI-frekvens 2.91 (1.26) 2.93 (1.27) -.01
1
 -.02 

FFI-kvalitet 2.46 (.70) 2.18 (.53) -1.86
(
*

)
  .46 

FFI-känslor 2.33 (.82) 2.18 (.72) -.89 .19 

Notering. SD = Standardavvikelse 
1 

= z-värde enligt Mann-Whitney U-test 
(
*

) 
= p < .10 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan anknytning och aspekter av en 

relation med en bästa vän i mellanbarndomen. Deltagarnas ålder var 10 till 11 år och därmed 

gäller resultaten för denna specifika del av mellanbarndomen. Anknytning mättes både som 

samstämmighet i berättandet i en intervju samt som trygg-bas-skript. Vidare jämfördes hur väl 

dessa två metoder stämmer överens i hur de mäter anknytning. I studien undersöktes också hur 

de tre vänskapsaspekterna kvalitet, förståelse av känslor samt antal umgängestillfällen relaterar 

till varandra samt till samstämmighet i intervjun. Studien syftade dessutom till att titta på 

eventuella skillnader mellan flickor och pojkar gällande anknytning samt de tre undersökta 

aspekterna av vänskap. 

Studiens resultat visar att inte bara kvalitet utan även förståelse av känslor i relationen till 

en bästa vän har samband med anknytning. Dessa fynd gäller då anknytning betraktas som 

samstämmighet i barnets anknytningsrepresentation. Särskilt intressant är det att samband mellan 

anknytning och förståelse av känslor i en vänskapsrelation påvisas då studier rörande detta har 

saknats. Trots att det finns en god överensstämmelse mellan hur de båda måtten mäter 

anknytning, tycks det inte finnas samband mellan trygg-bas-kunskap och vänskapsvariablerna. I 

en jämförelse mellan könen visar studiens resultat en tendens till att flickor har högre kvalitet i 

relationen till sin bästa vän än pojkar så som kvalitet mäts i denna studie. Det tycks däremot inte 

föreligga skillnader mellan flickor och pojkar gällande antal umgängestillfällen eller förståelse 

av känslor i relationen.  

 

Anknytning mätt genom samstämmighet och dess samband med vänskapsaspekter 

Den första frågeställningen i studien var om barn med trygg anknytning, bedömt utifrån 

samstämmighet i en intervju, har högre grad av kvalitet, förståelse av känslor och fler 

umgängestillfällen i relationen till sin bästa vän än de som har otrygg anknytning. De tryggt 

anknutna deltagande barnen hade signifikant högre poäng på variabeln som mäter kvalitet i 

relationen till sin bästa vän än de som är otryggt anknutna. Effektstorleken var medelhög för 

dessa resultat vilket är en indikation på att dessa skillnader finns i populationen. Tidigare 

forskning har hittat små till medelstora effektstorlekar för sambandet mellan anknytningstrygghet 

och kvalitet i vänskapsrelationer (Schneider et al., 2001). Det finns således en trend att finna ett 

sådant samband, samtidigt som alla tidigare studier ej hittat starka samband. Sambandet skulle 
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kunna förklaras utifrån att tryggt anknutna barn har en trygg bas att utgå från i utforskandet av 

vänskapsrelationer, något som tidigare forskare också reflekterat kring (Ainsworth et al.,1978, 

refererad i Rubin et al., 2004). Erfarenhet av en lyhörd vårdnadsgivare skulle också kunna göra 

att barnet lär sig ömsesidighet i sociala interaktioner, empati och sociala färdigheter som kan 

vara till nytta utanför familjen. Framhållas bör att resultaten inte ger information om kausalitet 

och det är möjligt att kamratrelationer och familjerelationer ömsesidigt påverkar varandra. Det 

skulle också kunna vara så att sambandet medieras av en rad andra faktorer. 

Deltagare som var tryggt anknutna hade även signifikant högre poäng på variabeln som 

mäter förståelse av komplexa känslor i en vänskapsrelation än de som var otryggt anknutna. 

Effektstorleken för detta resultat är hög vilket är en god indikator på att denna skillnad föreligger 

i populationen. Tidigare forskare har påpekat att emotioner i förhållande till anknytning inte 

studerats i mellanbarndomen (Kerns, 2008). Resultaten i denna studie tyder på att beskrivning av 

och förståelse av komplexa känslor i en vänskapsrelation i denna ålder har samband med 

anknytning. Insikt i egna emotionella tillstånd kan ses som en förutsättning för effektiv 

känsloreglering, vilket i sin tur påverkar hur barn hittar en balans i relationer (Rieffe & De Rooij, 

2012). En lyhörd och förstående omsorgsperson kan antas utgöra en grund för att tryggt 

anknutna barn har fått lära sig att både uttrycka och hantera olika känslor, vilket kan tänkas vara 

något de tar med sig in även i vänskapsrelationer.  

För variabeln som undersöker hur ofta två vänner träffas kunde däremot inga 

betydelsefulla skillnader mellan deltagare med trygg respektive otrygg anknytning påvisas. 

Variabeln var snedfördelad, vilket betyder att många deltagare fått höga poäng på denna 

variabel. Detta skulle kunna bero på hur frågan som gäller hur ofta barnet träffar sin bästa vän är 

utformad  Frågan är ställd på föl ande vis: “ ur många gånger i veckan träffas du och din bästa 

vän?”  Frågan är ledande och skulle kunna uppmuntra barnet att svara att de åtminstone träffar 

sin bästa vän en gång i veckan, vilket ger poäng 3. Svaren som mottagits kan därför vara 

felaktiga och en annan utformning av frågan skulle kunna ge en bättre bild av hur ofta deltagarna 

träffar sin bästa vän  En mö lig formulering av frågan skulle kunna vara “ ur ofta träffar du din 

bästa vän?”  Kanske skulle då denna variabel få ett större samband med de andra två 

vänskapsvariablerna och anknytning. Utifrån resultaten i denna studie är det svårt att uttala sig 

om huruvida hur ofta man träffar sin vän är en aspekt av vänskapen som kan relateras till 

anknytning.  
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Det finns ett flertal faktorer som skulle kunna svara för en stor del av variansen i 

vänskapskvalitet och känslomedvetenhet förutom de specifika mått på anknytning studien 

fokuserat på. För att kunna säga något om individuella skillnader rörande aktuella variabler i 

vänskapsrelationer bör också en rad faktorer tas i beaktande. Några av dessa är temperament, 

skolkontext, psykisk och fysisk utvecklingsfas, kognitiv förmåga och social förmåga. Även 

förändringar i livet i övrigt, som i denna studie inte kontrollerats, kan påverka hur ett barn 

bedömer sin vänskapskvalitet och hur de pratar om sin känslomedvetenhet. Exempel på sådana 

faktorer kan vara att familjen har flyttat, barnet har fått ett syskon, eller att någon av föräldrarna 

har fått ett nytt jobb.  

 

Samband mellan grad av trygg-bas-skript och vänskapsaspekterna 

Vid jämförelse mellan den trygga och den otrygga gruppen utifrån trygg-bas-skript, 

hittades inga signifikanta skillnader på någon av de tre aspekterna av vänskap. Inte heller när 

deltagarna delades in i trygg och otrygg grupp utifrån de separata måtten för historier rörande en 

förälder och en bästa vän kunde några signifikanta skillnader på vänskapsaspekterna uppmätas. 

De uppmätta effektstorlekarna var små och gav således ingen indikation på att samband 

föreligger i populationen. När det totala måttet för trygg-bas-skript samt de båda delmåtten för 

historier rörande förälder och vän behölls på kontinuerliga skalor och korrelerades med de tre 

aspekterna av vänskap hittades inga betydelsefulla samband. Således kan konstateras att grad av 

trygg-bas-skript, mätt med SBST, i den föreliggande studien inte verkar ha något samband med 

kvalitet, förståelse av känslor och antal umgängestillfällen i relationen till en bästa vän. 

Beräkningarna visar att de fyra historierna som ingår i SBST har hög intern konsistens, vilket 

innebär att de kan antas mäta samma konstrukt. Metoden syftar till att fånga trygg-bas-skript i 

historier rörande både situationer där föräldrar och där en bästa vän är inblandade (Psouni & 

Apetroaia, 2012), och det tycks som att båda typerna av historier fångar ett sådant skript på 

samma sätt. Inga skillnader i hur trygg-bas-skript utifrån de båda typerna av historier relaterar till 

vänskap upptäcktes heller, vilket ytterligare visar på deras likhet. Om SBST fångar ett faktiskt 

trygg-bas-skript tyder denna studies resultat på att skriptet aktiveras i situationer som inte bara 

rör interaktion med föräldrar, utan även med en nära vän. Därmed verkar det som att ett trygg-

bas-skript i mellanbarndomen är generaliserat till att gälla händelsesekvenser där inte enbart 

föräldrar är inblandade. Fivush (2006) resonerar om att barnet generaliserar skript utifrån enstaka 
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tidiga händelser för att kunna anpassa sig till och predicera händelser i tillvaron, och resultaten i 

denna studie kan tyda på att en sådan generalisering i mellanbarndomen även kommit att omfatta 

andra personer än de primära anknytningspersonerna. Trygg-bas-skriptets generalisering hade 

kunnat undersökas ytterligare genom att jämföra de historier som nu finns i SBST med historier 

där också andra aktörer ingår, såsom lärare och syskon.  

 

Trygg-bas-skript och samstämmighet i berättandet som anknytningsmått 

Utifrån beräkningarna kan konstateras att uppdelning till trygg och otrygg grupp utifrån 

de båda metoderna SBST och FFI överensstämmer betydligt mer än vad som kan förväntas av 

slumpen. Den trygga gruppen enligt FFI hade signifikant högre poäng på SBST än den otrygga 

gruppen, och effektstorleken för denna skillnad var stor. I och med detta resultat replikeras 

tidigare upptäckta samband mellan de båda metoderna (Psouni & Apetroaia, 2012). Den funna 

överensstämmelsen tyder på att det är sannolikt att de två använda metoderna, vilka på olika sätt 

syftar till att komma åt barns anknytning, fångar delar av samma underliggande konstrukt. 

Definitionerna av vad som mäts skiljer sig något mellan metoderna. SBST bedöms utifrån om 

barnet formulerar sin historia kring ett trygg-bas-skript så som det definieras av Waters med 

kollegor (1998), medan FFI bedöms utifrån generell samstämmighet i berättelsen (Steele & 

Steele, 2005). Om skript antas vara byggstenar i de inre arbetsmodellerna, så som Fivush (2006) 

föreslår, är det möjligt att det skript som påverkar hur ett barn berättar historier i SBST också 

påverkar dess möjlighet att berätta en samstämmig historia med exempel på händelsesekvenser i 

sina relationer i FFI.  

Trots den överensstämmelse som hittades gällande bedömning av anknytningstrygghet 

enligt FFI och SBST relaterar metoderna på väsentligt skilda sätt till aspekter av vänskap i den 

föreliggande studien, då det finns skillnader i vänskapsaspekter för trygg och otrygg grupp enligt 

FFI, men inte enligt SBST. FFI tycks fånga anknytning på ett sätt som är tillämpligt i studier av 

vänskapsrelationer, medan det som mäts med SBST verkar vara en aspekt av anknytning som 

inte har betydelse för sambandet mellan anknytning och vänskapsrelationer i mellanbarndomen. 

Det bör tas i beaktande att SBST är ett nyligen utvecklat mått som endast använts i ett fåtal 

tidigare studier, och vars validitet inte är säkerställd. En antydan till god validitet hos metoden 

kan dock konstateras. Samband med FFI har funnits i den föreliggande studien samt av Psouni 
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och Apetroaia (2012), vilka även fann samband med självskattningsformuläret Security Scale 

(KSS: Kerns et al., 1996).  

När det gäller vuxna har tidigare studier visat att skript-poäng är reliabla och valida 

indikatorer på vuxnas anknytningsrepresentationer (Waters & Waters, 2006). ASA, som kan ses 

som vuxenversionen av och föregångaren till SBST, har visat sig överensstämma med diverse 

andra anknytningsmått (Vaughn et al., 2007; Verissimo & Salvaterra, 2006; Bost et al., 2006; 

Monteiro et al., 2008). Då SBST grundas på samma metod som ASA, och uppvisar samband 

med FFI i bedömning av anknytning, kan det antas att metoden i någon mån mäter trygg-bas-

skript som kan ses som en indikator på anknytningstrygghet. Denna studie visar däremot inga 

samband mellan trygg-bas-skript, såsom det mäts i SBST, och aspekter av vänskap. Ett sådant 

samband hade varit att förvänta om SBST kunde konstateras fånga samma aspekt av anknytning 

som FFI. 

Det är möjligt att SBST ger en indikation på hur en individs anknytningsrepresentationer 

ser ut, men att metoden inte kan betraktas som ett fullvärdigt mått på anknytningstrygghet. För 

att kunna dra säkrare slutsatser om orsakerna till de uteblivna sambanden mellan trygg-bas-skript 

enligt SBST och vänskapsaspekter enligt FFI, skulle SBST som metod behöva valideras 

ytterligare. Detta skulle tydliggöra om SBST faktiskt kan anses vara ett mått som indikerar 

anknytningstrygghet, och därigenom skulle även tydliggöras huruvida det är metoden SBST i sig 

som misslyckas med att upptäcka ett samband mellan anknytning och vänskapsaspekter som 

faktiskt existerar, eller om det är så att trygg-bas-skript är en aspekt av anknytning som helt 

enkelt inte samvarierar med vänskapsrelationer i mellanbarndomen. Att samband mellan trygg-

bas-skript och aspekter av vänskap i mellanbarndomen ej kunde påvisas i denna studie utesluter 

inte att SBST kan vara en användbar metod för att undersöka andra frågeställningar. 

 

Hur kvalitet, förståelse av känslor samt antal umgängestillfällen relaterar till varandra 

samt till övergripande samstämmighet i anknytningsrepresentationen 

Den inbördes relationen mellan de tre vänskapsaspekterna var intressant att undersöka för 

att se hur pass väl dessa mäter samma underliggande konstrukt. Variabeln antal 

umgängestillfällen korrelerar inte alls med de övriga två vänskapsvariablerna i FFI och relaterar 

inte till samma underliggande konstrukt. Som tidigare diskuterats skulle detta kunna bero på 

frågans utformning. Kvalitet och förståelse av känslor korrelerar måttligt vilket tyder på att dessa 
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till viss mån fångar liknande aspekter av vänskap. Korrelationen är dock så låg att det är tydligt 

att de ändå är åtskilda variabler.  

Något som är viktigt att framhålla i diskussionen kring de resultat som framkommit är att 

alla tre vänskapsaspekterna är variabler som också ingår i ett övergripande mått på anknytning. 

De bedöms alltså utifrån samma kodningsmanual som detta övergripande mått, där särskilda 

instruktioner ges för bedömning av respektive variabel. Kvalitet i relation till en bästa vän visade 

sig korrelera måttligt med övergripande samstämmighet i intervjun, medan en stor korrelation 

uppmättes för förståelse av komplexa känslor och samstämmighet. Dessa siffror tyder på att 

konstrukten överlappar varandra till viss del, men att de fortfarande till stor del mäter olika saker. 

Eftersom den övergripande samstämmighetspoängen är en poäng som ges utifrån hela intervjun 

kan den delen som berör vänskap ha en viss påverkan på den helhetsbedömning som görs. 

Vänskapsvariablerna kodades dock av två utomstående kodare (författarna) utan vetskap om 

vilken övergripande samstämmighetspoäng varje deltagare fått. Därmed kan det uteslutas att de 

poäng deltagarna fått på vänskapsvariablerna är påverkade av den övergripande 

samstämmighetspoängen.  

 

Jämförelse mellan flickor och pojkar 

Flickor och pojkar fördelade sig jämnt mellan grupperna trygg och otrygg vilket går hand 

i hand med tidigare forskning (Ainsworth, 1991). Små till medelstora effektstorlekar uppmättes 

för skillnader mellan flickor och pojkar gällande grad av trygg-bas-skript, både för den totala 

poängen samt för de separata måtten för historier rörande en förälder och en bästa vän. Dessa 

resultat var dock inte signifikanta, vilket innebär att de uppmätta effektstorlekarna kan vara 

slumpmässiga. Resultaten skulle dock kunna tyda på att det finns en verklig skillnad mellan 

grupperna som inte kunnat påvisas eftersom stickprovet är litet. Tidigare har man inte hittat 

skillnader i sätt att knyta an mellan flickor och pojkar (Ainsworth, 1991). Därmed kan man tänka 

sig att flickor och pojkar på gruppnivå inte skulle utveckla olika grad av trygg-bas-skript. 

Motstridiga resultat gällande könsskillnader har dock tidigare funnits för grad av trygg-bas-skript 

(Dykas et al., 2006; Monteiro et al., 2008). De uppmätta effektstorlekarna skulle kunna reflektera 

en skillnad i hur flickor och pojkar skapar historier eller vara påverkat av någon annan variabel 

som inte kontrollerats för, exempelvis ålder. 
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En jämförelse mellan könen gällande vänskapsaspekterna visade en tendens till att flickor 

hade fått högre poäng än pojkar på variabeln som mäter kvalitet i relationen till en bästa vän. 

Effektstorleken för denna skillnad var liten till medelstor. Litteratur rörande vänskapskvalitet 

rapporterar att flickors vänskaper i större utsträckning karaktäriseras av intimitet, tillit, öppenhet 

kring sig själv och acceptans än pojkars bästa vänskaper (Dwyer et al., 2010; Nickerson & 

Nagle, 2006). Variabeln kvalitet i FFI innehåller liknande komponenter av kvalitet som tidigare 

studerats (Parker & Asher, 1993) och tendensen som återfunnits är i linje med tidigare forskning. 

Utifrån kodningsmanualen (Steele et al., 2009) utmärks hög kvalitet i relation till en bästa vän av 

närhet, emotionell tillit och ett särskilt band. Umgängestillfällen är regelbundna och initieras och 

planeras av båda vännerna. Det finns en tolerans för andra vänskapsrelationer och aktiviteter men 

barnet föredrar att spendera sin tid främst tillsammans med den bästa vännen. Relationen präglas 

av ömsesidigt emotionellt stöd och svårigheter diskuteras öppet. Den tendens till skillnad mellan 

könen som uppmätts på denna variabel skulle kunna tyda på att dessa komponenter ingår i något 

högre grad i flickors nära vänskaper än i pojkars. Understrykas bör att skillnaden endast är en 

tendens och en stor del av dessa komponenter ingår alltså i pojkarnas vänskaper också, men till 

lägre grad än för flickorna i just detta stickprov. 

Tendensen skulle kunna bero på att de specifika aspekter av vänskap som mättes med 

variabeln kvalitet i större utsträckning var lättare att relatera till för flickor, exempelvis på grund 

av förväntningar på socialt beteende. Dwyer med kollegor (2010) diskuterar att vissa 

anknytningsbeteenden kan vara mer socialt accepterade för flickor än för pojkar. Det är tänkbart 

att detta resonemang går att applicera även när det gäller vänskapskvalitet och att sätt att berätta 

om relationer kan skilja sig åt, utan att den faktiska upplevda kvaliteten skiljer sig mellan könen. 

Detta är i linje med att pojkar och flickor generellt är lika nöjda med sina vänskapsrelationer 

(Rose & Rudolph, 2006). Då information om deltagarnas exakta ålder inte funnits tillgänglig i 

föreliggande studie har effekter av ålder inte kunnat undersökas. Det är möjligt att de uppmätta 

skillnaderna mellan pojkar och flickor har påverkats av en slumpmässig snedfördelning i ålder 

mellan könen i stickprovet.  

Att undersöka vänskap genom att titta på antal umgängestillfällen samt förståelse av 

komplexa känslor i relationen har tidigare inte varit vanligt inom forskningen. Det fanns inga 

skillnader mellan könen när det gäller förståelse av komplexa känslor i relationen vilket utifrån 

kodningsmanualen (Steele et al., 2009) kan tolkas som att flickor och pojkar i lika stor 
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utsträckning kan beskriva förekomsten av och förstå både positiva och negativa komplexa 

känslor i relation till sin bästa vän. Inga skillnader i antal umgängestillfällen uppmättes, vilket 

tyder på att flickor och pojkar träffar sin bästa vän lika ofta. 

Det skulle behövas fler deltagare och högre statistisk power för att uttala sig om huruvida 

det finns en skillnad mellan könen både vad gäller kvalitet i vänskapsrelationen samt trygg-bas-

skript. Resultaten skulle kunna vara påverkade av den utvecklingsfas som deltagarna befinner sig 

i (Rose & Rudolph, 2006) och det är möjligt att vi hade fått ett annat resultat om vi träffat dem 

ett halvår tidigare eller senare.   

 

Studiens styrkor och begränsningar 

En styrka i den föreliggande studien är att den delvis utgår ifrån en kvalitativ metod, FFI, 

vilken genom specifika instruktioner för kodning möjliggör omarbetning av svaren på intervjun 

till kvantitativa variabler. Intervjumetoden tillåter barnen att själva fritt formulera sig om hur de 

uppfattar sina relationer, vilket borde ge dem en större frihet i berättandet jämfört med om strikt 

kvantitativa metoder i form av exempelvis självskattningsformulär hade använts. En begränsning 

som medföljer användandet av en intervjumetod i stället för metoder som tar mindre resurser i 

anspråk för administrering, är att relativt få deltagare har kunnat ingå i studien. Om resultat från 

fler än 66 deltagare studerats hade beräkningarna fått större statistisk power och möjliggjort 

säkrare slutsatser utifrån de statistiska analyserna. 

Den dikotomisering till två grupper utifrån låg eller hög poäng på SBST som gjorts 

innebär en grov uppdelning där mer specifik information kan gå förlorad. Att skapa två 

dikotomiserade grupper kan tyckas missvisande då deltagare som får liknande poäng men på 

olika sida om cutoff-gränsen betraktas som olika. Dikotomiseringen är ändå värdefull då den 

möjliggör jämförande beräkningar. Uppdelning till trygg och otrygg grupp enligt FFI innebär att 

samtliga deltagare som bedömts ha undvikande, ambivalent eller desorganiserad anknytning 

placeras i en gemensam grupp. Detta gör att eventuella specifika mönster för respektive 

anknytningsstil inom den otrygga gruppen inte framkommer i analyserna. Att använda sig av 

antingen dikotoma eller kontinuerliga anknytningsmått är i linje med hur tidigare forskning 

bedrivits (Schneider et al., 2001), men i framtida forskning hade det varit värdefullt att närmare 

utforska hur vänskapsrelationer samvarierar med specifika anknytningsstilar. I det aktuella 
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stickprovet fanns dock för få individer för att slutsatser om de enskilda anknytningsstilarna 

skulle kunna dras. 

Tidigare studier har visat att sambandet mellan anknytning och relationen till jämnåriga 

är större för äldre barn än yngre (Schneider et al., 2001). Den information som funnits tillgänglig 

angående deltagarnas ålder i denna studie är begränsad till att de alla har varit i åldersintervallet 

10 år och 3 månader till 11 år och 11 månader vid tidpunkten för datainsamlingen. Uppgifter om 

deltagarnas exakta födelsedatum har saknats, och kontroll för effekter av ålder på de undersökta 

variablerna har därför inte kunnat genomföras. Möjligheten att genomföra sådana kontroller hade 

kunnat ge större förklaringsvärde till de funna resultaten. Analyser rörande interaktionseffekter 

mellan kön och anknytning för de undersökta sambanden med vänskapsaspekter har inte heller 

kunnat göras med anledning av att de statistiska förutsättningarna för analysen inte uppfylldes. 

Det är troligt att ett större stickprov hade möjliggjort sådana analyser, vilket hade kunnat ge 

information om huruvida sambanden ser olika ut för flickor och pojkar. 

Studien har endast fokuserat på generell anknytning enligt FFI samt grad av trygg-bas-

skript enligt SBST. I bedömningen av generell anknytning till FFI ingår frågor kring både 

föräldrar, syskon, vänner och lärare, och anknytningsmåttet som använts kan inte sägas vara 

relationsspecifikt. Inte heller resultaten från SBST kan specificera om det är någon särskild 

person trygg-bas-skriptet härstammar från. Berlin, Cassidy och Appleyard (2008) beskriver att 

barn kan knyta an till flera personer, och anknytningsrelationens karaktär är specifik för var och 

en av dessa. Det skulle därför kunna vara så att en av personerna som barnet tillfrågats om har 

större betydelse för dess upplevelse av trygghet eller otrygghet. Betydelsen av en viss relation 

skulle också kunna variera i olika situationer, vilket inte kan diskuteras utifrån de resultat som 

framkommit i denna studie. 

Eftersom de använda metoderna är narrativa kan det tänkas att verbal förmåga har en 

inverkan på resultaten, vilket inte kontrollerats för i denna studie. En tidigare studie har funnit att 

SBST inte var korrelerat med verbalt flöde eller verbal kreativitet (Psouni & Apetroaia, 2011). 

Trots detta hade resultaten gällande SBST kunna stärkas i den föreliggande studien om kontroll 

för verbal förmåga hade gjorts. Den genomförda studien har en viktig roll i forskningen 

angående anknytning, trygg-bas-skript och vänskap i mellanbarndomen, vilket är ett område som 

tidigare varit relativt outforskat. Eftersom de använda metoderna är nyligen utvecklade, ger 



41  

denna studie indikationer på metodernas användbarhet och kan bidra med en utgångspunkt för 

fortsatta studier på området. 

 

Framtida forskning 

Även om anknytningsforskningen totalt sett är omfattande, är forskningen på just 

mellanbarndomen jämförelsevis ny (Kerns, 2008; Waters & Cummings, 2000) och det finns 

mycket kvar att utforska. När det gäller anknytningens samband med vänskapsrelationer har 

tidigare forskning, och så även denna studie, lagt fokus på jämförelse mellan tryggt anknutna och 

otryggt anknutna barn. För att fördjupa förståelsen kring hur specifika mönster i relationen till 

anknytningspersonerna påverkar barns möjlighet att skapa nära relationer till jämnåriga utanför 

familjen, hade det varit värdefullt att i framtida studier använda ett tillräckligt stort stickprov för 

att kunna studera barn med trygg, undvikande, ambivalent samt desorganiserad anknytning som 

separata grupper. De använda metoderna i föreliggande studie fokuserar på generell anknytning. 

I framtida studier hade det varit intressant att undersöka specifika anknytningspersoners 

påverkan på andra relationer. 

De metoder som används i denna studie, FFI och SBST, är båda relativt nyutvecklade. 

FFI visar tecken på god validitet (Steele & Steele, 2005; Stievenart et al., 2012) men ytterligare 

validering av FFI hade kunnat stärka metoden. Då FFI tidigare inte använts för att studera just 

vänskap, hade det varit av särskilt intresse att undersöka hur delskalorna i FFI stämmer överens 

med andra mått på vänskap för att validera dessa. Särskilt måttet FFI-frekvens skulle behöva 

omarbetas för att bättre kunna förstå betydelsen av denna aspekt av vänskap. Det hade 

exempelvis varit intressant att fråga kring hur ofta de träffas via sociala medier eftersom det är 

mycket vanligt förekommande att barn idag också har ett stort kontaktnät via internet. 

Att studera trygg-bas-skript i mellanbarndomen är nytt, men trots att god 

överensstämmelse med andra anknytningsmått har hittats för metoden SBST (Psouni & 

Apetroaia, 2012) skulle metoden behöva jämföras med flera andra mått. Detta skulle kunna 

tydliggöra om SBST kan anses vara ett mått som indikerar vad en individ har för anknytning. I 

den föreliggande studien upptäcktes inga samband mellan trygg-bas-skript enligt SBST och 

aspekter av vänskap enligt FFI. Större kunskap om validiteten hos SBST och eventuella 

justeringar i metoden skulle möjliggöra klargörande studier om trygg-bas-skriptets funktion i 

mellanbarndomen. 
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 Uppvisande och förståelse av komplexa känslor i relation till en bästa vän visade 

sig samvariera med anknytning i föreliggande studie. I denna studie kunde dock inte orsaker till 

detta samband undersökas på ett djupare plan. I framtida studier hade möjliga mediatorer av 

sambandet mellan anknytning och förståelse av komplexa känslor i en vänskapsrelation kunnat 

studeras. Hur föräldrar pratar om känslor i hemmet är en möjlig sådan mediator. Det skulle också 

vara intressant att undersöka hur förståelse av känslor och kvalitet i en relation ömsesidigt 

påverkar varandra för att utöka kunskapen om vad förståelse av känslor har för betydelse i en 

vänskapsrelation.  
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