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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att föräldrars anknytningsstil och personlighet samverkar och påverkar 
varandra. Men hur ser förhållandena ut mellan anknytningsstil, självkänsla, välmående och 
personlighet? I den här uppsatsen prövades fem hypoteser huruvida det fanns samband mellan dessa. 
Detta gjordes via en enkät som mätte de fem grundläggande dimensioner (vänlighet, extraversion, 
neuroticism, öppenhet och samvetsgrannhet), subjektivt psykiskt välmående, självkänslan samt 
anknytningen utifrån fem aspekter; två otrygga av karaktären avståndstagande (distans och 
sakorientering) och två av ängslig/närhetssökande karaktär (relationsfixering och bifallsbehov) samt tillit, 
den trygga anknytningsstilen som utmärks av ett tryggt och tillitsfullt förhållande till sig själv och till 
andra. De verktyg som användes var Big Five Inventory (BFI), Välmåendeformuläret, Rosenberg Self-
Esteem Scale (RSES) samt Attachment Style Questionnaire (ASQ). Enkätens reliabilitet var 
genomgående god. Totalt svarade 853 deltagare på enkäten i åldrarna mellan 20-74 år (M = 43.3, SD = 
10.15) där 67.3% var kvinnor. Korrelationsanalyser och multipla regressionsanalysen genomfördes. 
Hypoteserna fick stöd i studien, anknytningsstilen kan prediceras av personlighetsdrag, välmående och 
självkänsla. Resultaten visade att anknytningsstilen tillit prediceras med positiva samband av vänlighet, 
extraversion, självkänsla och välmående samt ett negativt samband av neuroticism, vilket övriga 
anknytningsstilar inte har.  
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Abstract 
Previous research has shown that parents' attachment style and personality interact and influence 
each other. But what do the relationships between attachment style, self-esteem, well-being and 
personality look like? In this essay, five hypotheses were tested to see how these correlates with 
each other. This was done by a survey that measured the five basic dimensions (agreeableness, 
extraversion, neuroticism, openness and conscientiousness), subjective well-being, self-esteem 
and attachment style based on five aspects; two insecure of distancing nature and two of an 
anxious / closeness-seeking nature, the secure attachment style is characterized by a secure 
relationship with oneself and others. The survey was based on Big Five Inventory (BFI), 
Questionnaire on well-being, Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Attachment Style 
Questionnaire (ASQ). The reliability of the survey was good. A total of 853 participants responded 
to the survey between the ages of 20-74 (M = 43.3, SD = 10.15), where 67.3% were women. 
Correlation analyzes and multiple regression analyzes were performed. The hypotheses were 
confirmed, attachment style can be predicted by personality traits, well-being and self-esteem. 
The results showed that the secure attachment is predicted by and has a positive correlation with 
agreeableness, extraversion, self-esteem and well-being as well as a negative correlation to 
neuroticism, which the other attachment styles did not have. 
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Innan Coronapandemin drabbade Sverige, var psykiatriska diagnoser största anledningen 
till längre sjukfrånvaro och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa var den som 
ökade mest av sjukskrivningarna (Försäkringskassan, 2020). Kvinnor har generellt sett 
25 procent högre risk att bli sjukare än män, motsvarande siffra är 31 procent att påbörja 
ett sjukfall med psykiatrisk diagnos och för stressrelaterad psykisk ohälsa är det 41 
procent högre risk att kvinnor drabbas än män (Försäkringskassan, 2020). Arbetet blir 
mer och mer gränslöst, där gränserna mellan privatliv och arbetsliv suddas ut, detta blev 
ännu mer tydligt under Coronapandemin. Mobiltelefonen och datorn är numera det nya 
kontoret för fler och det finns en större möjlighet att jobba dygnet runt vilket påverkar 
arbetstagarens välmående (Arbetsmiljöverket, 2018). Trots att det är många som blir 
sjukskrivna pga. stress och utmattning är det många som tycks klara det gränslösa arbetet.  
En svensk pilotstudies resultat visade på ett signifikant samband mellan anknytning till 
sin pappa och självkänsla men fann däremot inte något tydligt samband mellan 
anknytning till sin mamma och självkänsla eller anknytning till vänner och självkänsla 
(Karlsson, 2011). En annan studie undersökte ungdomars anknytning hos styvfamiljer 
(Ohlsson & Olsson, 2015). Resultaten visade signifikanta skillnader mellan tryggt och 
otryggt anknutna med hänsyn till om mamman upplevades som en trygg bas eller inte. 
De med tryggt anknytningsmönster skilde sig också avseende på självrapporterad 
kompetens inom uppförande och vänskap, dvs de skattade sig högre. Samtliga deltagare 
upplevde varken pappa eller styvföräldrar som trygg bas (Ohlsson, 2015). Studierna kan 
diskuteras utifrån de förväntningar som finns bland ungdomar på sina föräldrar. Möjligt 
att pappor förväntas spela en mindre roll eller föräldrarollerna kompletterar varandra och 
tillräckligt stöd erhålls från båda föräldrarna men på olika sätt. 
Det finns resultat som tyder på ett positivt samband mellan neuroticism och ambivalent 
anknytning/motsträvig anknytning (Eggert, Levendosky & Klump, 2007). Det finns 
också resultat som indikerar på positiva korrelationer mellan trygg anknytning och 
psykologiskt välmående, medan undvikande anknytning var negativt associerad med 
psykologiskt välmående (Marrero-Quevedo, Blanco-Hernández & Hernandez-Cabrera, 
2019). Studien fann betydande samband mellan anknytning och femfaktormodellen, Big 
Five Inventory (BFI), särskilt med neuroticism. Självkänsla visade också stark koppling 
till anknytningsstil. Deras analys visade att vissa personlighetsdrag; neuroticism, 
extraversion, samvetsgrannhet och självkänsla hade en större relativ betydelse än 
anknytningsstil för psykologiskt välmående. Resultaten visade direkta effekter mellan 
anknytningsstil och psykologiskt välmående och indirekta effekter till BFI. Självkänsla 
var en viktig mediator i alla relationer mellan anknytning och psykologiskt välmående 
(Marrero-Quevedo, 2019). Det tåls att påpeka, att även om urval inkluderar ett stort antal 
deltagare (1403 deltagare samt 85 kvinnliga tvillingar och trillingar), så är det urval med 
en viss bakgrund och viss kultur, vilket begränsar generaliseringen av resultaten. Även 
om analyserna i Marrero-Quevedo (2019) studie föreslår orsakssamband är metoden, 
mediationsanalys, fortfarande inte i stånd att fastställa orsakssambanden.  
Tidigare forskning har visat att föräldrars anknytningsstil och personlighet samverkar och 
påverkar varandra ömsesidigt, men få studier beskriver hur föräldrars anknytning och 
personlighetsdimensioner interagerar för att förutsäga välmående hos barnen (Marrero-
Quevedo, 2019). Så hur ser förhållandena ut mellan personlighet, anknytningsstil, 
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självkänsla och välmående? I den här uppsatsen studeras huruvida det finns samband 
mellan anknytningsteorin, personlighet, välmående samt självkänsla.  

Personlighet 
Det finns olika definitioner och olika teorier på personlighet. Enligt Cervone och 
Lawrence har bedömningen av en personlighet mätbara eller kvalitativa termer och 
benämns som personlighetstyp medan ett personlighetsdrag beskrivs som egenskaper 
(Cervone & Lawrence, 2017). Personlighet används som begrepp i det vardagliga språket 
men det är personlighetsdrag som mäts i denna studie, därav namnet på titeln. En av de 
första som studerade och formulerade en persons drag utifrån olika adjektiv var Allport, 
han gjorde detta 1931 (Allport, 1966). Några år senare (1948) reducerades dessa adjektiv 
till 16 personlighetsdrag av Cattell och han tog fram ett frågeformulär (Cattell, 1956).  
Ytterligare några år senare (1980-tal) reducerades dessa ytterligare och blev fem 
personlighetsdrag (Goldberg, 1990). Modellen för att avgöra personlighetstyp var 
femfaktormodellen och det är dessa som använts i denna studie. 
Femfaktormodellen, Big Five Inventory (BFI) är ett verktyg som mäter fem 
grundläggande dimensioner: vänlighet, extraversion, neuroticism, öppenhet och 
samvetsgrannhet (Bilaga 1). Vänlighet beskrivs som hjälpsam och pålitlig och 
extraversion som sociala och personorienterade människor. Neuroticism beskrivs som 
känslosamhet och orolighet medan kreativa och öppna personer skattar sig högre på 
skalan inom dimensionen öppenhet. Personer inom dimensionen samvetsgrannhet är 
ambitiösa och punktliga (Goldberg, 1990). 

Välmående 
”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välmående och inte 
enbart avsaknaden av sjukdom eller funktionshinder” är världshälsoorganisationen 
(WHO, World Health Organization) beskrivning på hälsa (WHO, 2014). Hälsan bör vara 
så god och så jämlikt fördelad som möjligt (Folkhälsomyndigheten, 2021). Det finns ett 
regeringsuppdrag att sammanställa kunskap om vad som skapar en frisk och välmående 
arbetsplats, dvs friskfaktorer (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2020).  Det är 
organisationsformen, ledarskapet och den fysiska samt psykosociala miljön som kan 
stärka hälsan och människors välmående (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2020).  
Välmåendeformuläret (Bilaga 2) är det verktyg som använts för att ge ett mått på 
subjektivt psykiskt välmående och har använts i denna studie (Formulärsammanställning, 
2021). Exempel på frågor från välmåendeformuläret var om deltagaren känt sig 
närvarande eller haft kraft att återhämta dig. 

Självkänsla  
Självkänsla handlar om uppfattningen om sig själv, där en god självkänsla är att veta vad 
man går för. Människor definierar sig själva utifrån sociala egenskaper och kategorier 
(Burns, Burns & Ward, 2016). När ett personlighetsdrag betonas av andra att vara positivt 
(eller negativt) lägger människor tonvikten på sina egna egenskaper utifrån dessa 
personlighetsdrag. Om människor tror att de är matematiskt skickliga betonar de den 
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skickligheten i deras definition av intelligens mer än människor som känner att de är 
matematiskt bristfälliga (Burns, 2016). Det är viktigt att denna tendens vänder när 
uppfattaren börjar överväga negativa egenskaper. Till exempel när människor tar till sig 
oönskade egenskaper som avskildhet eller lathet, då tenderar människor att betona dessa 
egenskaper i deras egna definition av beteenden (Burns, 2016).  
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) är ett användbart och enkelt verktyg för att mäta 
självkänsla och testet är ett relevant psykologiskt verktyg (Schmitt & Allik, 2005). RSES 
har översatts till 28 språk och administrerats till 16 998 deltagare i 53 länder (Schmitt, 
2005). RSES syftar till att mäta självkompetens och självgillande och innehåller 
påståenden om människor känner sig nöjda med livet och om de känner att de är 
misslyckade. RSES-poäng korrelerade med neuroticism, extraversion och en romantisk 
anknytningsstil inom nästan alla nationer, vilket ger stöd för en tvärkulturell ekvivalens 
av RSES (Schmitt, 2005).  

Anknytning 
Anknytningen beskriver det viktiga och känslomässiga samspelet som uppstår mellan två 
människor som känner tillit till varandra (Tengström & Håkanson, 1997). 
Anknytningsteorin härstammar från John Bowlby och Mary Ainsworths teorier om 
bandet som uppstår mellan förälder och barn när den ena är beroende av den andra och 
själva anknytningen motiverar till en nära relation (Tengström, 1997). Ainsworth 
beskriver anknytningen som en del av livet som är avgörande för hur människor hanterar 
livssituationer framåt (Tengström, 1997). Vad som skiljer sig från ett barn till ett annat är 
i vilken utsträckning barnet har såväl som kvaliteten på hans eller hennes anknytning 
(Erber & Erber, 2018).  Barn behöver hjälp för att kunna överleva och genom evolutionen 
har barn utrustats med medfödda beteendesystem för att få omvårdnad som de behöver. 
Nyfödda kan exempelvis öka sina rörelser och skrika mer då de känner obehag, äldre barn 
kan använda kroppsspråk och leenden för att hålla kvar vuxnas uppmärksamhet och 
uttrycka vad de gillar och inte gillar (Erber, 2018). Barn har utrustats med en medfödd 
beredskap till att anpassa sitt beteende efter olika typer av omhändertaganden. Detta 
eftersom vårdnadshavare och miljö skiljer sig och det sätt som vårdnadshavaren använder 
ger erfarenheter och har en betydelse för hur hjärnan utvecklas (Erber, 2018). De flesta 
har tillägnat sig ett anknytningsmönster som tillhör en trygg, otrygg-undvikande eller 
otrygg-ambivalent anknytning (Psykologigudien, 2021). Trygga barn litar på att 
vårdnadshavaren finns där och försöker hjälpa barnet i svåra situationer. Som vuxna har 
de lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap och har lätt 
att fungera i långvariga relationer (Psykologigudien, 2021). Barn med otrygg-undvikande 
anknytning förväntar sig att bli avvisade och bortstötta när de behöver hjälp. Därför lär 
de sig tidigt att inte söka närhet och stöd, utan att klara sig själva. De tänker sig fram till 
svar snarare än känner efter, som vuxna är de ofta omtyckta och fungerar bra i ytliga 
relationer (Psykologigudien, 2021). I nära relationer håller de distans och kan vara svåra 
att komma inpå livet eftersom de kan dra sig undan när de upplever krav på närhet. Barn 
med otrygg-ambivalent anknytning bär med sig en erfarenhet av att ibland bli 
omhändertagna, ibland avvisade när de söker hjälp och tröst (Psykologigudien, 2021). 
Osäkerheten gör att de känner separationsångest och rädsla. De är i stor utsträckning 
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känslostyrda och som vuxna uppfattas de ofta som kreativa personer som har nära till sina 
känslor. I nära relationer skrämmer de ibland iväg människor med sin starka önskan om 
närhet där en del är så rädda att bli övergivna att de istället undviker nära relationer 
(Psykologigudien, 2021). Det finns också en fjärde som kallas otrygg-desorganiserad. 
Detta anknytningsmönster utvecklas ofta hos barn som växer upp med fysisk eller psykisk 
misshandel, eller har föräldrar med svåra upplevelser från sin barndom och som därför 
inte kan tolka sitt barns signaler på rätt sätt. De kanske bli arga eller rädda när barnet 
gråter, så att barnet upplever föräldern som skrämmande – ändå behöver barnet knyta an. 
Detta leder till särskilt svåra relationsstörningar även i vuxen ålder. Behovet av 
professionell hjälp är störst i den här kategorin för att kunna bryta detta mönster 
(Psykologigudien, 2021). 
Attachment Style Questionnaire (ASQ) utvecklades 1994 av Feeney, Noller och 
Hanrahan (Tengström, 1997). Konstruktionen inriktades på att förbättra tidigare brister 
hos andra självskattningsformulär. ASQ har delskalor som är konstruerade teoretiskt för 
att kunna mäta attityder till självet och till andra, se figur 1. Tillit mäts utifrån attityder 
till självet och andra, de avståndstagande delskalornas attityder mäts i huvudsak till andra 
och ängsliga delskalorna i huvudsak till självet (Tengström, 1997). ASQ mäter 
anknytning utifrån fem aspekter; där det är två otrygga, distans och sakorientering, och 
två ängslig/närhetssökande, relationsfixering och bifallsbehov (Tengström, 1997). 
 

 
Figur 1. Modell över teoretisk konceptualisering av anknytning 

(Tengström, 1997). 

Tidigare forskning 
Hur har forskningen sett ut sen tidigare gällande personlighet, välmående, självkänsla och 
anknytning och hur har det förhållit sig till varandra? 
Den psykobiologiska modellen för personlighet beskriver hur en person lär sig att anpassa 
sig till upplevelser och omgivningen via nervsystem, sinnesorgan och hormonsystem 
(Cloninger, Svrakic & Przybeck, 1993). Inom den psykobiologiska individens system 
finns en person som både formar och anpassar sig unikt till en ständig föränderlig inre 
och yttre miljö (Cloninger, 1993).  
Personlighet består av temperament och karaktärsdimensioner, där temperament beskrivs 
som en disposition för en person att lära sig att bete sig, reagera känslomässigt och bilda 
automatisk anknytning genom associativ träning (Zwir, Del-Val, Arnedo, Pulkki-Råback, 
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Konte & Yang, 2019). Välmående är ett flerdimensionellt fenomen som innehåller 
biologisk, psykologisk, sociala och andliga dimensioner träning (Zwir, 2019). Precis som 
författarna nämner är styrkan i denna forskning att använda datadrivna metoder och 
oberoende resultat i prover som varierar i deras kulturella och miljömässiga egenskaper, 
men samtidigt finns en svaghet vid klustermetoder. Dvs att antalet kluster och deras 
innehåll kan bli diffusa, överlappande och osäkra. 
Anknytningen till föräldrarna är en skyddande faktor mot stress och andra fysiska, 
mentala och relationella symtom i tonåren och har stark påverkan på hälsobeteenden samt 
psykologiskt välmående (Moreira, Pedras, Silva, Moreira & Oliveira, 2020). Syftet med 
en annan studie var att få bättre inblick i sambandet mellan anknytningsstil och 
psykologiskt välmående genom att testa olika roller vid en känslomässig reglering 
(omprövning eller undertryckande) och motståndskraft (Karreman & Vingerhoets, 2012).  
I studien deltog 632 deltagare som fyllde i ett online-frågeformulär. Det visade sig att 
trygg och avvisande anknytning var associerade med höga värden på skalan för 
välmående, medan en upptagen anknytning associerades med negativa värden 
(Karreman, 2012). Studien hade ett flertal begränsningar, dels undersöktes 
medlingsmodellen i tvärsnitt, vilket påverkar slutsatser om kausalitet och dels kunde 
frågeformulärets frågeformuleringar, enligt författarna själva, uppfattas som positiva och 
negativa där de inte instruerat om att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. 
I en annan studie rapporterar föräldrar om ungdomars temperament och ungdomar om sin 
anknytning till föräldrarna med avseende på positiv affekt (Gentzler, Ramsey, Palmer & 
Morey, 2013). Positiv affekt är känslan som karakteriseras av entusiasm, tillgivenhet och 
glädje medan negativ affekt utgörs av ångest, depressivitet, hat, skuldkänslor och avsmak 
(Gentzler, 2013). Människor med en glad grundstämning upplevde mer positiva affekter 
och människor med depressiv grundstämning upplevde mer av den negativa affekten. 
Ungdomarnas positiva känslomässiga reaktioner och deras svar studerades under en 4-
dagarsperiod där författarna fann att temperament hade mer inflytande än anknytning 
(Gentzler, 2013). Studien visade att ungdomar med en trygg anknytning till sina pappor 
var marginellt kopplad till positiv affekt, men flickor rapporterade högre nivåer av initial 
positiv affekt och hade mer dämpande svar än pojkar (Gentzler, 2013). En av de största 
begränsningarna i denna studie var det lilla och homogena urvalet. Vilket gör det svårt 
att generalisera till ungdomar med annan etnisk bakgrund. Urvalet var 56 ungdomar, 
varav 31 pojkar, 10–14 år, 76.8% kaukasiska. 
Det finns som tidigare nämnt bevis att föräldrars anknytning och personlighet samverkar 
och utövar ömsesidig påverkan på varandra, men studierna som beskriver hur föräldrars 
anknytning och personlighetsdimensioner samverkar för att förutsäga välmående är få 
(Moreira, 2020). En studie utifrån självrapporter från 336 ungdomar hade målet att 
beskriva förhållandet mellan variablerna; personlighet, tillhörighet och välmående 
(Moreira, 2020). Studien kom fram till att kommunikation, förtroende och engagemang 
var betydande för välmående. Ålder och kön reglerar samverkan mellan anknytningen till 
föräldrarna och det kognitiva välmående, där det reflekterande representationssystemet 
är underliggande till det kognitiva välmående. Föremål, människor och händelser 
motsvaras av mentala representationer där uppfattningen om verkligheten skiljer sig från 
person till person. För att kunna förstå och kommunicera finns kulturella och sociala 
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tolkningsbara koder som utgör ett representationssystem (Moreira, 2020). Tonåringar 
med låg självstyrning och låg uthållighet är mer beroende av anknytningen till föräldrarna 
för att få erhålla ett bättre välmående. Studien stödjer att anknytningen är en av de 
viktigaste mekanismerna för att främja välmående eftersom det fungerar som en främjare 
av utvecklingen av ungdomars socialkognitiva processer som självstyrning (Moreira, 
2020). Dessa processers utveckling beror starkt på föräldrafaktorer samt 
hanteringsmekanismen för personer med mindre anpassningsbar personlighet (Moreira, 
2020). I den psykobiologiska modellen verkar självstyrning vara en särskilt viktig 
prediktor för ungdomars välmående eftersom den förmedlar förhållandet mellan 
temperament som uthållighet och välmående (Moreira, 2020). De fann att varje 
karaktärsdimension står för en unik variation i välmående, men en ökad självstyrning var 
kopplat till mer affektivt och kognitivt välmående oavsett karaktär (Moreira, 2020). Dessa 
resultat har teoretiska och praktiska konsekvenser, dels visade resultatet att 
anknytningsteorin förklarar variationerna i välmående men också att välmående behöver 
inbegripas med en hälsosam personlighet (Moreira, 2020). Så ungdomar med låg 
självstyrning och uthållighet drar särskilt nytta av en trygg anknytningsstil, då fungerar 
anknytningen som en skyddande faktor för låg självstyrning och uthållighet. Nackdelen, 
som författarna själva påtalar, med denna studie är att instrumenten som användes inte är 
exakt samma som använts i tidigare studier och jämförelserna kan bli skeva. En annan 
begränsning är att även denna studie använde ett tvärsnittsprov, vilket förhindrar 
slutsatser och kausala relationer.  
Det har framkommit att personlighet påverkar självkänslan (Eriksson & Rahimi, 2020). 
Både extraversion och vänlighet har en positiv korrelation med självkänsla, medan 
neuroticism predicerar lägre självkänsla (Eriksson, 2020). En annan studie som jämförde 
kamp- och lagsport avslöjade att självkänsla, neuroticism och samvetsgrannhet var de 
viktigaste faktorerna som skiljde mellan sporterna (Bojanić, Nedeljković, Šakan, Mitić, 
Milovanović & Drid, 2019). Den största skillnaden fanns inom dimensionen 
samvetsgrannhet. Inom kampsport var man mer samvetsgrann än i lagsport, inom denna 
dimension har man mer självkontroll, uthållighet och självdisciplin. Detta resultat tyder 
på att kampsportare litar på sina egna styrkor och har förtroende för sina personliga 
färdigheter och kunskaper. Studien visade att inom lagsporten har man högre självkänsla. 
Ett argument till detta kan vara att självkänsla beror på sociala influenser och är mer 
ömtåligt i enskilda sporter eftersom det inte finns något stöd från lagkamraterna (Bojanić, 
2019).  
Det finns massor av forskning och teorier om köns- och åldersskillnader inom självkänsla 
som haft en stor roll inom psykologin under de senaste 20 åren (Bleidorn, Arslan, 
Denissen, Rentfrow, Gebauer, Potter & Gosling, 2016). Men mestadels har all empirisk 
forskning genomförts i västerländska industriländer, vilket ger en smal bas för att dra 
slutsatser och utveckla teorier kring. Det finns en studie som haft syftet att bredda basen 
utifrån ett stort internetprov (N=985 937) för att ge en storskalig systematisk tvärkulturell 
undersökning av kön och åldersskillnader inom självkänsla (Bleidorn, 2016). Resultatet 
överensstämmer med tidigare forskning, självkänslan ökar från sen tonårsålder till 
medelålder och det finns könsskillnader, män rapporterade konsekvent högre självkänsla 
än kvinnor. Det fanns skillnader som var associerade med kulturella skillnader i 
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socioekonomiska, sociodemografiska, jämställdhets- och kulturvärdeindikatorer 
(Bleidorn, 2016). 
Som tidigare nämnts så korrelerade RSES-poängen med neuroticism, extraversion och en 
trygg romantisk anknytningsstil inom nästan alla länder, vilket ger stöd för en 
tvärkulturell ekvivalens av RSES (Schmitt, 2005). Romantisk anknytningsstil har en 
säker och tre osäkra romantiska anknytningsstilar. Den första är den avvisande stilen där 
det är viktigt att känna sig självständig och självförsörjande. Den andra är den oroade 
romantiska stilen där oron om att andra inte värdesätter personen lika mycket som hen 
värdesätter dem finns. Slutligen, personer med den fruktansvärda romantiska 
anknytningsstilen är ofta obekväma med att komma nära andra människor. Den säkra 
stilen har lätt att komma emotionellt nära andra (Schmitt, 2005). Det fanns individuella 
skillnader i självkänsla som varierade mellan kulturer, där en neutral svarsförskjutning 
fanns i kollektivistiska kulturer. Man fann också att skillnaderna var mindre i mer 
utvecklade länder mellan aggregerade positiva och negativa svar (Schmitt, 2005). Något 
att ta hänsyn till är att vissa kulturer har en negativ förvrängning av självkänsla och 
självgillande, vilket påverkar jämförelser av nationella medelvärden på RSES. Studien 
erhöll högre standardavvikelser i mer individualistiska, maktdifferentierade och rikare 
kulturer (Schmitt, 2005). Vilket kan antyda en tendens att människor från kollektivistiska 
kulturer har en mer neutral svarsförmåga och undviker de yttersta skalan av självkänsla.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie var att undersöka om personlighet, välmående och självkänsla 
kan predicera anknytningsstil. Med utgångspunkt i tidigare forskning har följande 
hypoteser formulerats:  

1. Män skattar sitt välmående och sin självkänsla högre än kvinnor. 
2. En trygg anknytningsstil prediceras av neuroticism med ett negativt samband 

och ett positivt samband med vänlighet, välmående och självkänsla  
3. Neuroticism, välmående och självkänsla predicerar anknytningsstilarna 

relationsfixering och bifallsbehov med positiva samband. 
4. Anknytningsstilen sakorientering prediceras av extraversion och 

samvetsgrannhet samt välmående och självkänsla med positiva samband. 
5. Distanserad anknytningsstil prediceras med öppenhet, välmående och 

självkänsla med negativa samband. 
Syftet och frågeställningen är viktig eftersom psykiatriska diagnoser är den största 
anledningen till längre sjukfrånvaro och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa är 
den som ökar mest av sjukskrivningarna (Försäkringskassan, 2020). Med en djupare 
förståelse för hur dessa variabler interagerar och påverkar individers egenskaper och 
mänskligt välmående kan vi inte bara förbättra Försäkringskassans siffror i framtiden utan 
få en mer välmående värld.  
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Metod 

Deltagare  
Försöksdeltagarna var 853 till antalet, hämtade ur ett bekvämligheturval, från nätverk på 
sociala medier (LinkedIn). Deltagarna var i åldrarna mellan 20-74 år (M = 43.3, SD = 
10.15) där 67.3% var kvinnor (574 till antalet). Fördelningen av huvudsaklig 
sysselsättning (Tabell 1), utbildning (Tabell 2) och relationslängd (Tabell 3) samlades in 
kring deltagarna. 

Tabell 1. 
Fördelning av huvudsaklig sysselsättning.  

Huvudsaklig sysselsättning Antal 
Arbetar 740 

Arbetslös 51 
Pensionär 7 

Sjukskriven 4 
Studerar 42 

 Not: 9 personer har ej svarat. 

 
Tabell 2. 
Fördelning av utbildning.  

Längd på utbildning Antal 
Längre än 3 år eftergymnasial utbildning 510 
Mindre än 3 års eftergymnasial utbildning 222 

Gymnasial utbildning 105 
Ingen gymnasial 11 

Not: 5 personer har ej svarat. 

 
        Tabell 3. 
        Fördelning av relationslängder.  

Relationsstatus Antal 
Jag har en fast relation 713 
Jag har ingen fast relation och är inte öppen för att 
träffa någon 

21 

Jag har ingen fast relation, men skulle vilja ha 115 
        Not: 4 personer har ej svarat. 

Procedur 
Enkäten utformades genom ett digitalt formulär via Google Forms (Google 2021) och 
personer som fick länken utskickad kunde enkelt deltaga i studien, ingen inloggning 
krävdes. Personer anmälde sitt intresse via ett inlägg på LinkedIn och under fyra veckor 
samlades data in. Genom att frågorna (Bilaga 1–4) i enkäten var obligatoriska så föll inga 
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av dessa självskattningar bort. För respektive instrument och delskalor beräknades 
medelvärden och summor samt reverserades de items som behövdes före analys i SPSS 
som är ett datorprogram för statistisk analys. 

Instrument 
Följande frågeformulär användes i enkäten: 

Personlighet 
Frågeformuläret BFI mäter fem grundläggande personlighetsdimensioner genom 44 olika 
påståenden relativt de fem olika områden: neuroticism, extraversion, vänlighet, 
samvetsgrannhet och öppenhet (Bilaga 1). BFI är ett tillförlitligt test som fungerar väl att 
användas i forsknings- och utbildningssyfte, där testet har en god reliabilitet och en tydlig 
faktorstruktur samt låga till måttliga korrelationer mellan dimensionerna (Zakrisson, 
2010). Deltagarna fick uppskatta ett värde mellan 1–5, för samtliga påståenden i följande 
skala och följande områden: 

1: Håller inte alls med 
2: Håller inte med helt 
3: Varken eller 
4: Håller med till viss del 
5: Håller med helt 

 
Neuroticism (neuroticism) syftar på personer som oroar sig mycket, men skattar personer 
sig lågt på denna skala är de lugna, känslomässigt stabila och avslappnade personer 
(Schmitt, 2005). Exempel på påstående: Jag ser mig själv som någon som är avslappnad, 
hanterar stress bra.  
Extraversion (utåtriktad) är personer som är utåtriktade och sällskapliga, vid lägre 
skattningar anses personerna vara reserverade (Schmitt, 2005). Exempel på påstående: 
Jag ser mig själv som någon som är pratsam. 
Agreeableness (vänlighet) är hjälpsamma och osjälviska personer där motsatsen är 
oförskämda och misstänksamma personer (Schmitt, 2005). Exempel på påstående: Jag 
ser mig själv som någon tenderar att hitta fel hos andra. 
Conscientiousness (samvetsgrannhet) handlar om när personer ser sig själva som pålitliga 
(Schmitt, 2005). Exempel på påstående: Jag ser mig själv som någon utför ett jobb 
grundligt. 
Openness (öppenhet) är personer som är nyfikna på många olika saker, där motsatsen är 
slutna personer (Schmitt, 2005). Exempel på påstående: Jag ser mig själv som någon som 
är originell, kommer på nya idéer.  
Personlighetsvariablerna hämtades ur Goldbergs femfaktormodell the five factor model 
med hjälp av (BFI) Big Five Inventory (John, Donahue, & Kentle, 1991). För att bedöma 
reliabiliteten hos de olika skalorna användes Cronbach´s Alpha. Cronbach´s α för BFI i 
den här studien blev: α = .86 för extraversion (8 items), α = .74 för vänlighet (9 items), α 
= .74 för samvetsgrannhet (9 items), α = .85 för neuroticism (8 items) och α = .78 för 
öppenhet (10 items). Reliabiliteten för samtliga skalor var således god. 
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Välmående 
Välmåendeformuläret (Bilaga 2) är också ett självrapporteringsverktyg som ger ett mått 
på subjektivt psykiskt välmående (Formulärsammanställning, 2021). Instrumentet är 
undersökt i både icke klinisk population respektive klinisk population och har visat stark 
intern konsistens, god validitet samt test-retest reliabilitet (Braconier, 2015). 
Välmåendeformuläret har en faktor och 18 items, med 72 som maxpoäng och minimum 
är 0, där höga poäng ger högre grad av upplevt välmående. Medelvärdet för den icke-
kliniska populationen var 43.81 poäng (Braconier, 2015). 
I välmåendeformuläret fick deltagaren besvara hur det har varit den senaste veckan och 
markera den siffran (1-5) som bäst motsvarade dennes upplevelse. Exempel på fråga: I 
hur hög grad har du den senaste veckan haft god aptit och matlust?  
Välmående baserades på den svenska välmåendeskalan, som ger ett mått på subjektivt 
psykiskt välmående (Braconier, 2015). I den här studien var Cronbach´s α = .94 (18 items) 
för välmåendeformuläret. Reliabiliteten var således god. 
 

Självkänsla 
Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) är ett verktyg för att mäta självkänsla (Bilaga 3). 
RSES är användbart och ett enkelt verktyg för att mäta självkänsla och testet är ett 
relevant psykologiskt verktyg (Schmitt, 2005). Det finns tio items i RSES som bedömer 
en persons övergripande utvärdering av hans eller hennes värdighet som människa 
(Schmitt, 2005). RSES innehåller lika många positiva (t.ex. människor som känner sig 
nöjda med livet) och negativa (t.ex. människor som känner att de är misslyckanden) 
påståenden. Självkompetens består av de fem första punkterna i RSES (t.ex. människor 
känner att de gör saker lika bra som andra) och självgillande består av de sista fem 
punkterna (t.ex. människor som säger att de har positiv attityd till sig själva). Uppnås 30 
till 40 poäng, så finns god självkänsla, mellan 26 och 29 poäng, så behövs självkänslan 
förbättras och om poängtalet är 25 eller lägre så är självkänsla låg. Exempel på fråga: 
Ibland tycker jag att jag inte duger till något. Där skalan var: 

1: Instämmer helt 
2: Instämmer 
3: Instämmer inte  
4: Instämmer inte alls 

 
Självkänsla som mättes med Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som är ett användbart 
och enkelt verktyg för att mäta självkänsla (Schmitt, 2005). I den här studien var 
Cronbach´s α = .90 (10 items) för RSES. Reliabiliteten var således god. 
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Anknytning 
ASQ är ett psykometriskt instrument i form av ett självskattningsformulär som är avsett 
för att mäta anknytning hos både ungdomar och vuxna (Tengström, 1997). Enkäten består 
av 40 items, där den teoretiska grunden utgörs av anknytningsteori enligt det som vuxit 
fram från Bowlbys och Ainsworths forskning (Tengström, 1997). ASQ mäter anknytning 
utifrån fem aspekter; en trygg och fyra otrygga. Två av de otrygga är av karaktären 
avståndstagande (distans och sakorientering) och två är av ängslig/närhetssökande 
karaktär (relationsfixering och bifallsbehov) (Tengström, 1997). Anknytningsbeteendet 
analyseras utifrån dessa fem aspekter där delskalornas inbördes relation utgör 
tillsammans deltagarens anknytningsprofil och utgör ett individuellt anknytningsmönster, 
se exempel på anknytningsprofil i figur 2 (Tengström, 1997). ASQ:s delskalor består av: 
Tillit, den trygga anknytningsstilen som utmärks av ett tryggt och tillitsfullt förhållande 
till sig själv och till andra. Förmåga att knyta sig an kontakter och separera utan att bli 
alltför ångestfylld. Dimensionen mäter attityder både till självet och till andra 
(Tengström, 1997). Exempel på påstående: Jag är säker på att andra människor kommer 
tycka om och respektera mig. 
Distans, en otrygg och avståndstagande anknytningsstil där nära kontakter ger upphov till 
ångest och obehag. En person med detta anknytningsbeteende skyddar sig mot 
upplevelser av sårbarhet genom att inte knyta an utan hålla distans till andra människor. 
Dimensionen mäter attityder till andra (Tengström, 1997). Exempel på påstående: Jag 
litar hellre på mig själv än till andra människor. 
Sakorientering, den andra otrygga och avståndstagande anknytningsstilen där ett 
oberoende från andra framhävs. Inriktning på personliga prestationer snarare än 
mellanmänskliga relationer. Dimensionen mäter attityder i huvudsak till andra 
(Tengström, 1997). Exempel på påstående: Jag är för upptagen med annat för att lägga 
alltför mycket tid på relationer. 
Bifallsbehov, också en otrygg och ängslig anknytningsstil som domineras av ett ängsligt 
behov av andras gillande och acceptans. Dimensionen mäter attityder i huvudsak till 
självet (Tengström, 1997). Exempel på påstående: Det är viktigt för mig att vara omtyckt. 
Relationsfixering, den fjärde och sista otrygga och ängsliga anknytningsstilen som utgörs 
av ett ängsligt och överinvolverat närmande till andra för att fylla behov av tillhörighet 
och trygghet. Dimensionen mäter attityder i huvudsak till självet (Tengström, 1997). 
Exempel på påstående: Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle 
vilja ha dem. 
Reliabilitetsanalysen visar att den interna strukturen är hög i delskalorna och också att det 
mellan delskalorna finns hög stabilitet. Validitetsanalysen pekar på att ASQ också har 
validitet (Tengström, 1997). 
Anknytning hos vuxna mäts med Attachment Style Questionnaire (ASQ) (Tengström, 
1997). Cronbach´s α för ASQ i den här studien blev: α = .83 för Tillit (8 items), α = .86 
för Distans (10 items), α = .76 för Sakorientering (9 items), α = .83 för Bifallsbehov (7 
items) och α = .78 för Relationsfixering (8 items). Reliabiliteten för samtliga skalor var 
således god i denna studie. 
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Statistik 
Totalt har 853 deltagares resultat analyserats, där 15 personer som ej har fyllt i ålder eller 
kön har plockats bort från urvalet. Korrelationsanalys och multipel regression har 
genomförts utifrån de olika anknytningsstilarna med prediktorvariablerna välmående, 
självkänsla och personlighetsdimensionerna samt ålder och kön. Där p < .05 räknades 
som signifikant värde. Prediktorvariablerna har lagts till enligt följande; modell 1 
innehåller personlighetsdimensionerna, modell 2 innehåller självkänsla, modell 3 
välmåendeformuläret, modell 4 är ålder och modell 5 är kön. De variabler för 
anknytningsstilen som ej är signifikanta har tagits bort i följande regressionsanalys. En 
ytterligare regressionsanalys har gjorts för varje anknytningsstil där icke-signifikanta 
variabler plockades bort. För att testa normaliteten hos residualer (skillnaden mellan ett 
observerat värde och det värde som gäller en teoretisk modell) visas histogram. För de 
olika anknytningsstilarna är distributionen normal, histogrammen är symmetriska och 
klockformade för samtliga anknytningsstilar (bilaga 6). I probability–probability -
diagrammen ligger punkterna nästan exakt längs diagonalen, vilket indikerar en 
normalfördelning (bilaga 6). Modellen verkar vara både korrekt för urvalet och 
generaliserbar för befolkningen. 

Etik 
Genom att deltagaren blev informerad om syftet med studien och att deltagandet var 
frivilligt och anonymt, och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin medverkan utan 
att ange orsak uppfylldes kravet om informerat samtycke (bilaga 5). 

Resultat 

Korrelationsanalyser 
Tillit är den beroendevariabeln som korrelerar starkt med flest variabler; extraversion, 
neuroticism, bifallsbehov, distans, relationsfixering och välmåendeskalan, se Tabell 4.  
Relationsfixering korrelerar utöver tillit med neuroticism och bifallsbehov. Bifallsbehov 
är den enda beroendevariabel som korrelerar med självkänsla. Distans är den enda 
variabel som korrelerar med vänlighet. Ålder, kön, sakorientering, samvetsgrannhet och 
öppenhet korrelerar inte med någon annan variabel.  
Prediktorvariabeln neuroticism korrelerar starkast och positivt med välmåendeskalan och 
därefter bifallsbehov och relationsfixering, se Tabell 4. Mellan prediktorvariablerna 
översteg inte korrelationen r = .80 vilket innebär att multikollinearitet inte förelåg. 
Sammanfattningsvis så har samtliga anknytningsstilar en negativ korrelation med 
anknytningsstilen tillit. I övrigt har anknytningsstilen distans en negativ korrelation (r > 
- .5) med vänlighet och bifallsbehov har en negativ korrelation med självkänsla. 
Relationsfixering har en positiv korrelation (r > .5)  med  neuroticism och 
anknytningsstilen bifallsbehov. 
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Regressionsanalyser 
För att göra en regressionsanalys kräver metoden att ett antal antaganden är uppfyllda, 
vilket har testats i denna studie. I samtliga regressionsmodeller förelåg inte 
multikollinearitet. Ingen korrelation mellan prediktorvariablerna översteg r = .80, och 
samtliga variationsinflationsfaktorer (VIF, variance inflation factor) var under 10 och 
tolerance statistics var över .2 för samtliga analyser. För samtliga prediktorer var 
Mahalanobis distans lägre än 1 (0.069-0.785) förutom bifallsbehov som hade ett något 
högre värde (1.399). 
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Tabell 4, 
KorrelationsTabell för beroendevariablerna anknytningsstilar och prediktorvariablerna ålder, kön, välmåendeskalan, självkänsla och de olika 
fem dimensionerna i BFI. 
  

  Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Tillit 

              

2 Vänlighet .481** 
             

3 Samvetsgrannhet .254** .228** 
            

4 Extraversion .614** .320** .199** 
           

5 Neuroticism -.557** -.366** -.349** -.434** 
          

6 Öppenhet .118** .108** .005 .226** -.097** 
         

7 Självkänsla .446** .160** .252** .294** -.463** .115** 
        

8 Bifallsbehov -.531** -.140** -.280** -.406** .615** -.117** -.564** 
       

9 Distans -.661** -.527** -.195** -.449** .484** -.021 -.369** .490** 
      

10 Relationsfixering -.566** -.267** -.250** -.373** .621** -.035 -.437** .656** .481** 
     

11 Sakorientering -.399** -.466** -.144** -.222** .172** -.016 -.114** .172** .481** .165** 
    

12 Ålder .113** .086* .086* .064 -.254** .160** .176** -.269** -.183** -.241** -.011 
   

13 Kön -.030 .005 .020 .054 .039 -.010 -.032 -.033 -.021 .067* .016 -.071* 
  

14 Välmåendes .569** .299** .348** .422** -.676** .103** .451** -.490** -.458** -.522** -.205** .166** -.030 
 

Not: ** = p < .001, * =  p < .05, N=853 
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Bifallsbehov 
 
Tabell 5. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen bifallsbehov som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla. Välmående, ålder och kön som 
prediktorvariabler.  
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet .270*** .241*** .242*** .242*** .242*** [.146, .338] 
Samvetsgrannhet -.145** -.085 -.081 -.080 -.076 [-.167, -.014] 
Extraversion -.261*** -.213*** -.21*** -.224*** -.217*** [-.294, -.139] 
Neuroticism .714*** .547*** .534*** .497*** .501*** [.411, .591] 
Öppenhet -.058 -.028 -.028 -.002 -.003 [-.081, .076] 
Självkänsla  -.046*** -.045*** -.044*** -.045*** [-.052, -.037] 
Välmående   -.002 -.002 -.002 [-.008, .003] 
Ålder    -.011*** -.012*** [-.017, -.007] 
Kön     -.132* [-.239, -.025] 
R2 .424 .507 .507 .517 .521  
F 124.633*** 144.759*** 124.04*** 113.128*** 101.799***  
ΔR2  .083 .000 .011 .003  
ΔF   141.800*** .372 18.631*** 5.905*   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001 

 
Regressionsanalysen visade att vänlighet och neuroticism hade ett positivt samband med 
anknytningsstilen bifallsbehov, medan extraversion, självkänsla, ålder och kön hade ett 
negativt samband, se Tabell 5 ovan. Anknytningsstilen bifallsbehov har en stor effekt, 
men dessa resultat kan behövas tolkas med försiktighet eftersom bifallsbehov hade ett 
något högre värde för Mahalanobis distans (1.399). Personlighetsdimensionerna 
samvetsgrannhet och öppenhet, liksom välmående var ej signifikanta, vilka har tagits bort 
i följande regressionsanalys. Icke-signifikanta variabler plockades bort i 
regressionsanalysen i Tabell 6. 
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Tabell 6. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen bifallsbehov som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, extraversion och 
neutroticism, och självkänsla, ålder och kön som prediktorvariabler. 
           

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet .250*** .230*** .231*** .231*** [.135, .326] 
Extraversion -.277*** -.220*** -.230*** -.223*** [-0.305, -0.155] 
Neuroticism .744*** .561*** .527*** .531*** [.451, .604] 
Självkänsla  -.047*** -.046*** -.046*** [-.053, -.038] 
Ålder   -.011*** -.012*** [-.016, -.006] 
Kön    -.135* [-.241, -.028] 

R2 .417 .504 .515 .519  
F 124.633*** 144.759*** 124.04*** 151.97***  
ΔR2  .087 .011 .003  
ΔF 202.449*** 149.518*** 18.914*** 6.121***   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns  
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001     

 
 

Liksom i föregående analys visade regressionsanalysen att vänlighet och neuroticism 
hade ett starkare positivt samband med anknytningsstilen bifallsbehov, medan 
extraversion, självkänsla, ålder och kön hade ett starkare negativt samband, se Tabell 6 
ovan. 
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Distans 

 
Tabell 7. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen distans som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla. Välmående, ålder och kön som 
prediktorvariabler. 
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet -.599*** -.612*** -.607*** -.607*** -.607*** [-.695, -.519] 
Samvetsgrannhet .044 .073 .094* .095* .096* [.013, .18] 
Extraversion -.297*** -.275*** -.253*** -.263* -.260*** [-.332, -.189] 
Neuroticism .294*** .216*** .138** .113*** .115* [.032, .197] 
Öppenhet .139*** .154*** .155*** .173*** .172*** [.100, .245] 
Självkänsla  -.022*** -.019*** -.018*** -.018*** [-.025, -.011] 
Välmående   -.01*** -.010** -.010*** [-.015, -.005] 
Ålder    -.008*** -.008** [-.013, -.003] 
Kön     -.052 [-.15, .046] 
R2 0,424 0,448 0,457 0,464 0,465  
F 124,625*** 114,364*** 101,628*** 91,272*** 81,258***  
ΔR2 0,424 0,024 0,009 0,007 0,001  
ΔF 124,625*** 36,756*** 14,368*** 10,653** 1,077   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

   
 
Regressionsanalysen visade att vänlighet, extraversion, självkänsla, välmående och ålder 
hade ett negativt samband med anknytningsstilen distans, medan samvetsgrannhet, 
neuroticism och öppenhet hade ett positivt samband, se Tabell 7 ovan. Anknytningsstilen 
distans har en stor effekt, men genomgående visade personlighetsdimensionen 
samvetsgrannhet ha låg signifikans relativt de andra. Kön var ej signifikant, vilken har 
tagits bort i regressionsanalysen i Tabell 8. 
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Tabell 8. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen distans som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla. Välmående och ålder som 
prediktorvariabler.  
           

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet -0.599*** -0.612*** -0.607*** -0.607*** [-0.696, -0.519] 
Samvetsgrannhet 0.044 0.073* 0.094* 0.095* [0.011, 0.178] 
Extraversion -0.297*** -0.275*** -0.253*** -0.263*** [-0.334, -0.192] 
Neuroticism 0.294*** 0.216*** 0.138** 0.113* [0.031, 0.196] 
Öppenhet 0.139*** 0.154*** 0.155*** 0.173*** [0.1, 0.245] 
Självkänsla 

 
-0.022*** -0.019*** -0.018*** [-0.025, -0.011] 

Välmående 
  

-0.01*** -0.01*** [-0.015, -0.005] 

Ålder 
   

-0.008** [-0.696, -0.519] 

R2 .424 .448 .457 .464  
F 124.625 *** 114.364*** 101.628 *** 91.272***  
ΔR2 .423 .024 .009 .007  
ΔF 124.625*** 36.756*** 14.368*** 10.653**   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns.  
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

  
 

Resultateten i Tabell 8 är närmast identisk föregående analys, Tabell 7. Variablerna har 
närmast identisk riktning och styrka.  
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Relationsfixering 
 
Tabell 9. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen relationsfixering som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla, välmående, ålder och kön som 
prediktorvariabler.  
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet -.036 -.05 -.045 -.045 -.045 [-.135, .044] 
Samvetsgrannhet -.041 -.012 .008 .008 .006 [-.079, .09] 
Extraversion -.161*** -.138*** -.118** -.129*** -.134*** [-.206, -.062] 
Neuroticism .616*** .536*** .464*** .436*** .434*** [.35, .518] 
Öppenhet .071 .086 .086* .107** .108** [.034, .181] 
Självkänsla  -.022*** -.020*** -.019*** -.019*** [-.026, -.012] 
Välmående   -.009*** -.009*** -.009** [-.014, -.004] 
Ålder    -.009*** -.009*** [-.013, -.004] 
Kön     .086 [-.014, .186] 
R2 .402 .427 .435 .444 .446  
F 113.972*** 105.198*** 93.044*** 84.198*** 75.323***  
ΔR2 .402 .025 .008 .009 .002  
ΔF   37.064*** 11.952** 13.014*** 2.847   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

   
 
Regressionsanalysen visade att extraversion, självkänsla, välmående och ålder hade ett 
negativt samband med anknytningsstilen relationsfixering, medan neuroticism och 
öppenhet hade ett positivt samband, se Tabell 9 ovan. Anknytningsstilen relationsfixering 
har en stor effekt, men genomgående visade personlighetsdimensionen vänlighet och 
samvetsgrannhet samt kön ej vara signifikanta, vilka har tagits bort i regressionsanalysen 
i Tabell 10. 
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Tabell 10. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen relationsfixering som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna extraversion, neuroticism och 
öppenhet och självkänsla, välmående och ålder som prediktorvariabler.  
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Extraversion -.161*** -.138*** -.118** -.129*** -.134*** [-.206, -.062] 
Neuroticism .616*** .536*** .464*** .436*** .434*** [.35, .518] 
Öppenhet .071 .086 .086* .107** .108** [.034, .181] 
Självkänsla  -.022*** -.020*** -.019*** -.019*** [-.026, -.012] 
Välmående   -.009*** -.009*** -.009** [-.014, -.004] 
Ålder    -.009*** -.009*** [-.013, -.004] 
R2 .402 .427 .435 .444 .446  
F 113.972*** 105.198*** 93.044*** 84.198*** 75.323***  
ΔR2 .402 .025 .008 .009 .002  
ΔF   37.064*** 11.952** 13.014*** 2.847   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

   
 

Anknytningsstilen relationsfixering har en stor effekt på variablerna extraversion, 
neuroticism, öppenhet, självkänsla, välmående och ålder, se Tabell 10. Ingen skillnad i 
riktning eller styrka från föregående regressionsanalys i Tabell 9. 
  



 24 (53) 

 

 

 

 

24 

Sakorientering  
 
Tabell 11. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen sakorientering som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla, välmående, ålder och kön som 
prediktorvariabler.  
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet -.545*** -.547*** -.544*** -.544*** -.544*** [-.624, -.464] 
Samvetsgrannhet -.043 -.038 -.027 -.027 -.028 [-.103, .047] 
Extraversion -.094** -.09** -.079* -.077* -.08* [-.144, -.016] 
Neuroticism -.038 -.051 -.091* -.086* -.087* [-.161, -.013] 
Öppenhet .054 .057 .057 .054 .054 [-.011, .119] 
Självkänsla  -.004 -.002 -.002 -.002 [-.009, .004] 
Välmående   -.005* -.005* -.005*** [-.010, .000] 
Ålder    .001 .002 [-.003, .006] 
Kön     .039 [-.049, .128] 
R2 .228 .229 .233 .234 .234  
F 49.972*** 41.865*** 36.729*** 32.169*** 28.67***  
ΔR2  .001 .004 .000 .001  
ΔF   1.255 4.789* .423 .758   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

 

  
 

Regressionsanalysen visade att vänlighet, extraversion, neuroticism och välmående hade 
ett negativt samband med anknytningsstilen sakorientering, se Tabell 11. Övriga variabler 
var ej signifikanta, vilka har tagits bort i regressionsanalysen nedan. Variablerna för 
anknytningsstilen sakorientering hade inget större samband. Ytterligare en analys gjordes 
med signifikanta värden. 
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Tabell 12. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen sakorientering som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, extraversion och 
neuroticism och välmående som prediktorvariabler.  
       

Variabel Modell 1 B Modell 2 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet -.547*** -.543*** [-.622, -.464] 
Extraversion -.085* -.071* [-.133, -.008] 
Neuroticism -.028 -.08* [-.151, -.009] 
Välmående  -.006* [-.010, -.001] 
R2 .224 .23  
F 81.663*** 63.164***  
ΔR2 .224 .006  
ΔF 81.663*** 6.174*   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001     

 
Resultateten i Tabell 12 är närmast identisk föregående analys, Tabell 11, knappt någon 
skillnad i riktning eller styrka från föregående regressionsanalys. 
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Tillit 
 
Tabell 13. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen tillit som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, samvetsgrannhet, 
extraversion, neuroticism, öppenhet och självkänsla, välmående, ålder och kön som 
prediktorvariabler.  
             

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B Modell 4 B Modell 5 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet .371*** .385*** .377*** .377*** .378*** [.304, .451] 
Samvetsgrannhet .025 -.005 -.036 -.036 -.034 [-.103, .035] 
Extraversion .477*** .453*** .423** .421** .425*** [.366, .484] 
Neuroticism -.300*** -.217*** -.106** -.109** -.108** [-.176, -.039] 
Öppenhet -.041 -.056 -.057 -.054 -.055 [-.115, .005] 
Självkänsla  .023*** .019*** .020*** .019*** [.014, .025] 
Välmående   .014*** .014*** .014*** [.01, .018] 
Ålder    -.001 -.001 [-.005, .003] 
Kön     -.069 [-.151, .012] 
R2 .532 .563 .584 .584 .586  
F 192.547*** 181.413*** 169.467*** 148.211*** 132.327***  
ΔR2 .532 .031 .021 .000 .001  
ΔF   59.384*** 43.329*** .340 2.772   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, LG=Lägre gräns, ÖG=Övre gräns. 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001    

   
 
Regressionsanalysen visade att vänlighet, extraversion, självkänsla och välmående hade 
ett positivt samband med anknytningsstilen tillit, se Tabell 13. Medan neuroticism hade 
ett negativt samband. Övriga variabler var ej signifikanta, vilka har tagits bort i 
regressionsanalysen nedan. 
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Tabell 14. Resultat för regressionsanalys med anknytningsstilen tillit som 
beroendevariabel och personlighetsdimensionerna vänlighet, extraversion och 
neuroticism och självkänsla och välmående som prediktorvariabler.  
         

Variabel Modell 1 B Modell 2 B Modell 3 B 
95% CI 

[LG, ÖG] 
Vänlighet .372*** .382*** .370*** [.297, .443] 
Extraversion .470*** .443*** .412*** [.354, .470] 
Neuroticism -.306*** -.217*** -.103** [-.170, -.036] 
Självkänsla  .023*** .019*** [.013, .025] 
Välmående   .014*** [.010, .018] 
R2 .531 .561 .582  
F 320.131*** 270.91*** 235.698***  
ΔR2  .03 .021  
ΔF   58.36*** 42.201***   
Not. N=853. CI=konfidensintervall, ÖG=Övre gräns, LG=Lägre gräns 
*p < .05, **p< .005, ***p< .0001 

 
 

Personlighetsdimensionerna fick ett något svagare samband medan övriga något starkare 
i Tabell 14. Samma riktning som föregående analys i Tabell 13. 

Anknytningsprofil 
Tolkningen mellan delskalornas inbördes relationer utgör anknytningsprofilerna: distans 
sakorientering, relationsfixering, bifallsbehov eller tillit. Det finns en referensgrupp som 
tagits fram vid olika tillfällen och olika länder som utgör anknytningsprofilen tillit 
(Tengström, 1997), se figur 2 och Tabell 15, som jämför referensvärden och värdena från 
deltagarna i denna studie.  

 
Figur 2, diagram som visar deltagarna i studien och referensvärden från Tengström (1997). 
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Referensvärdena beskriver låga medelvärden för samtliga otrygga delskalor. Tillitskalan 
indikerar en hög självvärdering och känsla för sitt själv, dvs en övertygelse om att andra 
människor kommer att finnas till hands i situationer vid behov av hjälp. 
Sammanfattningsvis beskriver referensvärdet en individ som är tryggt anknuten 
(Tengström, 1997). 

Tabell 15, jämförelse mellan referensvärden och deltagarna 

  Referensvärden  
Medelvärde hos deltagarna i 

aktuell studie 
Distans 3.2 3.3 
Sakorientering 2.2 2.5 
Tillit 4.4 4.4 
Bifallsbehov 3.4 3.1 
Relationsfixering 3.4 3.1 

 

Jämförelsen mellan referensvärden och deltagarna i studien visade att deltagarna har låga 
medelvärden för samtliga otrygga delskalor samt att medelvärdet av deltagarna kan 
beskrivas som tryggt anknutna även i denna studie, se figur 2 och Tabell 15. 

Diskussion 
I den här studien undersöktes frågeställningen om anknytningsstil kan prediceras av 
upplevt välmående, personlighetsdrag och självkänsla. I studien prövades fem hypoteser. 
Den första hypotesen saknade signifikans i både regressionsanalysen och 
korrelationsmatrisen, dvs att män skattade sitt välmående och sin självkänsla högre än 
kvinnor. Hypotesen uppfylldes inte.  
Kvinnor i allmänhet har haft lägre självkänsla än män (Bleidorn, 2016), varför detta inte 
visades vara signifikant kan bero på kombinationen av att kvinnorna som deltagit via 
LinkedIn har högre självkänsla än allmänt, pandemins påverkan eller exempelvis social 
önskvärdhet. Nästan all forskning kring självkänsla har genomförts i USA eller andra 
västerländska industriländer, vilket gett en smal empirisk bas för att dra slutsatser kring 
kvinnors lägre självkänsla relativt män (Bleidorn, 2016). En storskalig systematiska 
tvärkulturell undersökning har genomförts med ett stort urval (N = 985 937) i över 48 
nationer där man hittade betydande könsskillnader, där män rapporterade konsekvent 
högre självkänsla än kvinnor (Bleidorn, 2016). Kulturella skillnader förknippades med 
socioekonomiska, sociodemografiska, jämställdhets- och kulturvärdeindikatorer 
(Bleidorn, 2016). I en meta-analys som jämförde 32 kvalificerade studier visade 
signifikant lägre självkänsla hos män med sexuell minoritet relativt heterosexuella 
(Bridge, Smith & Rimes, 2019). Det stämmer att Sverige har kommit långt med 
jämställdheten, men Sverige är fortfarande inte ett jämställt land. Forskningen har visat 
ett flertal generella diskrimineringsteorier och könsdiskrimineringsteorier (Castaño, 
2019). Manlig fysisk överlägsenhet och den medföljande stereotypen har säkert varit 
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tillräcklig för att motivera och stödja ett socialt system av manlig dominans under en lång 
tid då fysisk styrka varit avgörande för överlevnad och reproduktion (Castaño, 2019). En 
annan studie utförd bland 3602 deltagare (50.6% kvinnor) i åldern 65-90 år (medelålder 
72.8 år, SD=5.8) undersökte riskfaktorer förknippade med lågt välmående (Lukaschek, 
Vanajan, Johar, Weiland & Ladwig, 2017). Kvinnorna skattade sitt välmående lägre än 
män (23.8% mot 18.2%) och riskfaktorn att leva ensam ökade risken för att ha lågt 
välmående hos kvinnor, men inte hos män (Lukaschek, 2017). Åldersvänliga städer och 
samhällen är ett initiativ som spridits till mer än 1000 städer och samhällen runt om i 
världen (Del Barrio, Pinzón, Marsillas & Garrido, 2021). Detta initiativ bygger på en 
integrerad fysisk och social miljö för äldre som visat att människors välmående ökar vid 
samexistens och särskilt bland kvinnorna har grannskapet visat sig vara en mycket viktig 
resurs (Del Barrio, 2021).  
Så på grund av sociokulturell innovation är det inte längre de mest fysiskt starka 
människorna som sannolikt kommer att överleva i framtiden. Den gamla stereotypen att 
kvinnor är fysiskt svaga är fortfarande sann men är det avgörande i nya sociala tider? 
Kanske är självkänslan och välmående för kvinnor på väg att vända? 
Den andra hypotesen, en trygg (tillit) anknytningsstil prediceras av neuroticism med ett 
negativt samband och av positiva samband med vänlighet, välmående och självkänsla. 
Resultaten visade att anknytningsstilen tillit predicerades av både vänlighet, självkänsla 
och välmående men med ett negativt samband med neuroticism. Hypotesen uppfylldes.  
Tredje hypotesen, neuroticism, välmående och självkänsla predicerar anknytningsstilarna 
relationsfixering och bifallsbehov med positiva samband, hypotesen stämmer till viss del. 
Relationsfixering hade en positiv effekt med neuroticism (och även öppenhet), men en 
negativ effekt till självkänsla och välmående samt ålder. Detsamma gäller bifallsbehov, 
men saknade signifikant effekt till öppenhet.  
Fjärde hypotesen var att anknytningsstilen sakorientering prediceras av extraversion och 
samvetsgrannhet samt välmående och självkänsla med positiva samband. Denna hypotes 
stämde inte alls. Sakorientering korrelerar negativt med extraversion och 
samvetsgrannhet samt negativt med välmåendeskalan samt självkänsla. 
Femte hypotesen var att distanserad anknytningsstil prediceras av öppenhet, välmående 
och självkänsla med negativa samband, vilket bekräftades.  
Studien visade att den anknytningssil som skiljde sig mest var tillit relativt de andra 
stilarna. Variabeln extraversion hade en negativ inverkan på alla anknytningsstilar 
förutom tillit, då den istället var positiv. Personer som skattade sig högre på skalan 
extraversion är aktiva, pratsamma och optimistiska medan personer som skattade sig lägre 
snarare är reserverade, uppgiftsorienterade och tystlåtna (Cervone, 2017). Det vill säga, 
desto mer utåtriktad man är som person desto mer pekar detta på en tryggare 
anknytningsstil.  Vänlighet har en positiv effekt på bifallsbehov och tillit, men ej på 
sakorientering och distans. Vänlighet är en person som är sympatisk, tillitsfull och 
hjälpsam (Cervone, 2017) som har samband med anknytningsstilarna på bifallsbehov och 
tillit. Motsatsen är personer som är oförskämda, misstänksamma och manipulativa 
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(Cervone, 2017) som har samband med anknytningsstilarna sakorientering och 
distanserad. Sakorientering predicerades av negativa samband med samtliga variabler där 
signifikans fanns. Det vill säga, det fanns en negativ effekt på variablerna vänlighet, 
extraversion, neuroticism och välmående. Har personen en sakorienterad anknytningsstil 
finns samband att personen snarare är misstänksam än vänlig, mer inåtvänd än utåtriktad, 
mer oroad än öppen för att prova nya idéer och mår inte särskilt bra. Samvetsgrannhet har 
ett svagt negativt samband med sakorientering och positivt med distans. Samvetsgrannhet 
handlar om en persons förmåga att organisera, vara pålitlig, punktlig, ambitiös och 
självdisciplinerad (Cervone, 2017) som har ett samband med distanserad anknytning. 
Men om personer skattar sig lägre på skalan så saknar de mål, är mer lata och slarviga 
(Cervone, 2017) som hade ett samband med sakorienterad anknytning. Ålder har en 
negativ effekt på bifallsbehov och relationsfixering, dvs desto yngre man är så domineras 
en otrygg och ängslig anknytningsstil. Bifallsbehov, relationsfixerad, distanserad och 
sakorienterad anknytning har en negativ effekt på välmåendevariabeln och självkänslan 
men för anknytningsstilen tillit är den positiv. Det vill säga vid en trygg uppväxt tenderar 
personer att ha god självkänsla och må väl. Resultaten angående anknytningsstilen 
bifallsbehovs bör tolkas med försiktighet eftersom bifallsbehov hade ett något högre 
värde för Mahalanobis distans.  
Precis som Tengström nämner är det inte helt lätt att avgöra om individen har en trygg 
eller otrygg anknytning (Tengström, 1997). Han nämner också att ASQ inte är avsett att 
kategorisera eller globalt mäta psykopatologi och ska tillämpas med försiktighet i de 
slutsatser som dras utifrån resultaten (Tengström, 1997). Detta eftersom ASQ 
anknytningsprofil är dimensionell och inte kategorisk. Det är svårt att avgöra om en 
individ ska kunna anses vara tryggt anknuten efter olika medelvärden. Likaså är det inte 
helt lätt att avgöra om en individ har god självkänsla eller inte utifrån RSES som är ett 
förenklat verktyg. Men den interna tillförlitligheten hos RSES existera till stor del över 
ett stort och varierat urval av kulturer (Schmitt, 2005). Denna upptäckt ger bevis för den 
strukturella likvärdigheten av global självkänsla över kulturer, vilket stöder uppfattningen 
att en persons övergripande utvärdering av självvärde är en allmänt kvantifierbar 
mänsklig egenskap. Höga poäng på självkänsla är vanligt över flera kulturer. Men 
underkomponenterna av självkänsla (dvs. självkompetens och självgillande) varierar 
mellan kulturer. Kollektivistiska kulturer tenderar att ha lägre nivåer av självkompetens 
och högre nivåer av självgillande än individualistiska kulturer, medan individualistiska 
kulturer tenderar att ha högre nivåer av självkompetens och lägre nivåer av självgillande. 
Detta ger stöd för uppfattningen att individualism-kollektivism spelar en roll för att 
moderera den psykologiska upplevelsen av självutvärdering (Schmitt, 2005).   
Studien fick ett högt medelvärde för välmående (M=66.05, SD= 12.97), jämfört med 
Braconier (2015) studie (M=43.81). Enkäten gick ut mitt under en pandemi (2021-02-16 
till 2021-03-13). En metaanalys undersökte sambandet mellan arbetsnöjdhet och 
välmående där de fann positiva samband mellan arbetsnöjdhet och livstillfredsställelse 
(Bowling, Eschleman, & Wang, 2010). Kanske får människor till livspussel bättre under 
en pandemi när flera kan arbete från hemmet? Eller är det den social önskvärdhet som 
slagit till? En styrka med självskattningsformulär är att många deltagare kunnat medverka 
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under kort tid. En svaghet är risken för social önskvärdhet som kan påverka svaren, dvs 
många som svarar mer efter hur de vill framstå för andra och sig själva än hur de faktiskt 
lever och beter sig. 
Enkätens ordningsföljd var den samma genom hela studien, detta kan leda till risk för 
ordningseffekt. För att mitigera denna effekt kan ordningen varieras. 
Könsfördelningen i studien hade en påfallande skevhet, det fanns en överrepresentation 
av kvinnor. Men eftersom svarsfrekvensen varit hög, kan detta anses vara ett mindre 
problem för generaliserbarheten i populationen. Enkäten publicerades på LinkedIn där 
den som var intresserad också fick möjlighet att delta. Personer som ej var aktiva 
medlemmar på LinkedIn saknades, även personer som kanske var stressade, mådde dåligt, 
hade dålig självkänsla var mindre angelägna att delta än andra vilket kan bidra till en form 
av bias. Som tidigare nämnt var psykiatriska diagnoser största anledningen till längre 
sjukfrånvaro och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa var den som ökade mest 
av sjukskrivningarna innan Coronapandemin drabbade Sverige (Försäkringskassan, 
2020). Kvinnor har generellt sett högre risk att bli sjukare och få stressrelaterad psykisk 
ohälsa än män (Försäkringskassan, 2020). Generaliserbarheten från ett urval som 
LinkedIn till en normalpopulation kan diskuteras. Men deltagarna i denna studie hade 
olika sysselsättningar, se Tabell 1, olika utbildningslängd, se Tabell 2 och olika 
relationslängd, se Tabell 3. Exempelvis har en studie visat att kvinnor har en tendens att 
oroa sig mer och de har också en mer negativ problemorientering än män (Robichauda, 
Dugasab & Conwaya, 2003). Men med 850 deltagande var även detta mindre risk för 
skevhet. Dessutom visade det sig att anknytningsprofilen, se figur 2 och Tabell 15, för 
deltagarna i denna studie hade generellt sätt en trygg anknytning. Formulärens reliabilitet 
var genomgående god, med utmärkta värden för intern konsistens.  
Slutligen, denna studie undersökte endast ett flertal faktorer och dess komplexa samband 
med anknytning. Förslag på ytterligare och andra faktorer som kan analyseras vidare och 
påverka anknytningen är temperament som Gentzler (2013) nämnde. Även självstyrning 
och uthållighet (Moreira, 2020) skulle kunna studeras vidare. Eftersom det visade sig att 
anknytningsstilen tillit har ett genomgående positivt samband med vänlighet, 
extraversion, självkänsla och välmående samt ett negativt samband till neuroticism, vilket 
övriga anknytningsstilar inte hade, kan det vara värdefullt att undersöka hur denna 
anknytningsstil kan skapas mer strukturerat för att bidra till fler välmående människor. 
Vilka faktorer är viktiga och när? Hjärnan under utveckling är i allmänhet mer lyhörd för 
upplevelser och utvecklas utefter erfarenheter tills 25 års åldern (Gibb, Robbin & Kolb, 
2017). Här kan olika variabler påverka människan och dess välmående. Ungdomar har 
många kognitiva och socialt affektiva förändringar som är viktiga för snabba 
beteendejusteringar till en mängd olika miljökrav och sociala sammanhang (Crone, 
2014). Kanske går det att påverka anknytningen mer via utbildning för föräldrar, skola, 
samhälle? Även om anknytningsstil, personlighet, självkänsla och välmående är 
universella fenomen så finns det samhälleliga och kulturella influenser som ligger bakom 
skillnaderna i uttrycken. Förslag på framtida forskning som kan byggas vidare på de 
resultat som presenterats i den här undersökningen skulle vara att undersöka de kulturella 
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funktionerna och sambandet till anknytningsstil, personlighet, självkänsla och 
välmående. Med en djupare förståelse för hur kultur interagerar med individers 
egenskaper och mänskligt välmående kan vi kanske predicera lycka framöver! 
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Bilaga 1 - Big Five Inventory 

 
Jag ser mig själv som någon som… 
 

1. Är pratsam 
2. Tenderar att hitta fel hos andra 
3. Utför ett jobb grundligt 
4. Är deprimerad, nedstämd 
5. Är originell, kommer på nya idéer 
6. Är reserverad 
7. Är hjälpsam och osjälvisk med andra 
8. Kan vara något oaktsam 
9. Är avslappnad, hanterar stress bra 
10. Är nyfiken på många olika saker 
11. Är full av energi 
12. Startar gräl med andra 
13. Är en pålitlig medarbetare 
14. Kan vara spänd 
15. Är sinnrik, filosofisk 
16. Sprider mycket entusiasm 
17. Av naturen är förlåtande 
18. Tenderar att vara oorganiserad 
19. Oroar sig mycket 
20. Har en livlig fantasi 
21. Tenderar att vara tyst 
22. Som vanligtvis litar på andra 
 
 

23. Tenderar att vara lat 
24. Är emotionellt stabil, blir inte lätt upprörd 
25. Är uppfinningsrik 
26. Är beslutsam som person 
27. Kan vara kall och reserverad 
28. Ger mig inte förrän uppgiften är fullföljd 
29. Kan vara lynnig 
30. Uppskattar konst, estetiska upplevelser 
31. Ibland är blyg, hämmad 
32. Är omtänksam och vänlig i princip mot alla 
33. Gör saker på ett effektivt sätt 
34. Behåller lugnet i spända situationer 
35. Föredrar rutinmässiga jobb 
36. Är utåtriktad, social 
37. Ibland är oförskämd mot andra 
38. Gör upp planer och fullföljer dem 
39. Lätt blir nervös 
40. Gillar att reflektera, leker med idéer 
41. Har få konstnärliga intressen 
42. Gillar att samarbeta med andra 
43. Lätt blir distraherad 
44. Är bevandrad inom konst, musik eller 
litteratur 
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Bilaga 2 - Välmåendeformulär. 
 
I hur hög grad har du den senaste veckan... 
 

1. ... känt dig lugn och avspänd? 
2. ... sovit gott och lagom mycket? 
3. ... haft god aptit och matlust? 
4. ... kunnat vara fokuserad och koncentrerad på dagens göromål? 
5. ... kunnat ta initiativ och komma igång med sådant du velat göra? 
6. ... känt intresse för olika aktiviteter och för människor omkring dig? 
7. ... känt dig optimistisk och sett saker från den ljusa sidan? 
8. ... känt dig glad och harmonisk? 
9. ... känt dig pigg och energifylld? 
10. ... känt dig tillfreds med dig själv? 
11. ... känt stark livslust? 
12. ... kunnat fatta beslut och följa dem?  
13. ... kunnat säga ifrån och hävda dig själv när det behövts? 
14. … kunnat vara närvarande i stunden och släppa problem tankar? 
15. … känt dig nöjd med ditt liv som det ser ut nu? 
16. ... haft kraft att återhämta dig. om något varit stressigt eller besvärligt? 
17. ... känt att din tillvaro är meningsfull? 
18. … känt dig frisk och vid god hälsa? 
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Bilaga 3 – Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). 
 
1. Jag tycker att jag är en värdefull person, åtminstone lika värdefull som andra. 
2. Jag tycker att jag har flera goda egenskaper. 
3. På det hela taget har jag tendens att se mig själv som misslyckad. 
4. Jag kan göra saker lika bra som de flesta människor. 
5. Jag tycker inte att jag har mycket att vara stolt över. 
6. Jag har en positiv attityd gentemot mig själv. 
7. Överlag är jag nöjd med mig själv. 
8. Jag önskar att jag hade mer respekt för mig själv. 
9. Helt klart känner jag mig värdelös ibland. 
10. Ibland tycker jag att jag inte duger till något.  
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Bilaga 4 - Attachment Style Questionnaire (ASQ) 
 

1. I stort sett är jag en person som är värd att lära känna. 
2. Jag är lättare att lära känna än de flesta andra. 
3. Jag känner mig säker på att andra kommer att finnas till hands för mig när jag behöver 

dem. 
4. Jag litar hellre på mig själv än till andra människor. 
5. Jag föredrar att hålla mig för mig själv. 
6. Att be om hjälp är att medge att man är misslyckad. 
7. Människors värde bör bedömas utifrån vad de åstadkommer. 
8. Att åstadkomma saker är viktigare än att bygga upp relationer. 
9. Att göra sitt bästa är viktigare än att komma överens med andra. 
10. Om det är något du skall göra bör du göra det även om någon blir sårad. 
11. Det är viktigt för mig att vara omtyckt. 
12. Det är viktigt för mig att undvika att göra saker som andra inte skulle gilla. 
13. Jag tycker att det är svårt att fatta beslut när jag inte vet vad andra tycker. 
14. Mina relationer till andra är oftast ytliga. 
15. Ibland tycker jag att jag inte duger någonting till. 
16. Jag tycker det är svårt att lita på andra människor. 
17. Jag tycker det är jobbigt att vara beroende av andra. 
18. Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja ha dem. 
19. Jag har ganska lätt att komma nära andra människor. 
20. Jag tycker att det är lätt att lita på andra. 
21. Det känns bra för mig att vara beroende av andra människor. 
22. Jag oroar mig för att andra inte skall bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om 

dem. 
23. Jag oroar mig för att människor skall komma mig för nära. 
24. Jag oroar mig för att jag inte skall vara lika bra som andra människor. 
25. Jag har blandade känslor inför närhet till andra. 
26. Samtidigt som jag vill komma andra nära så känner jag obehag inför det. 
27. Jag undrar varför människor skulle vilja engagera sig i mig. 
28. Det är mycket viktigt för mig att ha en nära relation. 
29. Jag oroar mig mycket över mina relationer. 
30. Jag undrar hur jag skulle klara mig utan någon som älskar mig. 
31. Jag känner mig trygg i min kontakt med andra. 
32. Jag känner mig ofta utanför eller ensam. 
33. Jag oroar mig ofta för att jag inte riktigt passar in bland andra människor. 
34. Andra människor har sina problem så jag besvärar dem inte med mina. 
35. När jag pratar om mina problem med andra känner jag mig för det mesta skamsen eller 

dum.  
36. Jag är för upptagen med annat för att lägga alltför mycket tid på relationer. 
37. Om det är något som bekymrar mig så märker andra oftast det och bryr sig om mig. 
38. Jag är säker på att andra människor kommer tycka om och respektera mig. 
39. Jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem. 
40. Andra människor gör mig ofta besviken. 
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Bilaga 5. 
 
Mitt namn är Hanna Jokimaa och jag läser magisterprogrammet i psykologi vid 
Högskolan i Kristianstad. För mitt examensarbete har jag sammanställt följande enkät 
som mäter personlighetstyp, välmående, anknytning och självkänsla. Syftet med studien 
är att se huruvida det föreligger någon samvariation mellan de olika variablerna. Dvs, 
kan vi utifrån uppväxten avgöra vilka vi blir och hur vi mår? 
 
Att svara på enkäten, som består av 119 frågor totalt, tar ungefär ca 25 minuter. 
Deltagandet är helt frivilligt och du är anonym, svaren behandlas konfidentiellt och du 
kan alltid avbryta din medverkan utan att ange orsak. Du behöver vara 18 år eller äldre 
för att få delta.  
 
Läs frågorna noga då skalorna ser olika ut i de olika delområdena. Ange endast ett 
svarsalternativ per fråga. 
 
Vill du komma i kontakt med mig har jag följande mailadress: 
hannajokimaa@gmail.com  
Handledare för uppsatsen är Peter Jönsson, Biträdande professor i psykologi vid 
Högskolan i Kristianstad och han kan kontaktas via mail peter.jonsson@hkr.se vid 
eventuella frågor.  
 
Jag är mycket tacksam för att du deltar! 
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Bilaga 6. Histogram och probability–probability diagram. 
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