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Correlations between the teenager’s relationship with parents and friends. 

During adolescence the teenager tries to become an independent individual, something 

that for many individuals can be experienced as “a hard time”. In early childhood the 

individual was closely connected to the parents, but during adolescence friends and new 

contacts become more important. Studies in developmental psychology have most often 

adopted a parent-perspective, which is why a child-perspective is required. The aim of this 

study is therefore to measure the teenager’s relationship with parents and friends and to look 

for possible correlations between these. As a means of measuring quality in the relationships, 

the IPPA, the Inventory of Parent and Peer Attachment, was used. The results show that a 

correlation between the relationship with parents and relationship with friends exists. A good 

relationship with parents also means a good relationship with friends. The study also shows a 

sex-difference in attachment. Girls report a higher quality in their relationships with both 

parents and friends. 

 
 
 
 

Ungdomstiden kan för många vara en jobbig tid då man ska ”hitta sig själv”. 

Tonåringen befinner sig i en ålder där man håller på att bli en självständig individ. Tidigare 

kretsade barnet mestadels runt föräldrarna, men under ungdomstiden blir kompisgruppen och 

nya kontakter allt viktigare. Inom utvecklingspsykologin har undersökningar oftast gjort 

utifrån föräldrarnas perspektiv varför ett ungdomsperspektiv är efterfrågat. Syftet med denna 

studie är därför att utifrån tonåringens perspektiv mäta relationen till föräldrar och kompisar 

samt söka finna eventuella samband mellan dessa. Ett könsperspektiv används också. För 

mätning av kvaliteten i relationerna användes IPPA, the Inventory of Parent and Peer 

Attachment. Resultatet visar att det finns ett samband mellan relationen till föräldrarna och 

relationen till kompisar. Har man et bra relation till sina föräldrar så innebär det att även 

relationen till kompisar är bra. Undersökningen visar också på den skillnaden att flickor 

upplever sig stå närmare både föräldrar och kompisar än vad pojkar gör. 
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I ungdomsåren sker en mängd förändringar i individens utveckling. Från att ha stått 

föräldrarna närmast börjar barnet, ungdomen att alltmer orientera sig utåt. Personen ska nu bli 

en egen individ och söker på olika sätt differentiera sig från föräldrarna, frigöra sig. 

Kompisgruppen blir viktigare i denna ålder och i denna träffar ungdomen jämnåriga individer 

som befinner sig i samma utvecklingsstadie. I kompisgänget får ungdomarna en chans att 

mäta sig mot varandra, testa sina åsikter, identiteter och beteenden, ge varandra råd och så 

vidare. Det handlar om att få pröva sin status som egen individ men också som en i gruppen. 

En kompis kan också vara den enda personen som man kan öppna sig helt för, få berätta sina 

hemligheter för (Evenshaug, Hallen, 2001). Tonåringen söker sig från föräldrarna för att ”hitta 

sig själv”. Att släppa taget om sitt tonåringsbarn kan vara svårt för föräldrarna, dagens 

samhälle finns många risker och fallgropar för tonåringen (Kerr, Stattin & Trost, 1999). 

Undersökningen kommer därför att beröra den  relationsutveckling som sker i ungdomen. 

Föräldrars mål är att uppfostra sina barn till att bli väl fungerande individer som kan 

fungera och anpassa sig efter de krav som samhället ställer. För föräldern handlar uppfostran 

därför om att på bästa sätt socialisera barnet, ungdomen, det vill säga överföra de beteenden 

och värderingar som är accepterade ute i samhället (Jutengren, 2004; Kerr et al., 1999). I 

dagens samhälle, där ungdomar tillbringar allt mer tid hemifrån, har det blivit viktigt för 

föräldrarna att ha kontroll på vad barnen gör, att ha uppsikt över vilka de umgås med och veta 

vart de befinner sig när de inte är hemma. Föräldrakontrollen är dock begränsad, varför tilliten 

till barnet har blivit så viktig. Undersökningar visar att i familjer där barn och föräldrar 

kommunicerar med varandra på ett tillfredsställande sätt, det vill säga kommunikationen är 

dubbelriktad och bygger på förståelse och engagemang, där är också tilliten stor. Vidare klarar 

sig dessa ungdomar ofta bättre ute i samhället och löper mindre risk att falla in i drogmissbruk 

eller brottslighet (Aunola, Stattin & Nurmi, 2000; Grusec, Goodnow & Kuczynski, 2000; 

Kerr et al., 1999; Stattin & Kerr, 2000).  

Maccoby och Martin, citerade i Jutengren (2004) beskriver fyra olika föräldrastilar 

utifrån två dimensioner: ”krävande” och ”deltagande”. Författarna menar att en förälders 

uppfostringsstil kan ha mer eller mindre inslag av just krav och deltagande. Med ”krav” avses 

i vilken utsträckning föräldern bemöter barnets olydnad och i vilken grad disciplinära åtgärder 

utdelas, kännetecknas också av befallningar och kontroll. ”Deltagande” stil kännetecknas av 

att kunna lyssna på barnet, vara stödjande och lyhörd för barnets behov och känslomässiga 

tillstånd. Dessa två dimensioner resulterar i fyra olika uppfostringsstilar: auktoritativ 

(authoritative) med en hög grad av både krav och deltagande, diktatorisk (authoritarian) som 

har högt i ”krävande” och lågt i deltagande, släpphänt (indulgent) som innebär att föräldern 
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har låga krav men ett högt deltagande, likgiltig (neglectful parenting), lågt både i fråga om 

krav och deltagande. Grusec et al., (2000) driver frågan om att oavsett vilken 

uppfostringsstrategi föräldrarna använder sig av så är det viktiga i uppfostran att man ser till 

situationen och till barnets specifika behov och karaktär, att man ”läser in” barnet. Vidare 

menar Sokol-Katz och Dunham (1997) att strukturen på familjen är mindre avgörande för om 

man kan förutsäga att tonåringen börjar ägna sig åt ett oönskat beteende (lagbrott, 

drogmissbruk). Viktigare att titta på är kvalitén i familjeförhållandena än på själva strukturen. 

Att som förälder ha en resonerande, kommunicerande stil snarare än en påtvingande 

ökar möjligheterna för att barnet ska ta åt sig budskapet korrekt. I vilken grad ett barn 

kommer att ta till sig förälderns budskap kan bero på exempelvis en önskan att göra föräldern 

glad, att barnet inte känner sig tvingat, men också att barnet upplever sig självt som 

upphovsman till budskapet, att det var ”man själv” som kom på det (Rudy, Duane, Grusec, 

Joan, Wolfe & Janis, 1999). 

Föräldrars kontroll över sina barns förehavanden har inom utvecklingspsykologin 

kommit att kallas ”monitoring” (Kerr et al., 1999; Stattin & Kerr, 2000). Detta begrepp kan 

översättas med ”föräldrastyrning” och innefattar i grund och botten föräldrars kunskap om 

barnets aktiviteter och att genom övervakning och kontroll kunna upptäcka ett icke accepterat 

beteende hos barnet. Deras forskning har pekat på att föräldrars monitoring är en bra strategi 

för att få barnen att undvika ”dåligt beteende” såsom att börja använda alkohol eller droger, 

men också att umgås med ”fel” kompisgäng eller ägna sig åt kriminellt beteende.  

Stattin och Kerr (2000) menar att begreppet monitoring är i behov av en omtolkning. 

Hittills har forskningen fokuserat på föräldrarna och deras perspektiv på att ha kontroll över 

barnet, någon djupare hänsyn till hur ungdomar upplever monitoring har inte tagits, menar 

författarna. Hur mycket vet föräldrarna egentligen om vad barnen har för sig? Föräldrarna 

kanske tror sig om att ha kontroll och litar blint på barnen. Därför har tilliten till barnen blivit 

så viktig i dagens samhälle och för att en bra tillit ska kunna uppkomma mellan förälder och 

barn krävs en bra kommunikation. Med bra kommunikation menas att den är dubbelriktad, att 

föräldrarna även låter barnen komma till tals och att man lyssnar aktivt. En viktig källa till 

föräldrars kunskap om barnen är deras egna, spontana berättelser. Ju mer kunskap föräldern 

har om barnet desto större tillit känner man och i förlängningen: ju mer barnet känner att 

föräldrarna litar på det, desto mer villigt blir barnet att öppna sig.  

Tvärtom kan ett barn som känner sig alltför kontrollerat av föräldrarna bli mera 

ovilligt att prata om sitt liv utanför hemmet. Barn som känner sig vara kontrollerade har 

betydligt sämre föräldrarelationer än de som inte känner sig kontrollerade (Kerr & Stattin, 
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2000; Stattin, 2002). Det är först på senare år som forskare börjat betona vikten av föräldrars 

kunskap om sina barn och att denna uppstår genom att förälder och barn känner tillit och har 

en bra kommunikation mellan sig. Grunden till bra monitoring ligger i en bra föräldrabarn-

relation (Aunola et al., 2000; Kerr & Stattin, 2000; Kerr et al., 1999). 

Koerner och Fitzpatrick (2004) beskriver en skillnad i föräldra- barnkommunikation 

mellan ”intakta” familjer och ”icke-intakta” familjer. En utgångspunkt är att i den intakta 

familjen, det vill säga en väl fungerande familj där båda föräldrarna bor ihop, har båda 

föräldrar tillgång till en intim och stödjande relation till en annan vuxen, vilket borde ha en 

generellt positiv effekt på förälderns eget välbefinnande och i förlängningen också en positiv 

effekt på förhållandet till barnet. Föräldrar i en intakt familj kan således få känslomässigt stöd 

och kan dessutom hjälpa varandra i en problemsituation med barnet. Den ensamstående 

föräldern å andra sidan, saknar den nära relationen till en annan vuxen vilket gör att föräldern 

blir desto mer känslomässigt beroende av barnet och därför inte står lika starkt rustad i 

bemötandet och i kommunikationen med barnet, till exempel i fråga om gränssättningar. 

En av huvuduppgifterna för individen under ungdomstiden är att frigöra sig och att 

inte längre vara i samma behov av stöd från föräldrarna och att utveckla autonomi. 

Ungdomsåren handlar i stor utsträckning om att söka sig mot nya personer att anknyta sig till 

(attachment). Hur individens utveckling kommer att se ut kan bero på den anknytningsstil 

som råder inom familjen och hur relationerna inom densamma ser ut (Allen & Land, 1999). 

Anknytningsstilen (attachement system) spelar en viktig roll då individen ska möta världen 

utanför de närmaste personerna. Från att ha varit beroende av föräldrarnas närhet och stöd ska 

nu individen bli sin egen och på egen hand utveckla nya relationer, det vill säga anknyta till 

andra, autonoma personer. Allen och Land (1999) talar om att ungdomstiden inte bara är en 

tid när man går från en anknytningsstil till en annan. Det som sker är också en djup 

transformation i framför allt känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga system, något 

som i praktiken innebär att tonåringen från att ha varit mottagare av omhändertagande från 

föräldrarnas utvecklas till en potentiell omhändertagare. Det som händer i förhållandet mellan 

förälder och barn är primärt att barnet blir mindre beroende av sina föräldrar på flera olika 

sätt, inte att förhållandet på det hela taget skulle försämras eller bli mindre viktigt för de 

inblandade. Deras forskning har visat att barnets utvecklande av autonomi bäst sker i föräldra- 

barnförhållanden som kännetecknas av närhet och trygghet.   

I den ena stunden är man ett barn, i nästa behandlas man som vuxen. Tolkningen av 

olika normuppsättningar, av sin roll och av sin status kan innebära problem för tonåringen. 

Ungdomstiden kan i mycket beskrivas som att tonåringen befinner sig i en ”oklar situation”, 
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att jämföras med det lilla barnet respektive den vuxne som har en relativt klar uppfattning om 

sin grupptillhörighet. Det emotionella och sociala beroendet till föräldrarna kallas inom 

forskningen för satellitisering (Evenshaug & Hallen, 2001). Med detta menas att barnet 

kretsar runt föräldrarna. Satellitförhållandet är viktigt för barnets känsla av trygghet. Med åren 

minskar barnets beroende och man börjar istället dra sig bort från föräldrarna. En de-

satellitiseringsprocess har inletts. Barnet eller ungdomen kan uppleva det som att han eller 

hon inte har någon fast punkt i tillvaron utan man söker sig istället mot nya sociala former. 

För att hitta en egen jagidentitet blir det nu viktigt för tonåringen att pröva de gränser som 

föräldrarna har satt upp. Hos gruppen eller gänget får tonåringen sina behov av bekräftelse 

och tillhörighet tillgodosedda. Det sker en re-satellitisering kring kompisgruppen, som kan 

sägas övertar den roll av auktoritetsinstans som föräldrarna tidigare hade. Med hjälp av 

gruppen försöker tonåringen således hävda sig inför vuxenvärlden.  

Lundberg (2001) utvecklar vidare språkets betydelse för den psykologiska och sociala 

utvecklingen hos barn. Att föra ett samtal med en annan person innebär att parterna har 

upprättat en speciell psykologisk relation till varandra, i vilken det gäller att kunna leva sig in 

i den andres tankar, känslor och avsikter. På så sätt, menar författaren att den kommunikativa 

förmågan i förlängningen också kommer att påverka individens kognitiva utveckling. I takt 

med att individens sociala aktionsradie vidgas under ungdomstiden ökar kraven på 

kommunikationsförmåga. Tonåringen möter en mängd nya människor, i skolor, på 

arbetsplatser, i föreningsliv eller på resor. För att kunna etablera och fördjupa nya kontakter 

krävs ett visst självförtroende i den kommunikativa förmågan. Diskussioner eller konflikter 

exempelvis, kan i det vuxnas samhälle inte lösas med fysisk aggression utan här gäller istället 

att kunna argumentera verbalt för sin sak. I förlängningen, menar författaren att en dåligt 

utvecklad kommunikativ förmåga kan inverka på den unges självbild som social varelse. 

I skapandet av ett själv har forskare hittat tre större funktioner som kompisar och 

kompisgänget har. A) de ger möjlighet för ungdomen att utveckla sin sociala förmåga, antalet 

nära relationer till andra människor ökar och man får en känsla av tillhörighet. B) att umgås i 

ett kompisgäng innebär också en möjlighet för självet att få utvecklas och att man dessutom 

utvecklar sin integritet. C) erbjuder även möjligheter till återkoppling och inlärning av socialt 

beteende. Bland kamraterna ges möjlighet att ”upptäcka sig själv”, utveckla en social livsform 

och att finna sig till rätta i det vuxna samhället (Zarbatany, Hartmann & Rankin, 1990).  

Trots de- och re-satellitiseringen från föräldrarna mot kompisgänget förblir familjen 

ändå en viktig källa till trygghet för tonåringen (Coleman & Hendry, 1999; Evenshaug & 

Hallen, 2001). Både familjen och kompisgänget spelar således en viktig roll för att 
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ungdomstiden ska resultera i en lycklig utgång. Även om konflikter lätt uppstår mellan 

tonåringen och föräldrarna så föredrar den förre ändå att det finns klara regler och normer 

hemifrån. Föräldrar som ger efter för ungdomars vilja och önskemål, exempelvis tider för 

hemkomst eller som heller inte bryr sig om var tonåringen varit eller vilka han eller hon 

umgås med gör sitt barn en björntjänst. Konflikter är viktigt för att ungdomarna ska kunna 

hitta sig själva (Evenshaug & Hallen, 2001).   

 

Syfte 

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang om ett vidare barnperspektiv inom 

utvecklingspsykologin är denna undersöknings syfte att utifrån antagandet om att tonåringen 

befinner sig i en de- och resatellitiseringsfas mäta relationen till föräldrar och kompisar, både 

vad gäller kvalitet och kvantitet. Detta görs utifrån tre större frågeställningar: a) Vilka 

samband finns mellan tonåringens relation till mamma och till pappa? b) Vilka samband finns 

i tonåringens anknytning till kompisar? c) Om det finns samband mellan tonåringens relation 

till föräldrar och till kompisar, hur ser dessa ut? De bakgrundsvariabler som kommer att tas 

upp är kön och boende (familjestruktur). 

 

 

Metod 

Urval 

Undersökningen genomfördes i en gymnasieskola på en mindre ort i Västra 

Götalandsregionen. Deltagare var elever från fyra olika gymnasieprogram i årskurs ett: 

teknikprogrammet, naturvetenskapliga programmet, individuella programmet och barn & 

fritidprogrammet. 76 personer svarade på enkäten, varav 43 pojkar och 33 flickor. De flesta 

av dessa var 16 år, några enstaka var 15, 17 eller 18 år. 51 av deltagarna bodde i intakt familj, 

resterande 25 bodde i icke-intakt familj. Tanken med att vända sig till en gymnasieskola vid 

den här typen av undersökning var att få ett så bra urval ur populationen som möjligt. Andelen 

16-åringar i Sverige som läste på gymnasium höstterminen 2003 uppgick till 92 % (SCB, 

Statistiska Centralbyrån, 2003).  Att valet blev ungdomar i 16-17-årsåldern beror på att de 

flesta av dessa individer troligen befinner sig i en re- och desatellitiseringsfas (Evenshaug & 

Hallen, 2001). 
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Tillvägagångssätt 

Telefonkontakt togs med skolans rektor som skickade vidare ärendet till studierektor. 

Studierektorn valde ut klasserna efter våra önskemål om minst 30 killar och 30 tjejer samt att 

klasserna var fördelade på olika linjer. Undersökningen genomfördes under lektionstid med 

lärare och undersökare närvarande. Efter en kort presentation av undersökarna blev eleverna 

informerade om enkätens syfte, innehåll och att medverkan var frivillig och konfidentiell.  

  

Mätinstrument 

En enkät som är baserad på Armsden och Greenberg’s IPPA (the Inventory of Parent 

and Peer Attachment) användes, vilket vid tidigare undersökningar visat sig vara ett 

tillförlitligt mätinstrument för ”anknytning” och med en hög intern reliabilitet. IPPA mäter tre 

dimensioner av anknytning (attachment). Dessa så kallade ”subskalor” är tillit (trust), 

kommunikation (communication) och känslomässig distans (alienation), känslomässig distans 

kommer i resultatdelen att beskrivas som närhet. IPPA mäter kvaliteten i relationen 

(attachment) som barnet upplever till en annan person. I enkäten frågas det efter hur 

relationen till kompisar, mamma samt pappa upplevs.  

Relation till kompisar (anknytning) mättes med 24 frågor, där Cronbach’s alfa gav ett 

värde på 0,93. Anknytningsskalan består av tre subskalor: (1) Tillit (8 frågor; exempel: ”Mina 

kompisar respekterar mina känslor, Mina kompisar bryr sig om mina åsikter när vi 

diskuterar”); (2) Känslomässig närhet (7 frågor; exempel: ”Mina kompisar ger mig 

uppmärksamhet, Mina kompisar förstår mig”); (3) Kommunikation (9 frågor; exempel: ”Jag 

berättar för mina kompisar om mina problem och bekymmer, Mina kompisar är lätta att prata 

med”). Cronbach’s alfa gav en reliabilitet på 0,84, 0,75 och 0,89. Fråga 9 har valts bort 

eftersom denna sänkte undersökningens reliabilitet.  

Enkäten tog också upp var någonstans man oftast träffade sina kompisar. Av sju 

påståenden, exempelvis ”hemma hos mig”, ”hemma hos någon annan” eller ”i idrottshall” 

fick deltagaren välja ut de två platser man oftast träffades på. Vald plats kodades in som 1, ej 

vald plats som 0. 

Relation till mamma. Anknytningsskalan bestod av 24 frågor som fick ett alfavärde på 

0,92. Subskalorna (1) Tillit (7 frågor; exempel: ”Min mamma litar oftast på mitt omdöme, 

Min mamma bryr sig om mina åsikter när vi diskuterar”); (2) Känslomässig närhet (9 frågor; 

exempel: ”Min mamma förväntar sig allt för mycket av mig, Jag blir lätt upprörd i min 

mammas närhet”); (3) Kommunikation (8 frågor; exempel: ”Min mamma märker när jag är 
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upprörd över något, Min mamma hjälper mig att förstå mig själv bättre”) fick ett alfa-värde på 

0,8, 0,8 och 0,88 (Cronbach’s). Fråga 3 har valts bort då det visade sig att denna sänkte 

reliabiliteten.  

Mängden/hur ofta man samtalade med respektive förälder mättes med sex olika 

påståenden, där deltagaren fick fylla i på en skala (0-4) hur ofta man samtalade med föräldern 

på respektive plats, exempelvis ”vid köksbordet”, ”i bilen” eller ”framför TV:n”. Summan av 

dessa sex påståenden sträckte sig mellan 0 och 24, där ett högt värde innebar en hög 

mängd/att man ofta samtalar med föräldern.  

Relation till pappa. Här användes samma 25 (här användes fråga 3) frågor som för 

mamma för att mäta anknytningen och Cronbach’s alfa gav en reliabilitet på 0,92. Subskalan: 

(1) Tillit, (2) Känslomässig närhet, (3) Kommunikation. Cronbach’s alfa gav här värdena 

0,79, 0,83 och 0,87.     

Till varje fråga eller påstående ges fem alternativ rangordnade från 1-5, deltagaren 

ringar in den siffra som han eller hon tycker bäst stämmer överens med hur man upplever det: 

1=stämmer inte alls, 2= stämmer dåligt, 3=tveksam/varken eller, 4=stämmer ganska bra, 

5=stämmer bra. Deltagaren fyller i ett alternativ för varje fråga.  

För att komplettera den kvalitativa IPPA-delen så har även en kvantitetsdel lagts till, 

som mäter hur mycket eller hur ofta man umgås eller pratar med kompisar och föräldrar på 

sin fritid. Denna del fångar också upp var någonstans samtal och umgänge äger rum men 

också föräldrars kunskap om var tonåringen befinner sig och med vilka han eller hon umgås 

med. Enkäten inleds med bakgrundsfrågor så som kön, gymnasieprogram och 

familjekonstruktion. Enkäten avslutades med en öppen fråga om övriga upplysningar och 

synpunkter på enkäten och dess innehåll. 

    

Bearbetning och analys 

Enkätsvaren kodades in och bearbetades med hjälp av SPSS windows 13.0.  

De fem variablerna (samtalar, anknytning, tillit, närhet och kommunikation) som jämförs är 

skalor som är sammanräknade utifrån enkätfrågorna. Variabeln ”samtalar” står för 

kvantitet/hur ofta individen samtalar med föräldern. ”Tillit” (8 frågor), ”närhet” (9), 

”kommunikation” (8), utgör var och en subskalorna till den variabeln som kallas 

”anknytning” (25). Varje fråga värderades från 1 till 5 där ett högt värde innebär att individen 

har skattat dessa faktorer högt. Samtliga test har ett signifikansvärde på < 0.05. Resultatet 
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redovisas utifrån frågeställningar, där sambandsanalys har gjorts med hjälp av Pearson’s 

Correlation, för mätning av skillnader i medelvärdet har T-test för oberoende grupper använts. 

 

 

Resultat 
 

Ungdomars relationer till mamma och pappa. 

Resultaten (se tabell 1) visar att de ungdomar som pratar mycket med mamma också 

känner stark anknytning, tillit, närhet och har en god kommunikation med mamman.  

De ungdomar som uppger att de ofta pratar med sin pappa visar också hög 

anknytning, tillit, närhet och upplever sig ha en god kommunikation med honom. 

Vid jämförelse mellan mamma och pappa visar resultaten att de ungdomar som ofta 

samtalar med sin mamma och känner stark anknytning till henne även rapporterar en hög 

anknytning, närhet och har en god kommunikation till pappa.  

T-test visar att flickors anknytning till mamman är större än pojkars (flickor M=4,47, 

pojkar M=4,1, t (65)=-2,84, p< .05). Tilliten till mamman är större hos flickor än hos pojkar ( 

flickor M=4,72, pojkar M=4,47, t (70)=-2,22, p< .05). Flickor upplever sig ha en bättre 

kommunikation med mamma än vad pojkar uppger (flickor M=4,46, pojkar M= 3,92, t (69)=-

3,49, p< .05). Även i kommunikationen med pappan uppvisar flickor högre siffror än vad 

pojkar gör (flickor M= 3,91, pojkar M=3,48, t(67)=-2,15, p< .05). De tendenser till 

könsskillnader, dock ej signifikanta, som resultaten visar på är dels att flickor lägger ner mer 

tid på att prata med mamma än vad pojkar gör (flickor M=13,09, pojkar M=10,77, t(73)=-

1,81, p= .075) och att flickor upplever sig stå närmare mamman än vad pojkar uppger att de 

gör (flickor M=4,26, pojkar M=4,  t(72)=-1,68, p= .097). 
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Tabell 1: Signifikanta korrelationssamband i ungdomarnas relationer till mamma och pappa. ”Samtalar” = 

kvantitet. ”Anknytning” = kvalitet. ”Tillit”, ”Närhet” och ”kommunikation” = subskalor kvalitet. 

 Mamma Pappa 
Mamma Samtal Anknyt Tillit Närhet Kommu Samtal Anknyt Tillit Närhet Kommu 
Samtalar  0,41** 0,41*** 0,39** 0,32** 0,57***   0,25* 
Anknytning   0,89*** 0,91*** 0,90*** 0,25* 0,42**  0,48*** 0,37** 
Tillit    0,73*** 0,77*** 0,33**  0,33** 0,28* 
Närhet    0,68*** 0,25* 0,46***  0,57*** 0,33** 
Kommunikation     0,40**  0,38** 0,45*** 
Pappa     
Samtalar     0,53*** 0,46*** 0,34** 0,53*** 
Anknytning       0,81*** 0,83*** 0,87*** 
Tillit       0,49*** 0,61*** 
Närhet         0,56*** 
Kommunikation          

*                Samband signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 
**              Samband signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 
***            Samband signifikant på 0,001 nivån (2-tailed). 

 

Ungdomars relation till kompisar. 

Har man en bra anknytning (se tabell 2) till sina kompisar så känner man också tillit, 

närhet och har en god kommunikation med dem. Ju bättre anknytning till kompisar, desto mer 

umgås man också på fritiden. 

T-test visar att flickor står närmare, knyter an till sina kompisar, mer än vad pojkar gör 

(flickor M=4,22, pojkar M=3,89, t(61)=-2,14, p< .05). Flickor upplever en bättre 

kommunikation med kompisar än vad pojkar gör (flickor M=4,28, pojkar M=3,61, t (69)=-

3,97, p< .05). Pojkar däremot uppger att de umgås fler dagar i veckan med sina kompisar än 

vad flickor gör (pojkar M= 3,93, flickor M=3,03, t (73)=2,61, p< .05). På frågan var man 

träffar sina kompisar uppger tjejer i högre utsträckning att man umgås ”hemma hos mig” 

(flickor M=0,76, pojkar M=0,42, t (74)=3,10, p< .05) medan killar uppvisar en tendens, som 

inte är signifikant, att oftare träffas i en ”idrottshall” (pojkar M=0,44, flickor M=0,24,  

t (73)=1,85, p= .068).  

 
        Tabell 2: Signifikanta korrelationssamband mellan kompis- och fritidsvariabler. 

 Kompisar  

 Anknytning Tillit Närhet Kommun. Umgås kvant. 
Anknytning  0,90*** 0,90*** 0,95*** 0,31* 
Tillit   0,72*** 0,78*** 0,25* 
Närhet    0,77*** 0,24* 
Kommunikation      
Umgås kvantitet      

          *                   Samband signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 
          **                 Samband signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 
          ***               Samband signifikant på 0,001 nivån (2-tailed). 
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Samband/skillnader i föräldra- och kompisrelationer. 

Resultaten (se tabell 3) visar att de ungdomar som har en stark anknytning, tillit, 

närhet och bra kommunikation till mamman har också en stark anknytning, tillit, närhet och 

en god kommunikation med kompisar. Vidare, de ungdomar som uppger att de har en bra 

närhet till pappan uppger också att anknytningen och närheten till kompisar är bra. 

Ett ytterligare positivt samband är det som visar sig mellan relationen till föräldrarna 

och föräldrars kunskap om var barnet befinner sig på fritiden och vilka det umgås med. De 

ungdomar som upplever en bra relation till mamman rapporterar också att mamman har en 

hög kunskap om var tonåringen befinner sig och med vem (r(66)=0,47, p< .001). På samma 

sätt visar det sig att de som rapporterar en bra relation till pappan också menar att denne har 

en hög kunskap om var och med vilka tonåringen befinner sig (r(65)=0,57, p< .001). 

Vid en närmare titt på informanternas familjeförhållanden visar det sig att det inte 

finns några skillnader i hur mycket man anknyter till mamma och pappa beroende på om man 

bor i en intakt familj eller inte. Däremot finns det en skillnad i kompisrelationer med avseende 

på familjeförhållande. De ungdomar som inte bor i en intakt familj rapporterar en högre 

anknytning till kompisar (ej intakt familj M=4,34, intakt familj M=3,88, t(61)=2,87, p< .05).  

En tendens, men ej signifikant, är att de ungdomar som uppger att man umgås med 

kompisar ”hemma hos sig” har en bättre anknytning till mamman än de ungdomar som inte tar 

hem kompisar (hemma hos sig M=4,37, inte hemma hos sig M=4,11, t(67)=-1,86, p= .067). 

     
Tabell 3: Sambandskorrelation mellan ungdomars relation till föräldrar och kompisar.  

 Kompisar 
 Anknyt Tillit Närhet Kommu 

Mamma     
Anknytning 0,46*** 0,30* 0,40** 0,47*** 
Tillit 0,41** 0,29* 0,29* 0,39** 
Närhet 0,46*** 0,26* 0,51*** 0,40** 
Kommunikation 0,37** 0,26*  0,47*** 
Pappa     
Anknytning     
Tillit     
Närhet 0,35**  0,42**  
Kommunikation     

                              *                   Samband signifikant på 0,05 nivån (2-tailed). 
                              **                 Samband signifikant på 0,01 nivån (2-tailed). 
                              ***               Samband signifikant på 0,001 nivån (2-tailed). 
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Diskussion 
 

Undersökningens syfte var att ur ett ungdomsperspektiv se om det finns några 

samband eller skillnader i ungdomars relationer till föräldrar och kompisar.  

Den första frågeställningen löd: Samband mellan relationen till mamma och pappa. 

Det framgår tydligt att de flesta informanterna har en mycket bra relation till sina föräldrar 

och att de har en stark anknytning.  

I undersökningen framgår det att föräldrarna har en viktig roll i ungdomarnas liv. Det 

finns ett klart samband mellan relationen till mamma och pappa. Om man upplever att man 

har en bra relation med mamma så har man oftast också det med pappa. Och tvärtom gäller 

också att en sämre relation till mamman också innebär en sämre relation till pappan. Detta 

samband skulle kunna bero på det klimat som råder i hemmet och den anknytningsstil som 

används, det vill säga hur man relaterar till varandra och hur man kommunicerar inom 

familjen. Möjligt är att föräldrarna använder sig av samma uppfostringsstil, vilken båda håller 

fast vid och på så sätt bildar en enhet mot barnet, varför barnet också upplever sin relation till 

respektive förälder som ganska likvärdig. I resultatet visades det ingen skillnad bland 

ungdomar i deras relationer till föräldrarna beroende om de bodde i en intakt familj eller inte, 

vilket stödjer Sokol-Katz och Dunhams (1997) teori om att det viktigaste är kvalitén i 

familjeförhållandet än själva strukturen.  

Båda könen uppger att de har en närmare relation till mamman än till pappan. 

Intressant är den tydliga skillnaden i flickor och pojkars relationer till sina föräldrar. Flickorna 

upplever sig stå närmare båda sina föräldrar än vad pojkarna upplever sig göra. De tydligaste 

skillnaderna visar sig dock i flickornas tillit och i kommunikationen med mamman. Visst, det 

sägs ofta att kvinnor är den mer sociala av de två könen och har ett annat behov av nära 

kontakter än vad män har. Men varför är det då så? Forskning har visat att kvinnor generellt 

har en bättre kommunikativ förmåga än män. Redan vid ett till fem års ålder visar sig flickor 

vara språkligt skickligare än pojkar, bland annat i vokabulär, meningsbyggnad och 

språkförståelse. Det finns också bevis för att flickor behåller sin språkliga överlägsenhet 

genom hela grundskolan (Halpfern, 1992). Enligt Lundberg (2001) ligger god kommunikativ 

förmåga bakom utvecklandet av förståelse för andra människor och empatisk förmåga. Våra 

resultat skulle kunna stödja Lundbergs (2001) teori om att kvinnor genom sitt sätt att 

kommunicera utvecklar ett annan slags psykologisk relation till andra än vad män gör och att 

man därför anknyter starkare till andra. 
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 I tolkningen av frågeställning nummer två (samband i tonåringens kompisrelationer) 

ser vi att kompisar kommer på tredje plats just efter pappan. Att man anknyter mer till 

föräldrar kan bero på att det i enkäten frågas efter hur man anknyter till kompisar i allmänhet. 

Möjligt är att ett annorlunda resultat visat sig om kompisrelationen enbart gällde informantens 

”bästa kompis”. Kompisar är en viktig del i ungdomens liv. Har man en bra anknytning till 

mamman har man även bra anknytning till kompisar. Den könsskillnad som visar sig är den 

att flickorna oftare uppger att man umgås ”hemma hos sig” och att killarna oftare umgås i 

”idrottshall”. Orsakerna till denna skillnad kan naturligtvis vara flera. Allen & Land (1999) 

pratar om att tonåringar genomgår en djup transformation i känslomässiga, kognitiva och 

beteendemässiga system. Att skillnader av detta slag framkommer kanske kan bero på att 

transformation ter sig olika för pojkar och flickor. Kanske är det så att pojkar är mera aktiva i 

sin frigörelse från föräldrarna och har större behov av att söka sig ut ifrån hemmet, samtidigt 

som flickor är mer lugna och därför vill och också förväntas umgås med kompisar hemma. 

Kanske spelar kulturen in här. 

Fråga tre: Samband mellan tonåringens relation till kompisar och till föräldrarna. 

Resultatet visar att en bra föräldra-barnrelation också medför en bra relation till kompisar. 

Orsaken till ett sådant samband kan ligga i att det finns en bra tillit mellan föräldrarna och att 

barnet uppfostras i en trygg och säker miljö. Enligt Stattin & Kerr (2000) krävs en bra 

kommunikation för att uppnå en bra tillit. Detta skulle i så fall också kunna stödja det som 

Allen & Land (1999) skriver om att barns utvecklande av autonomi bäst sker i familjemiljöer 

som kännetecknas av närhet och trygghet.    

I undersökningen framkom det att ungdomarnas relation till föräldrarna har ett 

samband med vad ungdomarna tror att föräldrarna har för kunskap om var och med vem 

barnet befinner sig. Detta skulle kunna kopplas till monitoring (Stattin & Kerr, 2000). En bra 

monitoring kännetecknas av en god kommunikation som i sin tur leder till tillit mellan 

föräldrar och barn, vilket ungdomarna tar med sig i sina relationer med kompisar.  

Något som är intressant att ta upp är också den skillnad i kompisanknytning som finns 

mellan de ungdomar som bor i en intakt familj och de som inte gör det. Ungdomar till 

ensamstående föräldrar visar en högre anknytning till kompisar. Vad kan detta bero på? De 

ensamstående kanske inte kan ge tonåringen den kvalitetstid som krävs på grund av jobb och 

hushållssysslor. Kanske får tonåringen i högre utsträckning klara sig själv vilket innebär att 

kompisar och anknytningen till kompisar blir viktigare för dem än för de ungdomar som lever 

med båda föräldrarna.  
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Att göra undersökningar ute i verkligheten medför alltid en risk för faktorer som 

forskaren inte har kontroll över. Forskningen om föräldra- barnrelationer beskrivs som svåra 

beroende på de metodologiska problem som kan uppstå. Mäter vi verkligen det vi vill mäta? 

Vilka andra faktorer kan tänkas spela in? Vi måste vara medvetna om att ett barn utvecklas 

samtidigt inom en mängd områden och påverkas av en mängd faktorer (Stattin, 1995).  

Vid empiriska undersökningar söker forskaren vidga sina resultat till en större 

population, det vill säga man försöker utifrån sina resultat uttala sig i mer generella termer. 

Huruvida resultaten kan tänkas gälla för hela populationen är en viktig fråga att ställa sig. Då 

denna undersökning genomfördes på en gymnasieskola måste det tas i beaktande att hela 

populationen inte är representerad eftersom alla 16-åringar inte läser på gymnasium. Vidare är 

mätinstrumentet från början utvecklat i USA för amerikanska förhållanden, vilket kanske inte 

alltid stämmer överens med svenska förhållanden, på grund av olikheterna i kulturen vilket 

bör tas i beaktande. Begränsningen av tid och resurser gör också att den deltagande gruppen 

blir relativt liten och homogen. Det faktum att enkäten bara delades ut på en skola gör att det 

rådande klimatet, jargongen på skolan kan ha stor inverkan på hur man upplever framför allt 

relationer till kompisar. Elever från endast fyra olika linjer deltog, vilket skulle kunna ge 

någon form av överrepresentation av någon socioekonomisk grupp. Det bör tilläggas att 

undersökningen också genomfördes i ett mindre samhälle. Utifrån ovanstående bör vi därför 

också vara försiktiga med uttryck i mer generaliserande termer. Undersökningen begränsas 

också av att data samlades in enbart från ett perspektiv, ungdomarnas. Den begränsade tiden 

och resurserna innebär också att den undersökta gruppen är både liten och homogen. Ett 

utvecklande av just denna typ av undersökning skulle därför kunna ta upp variabler som 

etnisk bakgrund eller socioekonomisk status. Att göra en longitudinell studie skulle bättre 

kunna kartlägga själva re- och desatellitiseringsprocessen och vilka eventuella individuella 

skillnader som förekommer och vad dessa i så fall beror på. Framtida forskning bör också 

fokusera mer på det positiva i föräldra- barnrelationer och vilka faktorer som ligger bakom en 

bra kommunikation. Alltså vilka beteende hos kanske framför allt föräldrarna som öppnar upp 

för en tvåvägskommunikation där barnet vågar att prata om både sitt mentala liv och om livet 

utanför hemmet. 

Trots en förmodad pågående de- och resatellitisering, trots vilda ”fajter”, diskussioner, 

prövande av gränser eller meningsskiljaktigheter mellan tonåringen och föräldrarna så är 

föräldrarna trots allt de enda föräldrar man har och så gott som alltid de personer som står 

närmast när allt kommer omkring. Föräldrarna HAR en viktig roll i ungdomarnas liv och 

påverkar mer än vad de själva kanske vet. Detta är ett intressant och viktigt ämne som har 
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många infallsvinklar. Vi ser i vår undersökning att en fungerande kommunikation är mycket 

viktig i en föräldra- barnrelation för att ge barnet en trygg och stabil grund att stå på i sitt 

utforskande av omvärlden. 
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Bilaga 1. 

 
 

”RIV GÄRNA AV DENNA SIDA OCH TA MED HEM” 
 
 
 
 

Enkätstudie om ungdomars kompis- och föräldrarelationer  
 
 

 
Vi är två studenter från HTU i Vänersborg som skriver vår uppsats i psykologi. 
Du kan hjälpa oss genom att fylla i den här enkäten. Enkäten innehåller frågor 

om boende, föräldrar, kompisar m.m. Du som fyller i enkäten gör det enskilt. Du 
väljer vilken fråga du vill svara på och om du vill avbryta. Det är bra för 

undersökningen att du svarar på så många frågor som möjligt.  
Medverkan är anonym, ingen som tar del av resultatet kommer att kunna spåra 

den som fyllt i enkäten. 
Uppsatsen med enkätresultatet kommer att finnas på www.bibliotek.htu.se från 

februari -06. 
 

Tack för att du tar dig tid. 
 
 
 
 
 

Om du har frågor angående enkäten får du gärna kontakta någon av oss. 
 

Med vänlig hälsning: 
Lena Johansson 

Mail: lena.johansson.3@student.htu.se  
& 

Robert Johansson  
Mail: robert.johansson.4@student.htu.se 

 
 



 

 

FÖRST NÅGRA FRÅGOR OM DIG, DIN FAMILJ OCH DITT BOENDE. 
När vi ställer frågor om dina föräldrar menar vi de som du själv betraktar som dina föräldrar oavsett 
om de är dina biologiska föräldrar eller inte. Sätt kryss i den rutan som passar bäst. Om du inte kan 
svara på vissa frågor i enkäten så hoppar du bara över dem. Det är viktigt för undersökningen att du 
ändå svarar på så många frågor du kan. 

Vilket år är du född? (skriv i rutorna)   19□□  
Är du kille eller tjej?           □ kille           □ tjej 
 
Läser på vilket gymnasieprogram? skriv här:_________________________________________ 
 
Vem bor du tillsammans med?         
□ bor med båda mina föräldrar 
 
Kryssa i här om dina föräldrar inte bor ihop: 
□ bor mest hos mamma          □ bor mest hos pappa          □ bor lika mycket tid hos båda föräldrarna 
 
□ bor enbart med mamma      □ bor enbart med pappa       □ annat boende. Vad?___________________________ 
 
Hur många syskon har du? Skriv här:___________________________________________ 
 
 
 
 
HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DINA KOMPISAR.  
Ta ställning till varje fråga och sätt en ring kring det alternativ som DU tycker passar bäst. Kom ihåg: du 
får bara sätta EN ring i varje rad! 
 
Hur många kompisar anser du dig ha? 
 
 0 1-2 3-5 6-10 10-20 mer än 20, nämligen:_____________ 
 
 
Anser du dig ha tillräckligt med kompisar? 
 
 Stämmer bra                 stämmer delvis                 tveksam                 stämmer dåligt                 stämmer inte alls 
 
 
Uppskatta på ett ungefär hur många dagar i veckan som du umgås med kompisar på din fritid. 
 
 1 2 3 4 5 6 7 
 
  
När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara? (kryssa högst två alternativ) 
 
□ hemma hos mig          □ hemma hos någon annan          □ fritidsgård eller liknande          □ utomhus           
 
□ idrottshall eller annat ställe i samband med idrott            □ föreningslokal 
 
□ annan plats, nämligen:__________________________________________________________________________________  

 



 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA PÅSTÅENDEN OM DIG OCH DINA KOMPISAR. Ta ställning till varje 
påstående och sätt en ring kring det alternativ (1, 2, 3, 4 eller 5) som DU tycker passar bäst. Kom ihåg: 
du får bara sätta EN ring i varje rad! 

KOMPISAR Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Tveksam / 
Varken 

eller 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
bra 

Jag vill gärna höra mina kompisars åsikter om saker 
som jag bekymrar mig om. 

1 2 3 4 5 

Mina kompisar märker när jag är upprörd över något. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar bryr sig om mina åsikter när vi 
diskuterar. 

1 2 3 4 5 

Jag skäms och känner mig dum när jag diskuterar 
problem med mina kompisar. 

1 2 3 4 5 

Jag önskar jag hade andra kompisar.          1 2 3 4 5 

Mina kompisar förstår mig. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar hjälper mig att prata om mina 
svårigheter. 

1 2 3 4 5 

Mina kompisar accepterar mig som jag är. 1 2 3 4 5 

Jag vill vara tillsammans med mina kompisar oftare. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar förstår inte vad jag går igenom just nu. 1 2 3 4 5 

Det är ingen idé för mig att visa mina känslor för mina 
kompisar. 

1 2 3 4 5 

Mina kompisar litar oftast på mitt omdöme. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar är bra kompisar. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar är lätta att prata med. 1 2 3 4 5 

När jag är arg för något försöker mina kompisar vara 
förstående. 

1 2 3 4 5 

Mina kompisar hjälper mig att förstå mig själv bättre. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar ger mig uppmärksamhet. 1 2 3 4 5 

Jag är arg på mina kompisar. 1 2 3 4 5 

Jag kan räkna med mina kompisars stöd när det är 
något som tynger mig. 

1 2 3 4 5 

Jag litar på mina kompisar. 1 2 3 4 5 

Mina kompisar respekterar mina känslor. 1 2 3 4 5 

Jag blir upprörd oftare än mina kompisar vet om. 1 2 3 4 5 

Det verkar som att mina kompisar blir irriterade på 
mig utan anledning. 

1 2 3 4 5 

Jag berättar för mina kompisar om mina problem och 
bekymmer. 

1 2 3 4 5 

Om mina kompisar vet om något bekymrar mig, så  
frågar dem mig om det. 

1 2 3 4 5 



 

 

HÄR FÖLJER NÅGRA FRÅGOR OM DIG OCH DINA FÖRÄLDRAR.  
Ringa in det alternativ som du tycker passar bäst. (Om dina föräldrar inte bor ihop, gäller frågorna den veckan eller 
den tiden du bor hos respektive förälder) 
 
Mina föräldrar vet var jag är på min fritid? ( en ring för mamma, en ring för pappa) 
 
Mamma:        Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls 
 
Pappa:            Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls 
 
 
Mina föräldrar vet vilka jag umgås med på min fritid? 
 
Mamma:       Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls 
 
Pappa:           Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls  
 
 
Önskar du att dina föräldrar lade ner mer tid på att PRATA med dig? 
 
Mamma:       Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls 
 
Pappa:           Stämmer bra            stämmer delvis                 tveksam            stämmer dåligt            stämmer inte alls  
 
 
Uppskatta hur ofta du samtalar med din MAMMA på respektive plats: (ETT kryss på varje rad) 
 

 
      Aldrig   1 gång per  

     vecka 
 Några gånger i
    Veckan 1 gång per dag Flera gånger  

Varje dag 
vid köksbordet           □         □          □           □         □ 

framför TV:n           □         □          □           □         □ 

i bilen           □         □          □           □         □ 

via mobil / sms           □         □          □           □         □ 

i hallen/ytterdörren  

(när jag är på väg ut) 
          □         □          □           □         □ 

i mitt rum           □         □          □           □         □ 

 
 
 
Uppskatta hur ofta du samtalar med din PAPPA på respektive plats: (ETT kryss på varje rad) 
 

 
      Aldrig   1 gång per  

     vecka 
 Några gånger i
    Veckan 1 gång per dag Flera gånger  

Varje dag 
vid köksbordet           □         □          □           □         □ 

framför TV:n           □         □          □           □         □ 

i bilen           □         □          □           □         □ 

via mobil / sms           □         □          □           □         □ 

i hallen/ytterdörren 

(när jag är på väg ut) 
          □         □          □           □         □ 

i mitt rum           □         □          □           □         □ 



 

 

Här följer några påståenden om dig och din mamma. Ta ställning till varje påstående och ringa in det 
alternativ som du tycker passar bäst. Du får bara ringa in ETT alternativ i varje rad. 

MAMMA Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Tveksam 
/ Varken 

eller 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
bra 

Min mamma respekterar mina känslor. 1 2 3 4 5 

Min mamma är en bra mamma. 1 2 3 4 5 

Jag önskar jag hade en annan mamma. 1 2 3 4 5 

Min mamma accepterar mig som jag är. 1 2 3 4 5 

Jag vill gärna höra min mammas åsikt om saker som 
jag bekymrar mig för. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Det är ingen idé för mig att visa mina känslor för min 
mamma. 

1 2 3 4 5 

Min mamma märker när jag är upprörd över något. 1 2 3 4 5 

Jag skäms och känner mig dum när jag diskuterar 
problem med min mamma. 

1 2 3 4 5 

Min mamma förväntar sig allt för mycket av mig. 1 2 3 4 5 

Jag blir lätt upprörd i min mammas närhet. 1 2 3 4 5 

Jag blir upprörd oftare än vad min mamma vet om. 1 2 3 4 5 

Min mamma bryr sig om min åsikt när vi diskuterar. 1 2 3 4 5 

Min mamma litar oftast på mitt omdöme. 1 2 3 4 5 

Min mamma har nog med sina egna problem, därför 
bekymrar jag henne inte med mina. 

1 2 3 4 5 

Min mamma hjälper mig att förstå mig själv bättre. 1 2 3 4 5 

Jag berättar för min mamma om mina problem och 
bekymmer. 

1 2 3 4 5 

Jag är arg på min mamma. 1 2 3 4 5 

Jag får inte mycket uppmärksamhet från min 
mamma. 

1 2 3 4 5 

Min mamma hjälper mig att prata om mina 
svårigheter. 

1 2 3 4 5 

Min mamma förstår mig. 1 2 3 4 5 

När jag är arg för något försöker min mamma vara 
förstående. 

1 2 3 4 5 

Jag litar på min mamma. 1 2 3 4 5 

Min mamma förstår inte vad jag går igenom just nu. 1 2 3 4 5 

Jag kan räkna med min mammas stöd när det är 
något som tynger mig. 1 2 3 4 5 

Om min mamma vet om något bekymrar mig, så 
frågar hon mig om det. 

1 2 3 4 5 



 

 

Här följer några påståenden om dig och din pappa. Ta ställning till varje påstående och ringa in det 
alternativ som du tycker passar bäst. Du får bara ringa in ETT alternativ i varje rad. 

PAPPA Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Tveksam 
/ Varken 

eller 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
bra 

Min pappa respekterar mina känslor. 1 2 3 4 5 

Min pappa är en bra pappa. 1 2 3 4 5 

Jag önskar jag hade en annan pappa. 1 2 3 4 5 

Min pappa accepterar mig som jag är. 1 2 3 4 5 

Jag vill gärna höra min pappas åsikt om saker som 
jag bekymrar mig för. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Det är ingen idé för mig att visa mina känslor för min 
pappa. 

1 2 3 4 5 

Min pappa märker när jag är upprörd över något. 1 2 3 4 5 

Jag skäms och känner mig dum när jag diskuterar 
problem med min pappa. 

1 2 3 4 5 

Min pappa förväntar sig allt för mycket av mig. 1 2 3 4 5 

Jag blir lätt upprörd i min pappa närhet. 1 2 3 4 5 

Jag blir upprörd oftare än vad min pappa vet om. 1 2 3 4 5 

Min pappa bryr sig om min åsikt när vi diskuterar. 1 2 3 4 5 

Min pappa litar oftast på mitt omdöme. 1 2 3 4 5 

Min pappa har nog med sina egna problem, därför 
bekymrar jag henne inte med mina. 

1 2 3 4 5 

Min pappa hjälper mig att förstå mig själv bättre. 1 2 3 4 5 

Jag berättar för min pappa om mina problem och 
bekymmer. 

1 2 3 4 5 

Jag är arg på min pappa. 1 2 3 4 5 

Jag får inte mycket uppmärksamhet från min pappa. 1 2 3 4 5 

Min pappa hjälper mig att prata om mina 
svårigheter. 

1 2 3 4 5 

Min pappa förstår mig. 1 2 3 4 5 

När jag är arg för något försöker min pappa vara 
förstående. 

1 2 3 4 5 

Jag litar på min pappa. 1 2 3 4 5 

Min pappa förstår inte vad jag går igenom just nu. 1 2 3 4 5 

Jag kan räkna med min pappa stöd när det är något 
som tynger mig. 1 2 3 4 5 

Om min pappa vet om något bekymrar mig, så frågar 
han mig om det. 

1 2 3 4 5 

 



 

 

Nu har du svarat på alla frågor.  
Finns det, utöver de frågor du svarat på, något mer om din relation med dina föräldrar eller 
med kompisar som du tycker inte kom fram här i enkäten men som du vill säga något om. 
Skriv då fritt här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu var det klart! Tack så mycket för hjälpen. 
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