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Tiivistelmä-Referat-Abstract
I denna studie undersöktes huruvida anknytningsstil kan tillföra någonting nytt till förståelsen för vad som påverkar personers förväntningar vad
gäller romantiska förhållanden i framtiden. Det gjordes en undersökning för att fastställa om anknytningsstil påverkar optimismen/pessimismen
vad gäller den egna romantiska framtiden. Materialet samlades in med hjälp av frågeformulär under hösten 2005. Respondenterna bestod av
finskspråkiga universitetsstuderande (N=78). För fastställande av anknytningsstil har Kaisa Männikkös översättning av Kim Bartholomews
själrapporteringsformulär använts.
I teoridelen behandlades John Bowlbys anknytningsteori, anknytning hos vuxna, självrapportering som metod för fastställande av
anknytningsstil, samt tidigare undersökningar angående vuxnas romantiska anknytning. Bartholomews uppdelning i en trygg, en överdrivet
upptagen, en avfärdande, samt en räddhågad anknytningsstil har använts i denna pro gradu. Den undersökning som Katherine Carnelley och
Ronnie Janoff-Bulman på 1990-talet har utfört vid University of Massachusetts, angående optimism vad gäller romantiska relationer, har varit
central för detta arbete. Grundat på teoridelen formulerades hypoteserna, vilka testades med hjälp av t- test, varians- och regressionsanalys, samt
ett Chi-kvadrat test.
Resultatet från föreliggande undersökning stödde den första hypotesen om att personer som har en trygg anknytningsstil känner sig mera
optimistiska vad gäller förväntningar på sin romantiska framtid, än vad personer med en otrygg anknytningsstil känner sig. Den andra hypotesen
om att kvaliteten på respondenternas föräldrars förhållande, eller de egna erfarenheterna av romantiska relationer, påverkar denna optimism fick
inte stöd. I enlighet med den tredje hypotesen var antalet respondenter som hade en trygg anknytningsstil, och som värderade sin partner ha en
trygg anknytningsstil, större än antalet otryggt anknutna som värderade sin partner ha en trygg anknytningsstil, men resultatet var inte
signifikant.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
anknytningsteori
studenter
kiintymysteoria
yliopistot - opiskelijat

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

