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MELLANBARN OCH SJÄLVKÄNSLA 
 

Rickard Svensson 
 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka om mellanbarn har sämre självkänsla än de 
äldsta och yngsta barnen i en syskonskara. Utifrån tidigare studier av Jennie 
Kidwell på 1960-talet så visade det sig att mellanbarn hade sämre självkänsla. 
Studien gjordes genom att 93 testdeltagare svarade på Coopersmiths enkät 
som mäter självkänsla. Testdeltagarna var gymnasielever och 
vuxenstuderande vid ett högskolecentrum. Ålderskategorierna var från 
yngre än 18 år till äldre än 50 år, den större delen 18-24 år. Studien visade 
inte på att mellanbarn hade sämre självkänsla. En teori varför mellanbarn 
inte har sämre självkänsla idag kan vara att barn som växer upp idag 
tillbringar mer tid utanför hemmet än på 1960- och 1970-talet. Kampen om 
föräldrarnas uppmärksamhet har blivit mindre och resulterat i att 
mellanbarnen fått bättre självkänsla. Förhoppningsvis kan den här 
undersökningen hjälpa till att avliva den myt som finns på populistiska 
internetsajter om att mellanbarn har sämre självkänsla. 
 
Nyckelord: Mellanbarn, Självkänsla, Syskonplacering, Sulloway, 
Coopersmith. 

Abstract 

The purpose of the study was to examine if middleborn have lower self-
esteem compared with firstborn and lastborn. Earlier studies by Jennie 
Kidwell showed that middleborn had lower self-esteem. The study was done 
by a psychological test where the participants answered Coopersmiths test 
for self-esteem. The participants were upper secondary school pupils and 
adult students at a campus. The age of the participants was from younger 
than 18 to older than 50, most of the participants were between 18 and 24. 
The study didn´t show that middleborn had lower self-esteem. A theory that 
can explain why middleborn nowadays don´t have lower self-esteem is that 
the children that grow up today is spending more time outside the home 
than at the1960s and 1970s. The fight for the parent´s attention has 
decreased and has given that the middleborn have higher self-esteem. 
Hopefully this study can help to put an end to the myth that exist at many 
populistic internetsites that assert middleborn have lower self-esteem. 
 
Keywords: Middleborn, Self-esteem, Birth order, Sulloway, Coopersmith.
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De flesta människor har erfarenhet av att växa upp i en familj. En del växer upp som ensambarn andra 
växer upp tillsammans med syskon. Att uppväxtförhållandena påverkar personligheten är något som 
forskare och psykologer studerat sedan århundraden tillbaka (Ansbacher & Ansbacher, 1956). En gren av 
den här forskningen handlar om hur personligheten påverkas av hur familjebilden ser ut i form av antal 
syskon och placering i syskonskaran. En av pionjärerna inom det här området var Alfred Adler. Adler 
ingick i Wiens psykologiska sällskap där Sigmund Freud var president. Trots att de var medlemmar i 
samma grupp så delade inte Adler Freuds syn på sexualiteten och var en stark kritiker till Freuds teorier. 
Efterhand lämnade han och några andra den gruppen och startade The Society for Individual Psychology. 
Precis som Freud menade dock Adler att personligheten grundläggs de första levnadsåren. En 
omständighet under barndomen som påverkar personligheten är enligt Adler placeringen i syskonskaran 
(Boeree, 2006). 
 
En nutida forskare och psykolog som har skrivit mycket i det här ämnet och som använt sig av Alfred 
Adlers teorier är Frank J. Sulloway (Sulloway, 1996). Han utgår från naturens värld och menar att inom 
olika arter så påverkas beteendet av placeringen i syskonskaran genom att man tävlar om föräldrarnas 
uppmärksamhet och tid. Den här tävlan menar Sulloway (Sulloway, 2001) påverkar den personliga 
utvecklingen väldigt mycket. Han kopplar också samman detta med Darwins teori om att den bäst 
lämpade överlever och hävdar att en del i den här anpassningen handlar om att kämpa om föräldrarnas 
investering. Den här kampen är den största orsaken till syskonrivalitet. Utifrån ett Darwinistiskt tänkande 
är syskontävlan och konflikten mellan barn och föräldrar två sidor av samma mynt. Föräldrarna är lika 
mycket sammanlänkade med alla sina barn och vill därför investera lika mycket i sina barn. Syskonen 
däremot vill inte dela med sig av föräldrarnas investering utan söker få så mycket som möjligt själva var 
och en (Sulloway, 2001).  
 
Precis som nämnts tidigare så kämpar mänskliga syskon för att vinna sina föräldrars gunst. Sulloway 
hävdar att placeringen i syskonskaran är ett av de sätt som tävlingen mellan syskonen visar sig på 
(Sulloway, 2007). Placeringen i syskonskaran i sig påverkar inte personligheten utan istället så är 
placeringen i syskonskaran en orsak till att barn utvecklar olika strategier för att nå föräldrarnas gunst och 
uppmärksamhet. Man utvecklar olika strategier utifrån de förutsättningar man har i form av ålder, fysisk 
styrka och makt för att få del av föräldrarnas investeringar (Sulloway, 2007). Vidare menar Sulloway att 
det genom historien varit så inom olika kulturer att den äldsta i en syskonskara har prioriterats högre än 
övriga syskon (Sulloway, 2007). Utifrån ett evolutionistiskt perspektiv handlar det om att när det äldsta 
barnet kommit förbi de första åren i livet så är det större sannolikhet att den överlever så att den kan 
sprida familjens gener vidare. Ett annat exempel är kulturer där man praktiserat barnadödande för att 
barn varit handikappade så har aldrig den äldsta av två syskon dödats. I bondesamhällen har det varit 
vanligt att det äldsta barnet fått ta över familjens gård. Genom historien har man alltså sett att 
syskonplaceringen haft en stor betydelse inom olika kulturer (Sulloway, 2007).  
 
En intressant fråga i sammanhanget är varför syskon är så olika. En forskning som gjordes 1992 av 
Lohelin på tvillingar (både monozygota och dizygota) som inte växt upp tillsammans visade att 
personligheten påverkas till cirka 40 % av det genetiska arvet (Bouchard, 1994; Sulloway, 2007). Andra 
faktorer som påverkar är den omgivande miljön (som man inte delar med sina syskon) som står för 30 % 
och miljön inom familjen som står för 5 % (Bouchard, 1994; Sulloway, 2007). Sulloway menar att den 
miljö som kategoriseras som icke gemensam miljö till stor del består av livet inom familjen. Den relation 
som skapas mellan syskon och mellan barn och föräldrar upplevs väldigt olika av barn i samma familj 
eftersom man reagerar på olika sätt utifrån det genetiska arv man fått. De här teorierna kan till viss del 
förklara varför syskon är så olika. Att barn blir olika utifrån syskonplacering kan förklaras genom ett antal 
principer:  
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1) Föräldrarna investerar olika mycket i sina barn 
Föräldrars investering i sina barn kan förklaras utifrån en u-sväng. Första och sista barnet får mer av 
föräldrarnas investering och uppmärksamhet på grund av att de inte har någon eller några syskon att dela 
investeringen och uppmärksamheten med vilket alltid mellanbarn har. En annan fördel som sista barnet 
har är att föräldrarna och speciellt modern när den är på väg ur den reproduktiva åldern investerar extra 
mycket i det yngsta barnet eftersom det yngsta barnet representerar det sista barn som de fått. Sulloway 
redovisar forskning som visar att mellanbarn upplever 10 % mindre omsorg än äldsta barnen och yngsta 
barnen (Sulloway, 2007). En studie som gjordes av Salmon och Daly (1996) visade att 21 % av 
mellanbarnen vänder sig till föräldrarna när de behöver emotionellt stöd, detta kan jämföras med äldsta 
barnen och yngsta barnen där motsvarande siffror var 42 % respektive 44 % (Salmon, & Daly, 1998). 
2) Effekter av dominans av äldre syskon i syskonhierarkin 
Syskon inordnar sig i en hierarki i syskonskaran utifrån ålder, storlek och styrka. Äldre syskon har oftast 
ett övertag både i fysisk styrka och genom ett mer utvecklat språk. Därför förväntas de dominera över de 
yngre syskonen (Sulloway, 2007). 
3) Olika inriktningar hos syskon 
Barn i en syskonskara hittar olika områden som de intresserar sig för. Enligt Sulloway kan den här 
processen kopplas samman med Darwins teorier om skillnader inom arten. De här teorierna bygger på att 
ju mer olikheter och specialkompetenser som finns inom gruppen desto större möjligheter att överleva och 
reproducera sig. Placeringen i syskonskaran spelar därför en stor roll i den här processen då 
ålderskillnader mellan syskon påverkar vilka områden man är öppen och fastnar för. Sulloway menar att 
äldsta barnet här har en fördel då det som äldsta barnet har tagit rollen som den ansvarstagande och 
såsom surrogatförälder vilket uppmuntras av föräldrarna. De barn som kommer efter tvingas hitta nya 
områden att visa sig duktiga på (Sulloway, 2001). De här olikheterna hos syskonen visar sig i det sätt som 
barn är mot sina föräldrar då det påverkas av olika åldersstadier (Sulloway, 2007; Tammone, 1995). 
4) Deidentifikation 
Barn i en syskonskara har ett behov att särskilja sig från sina syskon och framförallt det syskon som är 
närmast i ålder. Rent konkret innebär det att barnet väljer att intressera sig för sådant som inte något av 
syskonen är inriktade på. En teori varför barn gör så här är att de försöker att hitta områden som är deras 
egna där de slippa tävla med sina syskon. Den här processen kan beskrivas som en sicksackprocess där de 
syskon som är närmast varandra i ålder försöker särskilja sig från varandra (McHale, 2000; Sulloway, 
2007). 
5) Stereotyper kopplade till placering i syskonskaran 
I studier har det visat sig att olika stereotyper kopplade till syskonplacering har påverkan på 
personligheten. Man har tydligt sätt att den allmänna uppfattningen utifrån syskonplacering när det gäller 
den intellektuella nivån korresponderar med de faktiska skillnader som finns mellan syskon som man 
funnit i studier i familjer (Herrara, Zajonc, Wieczorkowska & Cichomski, 2003; Sulloway, 2007). Dessa 
faktorer som påverkar personligheten utifrån placering i syskonskaran visar att det är miljömässig 
påverkan och inte de faktiska biologiska omständigheterna i syskonordningen som är avgörande. För att 
personligheten ska påverkas av ovanstående faktorer så bör inte åldern mellan syskonen vara mer än 2-4 
år (Sulloway, 2007). Om det är stor åldersskillnad mellan första och andra barnet så blir i praktiken andra 
barnet ett första barn eller ensamt barn eftersom dynamiken i syskonrelationen försvinner då de inte på 
samma sätt behöver kämpa om föräldrarnas uppmärksamhet (Sulloway, 2007).  
 
Teorin om syskonplaceringens påverkan på personligheten delas inte av alla forskare. En av de som mest 
förespråkar en motsatt uppfattning i frågan är Judith Harris (Harris, 2003). Hon anser likt andra forskare 
att det genetiska arvet påverkar personligheten mellan 40 och 50 %. Däremot vänder hon sig emot att 
hemmiljön står för så stor påverkan som Sulloway (Sulloway, 2007) menar. Enligt Harris så har 
hemmiljön en väldigt ringa betydelse på personligheten eftersom barn av idag tillbringar större delen av 
sin barndom med sin kompiskrets och det är den miljön som sätter prägel på personligheten. Hon tar stöd 
av en undersökning som gjordes 1987 av Plomins och Daniels (Plomins & Daniels, 1987) där man 
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undersökte om det fanns någon korrelation mellan psykologiska karaktärsdrag och en gemensam 
uppväxtmiljö hos adoptivsyskon. Resultatet i undersökningen visade närapå ingen korrelation alls vilket 
gör att artikelförfattarna drar slutsatsen att den avgörande skillnaden mellan syskon präglas i miljön 
utanför hemmet. Föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet som man som syskon tävlar om enligt 
Sulloway får barn bara del av upp till tre års ålder eftersom de sedan tillbringar den mesta tiden utanför 
familjen. Även om barn kämpar om uppmärksamheten med sina syskon eller agerar likt stora syskon gör 
och dominerar över de yngre syskonen så tar de inte med sig detta beteendemönster utanför hemmets 
väggar menar Harris (Harris, 2003). De darwinistiska tankarna som Sulloway (Sulloway, 2001) tar med i 
teorin om syskonplaceringens påverkan avfärdar Harris med att naturen i så fall anpassar människan till 
det liv människan ska leva större delen av sitt liv nämligen utanför familjen (Harris, 2003).  
 
En vedertagen uppfattning när man läser populistiska internetsajter som tar upp syskonplacering och 
personlighet är att mellanbarn har sämre självkänsla (Holt, 2010; Levin, 2010; Nimade.se, 2010). Den 
enda vetenskapliga studie som jag hittat som stödjer den här uppfattningen är Kidwells studie från slutet 
av 1960-talet (Kidwell, 1982) där deltagarna i studien bestod av mer än 2200 16-åriga pojkar. Resultatet i 
studien visade att mellanbarn hade signifikant sämre självkänsla än de som var äldsta barnet och yngsta 
barnet. Likaså visade studien att mellanbarn som hade två närliggande syskon med en genomsnittlig 
åldersskillnad på två år hade lägre självkänsla än de där ålderskillnaden var ett. Från två år och upp till 
fyra år ökade självkänslan i takt med att åldersskillnaden ökade. Antalet syskon påverkade också resultatet 
hos mellanbarnen då man kunde se en korrelation mellan minskad självkänsla och ökat antal syskon. 
Dock var det bara signifikant resultat när den genomsnittliga ålderskillnaden var två år. Ett annat resultat 
som framgick i studien var att det var en signifikant ökning av självkänslan hos mellanbarnen om de bara 
hade syskon av motsatt kön (Kidwell, 1982). En senare studie som gjorts om syskonplacering och 
personlighetsdrag (Guastello & Guastello, 2002) visade på ett annat resultat. I den här studien hade man 
använt sig av 531 högskolestuderande varav 149 var kvinnor och 386 var män.  Studien gick ut på att 
undersöka olika personlighetsdrag i förhållande till placering i syskonskaran. Med hjälp av Gordons 
Personlighetsinventorium mättes överlägsenhet, emotionell stabilitet, pålitlighet, sällskaplighet och 
självkänsla. De olika uppväxtförhållandena som kategoriserades var äldsta barnet, mellanbarn, yngsta 

barnet, ensamt barn och skilda föräldrar eller annan icke traditionell familjestruktur. Resultat visade 
inte att placering i syskonskaran påverkade de kategoriserade personlighetsdragen markant förutom 
emotionell stabilitet hos män.  
 
Studiens Syfte 

Den här studiens syfte var att undersöka om mellanbarn har signifikant sämre självkänsla än de som är 
äldsta barnet eller yngsta barnet. Studien inriktar sig endast på de ovannämnda grupperna vilket gör att 
adoptivbarn och ensambarn inte är med i själva studien. När det gäller adoptivbarn och ensambarn är det 
fler variabler att ta hänsyn till vilket inte finns möjlighet till av tidsskäl att ta med i den här studien. 
 

Metod 

Den här studien bygger på Coopersmiths test för självkänsla som ursprungligen skapades 1967 av 
forskaren Stanley Coopersmith för skolbarn upp till sexton år (Harris, 2009). Coopersmith utvecklade det 
här testet när han jobbade som terapeut med inriktning mot barn och studerade utvecklingen av 
självkänslan hos barn. De bakomliggande teorierna för Coopersmiths studier bygger på att självkänslan är 
tydligt förknippad med personlig tillfredställelse och att barnet fungerar socialt tillsammans med andra. 
Testet skapades för att mäta hur testdeltagarens ser på sig själv i olika sammanhang; skolans värld, inom 
familjen, socialt umgänge och det egna personliga planet. Enligt Guastello och Guastello (2002) är 
Coopersmiths test det som är mest utbrett när man läser om studier som gjorts på syskonplacering och 
självkänsla. Senare gjordes en reviderad version av det för vuxna från 18 år och uppåt. Det ursprungliga 
testet består av 58 påståenden där respondenten får svara antingen ”likt mig” eller ”inte likt mig”. I den 
vuxna versionen så har antalet påståenden minskats till 25 och en del begrepp har bytts ut för att vara mer 
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anpassade till vuxenvärlden. Coopersmith provade den vuxna versionen av testet första gången 1981 
(Harris, 2009). Undersökningsdeltagarna bestod av 226 amerikanska collegestuderande med en 
medelålder på 21.5 år. Resultatet för det testet visade på ett medelvärde på 70 och ingen signifikant 
skillnad mellan könen (medelvärde för män 68.4, medelvärde för kvinnor 71,6). Ett reliabilitetstest gjordes 
som visade på 0.81 (Cronbachs alfa) (Harris, 2009). 
 
För att använda det här testet i den här studien så har påståendena översatts till svenska, sedan har testet 
kompletterats med ett antal kategoriseringsfrågor; kön, åldersgrupp, placering i syskonskaran och 
åldersskillnad till de närmaste syskonen för de som var mellanbarn. Likaså tillgodoseddes de etiska kraven 
i studien genom två frågor där respondenten fick medge sitt samtycke till medverkan i studien och att den 
informerats om studiens syfte och dess konfidentialitetskrav (se appendix 1). 
 

Testdeltagare och urvalsgrupp 

I den här studien så deltog sammanlagt 93 testdeltagare, i själva analysen togs 6 testdeltagare bort som 
inte kunde kategoriseras in i de olika grupperna som den här studien utgått ifrån: äldsta barnen, 
mellanbarn och yngsta barnen. De som togs bort var 2 adoptivbarn och 4 barn utan syskon. Utifrån de 
ålderskategorier som använts så var fördelningen av antal testdeltagare enligt följande: yngre än 18 år: 18, 
18-24 år: 49, 25-34 år: 10, 35-44 år: 6, 45-50 år: 1 och äldre än 50 år: 3. Fördelningen mellan de olika 
grupperna när det gäller syskonplacering var enligt följande: äldsta barnet: 32, mellanbarn: 25, och 
yngsta barnet: 30. Övervägande bestod testdeltagarna av elever i årskurs 2 och 3 på ett gymnasium och 
vuxenstuderande vid ett högskolecentrum. Några få testdeltagare valdes utifrån bekvämlighetsurval.  
 
Procedur 

Enkäterna delades ut på gymnasiet genom medverkan på några lektioner, för att få den möjligheten togs 
först en kontakt med en lärare. När det gäller enkäterna på högskolecentrum så sökte jag upp studenter 
som jag mötte och frågade om de ville medverka i min undersökning. 
 
Dataanalys 

Det insamlade datamaterialet analyserades i statistikprogrammet SPSS 18.0. Där gjordes en envägs 
ANOVA för att se om placeringen i syskonskaran var en signifikant avgörande faktor när det gäller 
självkänsla. Likaså gjordes ett t-test för att se om skillnaden i resultatet mellan grupperna äldsta barnet 
och yngsta barnet var signifikant. Slutligen gjordes också ett Pearsons korrelationstest för att se om det 
fanns något märkbart förhållande mellan genomsnittlig åldersskillnad till närliggande syskon i gruppen 
mellanbarn och resultatet i testet. Den genomsnittliga åldersskillnaden till närmaste syskonen för de som 
var mellanbarn togs fram genom att summera åldersskillnaderna och dela dem med två. 
 

Resultat 

I tabell 1 redovisas medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för testresultaten på Coopersmiths test. 
Utifrån en envägs oberoende ANOVA så visade resultaten inte på någon signifikant skillnad på 
självkänslan utifrån syskonplacering; F2,86=2.15, p=.123. Vid jämförelse mellan grupperna äldsta barnet 
och yngsta barnet så visade det sig att gruppen yngsta barnet hade betydligt bättre resultat (tabell 1) 
(M=78.40, S=2.27 respektive M=70.38 S=2.74), resultatet var signifikant; t60=2.24; p=.029. Ett 
korrelationstest (Pearson) gjordes på förhållandet mellan genomsnittlig ålderskillnad till närmaste syskon 
och medelvärde hos gruppen mellanbarn (figur 1). Testresultatet visade inget signifikant resultat; r25= -
.210; p= 0.315. 
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Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser på Coopersmiths test utifrån syskonplacering. 
 
Syskonplacering M N SD 

Äldsta barnet 70,38 32 15,50 

Yngsta barnet 78,40 30 12,46 

Mellanbarn 75,68 25 18,51 

 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser på Coopersmiths test utifrån ålder och kön. 
 
Kön  Ålder 

Kön M N SD  Ålder M N SD 

Man 75,28 39 16,08  Yngre än 18 79,33 18 13,18 

Kvinna 74,17 48 15,55  18-24 72,16 49 16,14 

Total 74,67 87 15,70  25-34 74,40 10 17,61 

     35-44 76,00 6 18,93 

     45-50 72,00 1 . 

     Äldre än 50 86,67 3 2,31 

     Total 74,67 87 15,70 

 
Tabell 3. Medelvärden och standardavvikelser utifrån genomsnittlig åldersskillnad till närmaste syskon hos 
gruppen mellanbarn. 
 
Åldersskillnad M N SD 

2,0 75,20 5 11,80 

3,0 90,00 4 10,07 

4,0 72,00 4 24,22 

5,0 71,20 5 12,46 

6,0 88,00 1 . 

7,0 92,00 2 5,66 

8,0 52,00 3 27,71 

8,5 84,00 1 . 

Total 75,68 25 18,51 
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Figur 1. Sambandet mellan självkänsla och genomsnittlig åldersskillnad till närmaste syskon hos gruppen 
mellanbarn. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om mellanbarn har sämre självkänsla, resultatet i den här 
undersökningen visade att mellanbarn inte har sämre självkänsla.  Likaså undersöktes förhållandet mellan 
genomsnittlig ålderskillnad till närmaste syskonen och självkänsla hos gruppen mellanbarn, inget 
signifikant resultat framkom. Ett t-test visade på en signifikant skillnad mellan grupperna äldsta barnen 
och yngsta barnen när det gäller självkänsla, resultat visade att yngsta barnen hade bäst självkänsla vid 
den här jämförelsen (tabell 1). 
 
Utifrån resultatet kan man till att börja med att konstatera att vi inte kan slå fast att syskonordningen 
påverkar självkänslan och därmed inte heller säga att mellanbarn har sämre självkänsla. Det här resultatet 
stöder Guastellos undersökning (Guastello & Guastello, 2002) som inte heller visade på att mellanbarn 
har sämre självkänsla. Kan vi med detta resultat hävda att vi kan förkasta Sulloways teorier om 
syskonordningens påverkan på personligheten och samtidigt säga att det här bekräftar Harris teorier om 
att det är miljön utanför hemmet som påverkar personligheten förutom det genetiska arvet (Harris, 2002)? 
Min egen syn på olika vetenskapliga psykologiska teorier och undersökningsresultat är att det inte finns 
någon absolut sanning utan istället utgör de olika teorierna olika delar av sanningen.  Utgår vi först ifrån 
Harris teorier så har hon en poäng i att barn i dag tillbringar mindre tid hemma och mer tid utanför 
hemmet. Om man jämför min och Kidwells undersökning så finns flera skillnader, en avgörande skillnad 
mellan de här studierna (andra skillnader redovisas under metoddiskussionen) anser jag finns i de 
uppväxtförhållanden som rådde för de män som var med i hennes undersökning. Om vi utgår från 
Kidwells undersökning och tittar på statistik från USA från 1970 så visar den att 40,5 % av de gifta 
kvinnorna arbetade vilket kan jämföras med 1990 då siffran var 58,4 (U.S. Bureau of Labor Statistics 
[BLS], 2010). Motsvarande siffror i Sverige visar att 86,8 % av de gifta kvinnorna (även de som bor sambo 
medräknade) arbetade 1990 (Statistiska centralbyrån [SCB], 1992). Den slutsats vi kan dra av den här 
statistiken är att många barn som var med i Kidwells undersökning förmodligen tillbringade mer tid 
hemma än de som var med i min undersökning eller Guastellos undersökning. På dessa grunder finns det 

T
es

tr
es

ul
ta

t 

  Testresultat 
  Linjär 

Åldersskillnad till närmaste syskon 



8 

 

skäl att ge Harris delvis rätt i sina teorier eftersom att barn som växt upp under de senast 10-20 åren 
tillbringat mer tid utanför hemmet i form av fritidshem och förskola än de som växte upp på 1960 och 70-
talet. Samtidigt kan man se det hela från en annan synvinkel och säga att mitt resultat bekräftar Sulloways 
teorier som har sin grund i att barn kämpar mot varandra för att få del av föräldrarnas uppmärksamhet 
och kärlek. Om vi återigen jämför min och Kidwells undersökning så är ju resultatmässigt den stora 
skillnaden att Kidwell fick ett signifikant resultat som visade att mellanbarn hade sämre självkänsla. 
Kanske är det så att Sulloways teorier är applicerbara under de förhållanden som rådde på 1960-70 talet 
då barn delade mycket tid mer tid med sina syskon och i denna miljö så var det mellanbarnen som drog 
det kortaste strået när det gällde att få del av föräldrarnas uppmärksamhet och kärlek och därmed fick 
sämre självkänsla. Det som kan ha hänt under de senaste decennierna när en del av barnens omsorg och 
vårdnad flyttat från hemmen till den allmänna barnomsorgen är att syskontävlandet och kampen om 
uppmärksamheten från föräldrarna delvis försvunnit. Den här förändringen gör då att mellanbarnen inte 
hamnar i den situation de varit tidigare utan får andra förutsättningar för att bygga upp en bättre 
självkänsla vilket kan förklara både min och Guastellos resultat. Hur ska vi då förhålla oss till vårt 
signifikanta resultat som visade att de äldre barnen hade sämre självkänsla än yngsta barnen? Spelar 
syskonordningen ändå en roll i personlighetens utveckling trots det faktum att barn tillbringar mindre tid 
hemma? Jämför vi igen med Kidwells studie så visar den på att de äldsta barnen har gått från att varit de 
som haft näst bäst självkänsla till att ha sämst självkänsla i min undersökning. En teori till varför det blivit 
så skulle kunna vara att den ansvarsroll och surrogatföräldraroll som Sulloway (Sulloway, 2001) menade 
var positiv kan bli en negativ faktor för självkänslan om ansvaret blir för tungt. Min tanke är att när båda 
föräldrarna jobbar ställs det högre krav på barnen för att få ihop familjelivet och då i första hand på äldsta 
barnet. Att de yngsta barnen enligt de olika studierna har bäst självkänsla tyder på att de inte påverkats av 
förändringen som skett att barn tillbringar mindre tid i sin hemmiljö. Det här ter sig naturligt om man 
tolkar Sulloways teorier om att det yngsta barnet har en extra favör i att representera familjens sista 
avkomma. Den här fördelen försvinner inte på grund av att barn tillbringar mindre tid hemma.  
 

Metoddiskussion 

Om man jämför min undersökning när det gäller metoden med de tidigare redovisade undersökningarna 
som gjorts; Kidwells (Kidwell, 1982) och Guastellos (Guastello & Guastello, 2002) så finns det en del som 
skiljer sig åt. Om vi först tittar på Guastellos undersökning så bestod undersökningsdeltagarna av 
högskolestuderande både män och kvinnor. I Kidwells undersökning så deltog endast 16-åriga män medan 
min studie bestod av både män och kvinnor som kategoriserades från under 18 år till över 50 år. En 
annan skillnad är att både Guastello och Kidwell tar hänsyn till om deltagaren växt upp i andra 
familjeförhållanden än de traditionella med biologiska föräldrar och barn. Kidwell har även tagit med 
oberoende variabler som antal syskon och ålderskillnad till syskon, föräldrars uppmuntran och föräldrars 
stöd. I min studie så har den enda oberoende variabeln varit placering i syskonskaran. Likaså har enda 
kriteriet för att vara mellanbarn varit att man vuxit upp med yngre och äldre syskon oavsett ålderskillnad 
vilket också framgår i tabell 3 och figur 1. Den naturliga frågan blir därför om mitt resultat hade blivit 
annorlunda om kravet för att kategoriseras som mellanbarn varit att den genomsnittliga åldersskillnaden 
skulle vara max fyra år. Utifrån det korrelationstest som gjordes (figur 1) så finns det inget som tyder på 
det. I så fall borde det ha funnits ett positivt samband mellan ökad självkänsla och större ålderskillnad till 
närmaste syskon. När det gäller ålder och kön så kan inte i vare sig Kidwell eller Guastellos undersökning 
ge någon fingervisning om det finns någon skillnad då Kidwell använt sig av samma kön och ålder på 
undersökningsdeltagarna medan Guastello inte redovisar någon skillnad när det gäller ålder och den 
könsskillnad som finns är knappt märkbar. Utifrån ovanstående jämförelser om metoder så kan man 
konstatera att min undersökning kunde ha gjorts annorlunda för att få bättre validitet.  För det första hade 
det självklart varit bättre att endast välja mellanbarn som hade en genomsnittlig ålderskillnad till 
närmaste syskon på max fyra år för att mäta verkligen mäta den effekt som både Sulloway och Kidwell 
menar finns i syskonplaceringen. Anledningen till att det inte blev så var att det var betydligt svårare än 
beräknat att få tag i mellanbarn överhuvudtaget vilket gjorde att det inte fanns någon annan möjlighet än 
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att använda de mellanbarn som fanns. En annan oberoende variabel som kunde ha varit mer avgränsad är 
ålderskategorin. Med en spännvidd från yngre än 18 år till över 50 år så skiljer sig uppväxtförhållandena 
ganska mycket åt mellan undersökningsdeltagarna om vi tar hänsyn till den statistik som redovisats 
tidigare om den som förändring som skett då kvinnorna i större utsträckning kommit ut i arbetslivet. Det 
hade varit bättre att inrikta sig på ålderskategorin 16-24 år för att mäta självkänslan hos de som växt upp i 
den familjesituationen som är idag och fått bättre validitet i undersökningen. Nu tror jag dock inte att 
resultatet hade blivit så mycket annorlunda om undersökningen hade gjorts på det sättet då större delen 
av undersökningsdeltagarna (67 av 87) var yngre än 18 år och 18-24 år.  
 

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mellanbarn enligt min undersökning inte har sämre 
självkänsla. Undersökningsresultatet visade också att de äldsta barnen hade sämst självkänsla. Om dessa 
resultat jämförs med Kidwells undersökning från slutet av 1960-talet så kan man konstatera att 
mellanbarn fått bättre självkänsla och de äldsta barnen sämre självkänsla. En anledning till den här 
förändringen kan vara att barn tillbringar mindre tid hemma och mer tid med kompiskretsen vilket gör att 
syskonordningen inte får lika stor betydelse.  
 
Praktisk tillämpning och vidare forskning 

Mitt undersökningsresultat kan förhoppningsvis vara en del i att myten om att mellanbarn har sämre 
självkänsla avlivas, precis som Guastellos anför (Guastello & Guastello, 2002) efter det resultat de fått i sin 
undersökning. När det gäller vidare forskning i ämnet anser jag att det finns goda skäl att fortsätta att 
forska om syskonplaceringens påverkan på personligheten, dock bör en viktig oberoende variabel läggas 
till nämligen hur mycket tid barn är på dagis, fritids med mera och hur mycket tid de är i sin hemmiljö.  
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Appendix 1 

 

Enkät 
 

Jag heter Rickard Svensson och läser Psykologi III vid Högskolan i Dalarna och håller på med en 
C-uppsats där jag ska undersöka personlighetsdrag i förhållande till plats i syskonskaran. För att 
göra den här studien så behöver jag ett antal testpersoner, skulle vara tacksam om du ville 
medverka. All information i den här studien är anonym och behandlas med största konfidentialiet. 
Du har full rätt att avbryta din medverkan i den här studien när du vill (se kontaktuppifter längst 
ner i testformuläret). Tack på förhand! 
 

Ange med kryss det svarsalternativ som bäst passar in på dig 
Likt 
mig 

Inte 
likt mig  

 

    1. Saker och ting oroar vanligtvis inte mig. 
    2. Jag tycker det är väldigt jobbigt att tala inför en grupp.  
    3. Det är flera saker hos mig själv som jag skulle ändra om jag kunde. 
    4. Jag kan bestämma mig utan större problem. 
    5. Jag är väldigt rolig att vara tillsammans med. 
    6. Jag blir lätt upprörd hemma. 
    7. Det tar lång tid för mig att vänja mig vid någonting nytt. 
    8. Jag är populär bland människor i samma ålder som mig. 
    9. Min familj brukar vanligvis ta hänsyn till vad jag känner. 
  10. Jag ger efter väldigt lätt. 
  11. Min familj förväntar sig för mycket av mig. 
  12. Det är ganska jobbigt att vara mig. 
  13. Mycket i mitt liv är ganska förvirrat. 
  14. Människor brukar vanligtvis följa mina idéer. 
  15. Jag har låga tankar om mig själv. 
  16. Det finns många tillfällen då jag vill lämna mitt hem. 
  17. Jag blir ofta upprörd på mitt jobb/skola. 
  18. Jag är inte så fin som de flesta andra människor. 
  19. Om jag har något att säga så säger jag vanligtvis det. 
  20. De flesta människor är mer omtyckta än jag. 
  21. Min familj förstår mig. 
  22. Jag upplever vanligtvis som att min familj pressar mig. 
  23. Jag blir ofta modfälld när jag gör någonting. 
  24. Jag önskar ofta jag var någon annan. 
  25. Man kan inte lita på mig. 

 



 

 

Övriga uppgifter 
Kön 
� Man 

� Kvinna 

Ålder 
� yngre än 18 

� 18-24 

� 25-34 

� 35-44    

� 45-50 

� äldre än 50 

 

Uppväxtförhållanden 

� Jag är äldsta barnet 

� Jag är yngsta barnet 

� Jag är enda barnet 

� Jag har äldre och yngre syskon/halvsyskon (biologiska syskon) som jag vuxit upp 

tillsammans med 

Det syskon som är närmast över mig i ålder är.......år äldre än mig 

Det syskon som är närmast under mig i ålder är.......yngre än mig 

 

� Jag är adopterad eller vuxit upp i en fosterhemsfamilj och har vuxit upp med syskon som 

inte är mina biologiska syskon. I den här familjen är jag:  

 �Äldst �Yngst  �Mellanbarn1) 
1)Det syskon som är närmast över mig i ålder är.......år äldre än mig 
1)Det syskon som är närmast under mig i ålder är.......yngre än mig 

 
Godkännande av medverkan i studien 
 
� Jag har blivit informerad om studiens syfte och att alla svarsresultat endast används i 

forskningssyfte och att inte obehöriga kan ta del av dem. 
� Jag samtycker till att medverka i studien och har blivit informerad om min rätt att dra mig 

ur studien om jag så önskar när som helst. 
  
Kontaktuppgifter  
Rickard Svensson   Handledare: Anders Hurtig 
Mobil: 0730-43 84 12   Telefon: 023-77 82 97 
E-mail: rh.svensson@bredband.net  E-mail: ahu@du.se 


