
Uppsatsen är en pilotstudie med syfte att undersöka sambandet mellan 
psykisk ohälsa, anknytningsmönster och upplevd självförmåga i en 
grupp tonåringar (n=19) som behandlas eller behandlats för 
psykiatriska eller sociala problem. Självskattningsformulär som mäter 
förekomsten av psykiatriska symtom (SCL-90), anknytningsmönster  
(ASQ) och upplevd självförmåga (GSE) har använts. Resultatet av 
studien visar att det kan finnas ett positivt samband mellan trygg 
anknytning och upplevd självförmåga, och negativa samband med 
otrygg anknytning. Graden av psykisk ohälsa har negativt samband 
med den upplevda självförmågan. En principalkomponentanalys tydde 
på att en complaintfaktor svarade för huvuddelen av variansen i 
materialet, vilket ger upphov till metodologiska frågor. Sammantaget 
är upplevd självförmåga och dess relation till anknytningsmönster 
intressant att undersöka vidare.

Intresset för att göra denna pilotstudie väcktes i författarens arbete inom en verksamhet, 
Viksjö Gård AB, som arbetar med behandling av ungdomar och deras familjer. 
Företaget har bedrivit  verksamhet sedan början av 1980-talet.  Från början hade man 
enbart ett behandlingshem. Efterhand har verksamheten utvecklats och idag erbjuds  
även efterbehandling för ungdomar som är färdigbehandlade på behandlingshemmet. 
Denna efterbehandling sköts av personalen på en separat enhet inom företaget, kallad 
Resursenheten. Resursenheten erbjuder förutom eftervård även placering för ungdomar 
som behöver behandling och stöd men inte bedöms behöva institutionsplacering. De 
ungdomar som placeras på Resursenheten har oftast, men inte alltid, ett boende via 
Resursenheten där personalen erbjuder stöd. Boendet kan bestå av ett  eget boende i 
form av en lägenhet, plats i stödboende med eller utan tillgång till personal nattetid eller 
en tränings- alternativt försökslägenhet.

Inom Viksjö Gård AB har man sedan lång tid tillbaka arbetat efter en grundhållning som 
vilar på en psykodynamisk teorigrund. På behandlingshemmet erbjuds behandling för 
ungdomar som är 14-20 år gamla och personalen arbetar alla med de olika 
behandlingsinslagen miljöterapi, systemisk familjeterapi och psykodynamisk 
individualterapi. Ungdomarna som placeras på behandlingshemmet har ofta psykiatriska 
och psykosociala problem som bland annat kan yttra sig i form av utagerande beteende 
eller isolering, ätstörningar, självskadande beteende, psykoser och relationsproblem. 

Inom Resursenheten arbetar man med mindre fokus på familjebehandling och 
miljöterapi, även om det finns inslag av bägge behandlingsformerna. Man har tydligare 
fokus på individuella färdigheter, exempelvis att  stå ut  när det är svårt och att hantera 
relationer, men även på stöd och hjälp med praktiska göromål.

 



En ledstjärna i allt arbete som bedrivs inom Viksjö Gård, med ungdomar och deras 
familjer och nätverk, är att  stötta och stimulera förmågan till självbestämmande, 
självständighet och tilltro till den egna förmågan samt färdigheter för att hantera 
relationer och personliga svårigheter. I arbetet med respektive ungdom eftersträvas en 
optimal balans mellan stöd och hjälp från personalhåll, och klientens självständighet och 
egna ansvar. Att hitta rätt omhändertagandenivå och ett samarbete som både personal 
och klient är nöjda med är något av en konst och man får ofta prova sig fram. Klienter 
skiljer sig åt bland annat med avseende på hur ofta de vill träffas, om de främst 
efterfrågar praktiskt eller emotionellt stöd samt vilken typ av samarbete de önskar ha 
med behandlingspersonalen. Betydande skillnader finns även med avseende på 
klienternas tilltro till den egna problemlösningsförmågan (upplevd självförmåga) samt 
deras anknytningsmönster som kan gå över hela spektrat från distanserad och avmätt till 
behövande och pockande, med individuella skillnader vad gäller bland annat grad av 
tillit till andra människor och vilja samt förmåga till nära relaterande. 

I denna pilotstudie kommer fokus att ligga på anknytning och upplevd självförmåga 
samt psykisk ohälsa. Anknytning och upplevd självförmåga kommer inledningsvis att 
definieras och ges en teoretisk bakgrund.

Med anknytningsmönster avses en individs tendens att tänka, känna och reagera enligt 
ett  vanemässigt och ofta omedvetet tolknings- och förhållningssätt i relationer till andra 
personer. Dessa mönster formas och utvecklas till en början i samspel med den primära 
omvårdnadsgivaren och längre fram även med andra viktiga personer i omgivningen. 
De anknytningsmönster som etableras i barndomen är relativt stabila och kvarstår i allt 
väsentligt ända upp  i vuxen ålder. Dessa mönster påverkar på olika sätt de sociala 
relationerna och ger sig tillkänna framför allt  i nära relationer där den emotionella 
intensiteten kan bli högre än i andra relationer och där förmågan att ge och ta emot stöd, 
tröst och närhet i utsatta och påfrestande situationer testas (Tengström & Håkansson, 
1997). 

En förutsättning för att ett barn skall utvecklas gynnsamt är en trygg bas. Denna bas 
utgörs av en trygg relation till en vuxen som barnet känner sig förvissat om kommer att 
finnas till hands vid fara eller hot om fara. Utöver detta behöver barnet utforska sin 
omgivning för att utveckla egen kompetens, egna jagfunktioner och färdigheter. Dessa 
två typer av beteenden, anknytning och utforskande, verkar i motsatta riktningar och det 
gäller att hitta en balans mellan att  söka skydd och att utforska det spännande och 
okända. Förälderns roll i sammanhanget är att erbjuda närhet och skydd, men även att 
uppmuntra barnet till eget utforskande av omgivningen. Föräldrarnas 
mentaliseringsförmåga, att kunna sätta sig in i barnets behov och reflektera över vad 
som är bäst för barnet i situationen tycks vara den viktigaste faktorn i det goda 
föräldraskapet (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). 
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Anknytningsteori handlar om betydelsen av nära känslomässiga relationer. Psykiatern 
John Bowlby  och psykologen Mary Ainsworth är de personer som betytt mest för vårt 
sätt att se på anknytningens betydelse för små barns utveckling och senare fungerande 
som relationella varelser (Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). Bowlby arbetade 
bland annat med barn som varit  separerade från sina föräldrar och med ungdomar som 
var ”på glid”. I den kliniska verksamheten lade han märke till att kvalitativa aspekter av 
relationen mellan vårdnadshavare och barn hade stor betydelse för hur barnen klarade 
av en skilsmässa från sina föräldrar. 

Mary Ainsworth är främst känd för studier av barn i olika miljöer och under olika 
betingelser. Mest känd har hon blivit för ”the strange situation test” som utformades för 
att  man under kontrollerade former skulle kunna studera hur barn reagerar vid en 
plötslig separation från och senare återförening med sin vårdnadshavare. Denna 
forskning resulterade i beskrivningen av tre distinkta mönster av reaktioner och 
beteenden samt blandformer av dessa:

A representerar undvikande och otrygg anknytning och ungefär 20 % av de 
västerländska barnen uppvisar denna anknytningsstil. Typiskt är att  dessa barn uppvisar 
få eller inga anknytningsbeteenden då deras erfarenhet är att det inte finns någon 
anknytningsperson som är beredd att möta deras behov. Fokus för intresset  kommer att 
ligga på utforskning av omvärlden och mindre på emotionell kontakt med 
anknytningspersonen.

B står för den trygga anknytningen och gruppen utgör ca 60 % av de västerländska 
barnen.  Dessa barn har erfarenheter av vuxna som fungerar som trygg bas och är inte 
rädda för att utforska världen då de är tryggt förvissade om att  skydd och tröst finns när 
det behövs.

C är det otrygga och ängsliga anknytningsmönstret och i denna grupp återfinns 10-15 % 
av västerländska barn. Deras anknytningspersoner har varit tillgängliga men 
otillräckliga, och omvårdnaden har präglats av oförutsägbarhet. Dessa barn är ofta 
klängiga, kinkiga och krävande. Tonvikten ligger på att skaffa och behålla emotionell 
kontakt med den svårtillgängliga anknytningspersonen. Därigenom blir det svårt att 
utforska omgivningen. 

Utöver de ovan beskrivna anknytningsmönstren har ett fjärde mönster beskrivits av 
Hesse & Main (2000). D-mönstret som det kallas har beskrivits som desorganiserad 
eller kaotisk anknytning och visar sig ofta som motsägelsefulla eller svårbegripliga 
anknytningsbeteenden. Denna typ av anknytning behandlas inte inom ramen för denna  
studie. 
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Upplevd självförmåga

Upplevd självförmåga (eng: self efficacy) är ett begrepp som kan definieras som 
människors tro om deras förmåga att medelst  lämpliga insatser hantera olika slags 
situationer. Antaganden om självförmågan påverkar människors känslo-, tanke- och 
motivationsprocesser samt deras beteende (Bandura, 1994).

Upplevd självförmåga utgörs av individens uppfattning om sin förmåga att vara 
kompetent och effektiv (Myers, 1999). Begreppet självförtroende som har likheter med 
upplevd självförmåga innefattar bland annat en känslomässig komponent av självet som 
består av personens positiva och negativa självutvärderingar (Coopersmith, 1967), 
vilket inte upplevd självförmåga gör. Det är möjligt att ha hög upplevd självförmåga och 
lågt självförtroende samtidigt. Självförmåga som begrepp är prospektivt och handlar om 
kommande händelser, medan självförtroende, åtminstone delvis, utgörs av utvärderingar 
av skeenden som redan passerat.

Självkänsla och upplevd självförmåga används ofta som utbytbara termer; som om de 
beskrev samma sak, när de i själva verket hänger samman med skilda fenomen. 
Upplevd självförmåga handlar om värdering av personlig kompetens och kapacitet 
medan självkänsla handlar om bedömning av det egna värdet (Bandura, 1997). Det finns 
inget givet samband mellan en individs förmågor och huruvida individen tycker om sig 
själv eller inte. En individ kan se sig själv som fullständigt hopplös i en viss aktivitet 
utan att självkänslan skadas, eftersom han inte investerar sitt självvärde i aktiviteten, 
och tvärtom. Självkänsla är på samma vis som upplevd självförmåga ett mångfacetterat 
begrepp. Självkänslan kan variera mellan situationer och över tid. Människor skiljer sig 
åt i fråga om hur mycket självkänslan påverkas av prestationer på arbetet, i relationer 
eller via andra sysselsättningar i samhället eller på fritiden.

Att korrekt kunna bedöma de egna förmågorna och den egna kapaciteten är fördelaktigt 
för individen och ofta av stor betydelse för effektivt fungerande. Individer som gör 
felaktiga bedömningar av vad de kan göra tenderar att agera på sätt som får 
ofördelaktiga konsekvenser. Små barn saknar kännedom om den egna förmågan och de 
krav och eventuella faror som situationer kan medföra. De behöver ledning och 
överinseende av vuxna under denna period, tills de fått tillräcklig kunskap om vad de 
kan göra och vilken typ av färdigheter som fungerar i en viss situation. I takt med att de 
kognitiva förmågorna utvecklas kommer självbedömningar av den egna självförmågan 
att ersätta den yttre guidningen från vuxna. Detta är i överensstämmelse med tidigare 
resonemang om den vuxnes mentaliseringsförmåga som en viktig faktor för barnets 
trygga utveckling och optimala balans mellan närhet och skydd å ena sidan, och 
upptäckarlusten och utvecklandet av egna förmågor å andra sidan.  Bandura (1986) har 
beskrivit hur den upplevda självförmågan utvecklas, från ledning av andra och imitation   
av dem till inflytande från familj, jämnåriga och sociokulturella faktorer.

Ett barn lär sig till en början att tänka om sig själv och sina förmågor genom direkta 
handlingar och genom att observera andra. Barnets interaktion med omgivningen skapar 
en känsla av att det är möjligt att påverka omgivningen. Vissa handlingar skapar 
förutsägbara konsekvenser. För att kunna förstå detta samband krävs både 
självobservation och en medvetenhet om att ens handlingar tillhör den egna personen. 
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Genom att barnet  gång efter annan noterar att vissa saker i omgivningen sker i närvaron 
av eller som ett  resultat av ett  visst beteende, men inte i beteendets frånvaro, lär sig 
barnet att saker hänger ihop  och att beteendet föregår konsekvensen. Utvecklingen av 
upplevd självförmåga förutsätter mer än att  medelst ett beteende kunna frambringa en 
viss konsekvens. Beteendet måste upplevas som kommande från den egna personen. 
Självet blir differentierat och särskiljt från andra genom olikheter i upplevelser. Om ett 
visst beteende genererar exempelvis smärta när barnet självt utför detta, men inte när 
andra utför samma beteende, kommer barnets eget beteende att upplevas annorlunda än 
alla andras beteende. Spädbarn tillägnar sig själva en känsla av personlig agens när de 
börjar uppfatta händelser i omgivningen som personligt kontrollerade - en gryende 
insikt om att de kan få saker att hända. Till en början är det inflytandet över den fysiska 
omgivningen som mest bidrar till känslan av att kunna påverka sin miljö. Manipulation 
av fysiska objekt leder till snabba, förutsägbara och lätt observerbara konsekvenser, till 
skillnad från sociala samspel som inte sällan är komplexa och svårbegripliga.

Barn tillägnar sig kontinuerligt allt större självkännedom. De måste ständigt utveckla, 
utvärdera och testa sina fysiska, sociala, språkliga och kognitiva färdigheter för att göra 
världen begriplig och hanterbar (Bandura, 1997). Under spädbarnstiden är barnet 
beroende av att vårdgivaren finns till hands för att tillgodose de allra flesta behoven. 
Detta leder till att  spädbarnet snabbt lär sig hur det skall påverka sin omgivning via 
socialt och verbalt beteende. Erfarenheter av att kunna utöva personlig kontroll över sin 
omgivning är av central betydelse för den tidiga utvecklingen av social och kognitiv 
kompetens. Vårdnadshavare som är lyhörda för sina barns kommunikativa beteende och 
som erbjuder en stimulerande fysisk miljö som är tillåten att utforska har barn som 
utvecklas snabbare socialt  och kognitivt. Under den tidiga utvecklingen äger ett 
ömsesidigt samspel rum mellan spädbarnet och dess miljö. Föräldrar som svarar upp 
mot barnets signaler stimulerar dess kognitiva kompetens, och barnets ökade förmågor 
ger ytterligare positivt gensvar från vårdnadshavarna. Språkutvecklingen innebär att 
barnet får möjlighet att på ett  abstrakt plan skapa representationer av sina erfarenheter 
och därigenom börja skaffa sig kunskap om vad de kan och inte kan göra. Språket 
innebär även att  vårdnadshavare och andra personer kan ge kommentarer om barnets 
förmågor och vägleda barnet inför kommande situationer där vårdnadshavare kanske 
inte är närvarande. I den mån barnet tar in andras omdömen om den egna förmågan kan 
dessa påverka huruvida och i så fall hur barnet tar sig an nya uppgifter eller ej. 
Överbeskyddande vårdnadshavare kan till exempel underminera barnets utveckling 
genom att  fokusera på eventuella risker, medan tryggare vårdnadshavare är snabba att 
uppmärksamma och uppmuntra barnens ökande kompetens. 

De första erfarenheterna av självförmåga äger rum i hemmet, men allt eftersom barnets 
sociala värld utvidgas kommer jämnåriga kamrater att få ett allt starkare inflytande 
(Bandura, 1997). I kontakten med jämnåriga kommer sociala jämförelser med andra att 
spela en viktig roll i utvecklingen. De första jämförelseobjekten som ligger nära i ålder 
är syskon. Familjer skiljer sig åt i fråga om antal barn, hur nära varandra i ålder de är 
och hur de könsmässigt är fördelade. Skillnader i bland annat familjestorlek och ordning 
i syskonskaran skapar skillnader i de sociala referensramar vilka barnet har att jämföra 
sina förmågor mot. Förstfödda och ensambarn har en annan utgångspunkt än barn som 
har äldre syskon när de skall pröva och bedöma sina förmågor. 
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Prövandet av förmågorna ändrar karaktär när de i allt större utsträckning tar del i 
samhället (Bandura, 1997). I relationen till jämnåriga såväl breddar de som gör finare 
distinktioner gällande självkännedom kring sina förmågor och kompetensområden. De 
jämnåriga kamrater som har mer utvecklade förmågor fungerar som modeller och 
förebilder för inlärning. I kamratgruppen äger även social inlärning rum, och 
kamraterna är utmärkt referensmaterial för jämförelser och värdering av de egna 
förmågorna. Av detta skäl är barn särskilt känsliga för sin relativa status i kamratgrupper 
där man deltar i aktiviteter som påverkar prestige och popularitet. Jämnåriga kamrater 
utgör inte en homogen grupp  och väljs heller inte urskillningslöst. Barn tenderar att 
välja nära kamrater som delar liknande intressen och värderingar, och detta innebär att 
deras självförmågor utvecklas i riktningar som påverkas av kamratgruppens 
gemensamma intressen vilket betyder att  andra förmågor inte utvecklas optimalt. Denna 
påverkan är dubbelriktad. Kamratvalen påverkar riktningen på utvecklandet av 
självförmågor, men självförmågorna styr även till viss del kamratval och val av 
aktiviteter. Eftersom jämnåriga kamrater är viktiga för utvecklingen och valideringen av 
självförmågor kan dåliga relationer eller brott i relationerna till jämnåriga resultera i att 
utvecklingen av självförmågor försvåras. Upplevd social oförmåga kan i sin tur skapa 
inre hinder för gynnsamma kamratrelationer. När det gäller den kognitiva utvecklingen 
under barnens mest formbara år är det skolan som utgör den primära arenan för odlandet 
av och den sociala valideringen av kognitiva förmågor. I skolan får barnen utveckla sin 
kognitiva kompetens och tillägna sig kunskaper och färdigheter för problemlösning som 
är nödvändiga för att kunna ta del i samhället på ett effektivt sätt.

Utfallet är ett resultat av beteendet (Bandura, 1986). Hur individen agerar avgör till stor 
del hur utfallet  blir. Handlingar inträffar tidsmässigt och kausalt innan utfallet. På 
liknande sätt kommer de utfall människor förväntar sig att  till stor del bero på deras 
bedömning av hur pass bra de kan prestera i en given situation. Upplevd självförmåga är 
en bedömning av den egna förmågan att organisera och utföra vissa handlingar medan 
det förväntade utfallet är ett antagande om de troliga följderna av dessa handlingar. 
Förväntat utfall kan hänföras till tre typer. Inom varje typ fungerar de positiva 
förväntningarna som motiverande och de negativa förväntningarna som hämmande. En 
distinkt typ av utfall är de fysiska effekterna, positiva (njutning, behaglig sensorisk 
stimulans) och negativa (smärta och obehag), som åtföljer beteendet. Den andra typen 
av utfall är de sociala konsekvenserna i form av positiva (exempelvis gillande, intresse 
och ekonomisk vinning) och negativa (till exempel ogillande, bestraffning och 
ointresse). Den tredje typen av utfall utgörs av positiva och negativa värderingar av det 
egna beteendet.

Människans kompetens utvecklas och yttrar sig på många olika sätt och kräver olika 
talanger och kvaliteter. Människor skiljer sig åt i såväl art som grad när de odlar sina 
förmågor inom olika områden. De specifika kompetensmönster som individer utvecklar 
är ett blandat resultat av talang, sociokulturellt inflytande och slumpmässiga händelser 
(Bandura, 1997). Att fungera effektivt handlar inte bara om att veta vad man skall göra 
och vara motiverad att göra det. Självförmåga är heller inte en konstant egenskap som 
man antingen har eller inte har i beteenderepertoaren. Självförmåga är en skapande 
process i vilken kognitiva, sociala, emotionella och beteendemässiga färdigheter 
organiseras och styrs på en mängd olika sätt. 
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Det är stor skillnad på att besitta färdigheter och förmågor och att faktiskt kunna nyttja 
dem och använda dem väl under knepiga omständigheter. Människor presterar ofta 
suboptimalt även när de vet precis vad de skall göra och har de erforderliga 
färdigheterna för uppgiften. Självrefererande tänkande aktiverar kognitiva, 
motivationella och affektiva processer som styr omsättandet av kunskap och förmågor 
till handling. Upplevd självförmåga handlar inte om vilka färdigheter individen har 
tillgång till utan om vad han tror sig kunna göra med dessa i olika situationer.

Effektivt fungerande kräver alltså både färdigheter och upplevd självförmåga för att 
kunna använda färdigheterna väl (Bandura, 1997). Detta innebär att färdigheter behöver 
kunna användas på flexibla sätt i ständigt  föränderliga situationer som ofta innehåller 
tvetydiga och oförutsägbara inslag. Färdigheter individen redan har måste användas på 
nya sätt  för att möta varierande situationer. Upplevd självförmåga är uppfattningen om 
vad man kan göra i varierande situationer med de färdigheter man har i sin arsenal. 
Människor som tvivlar på sin förmåga inom vissa områden tenderar att undvika att ta 
sig an uppgifter inom dessa områden. De har svårt att motivera sig till att utföra 
uppgiften och minskar sina ansträngningar eller ger upp då de möter motgångar. De har 
låga ambitioner och lågt engagemang i de uppgifter de väljer att åta sig. I pressade 
situationer tenderar de att  uppehålla sig vid sina personliga tillkortakommanden, den 
överväldigande uppgiften och de negativa konsekvenserna vid ett misslyckande. Sådana 
oroande tankar underminerar deras ansträngningar och försvårar logiskt tänkande 
genom att dra uppmärksamheten från den aktuella uppgiften till oro över personliga 
brister och möjliga katastrofer. Det tar lång tid att återupprätta den upplevda 
självförmågan efter ett misslyckande eller en motgång, och de är känsliga för stress och 
depressioner. En upplevd självförmåga som lätt återupprättas, å andra sidan, förbättrar 
sociokognitivt fungerande inom det aktuella området på många sätt. Människor som har 
en stark tilltro till sin självförmåga närmar sig svåra uppgifter med inställningen att  det 
är utmaningar som skall bemästras snarare än hot som det är bäst att undvika. En sådan 
attityd genererar intresse och ett fördjupat intresse i olika aktiviteter. Dessa människor 
tar sig an utmanande uppgifter och bibehåller ett starkt engagemang. De lägger ner 
mycket energi på sina uppgifter och ökar sina arbetsinsatser vid risk för misslyckanden 
eller motgångar. De förblir uppgiftsorienterade och tänker taktiskt. Misslyckanden 
förklaras med otillräcklig ansträngning och de återvinner snabbt sin självförmåga efter 
misslyckanden eller motgångar. Svåra eller hotfulla situationer närmas med en känsla av 
att  de i någon utsträckning kan kontrolleras. Denna inställning förbättrar deras 
prestationer, minskar känslor av stress och minskar sårbarheten för depression.
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Att hitta en lämplig balans mellan omhändertagande, stöd och eget  ansvar i klientarbete 
är inte sällan en knivig uppgift. Individer skiljer sig åt inte bara vad gäller 
anknytningsstil och tilltro till den egna förmågan att lösa svårigheter, utan även med 
avseende på bland annat personliga preferenser för och eventuella erfarenheter av hur 
ett  samarbete bör utformas och hur de personer som denne skall samarbeta med bör 
uppträda samt i vilken utsträckning dessa förväntas vara tillgängliga.

Det kan vara en delikat uppgift att utforma individuella stödinsatser i de fall där 
individens anknytningsstil försvårar för denne att ta emot stöd, vilket ibland är fallet 
med ungdomar som har en otrygg och distanserad anknytningsstil, eller där individen 
har en anknytningsstil som mer präglas av ängslan och ambivalens och där denne kan ha 
svårt att utföra uppgifter på egen hand då detta kan innebära: a) en utmaning för 
individen som har låg tilltro till sin förmåga att  klara av att självständigt lösa problem, 
och b) en rörelse i riktning mot ökad självständighet och mindre kontakt med den 
professionelle hjälparen, vilket eventuellt kan upplevas negativt och i någon mån som 
ett hot om övergivenhet. 

Ett visst stöd för tanken att individer som har en otrygg och ängslig anknytning även har 
låg upplevd självförmåga, eller tilltro till den egna förmågan, kan finnas i en studie av 
Wei & Ku (2007) där författarna tittade på sambanden mellan anknytningsmönster, 
beteenden som var selfdefeating (självsaboterande, förstör för sig själv) och psykiskt 
lidande i relation till den egna tilltron till den sociala förmågan. De fann att personer 
som uppvisade ett ängsligt anknytningsmönster hade större förekomst av selfdefeating-
beteenden än personer som hade en undvikande anknytningsstil. Vidare fann författarna 
visst stöd för att personer som använder sig av selfdefeating-beteenden och som 
förbättrade sin tilltro till den egna sociala förmågan fick mindre interpersonella 
svårigheter. Intressant att notera är att en förbättring av självkänslan tycktes minska det 
inre lidandet, vilket visade sig i en minskning av depressionssymtom, men inte tycktes 
minska de interpersonella svårigheterna. 

Vidare kan undras om man genom kunskap om individens anknytningsmönster kan göra 
antaganden om lämpligt förhållningssätt gentemot och bemötande av klienten för att 
stötta utvecklandet av en adekvat  tilltro till den egna förmågan och därigenom snabbare 
finna en lämplig balans mellan omhändertagande och krav på eget ansvarstagande i 
utformandet av specifika stödinsatser. Feeney & Brook (2007) har studerat beroende 
och självständighet i parförhållanden och funnit  att den andra partnerns känslighet för 
stressignaler och beredvillighet att stötta vid behov resulterar i att  partnern som tar emot 
stöd fungerar mer självständigt och är mindre beroende av stöd än partnern i de 
förhållanden där man är mindre känsliga för stressignaler alternativt mindre villiga eller 
kapabla att ge stöd. Detta kan ha implikationer även i ett långsiktigt arbete med klienter 
som inte sällan är i stort behov av stöd och där man eventuellt kan stimulera 
självständighet genom att finnas till hands, kanske rentav i större utsträckning än vad 
som intuitivt känns rimligt. Vidare kan spekuleras i om det är så att  individer som har en 
otrygg och distanserad anknytningsstil tenderar att, som ett narcissistiskt motiverat 
försvar, ha en förhöjd upplevelse av och tilltro till den egna självförmågan som ett sätt 
att  undvika att hamna i ett upplevt underläge eller en känsla av utsatthet  som eventuellt 
kan uppstå då det finns behov av stöd eller hjälp från en annan person.
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I en annan studie av Feeney  et al. (2008) fann man att  ungdomar på samma vis som barn 
tenderar att, i ett första möte med obekanta personer, använda sig av beteenden och 
förhållningssätt som överensstämmer med deras anknytningsmönster. Således tycks det 
vara möjligt stt, utifrån kännedom om deras anknytningsmönster, göra antaganden om 
hur ungdomar kommer att agera när de träffar nya personer.

En studie där man ur ett anknytningsperspektiv undersökte sambandet mellan 
anknytningsmönster, depressiva symtom och upplevd förmåga, och jämförde 
vanvårdade barn med barn som inte varit utsatta för vanvård, visade på att de 
vanvårdade barnen som grupp hade svårare att relatera till omgivningen, vilket tyder på 
otrygg anknytning, och hade fler depressiva symtom samt lägre upplevd förmåga 
jämfört med de icke vanvårdade barnen. Bland de vanvårdade barnen fanns en grupp 
som hade tryggt anknytningsmönster, och hos dessa barn fann man lägre förekomst av 
depressionssymtom, vilket tyder på att en trygg anknytning kan mildra de negativa 
effekterna av vanvård. Sexuellt utnyttjade barn som uppvisade ett  desorganiserat 
anknytningsmönster uppvisade flest depressionssymtom (Toth & Cicchetti, 1996). 

Vid en psykiatrisk klinik gjordes en studie av upplevd självkompetens gällande 
problemlösning och sambandet  med kvaliteten på relationer till behandlare på kliniken 
(Sammet et al, 2007). I studien fann man ett negativt samband mellan upplevd 
självkompetens och förekomst av psykiatriska symtom. Vidare fann man att patienter 
som uppvisade ett ängsligt och undvikande beteende vid inskrivning på kliniken i högre 
grad än andra patienter upplevde relationen till behandlaren som negativ. Omvänt visade 
det sig att de patienter som hade mer positivt färgade relationer till behandlare och 
medpatienter hade högre upplevd självkompetens vid tiden för utskrivning från 
kliniken.   

Sammet et al (2007) och Wei & Ku (2007) visar på att  individer som uppvisar otrygga 
och ängsliga anknytningsmönster kan tänkas ligga utanför eller i nederkanten av 
normalintervallet när det gäller självförmåga. Således kan tänkas att  individer som är 
tryggt anknutna har upplevd självförmåga som ligger inom normalintervallet. Finns det 
även individer med otrygg anknytning som har en upplevd självförmåga som ligger 
inom eller över normalintervallet? Man kan spekulera i om det är så att  den som är 
otryggt anknuten och ambivalent i sin längtan efter närhet till andra människor, och 
kanske därigenom mindre självständig, har lägre upplevd självförmåga än individen 
som ter sig distanserad och självförsörjande. Det skulle kunna vara så att den otrygga 
och distanserade individen sätter stort värde på att klara av svårigheter på egen hand och 
utvecklar effektiva copingstrategier för att slippa hamna i beroendeställning till andra 
människor, och har en upplevd självförmåga som ligger på eller över genomsnittet. 
Vidare kan undras om den omfattning som individen lider av psykiatriska symtom 
inverkar på den upplevda självförmågan. Rimligt är att tänka sig att det ena påverkar det 
andra. Toth & Cicchetti (1996) fann i sin studie att en ökad förekomst av psykiatriska 
symtom påverkar den upplevda självförmågan i negativ riktning.
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Syfte

Som inledningsvis redovisats finns det forskning som tyder på att det finns intressanta 
samband mellan anknytningsmönster, psykisk ohälsa och tilltro till den egna förmågan. 
Syftet med denna pilotstudie är att undersöka relationen mellan anknytningsstil, psykisk 
ohälsa och tilltro till den egna förmågan (upplevd självförmåga) i den studerade gruppen 
som består av ungdomar med varierande grad av psykisk ohälsa och varierande 
anknytningsstilar. 

Frågeställning

Finns det samband mellan anknytningsmönster och upplevd självförmåga, mellan 
psykisk ohälsa och upplevd självförmåga samt mellan anknytningsmönster och psykisk 
ohälsa?

Hypoteser

Tryggt anknutna individer (typ  B) förväntas ha en tilltro till den egna förmågan att klara 
av svårigheter som ligger nära medelvärdet för normgruppen. Hypotesen blir: 
1) totalpoängen på GSE korrelerar positivt med skalan Tillit i ASQ. 

Individer som uppvisar ett anknytningsmönster som karaktäriseras som otryggt och 
undvikande (typ  A) förväntas uppvisa, i förhållande till normgruppen, en hög grad av 
tillit  till den egna förmågan att klara av svårigheter (upplevd självförmåga), vilket 
resulterar i den andra hypotesen: 
2) totalpoängen i formuläret GSE korrelerar positivt med skalorna Distans och 
Sakorientering i formuläret ASQ.

Individer som uppvisar ett anknytningsmönster som karaktäriseras som otryggt och 
ängsligt (typ C) förväntas ha låg tillit till den egna självförmågan i förhållande till 
normgruppen. Hypotesen blir:
3) totalpoängen i GSE korrelerar negativt med skalorna Relationsfixering och 
Bifallsbehov i ASQ. 

Vidare antas att det psykiska välmåendet har ett  positivt samband med den upplevda 
självförmågan, vilket resulterar i hypotesen:
4) poängen i SCL-90 korrelerar negativt med totalpoängen i GSE.

Anknytningsstil antas ha samband med psykisk ohälsa och genererar hypotesen:
5) totalpoängen i SCL-90 korrelerar negativt med poängen i skalan Tillit, och 
korrelerar positivt med skalorna Distans, Sakorientering, Relationsfixering och 
Bifallsbehov i ASQ.
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Metod

Upplevd självförmåga samt anknytningssti l undersöks med hjälp av 
självskattningsformulären GSE och ASQ. Det psykiska välmåendet skattas med hjälp av 
självskattningsformuläret SCL-90.

Nedan presenteras självskattningsformulären samt en redogörelse för urval och 
beskrivning av respondenterna samt etiska överväganden. Därefter redogörs för 
administrationen av självskattningsformulären. 

General Perceived Self-Efficacy Scale (GSE)
 
Till skillnad från skalor som utvecklats för att mäta optimism avser man med GSE att 
mäta individens grad av personlig agens, eller med andra ord en persons tillit till att de 
egna handlingarna kan leda till lyckade resultat och är således prospektivt till sin natur.

GSE består av tio items och ger en uppfattning om en persons uppfattning om sin 
förmåga att klara av problem och svårigheter när de uppstår i livet. Dessa tio items är 
påståenden som individen skall ta ställning till enligt en fyrgradig svarsskala; tar helt 
avstånd, tar delvis avstånd, instämmer delvis och instämmer helt. Alternativen 
poängsätts från 1 till 4 där 1 poäng ges för ”tar helt avstånd” och 4 poäng ges för 
”instämmer helt” (se appendix).

Skalan utvecklades av Mathias Jerusalem och Ralf Schwarzer 1981 och har i 
undersökningar som gjorts för att testa dess psykometriska egenskaper (Sukmak et al, 
2002; Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005; Juárez & Contreras, 2008) befunnits ha 
god reliabilitet och validitet. Normeringsdata (Schwarzer, 2009) finns för bland annat  en 
heterogen tysk vuxenpopulation (n=1660, m=29,28), tyska skolungdomar mellan 12 och 
17 år gamla (n=3494, m=29,60, sd=4,0) samt en amerikansk vuxenpopulation (n=1594, 
m=29,48, sd=5,13).
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Attachment Style Questionnaire (ASQ)

ASQ är ett självskattningsformulär bestående av 40 items som ger en uppfattning om 
anknytningens kvalité ur fem aspekter; tillit, distans, sakorientering, relationsfixering 
och bifallsbehov. Formuläret innehåller påståenden som individen får ta ställning till 
och besvara med; fullständigt oense, ganska oense, lite oense, instämmer lite, instämmer 
ganska mycket och instämmer fullständigt.  Svaren poängsätts sedan från 1 till 6 poäng 
med lägst poäng för ”fullständigt oense” och högst poäng för ”instämmer fullständigt” 
för 37 items medan 3 items har omvänd poängsättning (se appendix). 

Skalan har utvecklats (Feeney, Noller & Hanrahan, 1994, refererat i Håkansson & 
Tengström, 1996) för att ge flerdimensionell information om anknytningen, med 
tillräcklig känslighet för att kunna ge information om individuella skillnader i 
anknytningsstil. I testning har formuläret visat sig ha god reliabilitet och validitet 
(Håkansson & Tengström, 1996). Vid trefaktorsanalys fann Feeney, Noller & Hanrahan 
tre distinkta faktorer; trygghet, ängslan och undvikande. Dessa motsvarar i stort de tre 
anknytningsmönster som beskrivits av Mary Ainsworth. Ytterligare analys visade att 
faktorerna ängslan och undvikande kunde delas upp i två faktorer vardera. Ängslan 
delades upp i faktorerna relationsfixering och bifallsbehov, och undvikande delades upp 
i faktorerna distans och sakorientering. Skalan har normerats med hjälp  av gymnasie- 
och högskolestudenter (n=90). Dessa har utgjort normgrupp för sammanställnings-
protokollets medelvärden och normalintervall (Tengström & Håkansson, 1997).

Symptom checklist (SCL-90)

SCL-90 är ett självskattningsformulär som används flitigt i såväl klinisk verksamhet 
som inom forskning. Det består av 90 items som vart och ett består av ett fysiskt eller 
psykiskt symtom. Respondenten får ta ställning till i vilken utsträckning det aktuella 
symtomet besvärat denne under den senaste veckan och besvaras med 0-4 poäng där 0 
poäng innebär att symtomet inte alls besvärat respondenten och 4 poäng innebär att 
symtomet besvärat respondenten väldigt mycket. Formuläret ger ett grovt  mått på 
individens psykiska mående i nio diagnostiska delskalor samt en tilläggsskala. 
Delskalorna utgörs av mått på somatisering, tvångsmässighet, interpersonell känslighet, 
depression, ångest, aggression, fobisk ångest, paranoia och psykotism. Utöver detta 
beräknas ett  mått på den allmänna besvärsnivån, GSI (global severity  index). Detta mått 
består av poängmedelvärdet för samtliga items.

I statens institutionsstyrelses rapport nr 4/02 kom man fram till att SCL-90 kan 
användas för att differentiera mellan normal- och patientgrupper, men att instrumentet 
inte kan predicera olika syndrom. Med andra ord är det lämpligt som 
screeninginstrument för att undersöka den eventuella förekomsten av psykisk ohälsa.  I 
rapporten rekommenderas inte användningen av SCL-90 som ett  självständigt 
diagnostiskt instrument, men det anses kunna komplettera och fördjupa beskrivningen 
av symtom hos individen.
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Urval och etiska överväganden

Alla ungdomar som vid tiden för undersökningen var inskrivna på Viksjö Gård 
behandlingshem samt Viksjö Gård Resursenhet och de ungdomar som skrivits ut från 
Resursenheten det senaste året valdes som tänkbara respondenter. Ungdomar som 
lämnat Viksjö Gård kontaktas i dagsläget vid minst två tillfällen av företaget för 
uppföljning av utskrivna ungdomar. Detta innebär för ungdomarna en påminnelse om 
det som varit. Inte sällan uttrycker ungdomar att de vill lämna tiden som varit bakom 
sig, vare sig de varit nöjda med tiden inom Viksjö Gård eller inte. Kontakt från Viksjö 
Gårds sida kan i ett  läge då man är fullt upptagen med att leva sitt liv och känner att 
man behöver fokusera på vardagens bekymmer och framtida utmaningar, upplevas som 
störande. Därför valdes av etiska skäl att begränsa urvalet enligt vad som angetts ovan. 
Utöver detta tillfrågades två personer som arbetar med behandling inom liknande 
verksamheter utanför Viksjö Gård om de kunde bidra till datainsamlingen med hjälp av 
klienter inom deras verksamheter.

Beskrivning av respondentgruppen

Respondenterna utgörs av en heterogen grupp. Samtliga respondenter utom en 
behandlas eller har behandlats inom Viksjö Gård. Den respondent som inte behandlas, 
eller har behandlats, inom Viksjö Gård får behandling inom en annan verksamhet i 
samma bransch. Gemensamt för respondenterna är även att de bedömts vara i behov av 
behandling och omsorg som inte kunnat tillgodoses inom ramen för psykiatri eller 
socialtjänst. Respondenterna skiljer sig åt bland annat i fråga om typ av diagnos, 
huvudsymtom och grad av besvär. Gruppen utgörs av 19 personer i åldrarna 16-21 år, 
varav tre män och sexton kvinnor. Medelåldern för deltagarna var 18,4 år.  

Administrering av formulären

Formulären administrerades för tio av ungdomarna i två omgångar. Dessa ungdomar 
tillfrågades i slutet  av september 2009 om de kunde tänka sig att  fylla i två 
självskattningsformulär, GSE och ASQ. Som syfte angavs att en medarbetare inom 
företaget behövde underlag för en undersökning som skulle ligga till grund för en 
skriftlig rapport inom ramen för författarens utbildning. Formuläret SCL-90 
administrerades till dessa i slutet av november 2009. För de övriga nio av ungdomarna 
administrerades alla tre självskattningsformulär inom en, för var och en av ungdomarna, 
tvåveckorsperiod någon gång mellan september och november 2009. Även dessa 
ungdomar informerades om syftet med undersökningen. Samtliga respondenter 
informerades om att deltagande var frivilligt och de informerades även om att deras svar 
skulle hållas konfidentiella. Ungdomarna fyllde självständigt i formulären och hade 
möjlighet att ställa frågor under tiden för att få hjälp i det fall någon fråga var oklar eller 
svårförståelig. I dessa fall fick respondenten hjälp med att omformulera frågan på ett 
enklare sätt, eller fick hjälp med något enstaka ord som var svårt att  förstå. Inte i något 
fall fick respondenterna hjälp eller stöd i att välja hur de skulle besvara frågorna.
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Svarsfrekvens

Totalt 23 ungdomar tillfrågades. Av dessa valde 19, eller ca 83 %, att  fylla i 
självskattningsformulären GSE och ASQ. Av dessa 19 valde sedan 17 ungdomar att 
fylla i självskattningsformuläret SCL-90. Den totala svarsfrekvensen blev alltså 17 
ungdomar, eller ca 74 %. De två personer som valde att inte fylla i SCL-90 var en man 
och en kvinna. 

Resultat

Upplevd självförmåga

Resultatet på GSE-formuläret  som redovisas i tabell 1 visar att  respondentgruppen som 
helhet har ett lägre medelvärde än normgruppen tyska skolungdomar (Schwarzer, 2009).

Tabell 1. Respondenternas samt normgruppen tyska skolungdomars medelvärden samt 
standardavvikelser för formuläret GSE.
___________________________________________________________

Grupp, antal    Medelvärde Standardavvikelse
___________________________________________________________

Respondenter, n=19        26,9         5,5

Normgrupp, n=3494       29,6         4,0  
___________________________________________________________

Åtta respondenter hade ett resultat på GSE som låg mer än en standardavvikelse över (1 
respondent, ca 5,2 %) eller under (7 respondenter, ca 36,8 %) medelvärdet för 
normgruppen. Ett t-test visade att skillnaden mellan respondentgruppens och 
normgruppens medelvärden är signifikant  (t(18)=2,14, p<0,05). Respondenterna har 
signifikant lägre upplevd självförmåga än normalpopulationen.
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Anknytning

Skalan Tillit är den enda skalan i ASQ som enligt hypotesen förväntas ha negativt 
samband med psykisk ohälsa, varför det är intressant att  jämföra den studerade gruppen 
med normgruppens. Tio av respondenterna hade under 4 poäng på skalan, vilket tyder 
på att anknytningen är otrygg (Tengström & Håkansson, 1997). Tre av individerna hade 
ett värde som ligger över normgruppens medelvärde. Respondenternas och 
normgruppens poäng på skalan Tillit redovisas i tabell 2. För jämförelsens skull 
redovisas även den sammanlagda medelpoängen och standardavvikelsen för en grupp 
bestående av normgruppen samt en klinisk grupp  bestående av psykoterapiklienter, 
smärtpatienter och tinnitus. Denna sistnämnda grupp inkluderades då uppgift om 
standardavvikelse för normgruppen saknades i källmaterialet  som användes (Håkansson 
& Tengström, 1996). Ett t-test visade att skillnaden mellan respondentgruppens och 
normgruppens medelvärden är signifikant (t(18)=3,4, p<0,01). Respondenterna har 
signifikant mindre trygg anknytning än normalpopulationen.

Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser för ASQ-skalan Tillit.
___________________________________________________________
            
Grupp, antal    Medelvärde Standardavvikelse
___________________________________________________________

Respondenter, n=19        3,69      0,93   

Norm+klinisk, n=161       4,27          0,82

Normgrupp, n=90       4,42      uppgift saknas 
___________________________________________________________
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Hypotestestning

Hypotes 1: totalpoängen på GSE korrelerar positivt med skalan Tillit i ASQ.

Hypotes 1 får stöd. Resultatet av beräkningen visar på att  det finns ett signifikant 
samband mellan totalsumman i formuläret GSE och skalan Tillit i ASQ (se tabell 3).

Hypotes 2: totalpoängen i formuläret GSE korrelerar positivt med skalorna Distans och 
Sakorientering i formuläret ASQ.

Hypotes 2 saknar stöd. För skalorna Distans och Sakorientering finns ett samband som 
är negativt men inte signifikant vilket talar för att denna del av hypotesen inte stämmer 
(se tabell 3).

Tabell 3. Korrelationer mellan GSE och ASQ-skalorna Tillit, Distans och 
Sakorientering.
____________________________________________________
        ASQ-skalor    
    Tillit   Distans Sakorientering
____________________________________________________

Summa GSE         0,519* -0,239 -0,154 
____________________________________________________
*p <0,05

Hypotes 3: totalpoängen i GSE korrelerar negativt med skalorna Relationsfixering och 
Bifallsbehov i ASQ.

Hypotesen får delvis stöd (se tabell 4). Det finns ett signifikant negativt  samband mellan 
totalpoängen på formuläret  GSE och skalan Bifallsbehov i ASQ. För skalan 
Relationsfixering är sambandet med GSE i hypotesens riktning, men resultatet saknar 
signifikans.

Tabell 4. Korrelationer mellan GSE och ASQ-skalorna Bifallsbehov och 
Relationsfixering.
____________________________________________________
            ASQ-skalor
    Bifallsbehov Relationsfixering
____________________________________________________

Summa GSE    -0,457*  -0,297      
____________________________________________________
*p <0,05
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Hypotes 4: poängen i SCL-90 korrelerar negativt med totalpoängen i GSE. 

Hypotesen får stöd. Ett signifikant negativt samband mellan faktorerna finns (se tabell 
5).

Tabell 5. Korrelation mellan GSE och totalpoängen i SCL-90.
___________________________________
   Totalpoäng SCL-90   
___________________________________

Summa GSE  -0,503*          
___________________________________
*p <0,05

Hypotes 5: totalpoängen i SCL-90 korrelerar negativt med poängen i skalan Tillit, och 
korrelerar positivt med skalorna Distans, Sakorientering, Relationsfixering och 
Bifallsbehov i ASQ. 

Hypotesen får delvis stöd. Det finns signifikanta samband i förväntad riktning mellan 
skalorna Tillit, Bifallsbehov samt Relationsfixering och totalpoängen i SCL-90. För 
skalorna Distans och Sakorientering var resultatet i förväntad riktning men utan 
signifikans. Se tabell 6.

Tabell 6. Korrelationer mellan totalpoängen i SCL-90 och skalorna i ASQ.
_______________________________________________________________
                ASQ-skalor
     Distans    Sakori    Tillit       Bif-behov   Rel-fixering
_______________________________________________________________    

SCL-90                           0,419      0,205    -0,557*    0,780**      0,656**
_______________________________________________________________
*p <0,05  **p <0,01
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För att se om några av delskalorna i SCL-90 har starkare samband än andra med 
upplevd självförmåga, och möjligen kan kopplas till anknytningsmönster, gjordes 
korrelationsberäkningar mellan delskalorna i SCL-90 och totalpoängen för GSE (tabell 
7). 

Tabell 7. Korrelationer för GSE och delskalorna i SCL-90, i fallande ordning.
_______________________________________________
Delskala, SCL-90  Korrelation med GSE 
_______________________________________________
Fobisk ångest  -0,583* 
Interpersonell känslighet -0,566*
Ångest   -0,513* 
Depression  -0,508* 
Tvång   -0,460 
Paranoida föreställningar -0,435 
Psykotism  -0,419 
Tilläggsskala  -0,375 
Somatisering  -0,321
Aggressivitet  -0,086 
______________________________________________
*p <0,05

En beräkning av korrelationer mellan de olika delskalorna i SCL-90 och skalorna i ASQ 
gjordes för att  se vilka samband som finns dem emellan, och vilka av delskalorna som 
har starkare samband än andra och eventuellt kan kopplas till anknytningsmönster. Se 
tabell 8.

Tabell 8. Korrelationer för delskalorna i SCL-90 och ASQ.
______________________________________________________________
SCL-90     ASQ-skalor
Delskalor  Distans      Sakori     Tillit           Bifall     Rel.fixering 
______________________________________________________________
Fobisk ångest 0,390         0,149      -0,605*       0,732**     0,647** 
Interpersonell  0,404         0,228      -0,641**     0,755**     0,730** 
Ångest  0,439         0,271      -0,625**     0,783**     0,775** 
Depression 0,359         0,214      -0,558*       0,776**     0,691** 
Tvång  0,397         0,082      -0,423         0,759**     0,505* 
Paranoida förest. 0,238         0,091      -0,258         0,520*       0,487*
Psykotism 0,418         0,255      -0,481         0,638**     0,571* 
Tilläggsskala 0,411         0,144      -0,505*       0,790**     0,528* 
Somatisering 0,376         0,127      -0,481         0,742**     0,549*
Aggressivitet             0,387         0,304      -0,355         0,499*       0,309
__________________________________________________________
*p <0,05  **p <0,01
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För att se om det fanns intressanta mönster som kunde förklara variansen i 
undersökningsmaterialet genomfördes en tentativ principalkomponentanalys baserad på 
eigenvärden över 1. Principalkomponentanalys är en multivariat analysmetod för att 
finna faktorer som förklarar variansen. Denna gjordes för att hitta den första faktorn, 
eller den faktor som laddar starkast  och alltså förklarar den största delen av variansen. 
Samtliga items i de tre självskattningsformulären ingick i analysen, totalt 140 stycken. I 
nedanstående tabell (tabell 9) redovisas de starkaste laddningarna som framkommit i 
analysen för den första faktorn. Totalt sexton faktorer återfanns i materialet. Den första 
faktorn svarade ensam för 40,4 % av den totala variansen. Av de totalt 140 items som 
ingick i analysen laddade 88 mer än 0,4 i faktorn. Av denna anledning begränsades 
redovisningen till de items som laddade mer än 0,8 i första faktorn.

Tabell 9. Alla faktorladdningar över 0,8 i första faktorn. Eigenvärden över 1.

          _______________________________

 Item  Faktorladdning 
          _______________________________
  
 SCL13  0,866
 SCL18  0,801
 SCL19  0,801
 SCL23  0,840
 SCL24  0,818
 SCL26  0,843
 SCL29  0,830
 SCL31  0,821
 SCL33  0,816
 SCL34  0,904
 SCL36  0,812
 SCL37  0,912
 SCL39  0,883
 SCL44  0,808
 SCL46  0,817
 SCL48  0,812
 SCL49  0,849
 SCL50  0,826
 SCL59  0,853
 SCL61  0,828
 SCL66  0,812
 SCL72  0,929
 SCL73  0,884
 SCL75  0,866
 SCL77  0,894
 SCL78  0,844
 SCL79  0,857
 ASQ24  0,811
         _______________________________
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Som framgår av tabell 10 är alla laddningar över 0,8 för items från SCL-90, med ett undantag. 
En kontroll för att se om items tillhörande vissa delskalor i SCL-90 laddar mer än andra 
redovisas nedan (tabell 10). Item 24 i ASQ tillhör skalan Bifallsbehov.

Tabell 10. Antal items med laddning över 0,8 i respektive delskala i SCL-90, i fallande 
ordning. Totalt 27 stycken.
________________________________________
Antal items Delskala, SCL-90
________________________________________
5  Interpersonell känslighet
5  Ångest
4  Depression
4  Tilläggsskala
3  Fobisk ångest
2  Somatisering
1  Tvångstankar
1  Aggressivitet
1  Paranoida föreställningar
1  Psykotism
________________________________________

Av de 27 redovisade laddningarna låg 3 st över 0,9. Av dessa återfanns 2 laddningar i 
delskalan Interpersonell känslighet och 1 återfanns i delskalan Ångest. 

Diskussion

I materialet ses ett signifikant samband mellan upplevd självförmåga och skalan Tillit i 
ASQ. Detta är i linje med det förväntade utfallet och är rimligt då GSE och skalan Tillit 
troligen är närliggande konceptuellt; trygga och tillitsfulla individer utgår från att 
problem kommer att kunna lösas. De trygga personerna tror oftare än de otrygga 
personerna att de kommer att klara av problem allteftersom de uppstår. Sambandet 
mellan upplevd självförmåga och skalorna Distans och Sakorientering var i motsatt 
riktning mot det förväntade utfallet  men inte signifikant. Det skulle kunna tyda på att 
otryggt anknutna personer som har en distanserad anknytningsstil av typ A inte har en 
högre upplevd självförmåga jämfört med individer ur normalpopulationen. Den 
förhöjning av upplevd självförmåga, eventuellt som ett narcissistiskt  motiverat försvar 
mot känslor av beroende och underlägsenhet som spekulerats i saknas det stöd för i 
denna studie. Det faktum att det fanns ett, ej signifikant, negativt samband mellan 
faktorerna skulle tvärtom kunna tyda på att de individer som har en så kallad A-
anknytning ofta har en upplevd självförmåga som ligger under genomsnittet  för 
normalpopulationen. Då individer som har denna anknytningsstil tackar nej till hjälp 
och stöd kan det möjligen vara motiverat av en önskan om att upprätthålla och bibehålla 
ett avstånd till behandlaren snarare än en övertygelse om att hjälp och stöd inte behövs.
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När det gäller sambandet mellan upplevd självförmåga och skalorna Bifallsbehov och 
Relationsfixering var sambandet  mellan upplevd självförmåga och Bifallsbehov 
signifikant. För Relationsfixering var resultatet i linje med hypotesen men signifikans 
saknades. Bägge skalorna var negativt korrelerade med upplevd självförmåga, vilket   
överensstämmer med resultatet i Wei & Kus (1997) tidigare refererade studie. Otrygga 
personer som oroar sig för relationer, som behöver mycket stöd och uppmuntran samt 
vill att människor skall finnas tillgängliga har svårt att klara saker på egen hand. Dessa 
individer kanske heller inte, på ett djupare plan, vill eller vågar vara självständiga då det 
kan innebära ett större avstånd till behandlaren och väcka övergivenhetskänslor. Den 
enda skalan i ASQ som i denna studie korrelerar positivt  med poängen i skalan GSE är, 
som nämnts, skalan Tillit. De övriga skalorna korrelerar som sagts negativt med 
poängen i GSE. Detta innebär att det  bästa för en individ ur detta avseende antagligen är 
att  ha en trygg anknytning av B-typ. Med detta sagt vore det intressant att studera de 
olika anknytningsfaktorernas inflytande på den upplevda självförmågan. Inte minst har 
detta praktisk betydelse i den kliniska verkligheten där man i allmänhet är intresserade 
av att få praktiska verktyg att  arbeta med. Det tycks vara så att ha en trygg anknytning 
är bra, men hur arbetar man i den riktningen på bästa sätt? Anknytningsmönster är 
komplexa och de olika faktorerna samvarierar med varandra. Den som är trygg är till 
exempel i allmänhet inte särskilt ängslig i förhållande till andra människor. Är det 
generellt  så att man i första hand behöver arbeta för att öka tryggheten för otryggt 
anknutna individer, eller är det så att fokus lika gärna kan eller bör ligga på arbete med 
distans och närhet, eller ängslan och bifallsbehov, och att tryggheten som ett resultat av 
detta ökar? 

Totalpoängen på skalan SCL-90 korrelerar negativt  och signifikant med resultatet på 
GSE, vilket innebär att en högre grad av psykiatriska besvär sannolikt resulterar i lägre 
upplevd självförmåga. Toth & Cicchetti (1996) fann, som tidigare nämnts, att högre 
förekomst av psykiatriska symtom hade samband med lägre upplevd självförmåga.

En beräkning visar att det finns samband mellan skalor i ASQ och delskalorna i 
SCL-90. Skalorna Bifallsbehov och Relationsfixering i ASQ hade starkast  samband med 
delskalorna i SCL-90, medan skalan Tillit hade svagt negativt samband med dem. 
Skalorna Distans och Sakorientering hade svagast samband med delskalorna i SCL-90. 
Detta kan tyda på att  en ängslig anknytningsstil av C-typ är associerad med högre grad 
av psykisk ohälsa än en undvikande anknytningsstil av A-typ. Man kan även tänka sig 
att de C-anknutna personernas psykiska lidande ger ett större genomslag i 
självskattningsformulären än de A-anknutna personernas som i högre utsträckning 
tenderar att vara känslomässigt ”avstängda” och av den anledningen skatta sig själv 
närmare normalvärden än vad som är rimligt sett till deras funktionsnivå. En trygg 
anknytning tycks sakna samband med, eller ha ett negativt samband med, psykisk 
ohälsa. De skalor som korrelerade starkast med ASQ-skalorna Bifallsbehov och 
Relationsfixering var delskalorna Fobisk ångest, Interpersonell känslighet, Ångest och 
Depression. En korrelationsberäkning för summan på GSE och delskalorna i SCL-90 
visar att det finns signifikanta negativa samband med delskalorna Fobisk ångest, 
Interpersonell känslighet, Ångest och Depression.
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Principalkomponentanalysen som gjordes visade att de starkaste laddningarna i den 
första faktorn kom från items från SCL-90. Vidare laddade de främst i delskalorna 
Interpersonell känslighet, Ångest, Depression och Fobisk ångest. Dessa 4 delskalor var 
även de som hade starkast samband med poängen på GSE samt skalorna Bifallsbehov 
och Relationsfixering i ASQ. Endast  1 av 28 items härrörde från ett annat formulär än 
SCL-90. Att items från SCL-90 dominerade i materialet kan möjligen bero på 
ungdomars tendens att inte diskriminera bland problem. Problem upplevs i större 
utsträckning än hos mer livserfarna individer som globala och de påverkar många fler 
aspekter av livet. Den faktor som kommer fram vid principalkomponentanalysen skulle 
kunna vara en så kallad complaintfaktor som kan uppstå då missnöje eller psykisk 
ohälsa ger en global påverkan som ”smittar” i skattningarna. Intressant  att notera är att 
de tre starkaste faktorladdningarna fanns i delskalor som man kan tänka sig ger tydligast 
utslag hos individer som har en anknytning av C-typ.

En pilotstudie som genomförs i mindre skala i en befintlig och småskalig verksamhet 
kan ofta medföra vissa metodologiska problem. Urvalet kan i detta fall sägas vara 
problematiskt. Respondentgruppen består av individer som kan förmodas skilja sig från 
genomsnittet i de olika studerade faktorerna redan på grund av det faktum att de 
bedömts vara i behov av behandlingsinsatser, utan hänsyn tagen till att  respondenterna 
har olika diagnoser och typer av problematik. Detta innebär att de tendenser och 
samband man kan se mellan de studerade faktorerna får ses med än större osäkerhet på 
grund av att man inte kunnat kontrollera för olika diagnos- eller symtomgrupper. Det 
faktum att två av självskattningsformulären, GSE och ASQ, administrerades till ungefär 
hälften av respondenterna ca sju veckor innan SCL-90 kan i någon mån tänkas inverka 
på resultatet. Lämpligast är att administrera samtliga självskattningsformulär nära 
varandra i tiden för att  öka chansen för att respondenten skall svara utifrån samma 
stämningsläge, samt att erfarenheter och mognadsprocesser inte skall hinna påverka 
individen i alltför stor utsträckning. 

I ljuset av den principalkomponentanalys som gjordes kan man undra över vad som 
egentligen påvisats i studien; är det så att de samband vi ser mellan de olika faktorerna 
till övervägande del handlar om psykisk ohälsa och dess effekter på de studerade 
faktorerna, eller existerar det faktiska och signifikanta samband mellan anknytningsstil 
och upplevd självförmåga som är oberoende av graden av psykisk ohälsa? Endast ett av 
de 28 items som laddade mer än 0,8 i den första faktorn kom från ASQ och inget item 
kom från GSE. Denna frånvaro av påverkan i den första faktorn genererar frågor, dels 
kring påverkan av psykisk ohälsa enligt ovan, men även om mätmetoderna ASQ och 
GSEs validitet för den studerade gruppen.   

Implikationer för behandling

Som påpekats ovan är det vanskligt att dra slutsatser av de ovanstående resultaten. I 
behandlingsarbetet med klienterna är det generellt en bra utgångspunkt att vara nyfiken 
på och ha ett förbehållslöst och undersökande förhållningssätt till problem i relationer 
och de situationer som uppstår. När det gäller det direkta klientarbetet kan det vara på 
sin plats att  vara vaksam kring och fundera över dessa frågor. Kunskap om eventuella 
samband mellan upplevd självförmåga och anknytningsmönster kan komma till nytta 
vid planering och utvärdering av behandlingsinsatser tillsammans med klienter. 
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Det kanske är så att det finns orsak att syna den klient som konsekvent, eller ofta, tackar 
nej till stöd och hjälp i sömmarna? Klarar klienten av att sköta de uppgifter som denne 
inte vill ha stöd i att utföra? Det omvända förhållandet gäller för den klient som gärna 
tar emot stöd och hjälp, och inte heller drar sig för att fråga. Där finns anledning att 
fundera över hur man skall kunna stimulera självständigt handlande.

I det ena fallet behöver behandlaren ta ett steg i riktning mot en närmare kontakt med 
klienten utan att detta uppfattas som alltför hotande och invaderande. I det andra fallet 
behöver behandlaren ta ett steg bort från klienten utan att denne uppfattar det som ett 
övergivande. I enlighet med Feeney & Brooks (2007) resultat skulle den otrygga och 
ängsligt anknutne klienten kanske enklare kunna röra sig i riktning mot ökad 
självständighet om större tillgång till personalstöd erbjöds? I bägge fallen krävs 
fingertoppskänsla, och syftet är att mildra effekterna av anknytningsstilens inflytande på 
individens agerande. I samspelet mellan behandlare och klient är det lätt hänt att den 
klient som syns och hörs mest och som är tydlig med vad denne tycker sig behöva får 
mer uppmärksamhet och stöd än den klient som drar sig undan och inte gärna besvärar 
andra eller ogärna tar emot stöd och hjälp. I bägge fall bör behandlaren fokusera på att 
hjälpa och stötta klienten i att prova, utveckla och öva på nya färdigheter som kan vara 
till nytta i klientens tillvaro.

Rekommendationer för vidare forskning

Det är önskvärt att, vid en eventuell undersökning i större skala, kontrollera för 
psykiatriska diagnoser för att närmare kunna undersöka sambandet mellan GSE och 
ASQ Vid en eventuell kommande studie vore det intressant att fokusera mer på 
delskalan Tillit och vilket samband den har med övriga delskalor i ASQ och med GSE. 
Vilken av delskalorna har störst samband den upplevda självförmågan? Är det så att det 
är den trygga anknytningen som har tydligast samband, eller är det så att  andra 
anknytningsfaktorer har lika stor eller större samvariation med den upplevda 
självförmågan? Det vore även av intresse att studera eventuella könsskillnader för att  se 
om män och kvinnor skiljer sig åt med avseende på samband mellan anknytningsstil och  
upplevd självförmåga. De traditionella förväntningarna på barns könsrollsbeteende 
tenderar antagligen, särskilt i de fall anknytningen är otrygg, att uppmuntra flickor till 
mer ängsliga anknytningsstrategier medan pojkar troligen premieras för ett mer 
sakorienterat och distanserat anknytningsbeteende. För att minska risken för att  en 
complaintfaktor skall dominera och överrrösta de faktorer man önskar studera kan det 
vara av värde att använda en annan metodik än självskattningsformulär för att samla in 
data, eller att komplettera självskattningar med bedömningar av behandlare eller 
närstående i det fall man vill använda sig av respondenters direkta upplevelser via 
självskattningar. 
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