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Rusavhengighet er knyttet til en lang rekke negative faktorer for samfunnet og for den 

rusavhengige. Psykologen Bruce Alexander (2000) tar til orde for at manglende psykososial 

integrering og eksistensiell mening medfører rusavhengighet. Dersom man ser på selvfølelse 

som et uttrykk for psykososial integrering og eksistensiell mening, vil det være interessant å 

avdekke om rusavhengige har lav selvfølelse, og om lav selvfølelse bidrar til å forstå 

maladaptiv personlighetsfungering.  

I studien defineres Selvfølelse som “individets overordnede følelse av verdi som person” 

(Rosenberg, 1979), og måles med Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). Nivå av 

personlighetsproblematikk defineres og måles gjennom bruk av et relativt nytt dimensjonelt 

måleverktøy, Severity Indice of Personality Problems (SIPP-118) (Verheul et al , 2008). 

Forutsetninger for konseptualiseringen er at personlighetsfungering ikke er statiske, men kan 

påvirkes, og at alvorlighetsgraden av psykopatologi kan måles langs et kontinuum på fem 

ulike domener for (mal)adaptiv personlighetsfungering.  

Målet med studiet var å undersøke selvfølelses betydning for variasjonen i 

personlighetsproblematikk for unge rusmisbrukere.  

Det er i en lang rekke tidligere studier funnet sammenheng mellom selvfølelse og angst, og 

mellom selvfølelse og depresjon (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003). I tillegg er 

det funnet sammenheng mellom angst og personlighetsforstyrrelser (Skoldol et al, 1995), og 

depresjon og personlighetsforstyrrelser (Mulder, 2004). Vi kontrollerte for angst og depresjon 

i utvalget med Hopkins Symthom Check-List (HSCL-25), for å avdekke om selvfølelse bidrar 

til forståelse av personlighetsproblematikk også når man inkluderer angst og depresjon i 

forklaringsmodellen. 

Studien ble gjennomført på et klinisk utvalg av 47 pasienter på Oslo Universitetssykehus,  

Avhengighetsbehandling Ung Avdeling (AUA). Utvalget besvarte tre ulike 
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selvrapporteringsskjemaer som brukes i klinikkens vanlige behandlingsprosedyre, og som 

inngår i Youth Addiction Treatment Evaluation Project (YATEP).  

Vi fant at selvfølelse bidrar til å forklare adaptiv personlighetsfungering på 4 av 5 domener og 

på 11 av 16 fasetter, også når man kontrollerer for angst og depresjon. Dette er en sterk 

indikasjon på at selvfølelse bidrar unikt til forståelse av personlighetsproblematikk i dette 

utvalget unge rusavhengige. Vi avdekket lav selvfølelse i utvalget sammenliknet med et 

forventet nivå for normalpopulasjonen. Videre fant vi støtte for at selvfølelse er assosiert med 

personlighetsfungering i domenene Selvkontroll, Identitetsintegrering, Relasjonell fungering 

og Ansvarlighet. Det ble ikke funnet sammenheng mellom Selvfølelse og Sosial tilpasning. 

Uventet fant vi at depresjon har en positiv korrelasjon med domenet Ansvarlighet. 

Sammenliknet med kliniske utvalg pasienter med personlighetsforstyrrelser viser dette 

utvalget med unge rusavhengige lavere fungering på domenet Ansvarlighet.  

Vi fant ingen mediator- eller moderatoreffekt mellom selvfølelse og angst, eller mellom 

selvfølelse og depresjon. Basert på modellen presentert her, bidrar selvfølelse til å forklare 

personlighetsfungering. Denne antakelsen ble bekreftet i fire av de fem tidligere nevnte 

domener for personlighetsfungering i et utvalg unge rusavhengige. Det støtter hypotesen om 

at selvfølelse er et viktig psykologisk konstrukt for å belyse personlighetsproblematikk hos 

unge rusavhengige. 
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1 Innledning 

Rusmisbruk og rusavhengighet er et voksende samfunnsproblem i store deler av verden. 

Norge er ikke noe unntak. For samfunnet representerer hver rusavhengig ungdom utfordringer 

i form av kriminalitet, behov for behandling og mangel på bidrag til samfunnet gjennom 

utdanning og arbeid.  

Behandling av rusavhengighet koster det norske samfunnet NOK 1,6 milliarder per år og 

narkotikakriminalitet minst 1,2 milliarder årlig (NOU 2003:4). I tillegg kommer en lang rekke 

andre kostnader knyttet til vinningsforbrytelser, personskader og ulykker som følge av 

rusmiddelavhengighet.  

Rusavhengighet er blant annet knyttet til lavere yrkesdeltakelse, høyere kriminalitet, kortere 

levealder og dårligere fysisk og psykisk helse for misbrukeren og dens familie. Rusmisbruk i 

en familie sies “å gå i arv”, både genetisk og sosialt. Barn av rusavhengige vokser opp med 

mindre trygghet og forutsigbarhet, får dårligere skolegang, og har selv langt større 

sannsynlighet for lavere yrkesdeltakelse, høyere kriminalitet, kortere levealder og dårligere 

fysisk og psykisk helse. I tillegg har de selv økt risiko for å bli rusavhengige (Sartor, Lynskey, 

Heath, Jacob & True, 2006).  

Etter behandling av rusavhengige ser man en høy rate av tilbakefall (Gossop, Stewart, Brown 

& Marsden, 2002). Vellykket avhengighetsbehandling defineres gjerne av graden av 

tilbakefall, og hvor tilbakefall defineres som at pasienten har økt bruk av rusmidler både etter 

en periode med rusfrihet og etter en periode med mindre bruk av rusmidler (Nordfjærn, 2011).  

Både økonomiske og humanistiske begrunnelser gjør det interessant å belyse sammenhengen 

mellom rusavhengiges psykologiske kapasiteter.  

 

1.1 Avhengighet 

Det finnes mange ulike perspektiver på rusavhengighet. Noen mener at det i hovedsak er 

knyttet til genetiske disposisjoner, andre mener at avhengighet hovedsakelig skyldes 

psykologiske og sosiale forhold. 

Avhengighet er et mangetydig begrep. I stadig større grad beskrives avhengighet som en form 

for sykdom, en hjernesykdom, og dette støttes blant annet av Anonyme Alkoholikere og 

Anonyme Narkomane, organisasjoner som står bak den utbredte 12-trinnbaserte 

behandlingsformen mot avhengighet (Vederhus, Kristensen, Tveit og Clausen, 2008). Potenza 
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et al (2011) viser at avhengighet kan skyldes serotoninreseptorenes antall og fungering, enten 

det gjelder avhengighet av alkohol eller av spill. Det at avhengighet blir sett på som en bio-

psyko-sosial sykdom kan være nyttig under behandling av avhengige, for å unngå en moralsk 

fordømmende retorikk. Forskere er uenige i hva avhengighet skyldes. Det er enighet om at det 

kan skyldes ulike årsaker hos ulike mennesker. Det en generell forståelse av at 

avhengighetsproblematikk oppstår hos individer som er sårbare ut fra biologiske, 

psykologiske eller sosiale forhold. Jo flere sårbarhetsfaktorer, jo større sannsynlighet for at 

avhengighet blir et alvorlig problem gjennom individets livsløp. 

I amerikansk forskning og språkbruk finner man to ulike og mye brukte begreper for å 

beskrive avhengighet; addiction og dependence. I Norge har vi kun begrepet avhengighet til å 

dekke begge de to. Psykologen Bruce Alexander (2008) skiller mellom addiction og 

dependence på følgende måte; addiction inneholder overveldende involvering i bestemte 

misbruksmønstre og kan vesentlig endre personlighetstrekk, mens dependence snarere gjør at 

brukerne kan fortsette sitt vanlige liv med sosiale forpliktelser ved hjelp av medikamenter. I 

følge den danske forskeren Liese Recke (2011) holder den språklige betydningen av 

avhengighet på norsk og dansk språk på å endre seg mer i retning av addiction-betydningen på 

engelsk.  I addictionbegrepet ligger det mer følelsesmessige konnotasjoner, som noe moralsk 

forkastelig eller som en sykdom, og grenser mer opp mot de tidligere brukte begrepene 

narkomani og alkoholisme.  

Hvorfor avhengighet? 

Alexander (1985) beskriver hvordan han gjennomførte sine studier i “Rat Park” hvor han viste 

at bare de understimulerte rottene søkte trøst i opiater, mens tilfredse og godt stimulerte rotter 

helst unngår stoffet. Han argumenterte for at dette ville kunne overføres også på mennesker, 

at kun de understimulerte menneskene ville bli rusavhengige. Han studerte ettervirkning av 

kolonialisering på de opprinnelige folkeslag som inuitter og indianere, hvor han fant stor 

avhengighetsproblematikk der hvor de var kolonialisert, mens ingen 

avhengighetsproblematikk når de lever på opprinnelig vis i pakt med naturen. Dette styrket 

hans hypotese om at det er manglende sosial tilknytning, mening og kulturell kontinuitet som 

i størst grad vil bidra til utvikling av avhengighetsproblematikk. Han argumenterer for at det 

er sosioøkonomiske og kulturelle samfunnsforhold som avgjør i hvilken grad avhengighet 

oppstår, og han mener også at dette vil bli et stadig større problem ettersom vi utvikler oss i 

stadig mer global retning, og opplever det han kaller “dislocation” eller fremmedgjøring. 
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Fremmedgjøring defineres som mangel på langvarig tilknytning mellom individ og samfunn, 

og er det motsatte av psykososial integrasjon. Alexander mener psykososial integrasjon er en 

grunnleggende betingelse for menneskelig trivsel og psykisk helse, og argumenterer for at 

rusavhengighet kompenserer for fraværet av betydningsfulle sosiale sammenhenger og 

fremstår som funksjonell tilpasning ved fravær av sosial integrasjon og meningsfullhet. 

Rusavhengigheten fungerer som en strukturerende og meningsgivende atferd som gjør det 

mulig for individet å holde ut den psykiske smerten fremmedgjøringen medfører. 

Rusavhengighet fremstår som en kompensatorisk strategi i en verden fylt av “åndelig 

fattigdom” (Alexander, 2000). 

Rusavhengighet og spiseforstyrrelser kan psykologisk sett dreie seg om ”løsninger” på et 

underliggende problem: manglende selvfølelse, manglende gode relasjoner, manglende evne 

til å tilfredsstille egne behov, til å kjenne på, uttrykke og tåle egne følelser (Zerbe, 1993).  

Rusmisbruk og personlighetsproblematikk 

Alexander tar også til orde for at avhengighet består av hele komplekser av ulike typer 

misbruk og aktiviteter som han kaller en ”substitutt livsstil”. Denne livsstilen kan være 

kortvarig og gi små konsekvenser sett i livsløpsperspektiv eller dra ut i tid, vare hele livet ut, 

og endre individets personlighet. (Alexander, 2000). I følge Karterud & Arefjord (2009) vil 

om lag 70 % av pasienter i avhengighetsbehandlig også ha personlighetsproblematikk. 

Dersom man skal ta utgangspunkt i Alexanders hypoteser kan man tenke seg 

personlighetsproblematikken i hovedsak skyldes underliggende årsaker som manglende sosial 

integrasjon og fremmedgjøring, med dertil manglende selvfølelse. Dette studiet er ment å 

kaste lys over selvfølelsen hos unge rusmisbrukere, og dens mulige betydning i utviklingen av 

personlighetsproblematikk. Psykoanalytikeren Heinz Kohut (1971) skrev: “The drug serves 

not as a substitute for loved or loving objects, or for a relationship with them, but as a 

replacement for the deficit in the psychological structure”. 

Ut fra både Alexander, Zerbe og Kohuts forståelse av rusavhengighet vil man tenke seg at 

avhengige har lavere selvfølelse enn normalpopulasjonen, og at det nettopp er den lave 

selvfølelsen, som et uttrykk for manglende psykososial integrasjon og eksistensiell mening, 

som medfører personlighetsproblematikk i form av uheldige fungeringsmønstre og 

rusavhengighet. Det er ikke lett å finne nyere forskning som har sett på selvfølelse hos 

rusavhengige. Gosspop (1976) fant i sitt studium av rusavhengige at alle hadde lavere 
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selvfølelse, uavhengig av hvilket stoff de var avhengige av, og uavhengig av om de var 

innlagt til behandling eller ei, mens Greenberg, Lewis og Dodd (1999) ikke fant noen 

sammenheng mellom avhengighet og selvfølelse bortsett fra blant individer som var 

avhengige av løping og fysisk trening. 

Rusmisbruk og affektive lidelser 

Rusmisbrukere i avhengighetsbehandling er en utsatt pasientgruppe med til dels sammensatt 

problematikk med høyt nivå også på både angst - og depresjonssymtomer.  Flere studier viser 

en sammenheng mellom angst og depresjon med både selvfølelse og 

personlighetsproblematikk. Derfor er det interessant å belyse sammenheng mellom selvfølelse 

og personlighetsproblematikk, kontrollert for angst og depresjon. 

Før vi presenterer de spesifikke hypotesene studien tar for seg, vil det gis en innledende 

presentasjon av teorier omkring personlighetsproblematikk og teorier omkring utvikling og 

nytte av selvfølelse. Operasjonaliseringen vi gjør av begrepene personlighetsproblematikk og 

selvfølelse i studien inngår i psykometrisk tradisjon, og konseptene presenteres i lys av det. 

Først presenteres ulike syn på utviklingen av fenomenene, deretter presenteres mer spesifikt 

hvordan selvfølelse og personlighetsproblematikk er tenkt å kunne påvirke hverandre. 

 

1.2 Personlighet og personlighetsproblematikk 

1.2.1 Personlighet 

Personligheten (og personlighetsforstyrrelser) er sagt å utvikle seg i barndom og ungdom, og 

forblir stabil i hele voksen alder.  William James forsket på personlighet allerede på 1800-

tallet, brukte gips som en metafor for personlighet; personligheten er “fast som gips” fra 30-

årsalderen. (Srivastava, Gosling & Potter, 2003). Dette synet har gjennom hele det 19. 

århundret spredt seg, og nærmest blitt til allmennkunnskap.  

Stadig flere forskere utfordrer synet på at personligheten er så fast, og mener at utsagnet bør 

sees på som en hypotese (Andrea, 2007). Nyere forskning viser til overraskende plastisitet i 

hjernens utforming og funksjon, og denne forskningen bør også påvirke synet på personlighet- 

og eventuelt tilhørende personlighetsforstyrrelser. Ideen om stabilitet i personlighet kommer 

blant annet fra kliniske observasjoner, som ofte har hatt sirkulær argumentasjon. Nye studier 
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foreslår i stedet at personlighet er ganske variabel over tid og situasjon (Srivastava et al, 

2003).  

Fem-faktor-teorien for personlighet foreslår at personligheten er satt sammen av to atskilte 

komponenter: biologiske baserte tendenser (trait) og kulturelt betingede tilpasninger (McCrae 

& Costa, 1999). I følge denne teorien innehar biologisk baserte trekk både potensialer for 

utvikling og endogene disposisjoner. Kulturelt betingede tilpasninger inkluderer kunnskaper, 

mestringsstrategier og selvkonsepter. Det er primært trait-profilen som bestemmer 

tilpasningsstil, mens det er tilpasningen selv som bestemmer nivå av (mal)adaptivitet til 

omgivelsene. Endringsmulighetene i personlighet vil i større grad synes for adaptive 

kapasiteter enn for trekk. 

1.2.2 Personlighetsproblematikk  

Personlighetsforstyrrelser defineres (APA, 2000) som maladaptive mønstre som er 

vedvarende og ufleksible og som viser seg innen minst to av disse områdene: kognisjon, 

affektivitet, mellommenneskelig fungering og impulskontroll. Kognisjon defineres videre som 

måter å oppleve og å tolke seg selv, andre mennesker og hendelser på (p 633).  

Personlighetsforstyrrelse manifesterer seg i problemer med mellommenneskelige relasjoner 

og jobb, og er vedvarende maladaptive mønstre i tanker, følelser og adferd som medfører 

nedsatt funksjonsnivå og plager. Personlighetsforstyrrelser antas å kunne utvikles fra både 

miljømessige og temperamentsmessige uheldige kombinasjoner.  

Det kategoriske synet på personlighetsforstyrrelser har lang tradisjon blant annet i gjennom 

diagnosemanualer som beskriver kategoriske krav for å stille de ulike diagnosene for 

personlighetsforstyrrelser. Særlig ICD-10 sine beskrivelser av personlighetsforstyrrelser 

fremstår konseptuelt vanskelige, og får som konstrukter stadig mindre støtte fra forskning 

(Westen & Heim, 2003). I ny revidering av DSM-V, planlagt i 2013, vil det sannsynligvis 

komme store endringer i hvordan personlighetsforstyrrelser konseptualiseres. 

1.2.3 Endring av definisjon for personlighetsproblematikk 

Oppfatningen om at personlighetsforstyrrelser er rigide og motstandsdyktige mot endringer er 

i bevegelse (Arnevik, Wilberg, Monsen, Andrea & Karterud, 2009). I følge Arnevik et al 

(2009) er diagnostisk stabilitet for personlighetsforstyrrelser lavere enn tidligere antatt. Både 

kognitiv adferdsterapi og psykodynamisk orientert behandling ser ut til å være effektive i 
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reduksjon av symptomtrykk og funksjonsnedsettelse som følge av personlighetsforstyrrelsene. 

Normal personlighet består av både medfødte tendenser (McCrae & Costa, 1999) og adaptive 

kapasiteter (Livesley & Jang, 2000) som utvikler seg i samspill med tidlige 

tilknytningspersoner og sosialt miljø (sosial læring).  Med adaptive kapasiteter menes 

vanligvis den dynamiske organiseringen av personlighet som innbefatter regulering av selvet 

og relasjoner med andre mennesker. Disse adaptive kapasitetene karakteriseres ved 

affektregulering, impulsregulering, identitet, mestringsstrategier, selv-representasjon, og 

representasjon av andre.  

I følge Verheul et al (2008), kan man se på normal og patologisk personlighet langs et 

dimensjonelt continuum, og at adaptive kapasiteter også er av dimensjonell karakter. I følge 

Arnevik et al, (2009) virker det logisk at mindre utviklet kapasitet er tettere knyttet til alvorlig 

patologi.  Et konseptuelt skille mellom medfødte tendenser og adaptive kapasiteter forenkler 

forståelsen av kjernepatologien i personlighetsforstyrrelser, og kan bidra til forståelse av 

endring i personlighet som følge av individets modning eller som følge av terapeutiske 

intervensjoner (Arnevik et al, 2009). 

1.2.4 Adaptive personlighetsdomener 

Adaptive personlighetsdomeners kan defineres som aspekter ved personligheten som kan 

endres eller modnes De adaptive domenene er blitt forsøkt identifisert gjennom blant annet en 

faglig kongress i Nederland mellom kliniske eksperter innen feltet personlighetspatologi og 

personlighetsforstyrrelser (Verheul et al, 2008). Dette resulterte i utviklingen av 

måleverktøyet SIPP-118. Personlighetsekspertene identifiserte de vanligste adaptive 

kapasitetene for personlighetsfungering. Ved hjelp av gjentatte faktoranalyser ble det 

identifiserte fem høyereordens adaptive domener for personlighetsfungering: Selvkontroll, 

Identitetsintegrasjon, Relasjonell fungering, Ansvarlighet og Sosial tilpasning. I følge Urnes 

et al, (2004) er en teoretisk antakelse for denne konseptualiseringen at den spesifikke typen av 

personlighetsforstyrrelse er influert av temperamentsfaktorer (sterkt biologisk influert), og at 

et fellestrekk for alle personlighetsforstyrrelser er mangel på tilstrekkelige adaptive evner, 

hovedsakelig grunnet i oppvekstvilkår. 

Det er denne konseptualiseringen av adaptive personlighetsdomener vi vil legge til grunn for 

videre utvikling av hypotesen mellom sammenheng mellom selvfølelse og 

personlighetsproblematikk.  Med utgangspunkt i Urnes et al (2004) sin skåringsnøkkel for 
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SIPP-118, hvordan domenene er definert og konseptualisert, beskrives hvert av de fem 

domene, inkludert fasettene, nedenfor. 

Selvkontroll. Domenet selvkontroll beskrives som evnen til å tolerere, benytte og kontrollere 

ens egne følelser og innskytelser, og er bygget opp fra fasettene affektregulering og 

selvbeherskelse. Affektregulering beskrives som evnen til å tolerere og håndtere sine følelser 

og kontrollere deres intensitet, retning og uttrykk, mens selvbeherskelse beskrives som evne 

til å bevare konsentrasjonen og styre innskytelser gjennom bevisste anstrengelser (Urnes et al, 

2004). 

Identitetsintegrasjon. Identitetsintegrasjon er evnen til å skape en helhetlig sammenheng i 

identitetsfølelsen. Evne til å se en selv og sitt liv som stabilt, integrert og meningsgivende. 

Domenet er satt sammen av fasettene selvrespekt, stabilitet av selvbilde, glede og eksistensiell 

mening. Selvrespekt defineres som evne til å føle seg verdifull og til å erkjenne at en selv eller 

andre ikke har rett til å såre deg fysisk eller følelsesmessig. Stabilitet av selvbilde beskrives 

som evnen til å oppleve en indre følelse av kontinuitet/helhet i sitt selvbilde, på tvers av tid og 

situasjon. Selvrefleksjon beskrives som evnen til å forstå mulige meninger eller 

sammenhenger mellom ytre og indre opplevelser, og evnen til å plassere årsaker til det som 

skjer med en selv på seg selv snarere enn å tillegge årsakene til omgivelsene. Eksistensiell 

mening beskrives som evnen til å gjøre livet meningsfylt ved å skape måter, så vel som 

muligheter for å oppnå noe, samt strukturere sin tid i tråd med sine mål. Glede defineres som 

evne til å føle glede uten skyld (Urnes et al, 2004). 

Ansvarlighet. Ansvarlighet er evnen til å sette realistiske mål og til å oppnå disse i tråd med 

de forventninger man har skapt hos andre. Domenet er satt sammen av fasettene 

ansvarsfølelse og pålitelighet. Ansvarsfølelse beskrives som evnen til å sette realistiske mål 

og å oppnå disse gjennom effektive og ansvarsfulle handlinger. Pålitelighet beskrives som at 

man har integrert sosiale verdier og normer for samhandling og at man normalt sett er i stand 

til å handle i tråd med disse. (Urnes et al, 2004). 

Relasjonell fungering. Relasjonell fungering beskrives som evnen til oppriktig omsorg for 

andre, så vel som å føle at man bryr seg om andre, til å ha evne til å kommunisere personlige 

opplevelser, og til å høre på og engasjere seg i andres opplevelser uten at dette nødvendigvis 

må være knyttet til et nært forhold over tid. Domenet er satt sammen av fasettene nærhet, 

relasjonsstabilitet og anerkjennelse. Nærhet beskrives som evnen til å dele personlige 

opplevelser med andre. Relasjonsstabilitet beskrives som evnen til å være glad i og føle at 
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andre er glad i en i den utstrekning at man kan opprettholde nære relasjoner over tid – også 

kalt ”sunn tilknytning”. Fasetten anerkjennelse beskrives som opplevelsen av at andre forstår 

hva man føler og mener (Urnes et al, 2004). 

Sosial tilpasning. Sosial tilpasning beskrives som evnen til å verdsette andre, holde tilbake 

aggressive impulser overfor andre, og til å samarbeide med andre. Domenet består av 

fasettene aggresjonsregulering, frustrasjonstoleranse, samarbeidsevne og respektfullhet. 

Aggresjonsregulering beskrives som evne til å holde tilbake aggressive impulser overfor 

andre. Frustrasjonstoleranse beskrives som evnen til å takle skuffelser og tilbakegang. 

Samarbeidsevne er evnen til å samhandle konstruktivt med andre, til å være bevisst andres 

behov og idéer, og til å etablere felles mål. Respektfull beskrives som evnen til å verdsette en 

annens personlige behov og identitet (Urnes et al, 2004). 

1.3 Selvkonsept 

Mange personlighetsforstyrrelser defineres ut fra forstyrrelse i selvbildet og i identitet, og 

Westen og Heim (2003) tar til orde for å vektlegge problemstillinger omkring ”selv-

konseptet” i forståelsen av personlighetsforstyrrelser. Det eksisterer en begrepsforvirring 

omkring selvet som konstruksjon. Westen & Heim (2003) anbefaler å bruke spesifikke termer 

som ”Identitet” (forpliktelse til aspekter ved selvet som definerende og som meningsfulle over 

tid),  ”Selvrepresentsjon” (implisitte og eksplisitte syn på seg selv), Selvbevissthet (erfaring 

av kontinuitet, bevissthet og påvirkningsevne)  og ”Selvfølelse” (følelser om en selv).  

Litteratur som belyser ulike teorier for utvikling av selvet og selvfølelsen presenteres 

nedenfor. Selvfølelse som vi ønsker å undersøke i dette studiet defineres som “individets 

overordnede følelse av verdi som person” (Rosenberg, 1979). 

1.3.1 Utvikling av selvet 

Litteraturen antar at allerede fra barnets første møte med sine omsorgsgivere påvirkes 

selvfølelsen. Barnet utvikler seg adaptivt til omgivelsene.  Noen barn opplever omsorgssvikt 

med manglende speiling og hjelp til å utvikle ulike selvreguleringsfunksjoner. Noen ganger 

resulterer dette i mønstre som er maladaptive over tid. 

Kohuts beskrivelse av selvet har bidratt til forståelsen av selvet som kjernestrukturen i 

personlighet, og er personens sentrale ambisjoner og idealer, talenter og kunnskaper for å sette 

dem ut i livet (Kohut, 1971). I følge Kohut utvikles selvet på to ulike måter og danner basis 

for selvfølelsen. Den ene måten er det grandiose selv – en idealisert representasjon av selvet 
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som trer frem i barn gjennom empatisk speiling (mamma, se på meg!) og som danner kjernen 

for videre ambisjoner og bestrebelser. Den andre måten kaller han den idealiserte 

foreldreimage – en idealisert representasjon av foreldrene, som danner grunnlaget for idealer 

og standarder for barnets selv. Foreldrenes speiling gjør det mulig for barnet å oppleve seg 

selv reflektert gjennom foreldrenes øyne; idealisering av foreldrene gjør det mulig for barnet å 

identifisere seg med eller bli lik den idealiserte andre. Hvis det mangler erfaringer med 

foreldre som kan speile barnet og virke som passende mål for idealisering (f eks hvis 

foreldrene er for selvopptatte eller misbruker barnet), kan ikke barnets selv-struktur utvikles 

normalt, og barnet oppnår ikke følelsen av sammenheng, styrke og normal selvfølelse. Barnet 

utvikler en forstyrrelse i selvet (Kohut, 1971).  

Også Stern (1985) beskriver selv-utviklig som helt grunnleggende utviklingslinjer i barnets 

tre-fire første leveår. Han skiller ikke mellom intrapsykiske og interpersonlige 

utviklingslinjer, men definerer selvet som barnets totale organisering av erfaringene de gjør. 

Stern beskriver fire ulike relasjons- og samspillsformer som organiseres i fem sekvenser med 

temaene tillit, tilknytning, autonomi og avhengighet som stadig tilbakevendende temaer. Han 

mener også at disse grunnleggende temaene vedvarer som temaer hele livet, men at 

grunnlaget legges tidlig og at videre uttrykksmåte farges av erfaring, utviklingstrinn og alder. 

Stern understreker at man ikke kan trekke direkte linjer fra spedbarns utvikling til senere 

psykopatologi, men at det sentrale er å identifisere karakteristiske mønstre og variasjon i 

mønstre over tid (Stern, 1985). 

1.3.2 Tilknytningsstil 

Anisworth (1989) har i sin teori om tilknytningsstil assosiert dette med individets selvfølelse. 

I hennes teori refererer tilknytningsstil seg til om barnet i sine første relasjoner opplever å bli 

speilet og ivaretatt, og optimal tilknytningsstil, sikker tilknytning karakteriseres av en 

representasjon av seg selv som i stand til å hjelpe seg selv og som verdig til å motta hjelp fra 

andre”. Dette konseptet tangerer selvfølelseskonstruktet gjennom den følelsesmessige 

verdivurderingen av seg selv.  

Tilknytningsstil og traumer er to viktige begreper som kan bidra i forståelsen av utvikling og 

endring av selvfølelse. Tilknytning og traumer ser ut til å være sterkt assosiert (Allen, Coyne, 

& Huntoon, 1998). Å ha traumer har ofte sammenheng med en problemfylt 

tilknytningshistorie, og problematisk tilknytning signaliserer ofte tidligere opplevd traume. 

Avhengig av type traume og variabler som alvorlighetsgrad og frekvens av traumatisk 



15 
 

opplevelse, samt individets alder når det opplever traumet kan det få konsekvenser for 

utvikling av selvet og identiteten til individet. Selvfølelsen påvirkes fordi offeret ofte 

bebreider seg selv for hendelsen ut fra et behov om å unngå å se verden eller 

tilknytningspersonene som onde eller usikre (Westen & Heim, 2003).  

Tilknytningsproblematikk og traumer er en særlig aktuell problemstilling for mange 

rusmisbrukere. Så mye som 60 % av rusmisbrukere på ruspoliklinikker i Norge antas å ha 

vært utsatt for relasjonstraumer og traumatiske hendelser (Kjøsnes, 2011).  

1.3.3 Selvfølelse som resultat av affektive og kognitive skjemaer 

Det finnes noen nyanser i definisjonen av begrepet selvfølelse” personens overordnede følelse 

av verdi som person” (Rosenberg, 1979)” eller ”Individets følelsesmessige vurdering av å 

være verdifull og viktig” (Baumeister, 1993). 

Selvfølelse har ofte blitt beskrevet som en holdning, en spesifikk holdning overfor seg selv 

(Rosenberg, 1965). Selvfølelsen har på samme måte som andre holdninger en affektiv og en 

kognitiv komponent. Self-concept (tolkninger av en selv) er noe annet enn selvfølelse som har 

blitt beskrevet som evaluering av seg selv i lys av disse selvtolkningene. Selv om selvfølelse 

ofte baserer seg på selv-relevante kognisjoner er ikke alle kognisjoner om selvet, selv ikke de 

emosjonelt ladede, relevante for individets selvfølelse. Selvfølelse inkluderer en viktig 

affektiv komponent som bidrar i tillegg til kognisjonen. Brown & Mankowski (1993) 

argumenterte overbevisende for at selvfølelse er basert på affektive prosesser, spesielt positive 

og negative følelser om seg selv, og at det ikke er så enkelt som at folk tenker heldige eller 

uheldige selvrelevante tanker, men de føler bra eller dårlig om seg selv. De fleste streber etter 

å føle bra om seg selv. 

Selv-konseptet blir i mange teorier sett på som et kognitivt skjema som organiserer abstrakte 

og konkrete minner om en selv og som kontrollerer prosesseringen av selvrelevant 

informasjon (Campbell, 1990). Teoretikere erkjenner at affekt eller evaluering kan spille en 

kritisk rolle i både selvkonseptets struktur og i selvkonseptets møte med ekstern informasjon.   

I følge Westen & Heim (2003) er relasjons-skjemaer ”self-with-other-representations” av 

særlig betydning for aktivering av verdivurdering av selvet, og de fremsetter at folk flest har 

et ”generelt nivå på selvfølelse” som de heller til, og som er løselig kongruent med deres 

prototypiske selvkonsept.  
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Selvfølelse inkluderer 1) en følelse av kontinuitet i opplevelser, 2) følelse av aktivt å styre sin 

atferd og 3) en opplevelse av selv som en som tenker og som føler sine egne tanker (Westen, 

1992). Selvfølelse er i denne sammenhengen den affektive komponenten av personens 

prototypiske holdning til seg selv. Daglig påvirkes selv-konstruktet og tilhørende følelser som 

en del av aktivering av spesifikke affekt-ladede ”potensielle representasjoner”, slik at 

individet opplever avvik fra virkelige, fryktede, ønskede eller idealiserte selv-

representasjoner. Konsekvensen blir fluktueringer i selvfølelsen, men en fluktuering rundt et 

relativt stabilt snittnivå.  

Kenis, Grannemann & Barcley, (1989) har vist at personers reaksjoner på selvfølelse-truende 

hendelser modereres av både nivå av selvfølelse og av stabilitet av selvfølelse. Noen har en 

relativt stabil selvfølelse over tid på tvers av hendelser, mens andre har en mer ustabil 

selvfølelse. Folk med ustabil selvfølelse, enten den er høy eller lav viser sterkere emosjonelle 

og adferdsmessige reaksjoner på negative evalueringer fra andre og andre trusler mot 

selvfølelsen. 

 

1.3.4 “Trait” og ”state” i selvfølelseskonseptet  

En viktig element i teorier om selvfølelse er at det er personligheten som danner grunnlag for 

selvfølelse.  

Campbell (1990) legger som premiss i sin teoretiske utforskning av selvfølelse at den formes 

av både en vurderingsmessig komponent og en kunnskapskomponent. Den vurderingsmessige 

komponenten kaller hun “trait-selvfølelse”, mens kunnskapskomponenten betegnes “state-

selvfølelse”. “Trait-selvfølelse” sees på som en global selvrefleksiv holdning som sier noe om 

hvordan man føler for seg selv når man ser på seg selv som et objekt for evaluering. Denne 

konseptualiseringen tar også opp i seg det faktum at følelse av verdi kan variere over tid og på 

tvers av situasjoner, roller, tilbakemeldinger, hendelser og reflektert vurdering fra andre 

(Rosenberg, 1979, Tesser & Campell, 1993). I følge Campell er det viktig å kunne skille 

mellom eksplisitt selvfølelse (Rosenberg, 1979) og implisitt selvfølelse (trait-selvfølelse). 

“Trait-selvfølelse” (implisitt) er en global personlig vurdering av selv-verdi som trer frem 

relativt tidlig i et individs utviklingsforløp, som er relativt konstant over tid, og som er 

motstandsdyktig mot endring (Epstein, 1983). Målinger av “trait-selvfølelse” viser høy 
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tidsmessig stabilitet, selv over lange tidsrom (Mortimer, Finch & Kumka, 1982;O’Malley & 

Bachman, 1983). 

I følge Campell (1990) består kunnskapskomponenten i selvfølelse av tolkninger av ens egne 

egenskaper.  Sikkerheten av kunnskapen eller stabilitet av kunnskapsstruktur, det vil si i 

hvilken grad innholdet eller selvbildet er klart og sikkert definert, kan kalles klarhet i 

selvkonsept. Klarhet i selvkonsept overlapper til en viss grad det bredere konstruktet identitet, 

og antakelsen går i retning av at det er en positiv relasjon mellom selvfølelse og klarhet i 

selvkonsept.  I følge Campbell (1990) har klassiske personlighetsteoretikere som Adler, 

Allport, Erikson og Marcia i sine teorier alle forutsatt at høyere nivå av identitetsintegrering er 

assosiert med høyere nivå på selvfølelse. Campell (1990) fant at folk med lav selvfølelse også 

hadde lavere nivå av klarhet i selvkonsept, til støtte for de klassiske teoretikerne.  

I følge Westen og Heim er det gjort få undersøkelser på arvelighet av selvrepresentasjoner og 

identitet, men i den grad man kan ta personlighets selv-beskrivelser (teorier om selvet, Epstein 

1973) vil de kunne gi indirekte data på arveligheten ved noen av selvaspektene. Fordi trekk 

som nevrotisisme sannsynligvis vil vise seg sammen med spesifikke typer selv-

representasjoner (f eks negative syn på seg selv), vil aspekter av selvet, på lik linje med andre 

personlighetstrekk kunne vise en arvelighet (Westen og Heim, 2003). Livesley & Jang (2000) 

har fremsatt at identitetsproblemer har vist arvelighet. 

1.3.5  Selvfølelse og Sosiometerhypotesen 

Leary (1990) har utviklet en hypotes om at selvsystemet er et sosiometer som involverer 

vedlikehold av personlige relasjoner. “State-selvfølelse” er den avgjørende delen av 

selvfølelse med betydning for sosiometerteorien. Spesifikt betyr dette at en persons følelser av 

“state-selvfølelse” er en intern, subjektiv indeks om i hvilken grad en person føler seg 

inkludert eller ekskludert av andre mennesker. Motivet for å vedlikeholde 

selvfølelsesfunksjonen er å beskytte personen mot sosial ekskludering eller utstøtelse. Dette 

perspektivet på selvfølelse er en enkel måte å forklare de emosjonelle og motivasjonsdrevne 

aspektene ved selvfølelse på. 

Leary, Tambor, Terdal & Downs (1995) formulerte eksperimenter og fant støtte for hypotesen 

om at selvfølelsen fungerte som et sosiometer som overvåker i hvilken grad individet blir 

inkludert eller ekskludert av andre mennesker og at det motiverer personen til å oppføre seg 

slik at man minimerer sjansen for ekskludering eller utstøtelse. 
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Mange forskere mener å ha funnet støtte for at mennesker har et fundamentalt motiv for å 

søke inkludering og unngå ekskludering fra viktige sosiale grupper. Et slikt motiv bidrar til 

sosiale bindinger og har utviklet seg på bakgrunn av dets verdi for individets overlevelsesevne 

(Leary et al, 1995; Ainsworth, 1989; Baumeister & Tice, 1990; Bowlby, 1969).   

For å opprettholde forbindelser med andre mennesker kreves et system for å overvåke andres 

reaksjoner, særlig til hvilken grad andre mennesker er klare for å avvise eller ekskludere 

individet. Et slikt system må overvåke individets inkluderingsstatus mer eller mindre 

kontinuerlig for å få hint om mulig mistillit, avvisning og ekskludering. Dette betyr at 

individet må kunne oppfatte signaler om at ens sosiale aksept er dalende, og man må kunne 

motivere til adferd som kan gjenskape inkludering dersom ens status i gruppen er truet. I følge 

Leary et al (1995) er selvfølelsessystemet virksomt som et slikt sosiometer. Selvfølelsen 

reduseres ved hendelser som kan bidra til å ødelegge personens sosiale bånd. Sosiale bånd 

oppleves som viktige. 

Dette betyr at selvfølelsen i seg selv ikke er viktig, men er først og fremst er en indikator på 

kvaliteten i sosiale relasjoner i forhold til inkludering eller ekskludering. Til støtte for sin 

sosiometerhypotese for selvfølelse argumenterer Lerary et al (1995) for at selvfølelse er tett 

knyttet til affektive prosesser og involverer hvordan folk føler om seg selv. Høy selvfølelse 

kjennes bra, mens lav selvfølelse ikke gjør det. De knytter dette opp til at de fleste 

motivasjons- eller driftssystemer medfører negativ affekt når potensielle trusler mot 

organismen oppdages, f eks når ens behov ikke blir tilfredsstilt. Folk opplever ubehagelige 

følelser når de er sultne, tørste, trøtte eller i fysisk fare, men føler seg bedre når de er mette, 

utørste, uthvilte og i trygghet. I tilfellet med selvfølelse oppstår det negative emosjoner når 

man oppdager signaler på mistillit, avvisning og ekskludering (Leary et al, 1995).  

De affektive reaksjonene på endringer i selvfølelse ser ut til å dreie seg om “selv-relevante” 

emosjoner, slik som følelse av stolthet eller skam. Spesielt knyttes tap av selvfølelse til det å 

føle seg latterliggjort, skamfull, upassende eller merkelig, mens selvfølelse øker ved stolthet, 

selvtilfredshet og tillit (Scheff, Retzinger & Ryan, 1989) 

Allerede i 1902 observerte Cooley at folks følelser for dem selv er sensitive overfor hvordan 

de tror de blir sett på av andre mennesker (Cooley (1902) i Westen & Heim, 2003). I følge 

Harter (2001) øker selvfølelsen i takt med tilliten og bifall et menneske får. Slike følelser kan 

være en direkte speiling av opplevd inkluderingsstatus, og reduksjon av selvfølelse 

signaliserer en mulig degradering av status i viktige grupper eller relasjoner. Over tid vil folk 
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som opplever gjentatte virkelig eller innbilte avvisninger få lavere selvfølelse enn folk som 

føler seg varmt inkludert. 

Sosiometerhypotesen inneholder tre forutsetninger, at endringer i selvfølelse har sammenheng 

med endringer i graden av opplevd inkluderingsstatus, at sosiometermodellen bedre forklarer 

slike endringer enn andre konseptualiseringer av selvfølelse og at adferdsreaksjoner på trusler 

mot selvfølelse må være knyttet til virkelige, potensielle eller innbilt sosial ekskludering. 

Forskergruppen (Leary et al, 1995) gjennomførte fem ulike eksperimenter for å se om disse 

tre forutsetningene for modellen kunne bestå. Resultatene av studiene styrket troen på at 

sosiometerteorien kan være en enkel måte å forstå hvorfor det er adaptivt for mennesker at 

selvfølelsen påvirkes av opplevd inkludering.  

Selv om Baumeister og Tice  (1990) viste at sosial evaluering er nært knyttet til inkludering 

og ekskludering og at selvfølelsen påvirkes av evaluerende tilbakemelding, så mener Leary et 

al (1995) at til hvilken grad et menneske blir inkludert eller ekskludert er mest avgjørende for 

selvfølelsen, og ikke evalueringen fra andre i seg selv.  

 

1.3.6 Selvfølelse og personlighetsforstyrrelser 

Alexander (2008) har presentert en teori om at personer med manglende psykososial 

integrering og eksistensiell mening vil utvikle “substitute lifestyles”, som kan knyttes til 

avhengighetsproblematikk og maladaptiv personlighetsfungering. Dersom vi ser selvfølelse 

som et uttrykk for manglende psykososial integrering og eksistensiell mening, vil man kunne 

sette dette i sammenheng med personlighetsforstyrrelser. 

I litteraturen finner man støtte for at det er sammenheng mellom selvfølelse og 

personlighetsforstyrrelser. I følge Lynum, Wilberg & Karterud (2008) er det tre typer av 

personlighetsforstyrrelser som har eksplisitte referanser til selvet og identitet inkludert i sine 

kriterier for spesifikke personlighetsforstyrrelser i DSM-IV. Dette er borderline, narsissistisk 

og unnvikende personlighetsforstyrrelser. De studerte forskjeller i selvfølelse hos pasienter 

med borderline og unnvikende personlighetsforstyrrelser, og fant at begge grupper har lav 

selvfølelse, og at unnvikende personlighetsforstyrrelse er assosiert med lavere selvfølelse enn 

borderline personlighetsforstyrrelse. De fant også at høyere depresjon var assosiert med lavere 

selvfølelse, og at variasjonen i selvfølelse knyttet til de ulike personlighetsforstyrrelsene 
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beholdt forklaringskraft også kontrollert for depresjon. Begge grupper av 

personlighetsforstyrrede pasienter hadde selvfølelsesnivå som ville indikere kliniske 

problemer. 

Flere studier har sett på sammenhengen mellom selvfølelse og personlighetsforstyrrelser 

(Sinha & Watson, 1997;Watson, 1998). Disse studiene fant at lav selvfølelse var en 

signifikant prediktor for 7 av 11 diagnoser og viste sterkest sammenheng mellom borderline 

personlighetsforstyrrelse, unnvikende personlighetsforstyrrelse, avhengig 

personlighetsforstyrrelse og tvangspreget personlighetsforstyrrelse. I følge Westen og Heim 

(2003) virker sammenhengen mellom selvfølelse og personlighetspatologi naturlig, i lys av de 

depressive og selvtvilende adferdsmønstrene som man ser klinisk hos pasienter med ulike 

personlighetsforstyrrelser. Med dette indikeres at selvfølelsens betydning som konstrukt kan 

reduseres dersom man kontrollerer for affektive symptomer som angst- og depresjonsnivå hos 

pasientene. 

Ungdom med lav selvfølelse får som voksen dårligere fysisk og psykisk helse, dårligere 

økonomiske muligheter, og høyere nivå av kriminell atferd i forhold til ungdom med høy 

selvfølelse (Tredsniewski et al, 2006).  

1.4 Angst, depresjon og sammenheng med selvfølelse og personlighetsproblematikk  

Den maladaptive fungeringen hos et menneske kan ha mange opphav. En del litteratur antyder 

at de maladaptive mønstrene i hovedsak skyldes depresjon og angstsymptomer, som i seg selv 

kan innebære en negativ kognitiv stil som gjør at personlighetsfungeringen påvirkes i negativ 

retning, og at selvfølelsen reduseres (Skodol et al, 1995; Mulder, 2004) .  

 

Mange studier viser at høy selvfølelse knyttes generelt til gode følelser og lykke, mens lav 

selvfølelse knyttes til negative følelser, depresjon og angst (Baumeister et al, 2003).  

Høy selvfølelse bidrar til positiv affekt gjennom å beskytte personen mot stress og andre 

negative emosjoner og gjennom å forbedre personlig tilpasning. Lav selvfølelse er assosiert 

med depresjon, angst, og mistilpasning.  

Baumeister (2003) henviser til forskning som har funnet støtte for at individer med lav 

selvfølelse oftere erfarer så å si alle typer negative emosjoner, i forhold til individer med høy 

selvfølelse.  
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Hos unge rusavhengige kan det tenkes at det er rusmisbruket i seg selv som medfører og 

forsterker og vedlikeholder angst og depresjon, og at disse symptomene som bidrar til 

eventuell dårlig personlighetsfungering (Sartor et al, 2006, Spivey (1989), Teadale, 1988, 

sirius.no).  

For rusmisbrukere kan det være enda vanskeligere enn for normalpopulasjonen å skille 

mellom affektive stemningssymptomer og symptomer på maladaptive funksjonsmønstre, all 

den tid de affektive komponentene vil inngå i og til dels kunne bestemme individets 

fungering. Allikevel anbefales det å utrede rusavhengig for personlighetsproblematikk 

(Karterud & Arefjord, 2007).  

I angst og depresjon er nevrotisisme som personlighetsfaktor særlig relevant. Nevrotisisme er 

en av de fem tydelige personlighetsfaktorene som er beskrevet for å danne et bilde av 

individets personlighet (McCrae et Costa, 1999). Denne faktoren måler emosjonell ustabilitet 

i kontrast til affektiv tilpasning. Det handler om grad av tilbøyelighet til angst, depresjon, 

impulsivitet, fiendtlighet og forlegenhet. En som skårer lavt på nevrotisisme vil fremstå mer 

robust (McCrae et Costa, 1999). 

Individ som skårer høyt på nevrotisisme vil i større grad føle psykologisk ubehag, ha 

urealistiske forestillinger, sterke drifter samt uhensiktsmessige mestringsresponser (Piedmont, 

1998). Litteraturen støtter antakelsen om at angst og depresjon-symtomer korrelerer positivt 

med personlighetstrekket nevrotisisme, og antas å være delvis biologisk basert, og delvis 

miljøavhengig all den tid miljøet og erfaringer avgjør hvilke biologiske disposisjoner som blir 

fremtredende. Lav selvfølelse har blitt satt i sammenheng med både angst og depresjon, både 

som arvelig og miljøavhengig utviklet.  Swann, Griffen, Predmore & Gaines (1987) foreslår 

at lav selvfølelse bidrar til generell usikkerhet. Grunnleggende premiss for dette er at selv om 

mennesker er mer mottakelige for kognitivt akseptabel informasjon som samsvarer med deres 

eget selvbilde, så foretrekker man positiv informasjon rent affektivt. For personer med høy 

selvfølelse oppstår ingen konflikt, positiv informasjon aksepteres kognitivt. For personer med 

lav selvfølelse, vil negativ informasjon aksepteres kognitivt, mens også gi en negativ affektiv 

opplevelse. Positiv informasjon vil bidra til kognitiv konflikt og emosjonelle reaksjoner som 

gjør dem usikre på sitt eget selvkonsept. Usikkerhet i selvfølelse gjør at man blir mer 

mottakelig for negativ informasjon, noe som fører til lavere selvfølelse, som igjen bidrar til 

mer kognitiv-affektiv konflikt som igjen øker usikkerhet. Campbell (1990) fremsetter at i den 

grad denne negative syklusen er riktig, så kan den bidra til å forklare stabiliteten over tid i høy 
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selvfølelse og problemene klinikere har med å skape langsiktige bedringer i selvfølelse blant 

folk med lav selvfølelse. 

 

Tedechi og Norman (1985) foreslår at mennesker søker høyere selvfølelse fordi det er 

assosiert med følelser av kontroll over situasjonen. Til støtte for forklaringene som impliserer 

måloppnåelse, gjør folk med høy selvtillit en bedre innsats og jobber hardere etter et 

mislykket forsøk i forhold til folk med lav selvtillit (Baumeister et al, 2003). 

Alt i alt skulle dette tilsi at angst og depresjon er viktige konstrukter for å forstå både 

selvfølelse og personlighetsproblematikk. Litteraturen behandler angst og depresjon både 

adskilt som ulike symptomer, og som et felles konstrukt. Det samme vil vi gjøre i denne 

studien. Dersom vi finner forskjeller i materialet i begrepenes påvirkning vil vi fortsette å 

skille mellom dem i resultatpresentasjon og diskusjon. 

 

1.4.1 Angst 

Angst og selvfølelse 

Litteraturen tilsier at det er sammenheng mellom selvfølelse og angst. Mulige eller reelle 

trusler mot selvfølelsen utløser angst. Selvfølelse korrelerer med angsttilstander, men trekk-

selvfølelse og angsttrekk korrelerer også (Spivey, 1989).  

Greenberg et al (1992) mener at høy selvfølelse virker som en buffer mot eksistensiell angst 

som folk erfarer når de tenker på sin egen dødelighet og sin egen sårbarhet. Høy selvfølelse er 

knyttet til optimisme og lavere angst gjennom selvsikkerhet og høye forventninger til suksess 

(Baumeister, 2003). 

Baumeister og Tice (1990) argumenterer for at angst er en naturlig konsekvens av oppfattede 

trusler mot ens sosiale bånd.  

I følge sosiometerhypotesen er både redusert selvfølelse og økt angst begge effekter av 

oppfattet ekskludering (Leary, 1990). Sosialangst, som kan skyldes folks bekymring for 

andres inntrykk av dem, kan fra det perspektivet oppfattes som et produkt av selvfølelse som 

sosiometer. Bekymring for andre menneskers inntrykk innbefatter oppfatninger av andre 

menneskers mistillit eller avvisning. 
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Angst og personlighetsforstyrrelser 

I følge Skodol et al (1995) er det funnet stor rate av komorbiditet mellom angst og 

personlighetsproblematikk. De beskriver forskning som fremsetter at det finnes et kontinuum 

også i psykopatologi knyttet til angst, med spesifikk angst (f eks panikkangst) i den ene enden 

av skalaen og generalisert angst på den andre enden av skalaen, og at disse bidrar spesifikt og 

i ulike grad til personlighetsforstyrrelser. Pasienter diagnostisert med både angstlidelse og 

personlighetsforstyrrelse karakteriseres av kronisk lavere nivå på personlighetsfungering enn 

pasienter med angstlidelser alene.  I Skoldol og al (1995) sin forskning finner de at mellom 60 

% og 90 % av pasienter med diagnostisert angstlidelse (enten pågående eller tidligere) også 

kunne diagnostiseres med en eller flere personlighetsforstyrrelser, men tar til orde for at det er 

for enkelt å si at en personlighetsforstyrrelse bare er en alvorlig form for angst. De mener at 

det heller er en indikasjon på kronisk dårlig fungering, og at denne dårlige fungeringen følger 

visse angstsykdommer og kan forsterke symptomene.  

1.4.2 Depresjon  

Dårlig skjemaintegrering gjør at depresjon kan følge av begrensede og rigide kilder til selv-

verdi eller det som Dance og Kuiper (1987) refererer til som ”maladaptive betingelser for 

selvverdi”. Folk disponert for depresjon innehar en rigid og urealistisk kontrakt med seg selv 

når det gjelder hva som skal til for å få dem til å føle seg verdig. Så lenge betingelsene nås, 

kan personen holde unna depresjon og ha positive selv-skjema (f eks høy selvfølelse). Stress-

situasjoner hvor betingelsene for høy selvvurdering ikke nås kan true selvfølelsen til en sårbar 

person, og føre til depresjon og negative selv-skjemaer (Dance & Kuiper, 1987). 

Teasdale (1983) foreslår at humør virker som en prime for negativ selv-kognisjon, mens 

Hartlage et al fremsetter en hypotese om at erfaringer som forstyrrer krevende kognitiv 

prosessering (f eks stress) gjør det vanskeligere å motarbeide negativ automatisk tenkning 

(Hartlage et al, 1993). 

Riskind og Rohles (1984) foreslår et skjema-kongruent aktivering hvor miljømessige 

påvirkninger som er tematisk knyttet til kritiske negative livshendelser (mest sannsynlig fra 

barndommen) primer depressive tankemønstre, f eks uttrykt som lav global selvfølelse. 

 

Psykologiske studier har funnet at lav selvfølelse som er sterkt korrelert med mild depresjon 

(Roberts & Monroe, 1994) også er assosiert med mangel på klarhet og sikkerhet i individets 

selvkonsept. Baumgarder (1990) spurte subjekter om å skåre seg selv i relasjon til den 
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generelle populasjonen på en rekke trekk. I tillegg skulle de indikere percentilen de var helt 

sikre på at de var lå over eller under. Individer med lav selvfølelse viste større avstand mellom 

høyeste og laveste rating, noe som kan tyde på at de er mindre sikre på kunnskapen de har om 

seg selv. Campbell (1990) fant også at folk med lav selvfølelse rapporterer mindre sikkerhet, 

mer endring over tid og lavere intern konsistens på ulike selvvurderingsskalaer. Alt i alt tyder  

kryss-seksjonelle studiene på at selv-skjema er i endring i tidlig fase av depresjon (Roberts & 

Monroe, 1994). Negativ affekt følger av reduksjon i selvfølelse (Leary et al, 1995) .Det ville 

være rimelig å anta at påvirkningen skjer i begge retninger i en dynamisk påvirkning av 

hverandre.  

Rosenberg, Schooler & Schoenbach (1989) fant at det var en gjensidig påvirkning av 

selvfølelse og depresjon i sitt studium av unge gutter, og fremsetter også at forskning sier mer 

om hvordan man skal kunne redusere depresjon enn om hvordan man skal kunne øke 

selvfølelse, men at om man reduserer depresjon vil selvfølelse øke. 

Depresjon og personlighetsproblematikk 

I følge Mulder (2004) er det avdekket en sterk sammenheng mellom depresjon og 

personlighetforstyrrelser. I sitt reviewstudie finner Mulder at det er høy komorbiditet mellom 

depresjon og personlighetsproblematikk. I studier med kliniske utvalg depresjonspasienter er 

det mellom 43 % og 64 % som også blir diagnostisert med personlighetsproblematikk. Mulder 

presenterer ulike måter å konseptualisere sammenhengen mellom depresjon og 

personlighetsforstyrrelse; 1) sårbarhetsmodell, som indikerer at maladaptive 

personlighetstrekk som nevrotisisme og overdreven interpersonlig sensitivitet predisponerer et 

individ for depresjon, 2) ”Arr”-teori som beskriver overdreven utvikling i personlighetstrekk 

som følge av tidlig oppstart av depresjon, 3) Spekter-teori som hevder av depresjon og 

personlighetsprobleatikk overlapper fenomenologisk, og oppstår som følge av felles etiologi, 

og 4) Pathoplasty-teori som hevder at personlighetsproblematikk påvirker utviklingen av 

depresjon og ikke minst respons på behandling. 

Alle disse konseptualiseringene har funnet støtte i litteraturen. Det er derfor interessant å se 

om komorbiditet mellom depresjon og personlighetsforstyrrelser gjør at selvfølelskonstruktets 

antatte påvirkning på personlighetsfungering reduseres når man kontrollerer for depresjon.   
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1.5 Problemstilling og hypoteser 

1.5.1 Problemstilling 

I tråd med de presenterte teoriene om rusmisbruk, personlighetsproblematikk og selvfølelse 

mener vi det vil være en positiv sammenheng mellom nivå av selvfølelse og nivå av 

personlighetsfungering i vårt utvalg. I et utvalg rusavhengige forventes det lavere nivåer av 

selvfølelse sammenliknet med normalpopulasjonen. I vårt litteratursøk på selvfølelse har vi 

ikke funnet argumenter for at lav selvfølelse skulle gi bedre personlighetsfungering på noen 

av domenene for adaptive personlighetsfungering. I den grad lav selvfølelse inngår som et 

uttrykk for fremmedgjøringen rusavhengige føler (Alexander, 2008), kan en forvente at 

selvfølelse virker inn på personlighetsfungeringen generelt.  

Nedenfor presenteres litteratur som kan si noe om forventede bidrag fra selvfølelse på de fem 

domenene for personlighetsfungering. 

Selvkontroll. Tangney, Baumeister & Boone (2004) har funnet en signifikant positiv 

korrelasjon mellom selvkontroll og selvfølelse. De kontrollerte svarene for sosial ønskelighet. 

Ved hjelp av Marlow-Crowne Social Desirability Scale (Crowne & Marlow, 1960) og 

Balanced Inventory of Desirable Responding (Paulhus, 1988) forsøkte de å avdekke i hvilken 

grad svarstilen er et uttrykk for sosialt korrekte svar fremfor mer objektive selvvurderinger. 

De konkluderte med at folk med selvkontroll tydelig aksepterer seg selv som verdifulle, 

verdige individer og at de opprettholder høy selvfølelse over tid og på tvers av situasjoner 

(Tangney, Baumeister & Boone, 2004).   

Identitetsintegrasjon. O’Brien & Epstein (1988) rapporterte en korrelasjon på 0.67 mellom 

sin egen identity integration scale og selvfølelse målt ved Rosenberg SES. Dette kan indikere 

en styrke i sammenheng også i dette forskningsmaterialet. Vi forventer positiv sammenheng 

med selvfølelse og identitetsintegrasjon, fordi fasetten selvrespekt inngår i 

personlighetsfungeringsdomenet identitetsintegrering  og er et kjernebegrep i 

selvfølelsesbegrepet (Baumeister, 1993).  

Tidligere forskning har vist en konsistent sammenheng mellom selvfølelse og glede 

(Baumeister, 2003). Fasetten glede inngår i domenet identitetsintegrering og den forventes å 

bidra til positiv sammenheng mellom selvfølelse og identitetsintegrering. Rusmisbruket og 

livsstilen som følger med gjør at disse ungdommene har kommet kortere i utviklingen av sin 
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personlighet og identitet enn andre på samme alder. Ungdom har generelt i mindre grad enn 

voksne oppnådd “achieved identity”, noe som seg selv taler for lavere selvfølelse (Marcia, 

Honnes & Yardley, 1987). 

Relasjonell fungering. Særlig på bakgrunn av tilknytningsteori (Ainsworth, 1989) og teori 

omkring utvikling av selvet som en intersubjektiv prosess (Stern, 1985) er det grunn til å tro at 

det er stor sammenheng mellom relasjonell fungering og selvfølelse.  

Ansvarlighet. Litteratur som beskriver sammenheng mellom selvfølelse og domenet 

ansvarlighet er ikke funnet. Det er allikevel på generelt grunnlag grunn til å tro at det vil være 

en positiv korrelasjon mellom selvfølelse og dette domenet.  

Sosial tilpasning. Selvfølelse sees ofte på som en måling av tilpasning (Whitley, 1983). Dette 

har blitt kritisert av andre fordi svært høye skårer på selvfølelse kan være et uttrykk for 

mistilpasning (narssistiske trekk). Det er funnet støtte for at Rosenbergs selvfølelsesskala 

enkelt fanger selvaksept uten å registrere narsisisstiske vurderinger av selv, og i så måte ser 

den ut til å være mer egnet enn mange andre selvfølelsesmål for å måle tilpasning (Tangney, 

Baumeister & Boone, 2004). 

Affektive symptomer. Gitt at pasientutvalget i denne studien har lav selvfølelse, venter vi ut 

fra litteraturen å finne høye nivåer på angst og depresjon. Rusmisbruk kan i seg selv bidra til 

angst og depresjon, og dette styrker dermed hypotesen om stor forekomst av angst og 

depresjon i utvalget. 

Angst. Litteraturen brukt i studiet tilsier at angst korrelerer negativt med både selvfølelse og 

personlighetsfungering (Skoldol et al, 1995). 

Depresjon. Litteraturen tilsier at depresjon korrelerer negativt med både selvfølelse og 

personlighetsfungering (Mulder et al, 2006). 

Arnevik et al (2009) har gjennomført en korrelasjonsstudie mellom Severity indice of 

Personality Problems (SIPP-118) og Becks Depression Inventory (BDI) og fant statistisk 

signifikant negativ korrelasjon på tre av domenene i sitt utvalg av kliniske pasienter 

diagnostisert med personlighetsforstyrrelser; Selvkontroll, Identitetsintegrering og Relasjonell 

fungering i sitt utvalg av kliniske pasienter diagnostisert med personlighetsforstyrrelser. Det 

var også negativ sammenheng mellom depresjon og Ansvarlighet og Sosial tilpasning, men 
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den var ikke statistisk signifikant. Vi venter å finne en negativ sammenheng mellom 

depresjon og alle fem domener for personlighetsfungering.  

1.5.2 Hypoteser 

Hypotese 1 – Selvfølelse korrelerer med selvkontroll i et utvalg unge rusavhengige 

Hypotese 2 – Selvfølelse korrelerer med identitetsintegrasjon i et utvalg unge rusavhengige 

 Hypotese 3 – Selvfølelse korrelerer med relasjonell fungering i et utvalg unge rusavhengige 

Hypotese 4 – Selvfølelse korrelerer med ansvarlighet i et utvalg unge rusavhengige 

Hypotese 5 – Selvfølelse korrelerer med sosial tilpasning i et utvalg unge rusavhengige 

Hypotese 6 – Selvfølelse bidrar til å forklare de fem domenene for personlighetsfungering 

kontrollert for angst og depresjon  

Hypotese 7 – Angst bidrar til å forklare de fem domenene for personlighetsfungering 

kontrollert for depresjon og selvfølelse  

Hypotese 8 – Depresjon bidrar til å forklare de fem domenene for personlighetsfungering 

kontrollert for angst og selvfølelse  

Hypotese 9 - Selvfølelse og symptomtrykk på angst og depresjon skaper en interaksjonseffekt 

på personlighetsfungerings 5 adaptive domener.  

1.5.3 Problemstilling formulert i modell  

I figur 1 er problemstillingen og hypotesene formulert i en enkel modell. Hovedidéen i 

prosjektet er å styrke eller svekke hypotesen om at selvfølelse kan predikere 

personlighetsproblematikk hos unge rusmisbrukere. 

Vi forventer at selvfølelse, angst og depresjon alle skal korrelere med personlighetsfungering. 

Vi forventer en positiv sammenheng mellom selvfølelse og personlighetsfungering, og en 

negativ sammenheng mellom selvfølelse og angst og mellom selvfølelse og depresjon, samt 

en negativ sammenheng mellom angst og personlighetsfungering, og mellom depresjon og 

personlighetsfungering. 
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Problemstilling formulert i modell i figur 1 

 

Figur 1 Figuren viseren en forklaringsmodell mellom de ulike konstruktene som inngår i dette prosjektet. “+”-

tegn symboliserer forventet positiv bidrag, “-“-tegn symboliserer negativt bidrag. Adaptiv 

personlighetsfungering består av 5 ulike domener. De stiplede linjene fra angst og depresjon inn mot selvfølelse 

indikerer interaksjonseffekter. 

I figur 2 vises modellen i en noe mer detaljert og utvidet utgave. Den viser de ulike 

sammenhengene som undersøkes. Når vi senere skal presentere resultatene av studien, tar vi 

utgangspunkt denne modellen når sammenhengene som finnes i studiens materiale diskuteres. 

Hypotesene formulert  modell i figur 2 

 

Figur 2  Modellen viser de tre prediktorvariabler som er testet mot de fem ulike kriterieavriablene. Det forventes 

at selvfølelse bidrar positivt til forklaring av kriterievariablene, og at angst og depresjon bidrar negativt. Mulige 

interaksjonseffekter er ikke vist i denne figuren. 
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2 Metode 

2.1 Setting og målinger 

I behandling av unge pasienter med rusmiddelavhengighet på Avhengighetsbehandling Ung 

Avdeling (AUA) ved Oslo Universitetssykehus, ønsker man å skaffe seg større kunnskap og 

klinisk ekspertise for å tilby et best mulig behandlingsopplegg. Alle pasienter som gir sitt 

samtykke evalueres med et vidt spekter av kliniske mål og intervjuer; ved inntak, gjennom 

behandlingsprosessen, ved behandlingsslutt og ved senere oppfølging. All informasjon lagres 

anonymt i en database. All innhenting av data i dette studiet er gjort i denne forbindelse. De 

tre spørreskjemaene RSES, HSCL-25 og SIPP-118 som vi bruker i operasjonaliseringen av de 

ulike begrepene selvfølelse, angst og depresjon og personlighetsfungering inngår i Youth 

Addiction Treatment Evaluation Project (YATEP). 

2.2 Utvalg 

Respondentene er 47 nyinnlagte pasienter på AUA, 32 mannlige og 15 kvinnelige pasienter. 

Pasientene kan være innlagt på de tre ulike avdelingene, men felles for dem alle er at de er 

henvist til spesialisthelsetjenesten på bakgrunn av rusproblematikk og behov for 

avhengighetsbehandling. Hovedutvalgskriteriet er a lle pasienter som har besvart Rosenberg 

Selvfølelsesskala (RSES) i perioden 31.10.2011 til 01.03.2012.  

21(45 %) pasienter innlagt på korttidsenheten, 15(32 %) på langtidsenheten og 11 (23 %) på 

dagbehandlingsenheten. Pasientene var i aldersspennet 17 år til 33 år, og med en snittalder på 

23,7 år og et standardavvik i alder på 3,5 år. Utdanningsnivå er ukjent, men det er et faktum at 

mange av pasientene som har hatt problemer med å fullføre 12-årig grunnutdannning blant 

annet grunnet sin rusproblematikk. Vi har samlet inn data i en periode på 5 måneder. 

2.3 Materiale 

2.3.1 Operasjonalisering av selvfølelse 

Selvfølelse ble målt ved hjelp av Rosenbergs selvfølelsesskala. Rosenbergs Self Esteem Scale 

(RSES) ble utviklet av Morris Rosenberg i 1965, og er et 10 items spørsmålsbatteri. Den mest 

brukte norske oversettelsen av RSES ble laget i forbindelse med WHO/EURO Multicenter 

Study on Parasuicide og ble da oversatt til norsk og deretter oversatt tilbake til engelsk for å 

kontrollere dens meningsinnhold (von Soest, 2005). Dette er den versjonen som brukes her. 

Fem av spørsmålene har positiv formulering og fem har negativ formulering. Et positivt 

formulert spørsmål i Rosenberg Selvfølelsesskala er f eks “Jeg er stort sett fornøyd med meg 
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selv”, mens et eksempel på negativt formulert spørsmål er “ Jeg føler at jeg ikke har mye å 

være stolt av”. 

Leddene besvares ved hjelp av en 4 punkts Likertskala med svaralternativene Helt uenig, 

Delvis uenig, Delvis Enig og Helt enig. Spørsmålene med negativ formulering snus, slik at 

høy skåre betyr høy selvfølelse. Skårene går fra 1 til 4, og summeres til en sumskåreindeks. 

Det betyr at laveste mulige skåre er på 10 og den høyeste på 40. 

Bruk av skalaen viser at svarskårene ikke blir normalfordelt rundt snittet på 25, og at snittet på 

skårer i normalbefolkningen ligger langt høyere (Schmitt & Allik, 2005). Det er blitt diskutert 

om RSES faktisk består av ulike faktorer, men det finnes mye støtte for at det faktisk finnes 

en global selvfølelse som ligger under svarene på spørsmålene (Tomás & Oliver, 1999). I 

dette studiet forutsettes at RSES måler en global underliggende selvfølelse. 

 

2.3.2 Operasjonalisering av personlighetsproblematikk 

Personlighetsproblematikk ble målt ved hjelp av Severity Indices of Personality Problems 

(SIPP-118). SIPP-118 er et relativt nytt dimensjonelt måleverktøy på alvorlighetsgraden av 

personlighetspatologi. Verktøyet ble utviklet av Verhult og al i 2008 i Nederland, og ble 

oversatt til norsk og studier fra Nederland ble replikert i Norge.  Målingen fanger inn 

kjernekomponentene i (mal)adaptiv personlighetsfungering. Forutsetning for verktøyet er at 

de modifiserbare kjernekomponentene i personligheten er mer eller mindre synonyme med 

adaptive kapasiteter. På bakgrunn av 118 spørsmål fremkommer 16 fasetter av adaptive 

kapasiteter som kan sorteres inn i 5 domener. Pasienter som besvarer spørsmålsbatteriet blir 

bedt om å tenke på de siste tre månedens og svare om i hvilken grad de er enige i ulike 

holdninger. Det er fire svarkategorier, helt uenig, delvis uenig, delvis enig og helt enig. Ved 

hjelp av faktoranalyse og kvalitative vurderinger (Andrea et al, 2007) ble det identifisert 5 

ulike domener som kalles selvkontroll, identitetsintegrasjon, relasjonell fungering, 

ansvarlighet og sosial tilpasning. Disse domenene er bygget opp av fasettene: 

affektregulering, selvbeherskelse, selvrespekt, stabilitet av selvbilde, selvrefleksjon, glede, 

eksistensiell mening, nærhet, relasjonsstabilitet, anerkjennelse, ansvarsfølelse, pålitelighet, 

aggresjonsregulering, frustrasjonstoleranse, samarbeidsevne og respektfull. Negative 

formuleringer snus, slik at høye skårer på de ulike domenene (og fasettene) indikerer adaptiv 

fungering, mens lave skårer indikerer underutviklede eller maladaptive kapasiteter.  
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Indeks for domenene etableres ved at det for hver fasett lages et snitt for skårene for items 

som inngår i fasetten. Deretter summerer man skårene for de ulike fasettene som inngår i et 

domene. Snittnivå for domener kan ikke sammenliknes da de består av ulikt antall fasetter. 

Oversikt over spørsmålene som inngår i hver fasett er beskrevet i vedlegg 3. 

2.3.3 Operasjonalisering av angst og depresjon 

Angst og depresjon ble målt ved hjelp av Hopkins Sympthom Checklist (HSCL-25).  Dette er 

en 25 items spørreundersøkelse som kartlegger individets depresjon, angst- og 

somatiseringssymptomer den siste uken (Derogatis et al, 1974). Se vedlegg 2. Skjemaet 

indikerer uspesifikke psykosomatiske symptomer og plager. De 10 første items er ment å 

avdekke angstsymptomer f eks “Føler du deg engstelig”, de 15 siste items er ment å avdekke 

depresjonssymtomer f eks “Føler ikke interesse for noe”. Pasientenes svar skåres på en 

firepunkts likertskala hvor 1 er ikke plaget og 4 er svært plaget. Skårene på HSCL-25 

summeres,og deles på antall spørsmål som er besvart. Slik gir HSCL-25 en skåre for angst (10 

sprøsmål), en sumskåre for depresjon (15 spørsmål) og en total sumskåre for angst og 

depresjon (25 spørsmål). Et skåre lik eller høyere enn 1.75 defineres som et case for videre 

utredning av psykopatologi (Sandanger et al 1998).  Jo høyere skåre, jo høyere symptomtrykk 

har individet rapportert. Noen av spørsmålene som stilles har blitt tolket som somatoforme. 

Skjemaet er hyppig benyttet i norske forskningsprosjekter og det er blant annet funnet at score 

på > 1.7 indikerer en pasient med stort forbruk av helsetjenester (Sandanger et al 1998).  

 

Vi vil behandle angst og depresjon som uavhengige konstrukter, men også se på en totalskåre 

for angst og depresjon som operasjonaliseringen legger til rette for. Bakgrunnen for dette er 

en pågående diskusjon om angst og depresjon virkelig skyldes ulikt opphav, eller om angst og 

depresjon har samme opphav men gir forskjellig uttrykk i symptomer. 

2.3.4 Datainnhenting 

Vi har innhentet data ved hjelp av internettbaserte selvutfyllingsskjema i regi av YATEP-

prosjektet. Alle pasientene har foretatt utfyllingen av skjemaet på AUA sine ulike 

datamaskiner i de ulike enhetene på Gaustad. Data er innhentet fra alle tre avdelinger 

Døgnbehandling korttid, døgnbehandling langtid og døgnbehandling korttid. Ved oppstart av 

behandlingen besvarer pasientene så snart som praktisk mulig. 10 pasienter besvarte alle tre 

undersøkelser samme dag, 20 pasienter besvarte innen samme uke, 7 innen 2 uker, 5 innen 3-
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4 uker, 2 innen 5-6 uker og 3 har ikke bevart SIPP-118, men har besvart RSES og HSCL-25 

på samme dag. At testene ikke er gjennomført på samme tidspunkt kan bidra til noe større 

usikkerhet i dataene, og følgelig i slutningene som trekkes fra sammenstilling og analyser av 

dataene.  

Vi har ikke full oversikt over i hvilken grad pasientene kan ha vært ruspåvirket eller påvirket 

av substitusjonsmedikamenter under utfylling av spørreskjemaene, men klinikere har vurdert 

pasientens tilstand slik at det var hensiktsmessig for dem å besvare undersøkelsene. 

Det er ikke ubesvarte items på innen noen av enkeltbesvarelsene, men for to av respondentene 

mangler skårer på SIPP-118, og for en respondent mangler skårer på HSCL-25. 
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3 Resultater 

I alle statistiske analyser er det brukt SPSS (Versjon 15.0). Alle prediktor- og 

kriterievariablene representerer psykologiske konstrukter fremkommet på grunnlag av 

spørreundersøkelser. De ulike konstruktene vil benevnes med stor forbokstav for å indikere 

presentasjon av data vedrørende konstruktet. 

3.1 Innledende analyser 

Vi undersøkte om det var forskjeller på prediktorvariablene på bakgrunn av hvilken 

behandlingenhet pasientene var innlagt i. Dette for å finne ut om det var skjevheter i utvalget 

basert på hvilken enhet de var innlagt på. Man kunne tenke seg at pasienter innlagt i 

døgnbehandling ville ha lavere selvfølelse og høyere symptomtrykk på angst og depresjon 

enn pasienter i dagbehandling. Det finnes ikke signifikante forskjeller i skårene avhengig av 

om pasienten er innlagt korttids døgnbehandling, langtids døgnbehandling eller 

dagbehandling. 

Selvfølelse. Pasientene i undersøkelsen gir i snitt en skåre på 24,85 på Rosenberg Self-Esteem 

Scale (RSES), og med et standardavvik på 5,572.. Skårene for RSES vil heretter bli omtalt 

som Selvfølelse. Kvinnene i utvalget sine snittskårer på RSES er på 22,87 mot menns snitt på 

25,78. Dette er ikke en statistisk signifikant forskjell. 

Histogrammet i Figur 3 viser frekvens (y-akse) og skåre for Selvfølelse (x-akse) i utvalget. Vi 

ser en tilnærmet normalfordeling av skårene på Selvfølelse i utvalget. Sammen med Skewness 

på .49 og Kurtosis på .22 betyr det at det ikke er alvorlige avvik fra normalfordeling i denne 

prediktorvariabelen, og det ligger til rette for bruk i statistisk analyse som  bivariat 

korrelasjonsanalyse og multippel lineær regresjonsanalyse. 

 

Figur 3  Histogrammet viser frekvens av skårer på RSES. Skårene er tilnærmet normalfordelt for skåre på RSES, 

heretter kalt Selvfølelse. 
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Angst. Histogrammet i Figur 4 viser frekvens (y-akse) og skåre for Angst (x-akse) i utvalget. 

Vi ser en tilnærmet normalfordeling av skårene på Angst i utvalget. Sammen med Skewness 

på .33 og Kurtosis på -.80 betyr det at det ikke er alvorlige avvik fra normalfordeling i denne 

prediktorvariabelen, og at det også her ligger til rette for bruk i statistisk analyse som bivariat 

korrelasjonsanalyse og multippel lineær regresjonsanalyse. Angstskårene ble i snitt på 2,06 og 

med standardavvik på 0,56. 

 

Figur 4  Histogrammet viser frekvens av skårer på Angstdimensjonen i Hopkins Symthom Check-List (HSCL-

25), heretter kalt Angst. Skårene er tilnærmet normalfordelt for Angst. 

Depresjon. Histogrammet i Figur 5 viser frekvens (y-akse) og skåre for Depresjon (x-akse) i 

utvalget. Vi ser en tilnærmet normalfordeling av skårene på Depresjon i utvalget. Sammen 

med Skewness på .30 og Kurtosis på -.50 betyr det at det ikke er alvorlige avvik fra 

normalfordeling i denne prediktorvariabelen, og at det også her ligger til rette for bruk i 

statistisk analyser som planlagt. Skårene ble i snitt på 2,11 og med standardavvik på 0,59. 

 

Figur 5  Histogrammet viser frekvens av skårer på Depresjonsdimensjonen i Hopkins Symthom Check-List 

(HSCL-25), heretter kalt Depresjon. Skårene er tilnærmet normalfordelt for Depresjon. 
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 Totalskårene for angst og depresjon. Histogrammet i Figur 6 viser frekvens (y-akse) og 

skåre Totalskårene på Angst og depresjon (x-akse) i utvalget. Vi ser en tilnærmet 

normalfordeling av Totalskårene på Angst og depresjon i utvalget. Sammen med Skewness på 

.22 og Kurtosis på -.70 betyr det at det ikke er alvorlige avvik fra normalfordeling i denne 

prediktorvariabelen, og og at det også her ligger til rette for bruk i statistisk analyse som 

bivariat korrelasjonsanalyse og multippel lineær regresjonsanalyse.  

Skårene ble i snitt på 2,09 og med et standardavvik på 0,52.  

 

 

Figur 6 H Histogrammet viser frekvens av Totalskårene for Hopkins Symthom Check-List (HSCL-25), heretter 

kalt Totalskåre på angst og depresjon, eller Total a+d. Skårene er tilnærmet normalfordelt Totalskåre på angst og 

depresjon. 

 

Oversikt over variablene 

Deskriptiv statistikk for dette studiets ulike psykologiske variabler vises i tabell 1. 

Oversikt over prediktorvariablene: 

Prediktorvariabel    M   SD 

Selvfølelse     24.85   5.57 

Angst      2.05   0.56 

Depresjon     2.10   0,58 

Totalskåre angst og depresjon  2.08   0.52 

Tabell 1 Sentraltendens og spredning for de psykologiske prediktorvariablene i studien 
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Oversikt over kriterievariablene: 

Kriterievariabel    M   SD 

Selvkontroll     4.57   0.79 

Identitetsintegrasjon    3.75   0.62 

Relasjonell fungering    4.17   0.78 

Ansvarlighet     3.95   0.67 

Sosial tilpasning    5.67   0.79 

Tabell 2 Sentraltendens og spredning for de psykologiske kriterievariablene i studien 

 

De ulike psykologiske variablene fordelt på kjønn 

Vi gjennomførte enkle t-tester (independent samples test) for å avklare om kjønn ville være en 

avgjørende prediktorvariabel i denne studiens materiale.  På variabelen Angst var det ingen 

forskjell. Derimot var det forskjeller mellom menns og kvinners skårer på to variabler, 

Depresjon med  (t(df)=t, p=.01)  lik varians ikke forventet, og for Totalskåre for angst og 

depresjon med (t(df)=t, p=.02)  lik varians ikke forventet. Se vedlegg 4. Kjønn ble ikke 

inkludert som kontrollvariabler i analysen av den grunn at statistisk sett er et utvalg på n=44 i 

grenseland for forsvarlig multippel regresjonsanalyse med tre uavhengige variabler. I tillegg 

fant vi signifikante forskjeller mellom kjønnenes skårer på bare to av variablene vi 

undersøker. Funnene at kvinner oppgir høyere skåre på depresjon enn menn er i tråd med 

annen forskning (Sandanger et al, 1998). Selv om vi ikke har tilstrekkelig stort antall n til å 

innføre en fjerde prediktorvariabel, så gjennomførte vi regresjonsanalyse hvor vi tilførte kjønn 

som prediktorvariabel. Dette for å sikre at kjønn som prediktor ikke ville ha endret 

hovedkonklusjonene. Resultatene her avvek ikke fra hovedfunnene våre, og vi utelater kjønn 

som prediktorvariabel i videre analyser fra videre analyser og resultatpresentasjoner. 

3.2 Sammenhenger mellom selvfølelse og personlighetsfungering  

Dette avsnittet presenterer funn knyttet til oppgavens hovedproblemstilling. Presentasjonen av 

funn vil være organisert etter domene i personlighetsfungering. Hovedmålet med analysene 

var å belyse forholdene i Figur 2. 

Alle sammenhenger ble undersøkt ved hjelp av bivariat korrelasjon, og multippel lineær 

regresjon. Dette ble også gjort for å undersøke den kombinerte effekten av selvfølelse, angst 

og depresjon.  
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3.2.1 Enkle sammenhenger domener 

Det ble først gjennomført en bivariat korrelasjonsanalyse for å se på enkle sammenhenger 

mellom variablene. Oversikt over bivariat korrelasjon mellom prediktorvariablene vises i 

tabell 3. Sammenhengene mellom prediktorvariablene er statistisk signifikante på .01 nivå. 

Høyeste korrelasjon finnes naturlig nok mellom Totalskåre for angst og depresjon og 

Depresjon og Angst. Vi fant en negativ korrelasjon mellom Selvfølelse og Angst, Depresjon 

og total angst og depresjon. Den høye sammenhengen kan medføre et 

multikolineæritetsproblem i multippel regresjonsanalyse, og vi utelater  HSCL-25 Totalskåre 

for angst og depresjon fra de fleste analysene. 

 

Oversikt over bivariat korrelasjon mellom prediktorvariablene vises i tabell 3. 

 Selvfølelse  Angst   Depresjon 

_________________________________________________________________________ 

Angst -.44**   

Depresjon -.38**  .71**  

Total a+d -.43**  .89**   .95** 

__________________________________________________________________________ 

Tabell 3 Bivariate korrelasjoner mellom prediktorvariablene,  **p<0.01, * p< 0.05 

Bivariate korrelasjoner mellom prediktorer og kriterievariablene er gjengitt i tabellen 

nedenfor. 

 Selvfølelse Angst Depresjon Total a+d 

_________________________________________________________________________ 

Selvkontroll .41** -.25 -.04 -.14 

Identitetsintegrering .73** -.27 -.16 -.22 

Relasjonell fungering .50** -.12 -.03 -.07 

Ansvarlighet .39**   .08 .33*  .25 

Sosial tilpasning .21 -.17  .02 -.06 

_________________________________________________________________________ 

Tabell4 Bivariate korrelasjoner mellom prediktorer og kriterievariabler,  **p<0.01, * p< 0.05 
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Vi fant moderate til høye korrelasjoner mellom selvfølelse og fire av fem domener for 

personlighetsfungering. Korrelasjonen mellom Selvfølelse og Identitetintegrering var på 

r=.73, og korrelasjonen mellom Selvfølelse og Relasjonell fungering var på r=.50. Det regnes 

som høy korrelasjon. Domene Selvkontroll og Ansvarlighet korrelerer moderat med 

Selvkontroll med r=.41, og Ansvarlighet med r=. 39. Vi fant ingen korrelasjon mellom 

Selvfølelse og domenet Sosial tilpasning.  

Vi fant heller ingen korrelasjon mellom Angst og de ulike domenene for 

personlighetsfungering. Dette var uventede funn. 

Heller ikke depresjon korrelerte i så stor grad med domenene for personlighetsfungering. Vi 

fant bare bivariat korrelasjon mellom Depresjon og et av domene, nemlig Ansvarlighet med 

en positiv korrelasjon, r=.33. Det var et uventet funn. 

3.2.2  Multivariat lineær regressjon domener 

Mediatoreffekter. For å avdekke om angst eller depresjon var mediatorer for selvfølelsens 

sammenheng med personlighetsfungering fulgte vi en stegvis tilnærming anbefalt av Baron & 

Kenny (1986). Mediatoreffekter skal undersøkes  i tre trinn:  Først undersøker man om 

variasjon på nivå av prediktorvariabel (Selvfølelse) har signifikant assosiasjon med varians i 

den antatte mediatoren (Angst eller Depresjon). Deretter undersøker man om variasjon på 

nivå av mediatoren (Angst eller Depresjon) har signifikant assosiasjon med varians i 

kriterievariablen (Domene personlighetsfungering). Til sist undersøker man om den tidligere 

signifikante assosiasjonen mellom prediktorvariabel og kriterievariabel blir vesentlig redusert.  

Den sterkeste medieringseffekten er når tidligere assosiasjonen mellom prediktorvariabel og 

kriterievariabel er 0. Vi forventer ikke at sammenhengen mellom selvfølelse og 

personlighetsfungeringsdomenene skal bli eliminert ved å kontrollere for angst og depresjon, 

men snarere at assosiasjon reduseres, og dermed at den kunne forklares ved at de ble mediert 

gjennom angst eller gjennom depresjon. 

Angst undersøkes som mediator. Ved å konferere tabell 3 så vi at første steg i 

mediatoranalysen bekreftet sammenheng mellom Selvfølelse (prediktorvariabelen) og mellom 

den antatte moderatoren angst. Deretter ble det undersøkt om den mediatoren Angst var 

assosiert med de ulike domenene for personlighetsfungering ved å se på tabell 4. Vi fant ingen 

assosiasjon mellom angst og noen av domenene for personlighetsfungering, og konkluderte 
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med at Angst ikke var en mediator for sammenhengen mellom Selvfølelse og domenene for 

personlighetsfungering i dette utvalget. 

Depresjon undersøkes som mediator. Prosedyren ble gjentatt for depresjon, og det ble 

konfererte med tabell 3 og bekreftet en sammenheng mellom Selvfølelse 

(prediktorvariabelen) og mellom den antatte mediatoren Depresjon. Deretter ble det undersøkt 

om mediatoren Depresjon var assosiert med de ulike domenene for personlighetsfungering. 

Det ble bare funnet en assosiasjon mellom Depresjon og kriterievariabelen Ansvarlighet. Det 

betydde at Depresjon kunne være en mediator mellom Selvfølelse og Ansvarlighet. Tredje 

steg i mediatoranalysen ble gjennomført, men bidraget fra Selvfølelse til Ansvarlighet ble 

ikke svekket. Derimot økte betaverdien fra .39 til .59 da depresjon ble tilført som prediktor i 

modellen. Vi kan derfor slutte at heller ikke Depresjon var en mediator for sammenhengen 

mellom Selvfølelse og domenene for personlighetsfungering. 

Konklusjonen av mediatoranalysene ble at verken Angst eller Depresjon virket som 

mediatorer på Selvfølelsens sammenheng med domenene for personlighetsfungering i 

studiens utvalg. 

Interaksjonseffekter. Vi brukte multippel lineær regresjon og minste kvadraters metode for å  

undersøke om Selvfølelsens assosiasjon med domener for personlighetsfungering ble 

moderert av nivå av angst og depresjon. Det ble undersøkt om kombinasjonen av nivå på 

selvfølelse og nivå på symptomtrykk på angst eller depresjon sammen skapte en 

interaksjonseffekt på hvert enkelt domene for personlighetsfungering. Det ble laget nye 

variabler ved å sentrere de uavhengige variablene Selvfølelse, Angst, Depresjon og Totalskåre 

angst og depresjon. Produktet av disse sentrerte skårene er et uttrykk for interaksjonen 

mellom dem. Det ble gjennomført en mulitivariat regresjonsanalyse på hver av de sentrerte 

skårene for Angst, Depresjon og Totalskåre for angst og depresjon. 

Interaksjonseffekter mellom selvfølelse og angst, selvfølelse og depresjon, og selvfølelse og 

totalskåre for angst og depresjon ble undersøkt for de fem domenene i personlighetsfungering. 

Resultatene vises i tabell 5, tabell 6 og tabell 7. 

Interaksjonsleddet mellom Selvfølelse og Angst ble sammen med sentrerte verdier av angst 

og selvfølelse satt inn i en multippel lineær regresjonsmodell. Interaksjonsleddet bidrar ikke 

til å forklare variansen, og det betyr at det ikke er noen interaksjonseffekt mellom Selvfølelse 

og Angst på noen av de fem personlighetsfungeringsdomenene i studiens materiale. 
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___________________________________________________________________________ 

    Sentrert Sentrert  

Selvfølelse Angst  Interaksjonsledd R2 

___________________________________________________________________________ 

Selvkontroll   .350*  -.14  -.13   .13* 

Identitetsintegrasjon  .72**  -.02  -.15   .52** 

Relasjonell fungering  .52**  .07  -.04   .20** 

Ansvarlighet   .48**  -.25  -.09   .16* 

Sosial tilpasning  .16  -.13  -.15   .01 

Tabell 5 Viser Betaverdier (standardkoeffesienter) for de sentrerte prediktorvariablene selvfølelse og angst, samt 

produktet av interaksjonsleddet mellom selvfølelse og angst. I tillegg vises R2 adjusted for hele modellen. 

**p<0.01 og * p<0.05 

 

Interaksjonsleddet mellom Selvfølelse og Depresjon ble sammen med sentrerte verdier av 

depresjon og selvfølelse satt inn i en multippel lineær regresjonsmodell. Interaksjonsleddet 

viste ikke eget bidrag til forklaring av variansen. Det betyr at det ikke er noen 

interaksjonseffekt mellom Selvfølelse og Depresjon på noen av de fem domenene for 

personlighetsfungering i studiens materiale. 

Sentrert Sentrert  

Selvfølelse Depresjon Interaksjonsledd R2 

___________________________________________________________________________ 

Selvkontroll   .44**  .14  -.18   .15* 

Identitetsintegrasjon  .75**  .81  -.05   .51** 

Relasjonell fungering  .54**  .14  -.01   .21** 

Ansvarlighet   .53**  .51**  -.09   .33** 

Sosial tilpasning  .24  .10  -.02   -.02 

Tabell 6 Betaverdier (standardkoeffesienter) for de sentrerte prediktorvariablene selvfølelse og depresjon, samt 

produktet av sentrert selvfølelse og depresjon. I tillegg vises R2 adjusted for hele modellen. ** p<0.01 og * 

p<0.05 
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I tabellen nedenfor vises interaksjonseffekten mellom Selvfølelse og Total angst og depresjon. 

Interaksjonsleddet mellom Selvfølelse og Total angst og depresjon ble sammen med sentrerte 

verdier av Total angst og depresjon og selvfølelse satt inn i en multippel lineær 

regresjonsmodell. Interaksjonsleddet bidro ikke til forklaring av variansen (R2 adjusted). Det 

betyr at det ikke finnes noen interaksjonseffekt mellom Selvfølelse og Total angst og 

depresjon på noen av de fem domenene for personlighetsfungering. 

Sentrert Sentrert    Adjusted 

Selvfølelse Total a+d Interaksjonsledd  R2 

___________________________________________________________________________

Selvkontroll   .41*  .03  -.14   .12* 

Identitetsintegrasjon  .75**  .06  -.09   .51** 

Relasjonell fungering  .54**  .13  -.02   .21** 

Ansvarlighet   .55**  .45**  -.07   .28* 

Sosial tilpasning  .22  .03  -.06   -.02 

Tabell 7 Betaverdier (standardkoeffesienter) for de sentrerte prediktorvariablene Selvfølelse og Totalskåre angst 

og depresjon, samt produktet av sentrert selvfølelse og sentrert totalskåre for angst og depresjon. I tillegg vises. 

Forklart varians (R2 adjusted) for hele modellen. ** p<0.01 og * p<0.05 

 

Det var ingen interaksjonseffekter mellom Selvfølelse og Angst, Depresjon og Total angst og 

depresjon. Det kan bety at Selvfølelse, Angst og Depresjon bidrar uavhengig av hverandre inn 

på domenene for personlighetsproblematikk.  

Multippel regresjon. Med utgangspunkt i figur 2, ble det gjennomført en multippel 

regresjonsanalyse. Vi ønsket vi å se i hvilken grad de tre prediktorvariablene Selvfølelse, 

Angst og Depresjon kunne predikere utfallet på personlighetsfungeringsdomenene. Vi ønsket 

å finne hvilke variabler som i størst grad bidrar til å predikere utfallet, og om den fortsatt 

predikerer utfallet kontrollert for de andre variablene. 

Fordi vi har å gjøre med kontinuerlige normalfordelte prediktorvariabler, gjennomførte vi en 

multippel regresjonsanalyse for å undersøke de ulike uavhengige variablenes bidrag til å 

forklare varians i de 5 personlighetsdomenene som skal undersøkes i dette studiet.  I følge 
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Stevens (1972) anbefales det for sosialvitenskaplige studier å ha omtrent 15 respondenter per 

prediktor for å få en reliabel utledning. Studiens statistiske materiale var på grensen av det 

anbefalte med n=44 og 3 uavhengige variabler. De uavhengige variablene burde korrelere mer 

enn .3, men i utgangspunktet skal heller ikke de uavhengige variablene korrelere sterkere enn 

.7 for å unngå multikolinearitetsproblematikk (Tabacknik & Fidell, 2001). Variablene angst 

og depresjon korrelerte r= 0.71 og er i så måte i grenseland i forhold til statistisk sikkerhet. 

Toleranse og VIF ble undersøkt og tilfredsstilte krav for alle kombinasjoner av prediktor- og 

kriterievariabler. Vi brukte en standard multippel lineær regresjon. Samtlige 

prediktorvariabler: Selvfølelse, Angst og Depresjon ble undersøkt samtidig i samme modell.  

I tabell 8 vises modellens totale prediksjonskraft (R2adjust) og de uavhengige variablenes 

bidrag til å forklare personlighetsfungeringsdomenene. 

___________________________________________________________________________ 

    Selvfølelse Angst  Depresjon R2 adj 

___________________________________________________________________________ 

Selvkontroll   .40**  -.32  .33  .17** 

Identitetsintegrasjon  .77**  -.05  .16  .59** 

Relasjonell fungering  .57**  -.01  .18  .22** 

Ansvarlighet   .57**  -.11  .62**  .37** 

Sosial tilpasning  .20  -.30  -.30  .03 

Tabell 8 Viser Betaverdier (standardkoeffesienter) for prediktor variablene, samt R2 adjusted for hele modellen. 

** p<0.01 og * p<0.05 

Kontrollert for Angst og Depresjon ble bidraget fra Selvfølelse til å forklare Selvkontroll 

redusert fra .41 til til .40, men signifikansnivået ble endret fra p= .003 til p=.015. Kontrollert 

for Angst og Depresjon ble bidraget fra Selvfølelse på Identitetsintegrering økt fra .73 til .77 

men signifikansnivået ble værende på samme sterke nivå p<.00. Kontrollert for angst og 

depresjon ble bidraget fra Selvfølelsen til Relasjonell fungering endret fra .50 til .57, og med 

en liten reduksjon i signifikansnivå fra p<.00 til p=.001. Depresjon bidrar mer enn Selvfølelse 

til å forklare varians i Ansvarlighet, med en beta=.62 p=.001. For Ansvarlighet endret 

bidraget fra Selvfølelse seg fra .39 til .57 og p-verdi fra p= .005 til p<.00 kontrollert for Angst 



43 
 

og Depresjon . For Sosial tilpasning bidrar verken Selvfølelse, Angst eller Depresjon til å 

forklare variansen. Vi ser en klar og tydelig hovedeffekt av Selvfølelse på Selvkontroll, 

Identitetsintegrering, Relasjonell fungering og Ansvarlighet og en hovedeffekt av Depresjon 

på Ansvarlighet. 

3.2.3 Enkle sammenhenger fasetter 

For å undersøke hvert enkelt høyereordens domene i mer detalj ble det gjennomført bivariate 

korrelasjoner mellom Selvfølelse og hver enkelt underliggende fasett. I tabell 9 vises 

korrelasjonen mellom Selvfølelse og de ulike fasettene for personlighetsfungering.  

Domene Fasett  Selvfølelse 

Selvkontroll        Affektregulering     .31* 

 Selvbeherskelse  .36* 

Identitetsintegrasjon Selvrespekt   .73** 

 Stabilitet av selvbilde  .40** 

 Selvrefleksjon   .32* 

 Glede   .44** 

 Eksistensiell mening  .60** 

Relasjonell fungering Nærhet   .33* 

 Relasjonsstabilitet  .49** 

 Anerkjennelse   .52** 

Ansvarlighet Ansvarsfølelse   .30* 

 Pålitelighet   .39** 

Sosial tilpasning        Aggresjonsregulering   .06 

 Frustrasjonstoleranse  .52** 

 Samarbeidsevne  .26 

 Respektfull   .08 

_________________________________________________________________________ 

Tabell 9. Pearsonkorrelasjoner **p<0.01,*p<0.05. Det er en positiv korrelasjon mellom Selvfølelse og 13 

fasetter. De tre fasettene Aggresjonsregulering, Respektfull og Samarbeidsevne korrelerer ikke signifikant.  
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3.2.4 Multivariat lineær regresjon fasetter 

Det ble gjennomført en multivariat lineær regresjonsanalyse for å undersøke på hvilken måte 

prediktorvariablene bidro til å forklare varians i fasettene. I tabell 10 vises betaverdiene. 

Fasett Selvfølelse Angst Depresjon R2 

___________________________________________________________________________ 

Affektregulering .27 -.28 .14 .06 

Selvbeherskelse .38* -.37 .50* .20** 

__________________________________________________________________________ 

Selvrespekt .76** .03 .03 .50** 

Stabilitet av selvbilde .35* -.52* .46* .25** 

Selvrefleksjon .33 -.12 .19 .05 

Glede .54** .02 -.04 .24* 

Eksistensiell mening .67** -.00 .18 .34** 

__________________________________________________________________________ 

Ansvarsfølelse .50** -.13 .67** .35** 

Pålitelighet .55** .01 .40* .24** 

__________________________________________________________________________ 

Nærhet .47** .09 .26 .14* 

Relasjonsstabilitet .55** .08 .08 .20** 

Anerkjennelse .48** -.199 .12 .23** 

__________________________________________________________________________ 

Ansvarsfølelse .50** -.13 .67** .35** 

Pålitelighet .55** .014 .40* .24** 

Aggresjonsregulering .08 -.16 .24 -.04 

Frustrasjonstoleranse .58** .02 .13 .24** 

Samarbeidsevne .21 -.36 .28 .07 

Respektfull .05 -.36 .32 .01 

__________________________________________________________________________ 

Tabell 10. Betaverdier (standardkoeffesienter) for prediktorvariablene på fasettene som kriterievariabler, samt 

R2 adjusted for hele modellen. Signifikans nivå ** p<0.01 og * p<0.05 
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3.3 Oppsummering av funn 

De viktigste funnene vi har avdekket i den statistiske analysen er oppsummert i modellen i 

figur 7. 

 

Figur 7. Prediktorvariablemes assosiasjon med personlighetsfungeringsdomener. Statistisk signifikans på p<.01 

nivå for alle. Materialet viser sammenhenger mellom Selvfølelse og fire domener for personlighetsfungering, 

Selvkontroll, Identitetsintegrasjon, Relasjonell fungering og Ansvarlighet, og positiv assosiasjon mellom 

depresjon og personlighetsfungerinsdomenet Ansvarlighet. Angst er skravert i modellen da det ikke er 

assosiasjon mellom angst og personlighetsfungeringsdomenene i studiens materiell. Sosial tilpasning er skravert 

i modellen da det ikke finnes assosiasjon mellom noen av prediktorvariablene og det domenet. 
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4 Diskusjon  

Studiens mål var å undersøke om et utvalg rusavhengig hadde lav selvfølelse, og om lav 

selvfølelse bidro til å forklare (mal)adaptiv personlighetsfungering. Det var forventet å finne 

en assosiasjon mellom den lave selvfølelsen og maladaptiv personlighetsfungering.  Vi fant at 

Selvfølelse bidro til å forklare 4 av 5 domener for personlighetsfungering, kontrollert for 

angst og depresjon. Vi fant også at depresjon bidro til å forklare Ansvarlighet. Hverken angst 

eller depresjon var mediatorer eller moderatorer for Selvfølelsens bidrag til å forklare 

personlighetsfungering. 

For oversiktens skyld vil først skårene på prediktorvariablene Angst, Depresjon og Selvfølelse 

presenteres. Vi vil diskutere mulige implikasjoner av nivåene på prediktorene, og om 

eventuelle avvik fra normalpopulasjon eller forventning vil ha betydning for hvordan vi kan 

forstå hovedanalysen. Deretter vil hovedanalysene med sammenhengene mellom Selvfølelse 

og Domener for personlighetsfungering presenteres, og diskuteres mer i detalj. Til slutt 

oppsummeres mer helhetlig teoretiske og praktiske implikasjoner av resultatene av studien. 

Funn. Vi fant at selvfølelse bidrar til å forklare variansen av (mal)adaptiv 

personlighetsfungering. Figur 7 viser de viktigste funnene i denne studien. Selvfølelse bidrar i 

størst grad til å forklare Identitesintegrering, deretter Relasjonell fungering og Ansvarlighet 

og til sist Selvkontroll. Vi fant ikke at Selvfølelse bidrar til å forklare Sosial tilpasning.  

Vi har funnet lav selvfølelse i utvalget. Den sterke sammenhengen mellom selvfølelse og 

personlighetsproblematikk kan være knyttet til det lave snittnivået for Selvfølelse i studiens 

utvalg. 

Selvfølelse. Pasientene i undersøkelsen gir et snittskåre for Selvfølelse på 24,85 på 

Rosenbergs selvfølelsesskala. Standardavviket er på 5,57. Kvinnene i utvalget sitt snittskår på 

Selvfølelse er på 22,87 mens mennenes snitt er på 25,78. Forskjellen mellom kvinners og 

menns skårer er ikke en statistisk signifikant forskjellig. Det er imidlertid vanlig å finne 

høyere selvfølelse blant menn enn blant kvinner i normalpopulasjoner (Schmitt & Allik, 

2005). I 2004 ble global selvfølelse målt ved bruk av Rosenbergs selvfølelsesskala på en 

normalpopulasjon norske kvinner i aldersspennet 22-55 år (von Soest, Kvalem, Roald & 

Skolleborg, 2004). Snittnivået for selvfølelse ble målt til 31,3 for dette normalpopulasjonen 

kvinner. Standardavviket var på 4,6. 
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Denne normen harmoner godt med resultater fra Schmitt & Allik (2005) hvor de 

gjennomførte målinger på Rosenbergs selvfølelsesskala i 53 ulike nasjoner på samme tid. De 

konkluderer med at den generelle positive selvevalueringen ser ut til å være universell. Blant 

16.998 respondenter på tvers av 53 nasjoner, var snittverdien på global selvfølelse på 30,85. 

Utvalget hadde standardavvik i selvfølelsesnivå på 4,82. De fant også at i kulturer hvor menns 

og kvinners verdi fremstår som mer likeverdig ser folkets samlede selvfølelsesnivå ut til å 

være høyere enn i land uten likestilling, men menns selvfølelsesnivå er høyere enn kvinners 

også i mer likestilte land. Dette peker i retning av at snittnivå for en norsk voksen 

normalpopulasjon av menn og kvinner er høyere enn 31.3. 

Av nordiske land var bare Finland representert i studien, med en snittverdi på 31,76 på 

Rosenbergs selvfølelsesskala og et standardavvik på 4.09. Fordi det ikke finnes noen samlet 

norsk norm for voksen totalpopulasjon forutsettes i denne sammenhengen at global selvfølelse 

kan være høyere enn normen for kvinner på 31,3. og i nærheten av snittet for Finland.  

Dersom vi skulle velge å bruke Finlands skårer på selvfølelse også som en norm for Norge, 

ville bare 25 % av pasientutvalget i denne studien skåre innenfor normalen, mens det i en 

normalpopulasjon vil være 68.2 % i denne gruppen.  

Dette sannsynlige avviket fra normalpopulasjonen i selvfølelse vil kunne ha betydning for 

overføringsverdien av forklaringene vi har funnet. Studier har vist at det er en rekke forhold 

som assosieres med lav selvfølelse, som ikke er vil være til stede i samme grad hos folk med 

normal eller høy selvfølelse. Derfor ville det være interessant å gjennomføre tilsvarende 

studium på en normalpopulasjon i samme aldersspenn og sammenlikne bidraget Selvfølelse 

da ville ha på personlighetsfungering. Dette ville belyse bedre om det er spesifikke elementer 

i  kombinasjonen lav selvfølelse og rusavhengighet som bidrar til selvfølelsens 

forklaringskraft i dette studiet. 

I et studium på selvfølelse blant kvinnelige pasienter med rusavhengight (SUD – substance 

abuse disorder) i USA av Dodge & Potocky (2000), finner de et snitt på selvfølelse målt med 

Rosenbergs selvfølelsesskala på 24,9. Standardavviket i det materialet var på 6. Dette nivået 

tilsvarer nivået for vår pasientgruppe. Dette støtter antakelsen om at rusavhengige i 

avhengighetsbehandling har lavere selvfølelse enn normalpopulasjonen og at variansen er 

større i slike pasientutvalg enn i befolkningen forøvrig. 
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Som nevnt i innledningen så har Kernis et al (1989) vist at lav og ustabil selvfølelse medfører 

sterkere emosjonelle og adferdsmessige reaksjoner på negative evalueringer fra andre. Lav 

selvfølelse kan i seg selv forståes til å bidra til en videre negativ spiral mot lavere selvfølelse. 

En mulig sammenheng kan være at rusavhengige pasienter i stor grad har vært utsatt for ulike 

traumer og for å ha vært utsatt for ulike typer negative dårlig tilknytning til primær 

omsorgsgiver, dårlig utviklet selvrepresentasjon, som i seg selv gjør deg sårbar for videre 

negativ utvikling av selvbildet. I lys av sosiometerhypotesen (Leary et al, 1990) vil dette 

kunne bety at folk med lav “trait-selvfølelse”, får stadig kraftigere utslag på selvfølelsen av 

signaler på sosial ekskludering. Dette kan vise seg som en kraftigere negativ reaksjon på 

”state-selvfølelsen”. Hvis dette er en mulig forklaring kan det bidra til å belyse det store 

negative avviket i selvfølelse blant rusavhengige som i studiens utvalg.  

Swann et al (1987) sitt funn om at lav selvfølelse skaper generell usikkerhet og mottakelighet 

for negativ informasjon, mens positiv informasjon bidrar til usikkerhet omkring selv i stedet 

for økt selvfølelse. Dette kan være et bidrag til forklaringen på at vi finner lav selvfølelse i et 

utvalg rusavhengige, og hvorfor det har vist seg å være så vanskelig å endre negative 

personlighetsfungeringsmønstre. 

Angst og depresjon. Pasientene skårer omtrent likt på både angst og depresjon. 

Gjennomsnittetskåre på Total angst og depresjon var på 2.08, der kvinner hadde 2.38 og menn 

hadde 1.95. Dette er et symptomtrykk langt over forventning for normalpopulasjon. Som 

grenseverdi settes 1,72 samlet for menn og kvinner for videre utredning av angst og 

depresjon. Kvinnene skårer signifikant høyere symptomtrykk enn menn på depresjon og dette 

er i tråd forventning fra litteraturen (Sandanger et al, 1998). Grenseverdien for menn settes 

ved skåre på symptomtrykk på 1,67, mens for kvinner er grenseverdien 1.75. Det kan også 

være en sammenheng mellom lav selvfølelse som vi finner i vårt utvalg, og høyt 

symptomtrykk på angst og depresjon. Lav selvfølelse er vist å kunne bidra til uklarhet og 

mindre sikkerhet i selvkonsept, og dermed mer angst og negativ affekt generelt (Campell, 

1990). 

Angst. Pasientgruppen skårer 2.05 på angstdimensjonen, med et standardavvik på 0,56. For 

kvinner er skåren på 2.27 mot menns skåre på 1.96. Dette er sannsynligvis langt høyere enn 

forventet for en norsk normalpopulasjon, der grenseverdien for utredning for patologi settes til 

1.72 (Sandanger et al, 1998). Dersom en person har høyere snittskåre enn 1.72 indikerer dette 

patologi.  Angst korrelerer med Depresjon hos utvalget. Generelt betyr dette at 
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pasientgruppen trolig opplever et høyt symptomtrykk og høy komorbiditet mellom angst og 

depresjon, høyere enn hva man vil forvente å finne i en normalpopulasjon.   

Som forventet korrelerer Angst negativt med Selvfølelse i dette studiet. Som vist i Figur 1 var 

det forventet at Angst skulle virke som en modererende eller medierende variabel i 

assosiasjonen mellom Selvfølelse og de fem domenene for personlighetsfungering. I dette 

studiet fant vi ingen korrelasjon mellom Angst og de ulike domene for 

personlighetsfungering. Angst er dermed i vårt studium ikke noen prediktor for nivå av 

personlighetsfungering på domenenivå. Dette er ikke i tråd med forventningene, iom at det i 

reviewstudier er funnet en sammenheng mellom angst og personlighetsforstyrrelser. Skoldeol 

et al (1995) fant at studier rapporterte mellom 60 % og 90 % komorbiditet mellom 

personlighetsforstyrrelser og angst i kliniske utvalg av angstpasienter.  

At angst ikke fremstår som en prediktor i dette studiet kan muligens skyldes at måleverktøyet 

vi brukte ikke i tilstrekkelig grad klarer å fange inn angsproblematikk. Angstskalaen i 

Hopkins Symthom Check-List (HSCL-25) som vi har brukt for å operasjonalisere angst, har 

blitt kritisert for å ha et svakt skille mellom angst og depresjon. Det kan bety at angstskalaen 

ikke er sensitivt nok til å fange opp angst. HSCL-25 har også blitt kritisert for dårlig å kunne 

avdekke angst og depresjon når man kontrollerer mot et klinisk utvalg med bekreftede 

diagnoser (Sandanger et al, 1998). HSCL-25 har vist seg i bedre grad å predikere depresjon 

enn angst. Dette kan være en mulig grunn til at Angst ikke bidrar til å forklare 

personlighetsfungering i dette studiet, i motsetning til studier hvor angst operasjonaliseres på 

annen måte med klinisk utvalg med angstrammede pasienter. 

Depresjon. Pasientgruppen skårer 2.10 på depresjonsdimensjonen,  med et standardavvik på 

0,58. Snittskåre for kvinner er på 2.44 og for menn var snittskåren 1.95. Det er en signifikant 

forskjell i kvinners og menns skårer, men som nevnt har vi kontrollert om disse forskjellene 

ville bidra til endringer i studiens hovedkonklusjoner, noe det ikke gjør. 

I forhold til en normalpopulasjon er symptomtrykket på depresjon i utvalgt høyt. All den tid 

grenseverdien for vurdering mot depresjonsdiagnoser er satt til 1.72.  

Som ventet finnes det en negativ korrelasjon mellom Depresjon og Selvfølelse i utvalget. Som 

vist i Figur 1 forventet vi at depresjon skulle ha en negativ sammenheng med Selvfølelse, og 

en negativ sammenheng med alle fem domener for personlighetsfungering. Vi forventet at 

depresjon skulle mediere og moderere Selvfølelsens assosiasjon med domenene for 
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personlighetsfungering. Også depresjon viste seg å være en dårlig prediktor for de ulike 

domene for personlighetsfungering. Depresjon korrelerer med og bidrar også unik til å 

forklare doment Ansvarlighet. Bidraget var positiv, mens et negativt bidrag var forventet. I 

stianalysen for Selvfølelsens virkning gjennom Depresjon til Ansvarlighet ble det ikke funnet 

noen medierende effekt av Depresjon på Selvfølelsens korrelasjon med Ansvarlighet. 

Selvfølelse viser et unikt bidrag til å forklare fire domener for personlighetsfungering. I 

tillegg viser depresjon et unikt bidrag til å forklare domenet Ansvarlighet uavhengig av angst 

og depresjon når man som dette studiet måler selvfølelse på et gitt tidspunkt i livet. 

4.1  Forholdet mellom selvfølelse og personlighetsfungering 

Under dette punktet presenteres og diskuteres resultatene på kriterievariablene fra 

hovedanalysene i studien. Først drøftes sammenhengene for hvert domene for 

personlighetsfungering, med tilhørende fasetter. Deretter sammenliknes resultatene på 

fasettnivå i dette studiets utvalg med kliniske utvalg pasienter med personlighetsforstyrrelser 

(Arnevik et al, 2009; Verheul et al, 2008). Sammenhenger og implikasjoner drøftes. 

Vi fant at Selvfølelse bidro til å forklare 4 av 5 domer og 11 av 16 fasetter kontrollert for 

Angst og Depresjon. Det støtter grunnantakelsen i studien om at det er en sammenheng 

mellom selvfølelse og personlighetsforstyrrelser hos unge rusavhengige. I følge Karterud & 

Arefjord (2007) byr personlighetsvurdering av rusavhengige på spesielle utfordringer, og 

påpeker at abstinensreaksjoner ofte følges av kognitiv svikt som påvirker evnen til 

selvrefleksjon.  

Selvkontroll. Vi fant som ventet en signifikant korrelasjon mellom Selvfølelse og 

Selvkontroll. Selvfølelse er assosiert med Selvkontroll, og den bivariate analysen gir en 

korrelasjon på r=-.41 som tilsier at vi med moderat nivå av sikkerhet kan si et det er en 

sammenheng.  At vi fant at Selvfølelse har et unikt bidrag til å forklare Selvkontroll, også 

kontrollert for Angst og Depresjon kan bety at lav selvfølelse medfører ulike problemer med å 

oppleve selvkontroll, uten at aktuelt nivå på symptomtrykk på depresjon eller angst har 

betydning. Selvkontroll består av to fasetter, Affektregulering og Selvbeherskelse, hvor 

Affektregulering forklares av prediktorvariablene, mens Selvbeherskelse forklares av både 

Selvfølelse og Depresjon. Sammenliknet med pasienutvalg med personlighetsforstyrrelser  i 

Arnevik et al (2009) og Verhult et al (2008) sin forskning ser vi at ruspasientene skårer seg 

lavere enn det nederlandske utvalget pasienter med personlighetsforstyrrelser på 
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Affektregulering og på samme nivå som det norske utvalget med personforstyrrelser (UPP) 

Selvbeherskelse.  

En av de mest betydningsfulle forskerne på Selvfølelse, Roy Baumeister argumenterer i 2005 

for at Selvkontroll er en mye viktigere konstrukt enn Selvfølelse for å oppnå bedre livsutfall. 

Baumeister har i mer enn 30 år argumentert for betydningen av å øke selvfølelse for å bedre 

utfall hos befolkningen, men nå har han imidlertid kommet til at det å gjøre tiltak for å øke 

selvfølelsen kan medføre inflatert selvbilde, og at det er Selvkontroll som er veien til positive 

utfall. I dette studiet finner vi at Selvfølelse bidrar inn i personlighetsfungeringsdomenet 

Selvkontroll. Med utgangspunkt i Baumeistes bekymring for inflatert selvbilde, må man 

kunne imøtegå det og gi en anbefaling om at økning av selvkontroll kan skje gjennom økning 

i selvfølelse. Den gode følelsen høyere selvfølelse gir (Baumeister, 2005) kan bidra til 

optimisme og større innsats (Baumeister et al, 2003), noe som i seg selv kan være et uttrykk 

for bedre selvkontroll. Man gir ikke opp så lett, men fortsetter å prøve mer hvis selvfølelsen er 

høyere. 

Det meste av forskningen Baumeister (2005) refererer til er gjort på utvalg av 

normalpopulasjonen, eller studentpopulasjoner. I vårt smale utvalg av unge rusavhengige vil 

faren for inflatert selvbilde kanskje være mindre enn i studentpopulasjoner i USA. Å finne 

måter å øke selvfølelse på hos utvalg med gjennomgående lav selvfølelse kan vise seg å være 

mer utbytterikt enn å blåse opp selvfølelsen til ungdom i normalpopulasjonen. 

Identitetsintegrering. Vi fant som ventet en korrelasjon mellom Selvfølelse og 

Identitetsintegrering. Dette er i tråd med tidligere studier (Baumeister et al, 2003). At 

Selvfølelse har et unikt bidrag til å forklare Identitetsintegrering, også kontrollert for Angst og 

Depresjon er også i tråd med litteraturen (O’Brien & Epstein, 1988). Av 

personlighetsdomenene er det Identitetsintegrering som blir best forklart av Selvfølelse i vårt 

materiale. Betaverdi på 0 .7 er et stort unikt bidrag. Hele modellen som vist i figur 1 med 

Selvfølelse, Angst og Depresjon som prediktorer forklarer hele 51.8 % av variansen i 

Identitetsintegrasjon. Domenet Identitetsintegrering er bygget opp av fem fasetter. Fire av 

dem er assosiert med Selvfølelse, det vil si Selvrespekt, Stabilitet av selvbilde, Glede og 

Eksistensiell mening. Stabilitet av selvbilde blir forklart av alle prediktorvariablene, mens 

fasetten Selvrefleksjon blir forklart av noen av prediktorvariablene. Begrepet eksistensiell 

mening ble nevnt eksplisitt i teorien om grunnlag for adaptiv livsstil (Alexander, 2000). Uten 

eksistensiell mening mener han at individet vil gå over til ”substitutt livsstil”. Livsstilen 



52 
 

rusavhengighet medfører kan sies å være en slik substitutt livsstil. En identitet som 

”narkoman” kan være å foretrekke fremfor en fragmentert identitet. 

Det at angst og depresjon ikke bidrar til å forklare Identitetsintegrering er ikke i tråd med 

forventninger skapt fra litteraturen relevant for dette studiet. Personlighetsforstyrrelsen 

emosjonelt ustabil (Borderline) har patologi omkring selvet og identitet som kjerne i sin 

diagnostiske beskrivelse. Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er blant de hyppigst 

forekommende personlighetsforstyrrelsene med komorbiditet med rusavhengighet. 

Nevrotisisme er foreslått som kjernenegenskap hos mange diagnostisert med borderline PD 

(Nigg & Goldsmith, 1994; Widiger & Allen, 1994).  Et tvillingstudie på borderline 

personlighetsforstyrrelse fant ingen støtte for hypotesen om at forstyrrelsen overføres genetisk 

(Torgerson, 1994). Det skulle tilsi at symptomtrykk på angst og depresjon burde ha 

signifikant sammenheng med opplevd fungering på domenet Identitetsintegrasjon, noe vi altså 

ikke fant. Dette kan kanskje skyldes det smale alderspennet i studiens utvalg.  

Sammenliknet med et utvalg av yngre normalpopulasjon ville kanskje vårt utvalg fremstå som 

mer normale i Selvfølelse og Identitetsintegrering. Identitetsstabilitet for unge mennesker er 

gjerne på et lavere nivå i følge Marcia, Honness & Yardley (1987). De beskrev ulike 

identitetsstatuser, hvor det mest modne stadiet er oppnådd identitet, og det laveste stadiet 

identitetsfragmentering. Fragmentering, identitetsstatusen som er mest relevant for personer 

med personlighetspatologi, er ikke uvanlig også i normalutvalg av ungdom og unge voksne. 

Den beskriver individene som ikke har bestemt seg for en ideologisk eller yrkesmessig retning 

og som kan karakteriseres gjennom sosial isolasjon, tilbaketrekning, og en manglende følelse 

av sammenheng over tid. Identitetsfragmentering inkluderer fenomener som subjektiv følelse 

av manglende sammenheng, manglende evne til å forplikte seg til roller og gjentatte skift i 

ideologi. Denne identitetsfragmenteringen kan knyttes opp til Bruce Alexanders hypotese om 

manglende psykososial integrering som en årsak til rusavhengighet. Nordfjærn (2011) har 

funnet at unge voksne har 82 % større sjanse for tilbakefall etter avhengighetsbehandling. 

Dette kan knyttes opp til at denne gruppen i mindre er knyttet til yrkesdeltakelse, og at de 

også på den måten har lavere grad av Identitetsintegrering. Ved klinisk observasjon av unge 

rusavhengige kan man bli slått av tanken om at rusmisbruket har fortrengt normal 

identitetsutvikling og bidrar til senere modning. Dersom identitetsutviklingen går veien om 

”narkoman-identitet” kan man se for seg at maladaptiv personlighetsutvikling følger i 

kjølvannet.  
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Relasjonell fungering. Vi fant som ventet en korrelasjon mellom Selvfølelse og Relasjonell 

fungering. I bivariat analyse korrelerer Selvfølelse med Relasjonell fungering, og vi kan med 

moderat til høy sikkerhet si at det er en assosiasjon mellom selvfølelse og relasjonell 

fungering. At vi fant at Selvfølelse bidrar til å forklare variansen i Relasjonell fungering, også 

kontrollert for Angst og Depresjon, kan bety Selvfølelse er et selvstendig konstrukt for 

individet, uavhengig av angst- og depresjonssymtomet individet opplever. Relasjonell 

fungering er bygget opp av tre fasetter, Nærhet, Relasjonsstabilitet og Anerkjennelse. Alle tre 

fasetter forklares av Selvfølelse men ikke av prediktorvariablene Angst og Depresjon. 

Personer med høy selvfølelse rapporterer ofte at de har bedre relasjonell fungering enn 

hvordan det fremstår når man spør venner og bekjente om å rate personen. (Baumeister et al, 

2003).  Folk med lav selvfølelse har vist seg å ha en mer realistisk vurdering av sin egen 

relasjonelle fungering, sammenliknet med personer med høy selvtillit (Baumeister, 2005). I 

dette materialet med unge rusavhengige finner vi overveiende lav selvfølelse, og det kan være 

slik at de gir et mer realistisk bilde av sin maladaptive relasjonelle fungering enn folk med 

høyere selvtillit.  

Et forslag til forståelse av sammenhengen kan være at relasjonell fungering kan knyttes til 

selvfølelse gjennom tilknytningsteori (Ainsworth, 1989). Når man vet at rusmisbrukere i 

større grad har vært utsatt for relasjonstraumer, kan man se det som naturlig at utvalget har 

dårligere relasjonell fungering. Man kan se på ”trekk-følelse” som hovedsakelig biologisk 

bestemt, og at ”state-selvfølelse” fra første stund påvirkes av samspill med omsorgsgivere slik 

som både Stern (1985) og Ainsworth (1985) fremstiller det. Med negative samspillsmønstre 

vil barnets ”trekk-selvfølelse” hele tiden bli negativt påvirket av ”state-selvfølelse” som 

beskrevet i Leary et al (1995) sin sosiometerhypotese, og det vil gradvis manifistere seg i 

negative mønstre for personlighetsfungering. Dette kunne være en mulig forklaring på hvorfor 

rusmisbrukere i utvalget ser ut til å ha lav selvfølelse og maladaptiv personlighetfungering i 

forhold til normalpopulasjonen. 

Ansvarlighet. Vi fant som ventet at Selvfølelse bidrar til å forklare Ansvarlighet, også 

kontrollert for Angst og Depresjon. Det var uventet at Depresjon i større grad enn Selvfølelse 

bidrar til å forklare variansen i personlighetsfungeringdomenet Ansvarlighet. Det var også 

uventet at Depresjon predikere et positivt bidrag til varians i Ansvarlighet.  
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Resultatet kan forstås slik at jo lavere selvfølelse, jo større problem med fungering på 

Ansvarlighet. Hele modellen som vist i figur 1, med Selvfølelse, Angst og Depresjon som 

prediktorer forklarer 37 % av variansen. 

Ansvarlighet er domenet som best forklares av vår modell nest etter Identitetsintegrasjon. 

Ansvarlighet består av fasettene Ansvarsfølelse og Pålitelighet. Begge fasettene er assosiert 

med prediktorene Selvfølelse og Depresjon, mens Angst ikke er noen prediktor for disse 

fasettene. 

Det uventede funnet at Depresjon bidrar positiv til Ansvarlighet kan forstås ut fra flere 

forhold. En betydning kan være at rusmisbrukerne som er deprimerte i større grad 

internaliserer, og legger skyld på seg selv, og tar ansvar. I så måte vil det være slik at de 

faktisk opptrer mer ansvarlige enn rusmisbrukere med mindre fremtredende 

depresjonssymptomer. Denne sammenhengen kan muligens belyses når vi sammenlikner 

denne studiens pasientutvalg med utvalg med personlighetsforstyrrelser i Norge og Nederland 

(Arnevik et al, 2009). Utvalget rusavhengige (AUA) skårer langt lavere på domenet 

ansvarlighet. På alle andre domener skårer de omtrent likt eller høyere enn utvalgene med 

pasienter med personlighetsforstyrrelser. I følge Karterud og Arefjord (2009) er vurdering av 

antisosial personlighetsforstyrrelse spesielt vanskelig fordi mange vil hevde at illegalt 

stoffmisbruk skaper antisosialitet og ikke omvendt.  En mulig forklaring på dårlig 

personlighetsfungering på domenet Ansvarlighet kan være at det er spesifikke negative 

mønstrene for Ansvarlighet som følger med avhengighet av illegale rusmidler i tråd med 

Karterud og Arefjords tankegang. En mulighet er at de deprimerte rusmisbrukerne i større 

grad har forstått denne sammenhengen og tatt det inn over seg. En annen mulighet er at dette 

resultatet skyldes statistisk tilfeldighet. 

Sosial tilpasning. Litteraturen har vist at selvfølelse sees ofte på som en måling av tilpasning 

(Whitley, 1983; Tangney, Baumeister & Boone, 2004). Mot forventet fant vi ingen 

korrelasjon mellom Selvfølelse og Sosial tilpasning i utvalget. Fasettene til Sosial tilpasning 

er Aggresjonsregulering, Frustrasjonstoleranse, Samarbeid og Respektfull.  Vi finner ikke noe 

bidrag til forklaring i variansen på tre av fire fasetter på sosial tilpasning fra 

prediktorvariablene Selvfølelse, Angst og Depresjon. De tre av fasettene,  

Aggresjonsregulering, Samarbeid og Respektfull forklares ikke av vår modell.  Bare fasetten 

Frustrasjonstoleranse har varians som kan forklares av Selvfølelse.  
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Sammenhengen mellom selvfølelse og aggresjon har i følge Baumeister et al (2003) vært 

undersøkt i stor utstrekning, men lite av materialet er publisert trolig grunnet null-funn.  

Bushman og Baumeister (1998) gjorde laboratorieundersøkelser for å teste direkte 

sammenheng mellom selvfølelse og aggresjon. Undersøkelsene tok for seg aggresjon som 

følge av fornærmelse, overført aggresjon (forsøkspersonen blir fornærmet av en person, og får 

muligheten til å uttrykke aggresjon overfor en annen person i etterkant), og uprovosert 

aggresjon. De fant ingen sammenheng mellom selvfølelse og aggresjon, (men de fant en 

sammenheng mellom narssisisme og aggresjon). Den manglende assosiasjonen mellom 

Selvfølelse og Aggresjonsregulering får dermed støtte fra tidligere forskning. 

I Arnevik et al (2009) viste domenet Sosial tilpasning ingen signifikant sammenheng med 

andre kliniske mål som Global assessment of functioning (GAF), Circumplex of Interpersonal 

problems (CIP), Global Severity Index (GSI), BDI (Becks Depression Inventory) eller totale 

Structural clinical Interview for DSM diordersinterview (SCID-II) kriterier (se Arnevik et al 

(2009) for referanser på disse ulike målemetodene).   

Heller ikke for Rosenberg Self Esteem Scale fant vi noen statistisk sammenheng. Arnevik et 

al (2009) har tatt til orde for at domenet Sosial tilpasning rent metodisk sett ikke fungerer så 

bra diagnostisk, og at domenet ikke klarer å fange det konstruktet det er ment å favne. 

Resultatene i vårt studium bidrar til å styrke kritikken av domenet Sosial tilpasning. 

Rusmiddelmisbruk kan assosieres med manglende psykososial integrering og manglende 

eksistensiell mening, som kan medføre personlighetsproblematikk (Alexander, 2000), men det 

kan også være at disposisjon for personlighetsproblematikk uttrykt gjennom lav trekk 

selvfølelse er mest avgjørende. Som beskrevet av Leary & Baumeister (2000) kan man tenke 

seg at et menneske som i øyeblikket et godt inkludert i fellesskap allikevel har lav selvfølelse 

grunnet disposisjoner og tidlige livserfaringer (trekk-selvfølelse).  

Fasetter personlighetsfungering. De tre fasettene som korrelerer sterkest med Selvfølelse er 

Selvrespekt, Eksistensiell mening og Anerkjennelse. Alle fasettene har verdivurderende 

elementer, og kan i så måte tangere oppbyggingen av selvfølelseskonstruktet. Alle disse 

benevningene på fasettene eller begrepene høres relevante ut i sammenheng med begrepet 

psykososial integrasjon og meningsfullhet som Alexander (2000) beskriver i sin teori om 

”The Globalization of Addiction”. 
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I grafen i figur 8 er resultatene fra dette studiet med et utvalg unge rusavhengige (AUA) 

sammenliknet visuelt med resultater fra et norsk utvalg diagnostisert med ulike 

personlighetsforstyrrelser (UPP) (Arnevik et al, 2009) og et tilsvarende utvalg fra Nederland, 

samt et normalutvalg i Nederland (Verheul et al, 2008).  

Oversikt over skårer per fasett på fire ulike utvalg målt med SIPP-118 

Figur 8. Grafen viser snittverdier på de ulike fasettene i fire ulike utvalg. Utvalget i dette studiet med N= 44 fra 

AUA sammenliknes med utvalg fra henholdsvis Ullevål Personlighetsprosjekt (UPP) (Arnevik et al, 2009), et 

klinisk utvalg personlighetsforstyrrede i Nederland (PF), samt en normalpopulasjonen i Nederland (Norm) 

(Verheul et al, 2008).De loddrette strekene indikerer skille mellom domener, slik at fasettene innenfor et område 

hører innunder et høyereordensdomene i rekkefølgen Selvkontroll, Indentitetsintegrasjon, Relasjonell fungering, 

Ansvarlighet og Sosial tilpasning. 

Pasientutvalget med unge rusavhengige ligger i samme område som de to andre 

pasientutvalgene.  Det betyr at alle disse tre pasientutvalgene skårer langt lavere nivå for 

personlighetsfungering enn normalpopulasjonsutvalget. Dette støtter at SIPP-118 er i stand til 

å diskriminere mellom normalutvalg og pasientutvalg med diagnostisert 
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personlighetsforstyrrelse, og i et pasientutvalg hvor det kan være sannsynlig at 70 % av 

utvalget har personlighetsforstyrrelser (Karterud & Arefjord, 2009).  

Helt generelt kan det se ut som om pasientutvalgene følger hovedtrenden til normalutvalget, 

men ligger på et mye lavere nivå. For utvalget i denne studien seg vi at grafen stort sett følger 

samme kurve for personlighetsutvalgene, men ligger noe høyere. Dette kunne harmonere godt 

med informasjonen fra Karterud & Arefjord (2009) om at 70 % av et klinisk utvalg av 

rusavhengige vil ha personlighetsforstyrrelser. Det at skåren ligger høyere for utvalget 

rusavhengige kan skyldes at det estimeres at 30 % av utvalget ikke kan diagnostiseres med 

personlighetsforstyrrelse. 

Det mest i øyenfallende avviket på fasettnivå finner vi på fasettene Ansvarsfølelse og 

Pålitelighet. Her skårer pasientgruppa på AUA lavere enn de to kliniske utvalgene med 

personlighetsforstyrrelser, og viser dermed et stort avvik fra normalutvalget vi sammenlikner 

med. Dette kan være et uttrykk for maladaptiv personlighetsfungering særlig knyttet til 

rusmisbruk. Rusavhengighet medfører en rekke illegale handlinger. I mange tilfeller er selve 

rusmiddelet illegalt, eller man skaffer seg rusmiddelet i så store doser at selv lovlige rusmidler 

brukes illegalt. Å finansiere rusmidlene er krevende, ofte har ikke de rusavhengige 

tilstrekkelige inntekter til å finansiere rusmisbruket, og kriminalitet og bedrag kan derfor 

oppleves som eneste løsning. Generelt har rusavhengige i vårt utvalg problemer med 

økonomien, de har hatt eller har stor gjeld som de har hatt problemer med å betale tilbake. 

Alle disse tingene kan bidra inn i opplevd lav fungering både på ansvarsfølelse og pålitelighet. 

Rusavhengige opplever å skuffe seg selv og å skuffe andre med sitt overdrevne rusmisbruk. 

Rusavhengighet og abstinens kan gjøre at planer de legger må skrinlegges til fordel for 

aktiviteter som å skaffe seg rusmidler og å ruse seg. Det er verd å merke seg at også for 

fasettene Selvbeherskelse og Aggresjonsregulering skårer det rusavhengige utvalget (AUA) 

like lavt som det personlighetsforstyrrede norske utvalget (UPP). 

4.2  Oppsummering og implikasjoner 

Hovedmålet med studien var å undersøke om Selvfølelse bidrar til å forklare 

personlighetsproblematikk. Det ble satt opp en rekke hypoteser som ble statistisk testet. 

Tabell 11 viser en oversikt over hvilke hypoteser som ble verifisert, og hvilke hypoteser som 

ble falsifisert i de statistiske analysene. 
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Oversikt over studiens hypoteser med resultater 

___________________________________________________________________________ 

Nr  Hypoteseformulering Verifisert/ 

Falsifisert 

 

1 Selvfølelse korrelerer med selvkontroll i et utvalg unge rusavhengige Verifisert 

2 Selvfølelse korrelerer med identitetsintegrasjon i et utvalg unge 

rusavhengige 

Verifisert 

3 Selvfølelse korrelerer med relasjonell fungering i et utvalg unge 

rusavhengige 

Verifisert 

4 Selvfølelse korrelerer med ansvarlighet i et utvalg unge rusavhengige Verifisert 

5 Selvfølelse korrelerer med sosial tilpasning i et utvalg unge 

rusavhengige 

Falsifisert 

6 Selvfølelse bidrar til å forklare de fem domenene for 

personlighetsfungering kontrollert for angst og depresjon 

Verifisert for 4 

av 5 domener 

7 Angst bidrar til å forklare de fem domenene for 

personlighetsfungering kontrollert for depresjon og selvfølelse 

Falsifisert 

8 Depresjon bidrar til å forklare de fem domenene for 

personlighetsfungering kontrollert for angst og selvfølelse 

Verifisert for 1 

av 5 domener 

9 Selvfølelse og symptomtrykk på angst og depresjon skaper en 

interaksjonseffekt på personlighetsfungerings 5 adaptive domener.  

Falsifisert 

__________________________________________________________________________________________

Tabell 11 Viser en oversikt over hvilke av studiens hypoteser som ble verifisert og falsifisert.  

Hypotesene nr 1, 2, 3 og 4 ble verifisert, mens hypotesene 5, 7 og 9 ble falsifisert. Hypotese 6 

ble verifisert for fire av fem domener, og ble falsifisert for et domene. Hypotese 8 ble 

verifisert for et domene og falsifisert for de fire andre domenene.  

 

Figur 8 viser en modell på resultatene fra studiet, og indikerer hvilke underliggende fasetter i 

høyereordens domene hvor Selvfølelse kan forklare varians.  Modellen viser korrelasjon 

mellom  preditorvariablene. Angst er skravert fordi den ikke er en prediktor for noen av 

domenene. Domenet sosial fungering er skravert fordi det ikke forklares av noen av 
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prediktorene. I modellen vises også hvilke fasetter innen hvert av de forklarte domenene som 

selvstendig ble forklart av prediktorene. Dette ble gjort for å oppsummere diskusjonen, hvor 

fasettene fikk noe av oppmerksomheten. Funn vedrørende fasettene representerer i seg selv 

interessante funn og avvik i dette studiet sammenliknet med andre pasientutvalg i andre 

studier.. 

Hovedfunn som modell 

 

Figur 8.  Hovedfunnene vises i modellen ovenfor. Relevante fasetter som inngår i domenene forklart av 

modellen vises. * <.05 og. Pilene mellom Selvfølelse og Angst og mellom Selvfølelse og Depresjon indikerer en 

korrelasjon, men denne korrelasjonen har ingen betydning for Selvfølelsens bidrag til forklaringen av de ulike 

domenene for personlighetsfungering. Det er funnet hovedeffekter mellom Selvfølelse og Domenene 

Selvkontroll, Indentitetsintegrasjon, Relasjonell fungering og Ansvarlighet. Det er også funnet en hovedeffekt 

mellom Depresjon og Ansvarlighet. **p<.01, *p <.05 viser i hvilken sikkerhet fasettene forklares av preditorene 

selvfølelse og depresjon. 

Det er et interessant funn at Selvfølelse bidrar med så stor sikkerhet til å forklare 

personlighetsfungering. Dette var i tråd med den grunnleggende antakelsen for studiet; 

Selvfølelse (uttrykt gjennom RSES) bidrar til å forklare personlighetsproblematikk (uttrykt 

gjennom SIPP-118).  

4.3 Begrensninger 

Det kan nevnes flere svakheter og begrensninger ved dette studiet. Den viktigste er kanskje 

selve målingen av de ulike konstruktene. Sammenheng mellom selvfølelse og utfall har til en 

stor grad blitt testet gjennom korrelasjonsstudier av ulike selvrapporteringsmålinger, som vi 

også har gjort i vårt studium. Vanligvis finner man signifikante korrelasjoner, men denne type 
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sammenhenger blir betydelig svekket fordi den utsetter seg for felles metodevarians og sosial 

ønskverdighet i skåringen (O’Brien & Epstein, 1988). Det at både prediktorer og 

kriterievariabler her måles ved hjelp av samme metode, internettbaserte spørreskjemaer, gjør 

at man kan få en samvariasjon i skårene som er større enn hva man ville finne hvis vi brukte 

ulike metoder for å måle konstruktene.  Selvrapporteringsinstrumenter har problemer med å 

skille genuin selvfølelse og tilhørende representasjoner av selv fra “self-impression 

management” og selvbedrag (Farnham, Greenwald, & Banaji, 1999) 

I følge Westen & Heim (2003) er selvrapporteringsinstrumenter som Rosenberg 

selvfølelsesskala nyttige for å avdekke eksplisitt, men ikke implisitt selvfølelse. Dette betyr at 

forutsetningen for selvrapporteringsmålinger kan være problematiske på flere måter. De 

forutsetter at individets ubevisste og bevisste syn på seg selv er likt. Når folk besvarer en 

undersøkelse er det ofte prototypiske selvrepresentasjoner som aktiveres, og disse kan være 

forskjellige fra representasjonene som aktiveres i dagliglivet og som guider relevante tanker, 

følelser og atferd. I spørreskjema med mange spørsmål som f eks i SIPP-118 kan det være at 

personene som skal besvare spørsmålene ikke har ekspertise og kunnskap nok til å rapportere 

subtile dimensjoner ved seg selv. 

Selv-rapporterings spørreundersøkelser og strukturerte intervjuer har vist lave 

validitetskoeffesienter i diagnostisering av personlighetsforstyrrelser som narsissistiske, 

paranoide og passiv-addressiv (Perry, 1992), og passiv-aggresiv har blitt fjerne fra diagnose-

hierarkiene fordi de ikke kan måles på reliabelt vis ved at folk beskriver seg selv og sin 

problematikk (Westen og Heim, 2003).  I tillegg har SIPP-118 vist dårlig sammenheng med et 

av det mest brukte målene for å avdekke personlighetsforstyrrelser, SCID-II (Arnevik et al, 

2009). Som nytt måleverktøy er SIPP-118 ikke så mye brukt og validert.  

En annen mulig usikkerhet er at testene ble besvart med varierende tidsavstand. Noen av 

pasientene besvarte alle testene samme dag, mens andre igjen besvarte spørreundersøkelsene 

med opptil 4 ukers mellomrom. Litteraturen viser at det er stor variasjon i selvfølelse blant 

annet hos mennesker med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse. Dette er den 

personlighetsforstyrrelsen som kanskje i størst grad er assosiert med rusavhengighet. Derfor 

kan avviket i tid på når pasienten besvarer undersøkelsene ha relativt stor betydning. Det kan 

bety at vi i dette studiet underrapporterer en sammenheng mellom selvfølelse og de andre 

målene. 
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En annen begrensning i studiet er også at den ikke presenterer longitudinell målinger. Flere 

studier har vist at selvfølelse fluktuerer i større grad blant personer med 

personlighetsforstyrrelser. En design på studien med gjentatte målinger ville med større 

sikkerhet kunne belyse sammenhengen mellom rusavhengiges selvfølelse og tilhørende 

personlighetsproblematikk. 

Et annet forhold som kan bidra til å redusere styrken av studiens resultater, er at vi ikke med 

sikkerhet vet om respondentene kan ha vært preget av abstinens, vært ruset eller ha brukt 

substitusjonsmidler ved selvrapporteringen. Selv om klinikerne som har administrert testene 

har vurdert at pasientene var tilgjengelige for testopptak, kan disse problemstillingene bidra til 

lavere presisjon i egenvurderingene enn hva man ville finne i et tilsvarende garantert 

rus(u)påvirket utvalg. 

Retning på relasjonene. Som følge av våre analyser kan vi ikke si noe om retning for 

sammenhengen mellom selvfølelse og personlighetsfungering. Det kan være at selvfølelse 

dannes først og så påvirker personlighetsfungering, det kan være personlighetsfungering som 

påvirker selvfølelse, eller det kan være slik at både selvfølelse og personlighetsfungering kan 

være påvirket av en ukjent tredjevariabel. 
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5 Konklusjon 

 

Dette studiet fant en sammenheng mellom selvfølelse og personlighetsfungering i et utvalg 

unge rusavhengige. Det ser ut til at selvfølelse operasjonalisert med Rosenbergs 

selvfølelsesskala bidrar til å forklare fire av de fem ulike domenene for (mal)adaptiv 

personlighetsfungering som er operasjonalisert gjennom måleverktøyet SIPP-118. 

Målet med studiet var å undersøke selvfølelseskonstruktets betydning for forståelsen av 

personlighetsproblematikk hos unge rusmisbrukere. Vi avdekket at Selvfølelse er assosiert 

med de adaptive domenene Selvkontroll, Identitetsintegrering, Relasjonell fungering og 

Ansvarlighet.  

Kontrollert for angst og depresjon beholdt Selvfølelse sitt unike bidrag til å forklare de samme 

fire domenene. Vi fant ingen mediator - eller moderatoreffekt mellom Selvfølelse og Angst, 

og mellom Selvfølelse og Depresjon. Det støtter modellen fremlagt i figur 8, samt idéen om 

en generell sammenheng mellom selvfølelse og personlighetsfungering. 

Vi fant at Depresjon har en signifikant positiv korrelasjon med domenet Ansvarlighet, og at 

Depresjon bidrar i større grad enn Selvfølelse til å forklare Ansvarlighet. 

Fremtidig forskning burde benytte flere dynamiske mål for selvfølelse, og verifisere 

pasientens selvrapporterte personlighetsfungering opp mot andre mål, f eks kliniske 

observasjoner. En tilsvarende studie burde repliseres i et normalutvalg. 

Vi kan ikke si noe om årsakssammenhengen, eller retning av sammenheng mellom 

konstruktene. Men ut fra litteraturen, sitter man igjen med inntrykket at man kan anta at 

selvfølelse er delvis genetisk betinget, og at samspill med tidlige omsorgsgivere har stor 

betydning for hvilket selvfølelsesnivå man tenderer til å ha som voksen. Selvfølelse kan 

kanskje sees på som en måling av i hvilken grad man er psykososialt integrert.  

Utvalget i studien viser lavere selvfølelse enn hva man forventer i en normalpopulasjon. 

Basert på litteraturer medfører dette trolig sårbarhet for vedvarende lav og negativ utvikling 

av selvfølelsen. 

Vi fant at Selvfølelse bidrar til å forklare adaptiv personlighetsfungering på 4 av 5 domener 

og på 11 av 16 fasetter i personlighetsfungering, også når man kontrollerer for angst og 
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depresjon. Dette er en sterk indikasjon på at selvfølelse er et viktig konstrukt for å forklare 

personlighetsproblematikk i dette utvalget unge rusavhengige.   
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Vedlegg 1  Rosenberg Selvfølelsesskala 

 

Rosenberg Selvfølelsesskala består av følgende 10 ledd. Utsagnene skal besvares ved hjelp av 

en 4 punkts Likertskala, mes svarene Helt enig, delvis enig, delvis uenig og helt uenig.  

1. Jeg er stort sett fornøyd med meg selv.  

2. Noen ganger synes jeg at jeg ikke er god for noen ting. (negativ - skåre snus) 

3. Jeg synes at jeg har flere gode kvaliteter.  

4. Jeg er i stand til å gjøre ting like godt som folk flest.  

5. Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av. (negativ - skåre snus) 

6. Til tider føler jeg meg ubrukelig. (negativ - skåre snus) 

7. Jeg føler at jeg er en verdifull person, i det minste på samme nivå som andre.  

8. Jeg skulle ønske at jeg hadde mer respekt for meg selv. (negativ - skåre snus) 

9. Alt i alt er jeg tilbøyelig til å føle meg mislykket. (negativ - skåre snus) 

10. Jeg har en positiv innstilling til meg selv. 
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Vedlegg 2   Hopkins Sympthom Check-List 

 

Hopkins Sympthom Checklist – 25 består av følgende spørsmål. 

 

Fire punkts Likertskala med Ikke plaget til Svært mye plaget . 

 

Vurder hvor mye hvert symptom har vært til plage eller ulempe for deg de siste 14 dagene (til 

og med i dag). Beskriv i hvilken grad du er plaget av følgende symtomer.  

 

 

1. Plutselig skremt uten grunn.  

2. Føler du deg engstelig.  

3. Føler du deg svimmel eller kraftløs.  

4. Nervøs eller urolig.  

5. Hjertebank.        Angstsymptomer 

6. Skjelving        

7. Føler deg anspent eller opphisset.  

8. Hodepine.  

9. Anfall av redsel eller panikk  

10. Rastløshet, kan ikke sitte rolig  

 

 

11. Føler deg slapp og uten energi.   

12. Anklager deg selv for ting.  

13. Har lett for å gråte.  

14. Tap av seksuell interesse/opplevelse 

15. Dårlig appetitt.  

16. Vanskelig for å sove.  

17. Følelse av håpløshet mht. framtiden.    

18. Føler deg nedfor.       Depresjonssymtomer 

19. Føler deg ensom.  

20. Har tanker om å ta ditt eget liv.  

21. Følelse av å være fanget.  

22. Bekymrer deg for mye 

23. Føler ikke interesse for noe 

24. Føler at alt krever stor anstrengelse 

25. Føler at du ikke er noe verd 
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Vedlegg 3  Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) 

Oversikt over spørsmål i Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118) sortert etter 

fasetilhørighet 

Utdrag fra skåringsnøkkel - Severity Indices of Personality Problems (SIPP-118): 

Copyright: Roel Verheul, Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders, The 

Netherlands, 2003. 

Norwegian translation Øyvind Urnes, Benjamin Hummelen, Torill Irion, Merete Johansen, 

Sigmund Karterud, Geir Pedersen, Thomas Small, Theresa Wilberg, 2004. 

® = Skåring reverseres 

 

Fasetter 

Affektregulering (Emotion regulation) 

17 Jeg har vanligvis god nok kontroll over følelsene mine 

30 Jeg kan finne passende måter å uttrykke følelsene mine på, selv når de er sterke 

52 Jeg har så sterke følelser at jeg lett mister kontrollen over dem ® 

67 Andre har fortalt meg at jeg skulle prøve hardere å hindre at jeg mister kontrollen over 

følelsene mine ® 

79 Jeg kan ofte ikke hjelpe for at jeg uttrykker humøret mitt på en upassende måte ® 

92 Jeg overreagerer ofte på bagateller ® 

106 Et av mine problemer er at jeg ikke kan håndtere sterke følelser ® 

Selvbeherskelse (Effortful control) 

2 Av og til blir jeg så overveldet at jeg ikke kan kontrollere reaksjonene mine ® 

31 Jeg blir sjelden så opprømt at jeg mister kontrollen over meg selv 

41 Jeg sier ofte ting jeg angrer senere ® 

53 Jeg handler ofte før jeg tenker ® 

68 Ofte kan jeg ikke motstå mine lyster og innskytelser ® 

80 Jeg ser ut til å gjøre ting som jeg angrer på oftere enn andre ® 

107 Jeg handler ofte impulsivt selv om jeg vet at jeg vil komme til å angre på det senere ® 

Selvrespekt (Self respect) 
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6 Det er vanskelig for meg å se på meg selv som en verdifull person ® 

20 Av og til får jeg lyst til å skade eller straffe meg selv med vilje ® 

33 Jeg mener fullt ut at jeg er likeså verdifull som andre mennesker 

57 Kritikk fra andre kan gjøre meg veldig selvusikker ® 

70 Jeg føler ofte at jeg ikke er like mye verdt som andre mennesker ® 

84 Jeg føler meg stolt over noe jeg har oppnådd i livet mitt 

96 Jeg tenker ofte at jeg fortjener å bli behandlet dårlig ® 

111 Jeg ser vanligvis ned på meg selv ® 

Stabilitet av selvbilde (Stable self image) 

4 Jeg vet nøyaktig hvem jeg er og hva jeg er verdt 

43 Jeg tar meg ofte i å oppføre meg på måter som er ukarakteristisk for meg ® 

55 Jeg tar meg ofte i å undre meg over hva slags person jeg er ® 

69 Andre har kommentert at jeg av og til oppfører meg uvanlig til meg å være ® 

82 Andre synes at jeg er vinglete ® 

94 Hvordan jeg føler meg eller oppfører meg er ofte veldig uforutsigbart ® 

109 Jeg er ofte forvirret med hensyn til hva slags person jeg er i virkeligheten ® 

Selvrefleksjon (Self-reflecting functioning) 

5 Når jeg føler noe, kan jeg nesten alltid sette ord på den følelsen 

19 Som oftest forstår jeg hvorfor jeg gjør det jeg gjør 

56 Ofte er jeg ikke helt klar over mine innerste følelser ® 

83 Jeg blir ofte forvirret over hvordan jeg handler, selv når jeg prøver å forstå det så godt jeg 

kan ® 

95 Jeg er ofte motvillig til å reflektere over mine indre motiver ® 

110 Når jeg forsøker å forstå meg selv, blir jeg ofte mer forvirret enn jeg var på forhånd ® Ta 

vekk reversering? DbBrl 

118 Et av mine problemer er at jeg ikke helt forstår betydningen av enkelte av mine 

barndomsopplevelser ® 

Glede (Enjoyment) 
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10 I det store og hele føler jeg at jeg har glede av det jeg gjør 

24 Jeg bruker mye tid på å gjøre ting som må gjøres, men som ikke gir meg noe glede ® 

47 Det er vanskelig for meg å virkelig ha glede av å gjøre ting ® 

61 Et av mine problemer er at jeg har vanskelig for å hygge meg ® 

73 Av og til synes det som at alt i meg på en eller annen måte stenger for evnen til å ha det 

morsomt ® 

86 Jeg tror bestemt at livet er for alvorlig til å nytes ® 

100 Jeg har ingen fritidsaktiviteter som jeg virkelig kan glede meg over ® 

Eksistensiell mening (Purposefulness) 

9 Jeg er overbevist om at livet er verdt å leve 

23 Jeg ser ofte ikke noen grunn til å fortsette å leve ® 

35 Mesteparten av tiden er jeg i stand til å fylle dagene mine på en meningsfull måte 

46 Jeg forsøker å leve i nuet, fordi de fleste langsiktige mål er meningsløse ® 

60 Jeg føler ofte at livet mitt er meningsløst ® 

72 Interessene mine endrer seg hele tiden ® 

114 Et av mine problemer er at jeg mangler klare mål i livet mitt ® 

Nærhet (Intimacy) 

12 Jeg møter sjelden noen som jeg tør dele mine tanker og følelser med ® 

26 Det er vanskelig for meg å vise varme følelser for andre ® 

36 Jeg har glede av nær kontakt med andre mennesker 

49 Selv blant gode venner viser jeg ikke mye av meg selv ® 

63 Det å dele problemene mine med venner får meg til å føle meg bedre 

87 Jeg kan vise min hengivenhet til andre uten for mye ubehag 

99 Det er vanskelig for meg å uttrykke hengivenhet til andre ® 

Relasjonsstabilitet (Enduring relationships) 

13 Jeg har mennesker i livet mitt som jeg føler spesiell nærhet til 

27 Det er vanskelig for meg å bli knyttet til noen annen ® 
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37 Jeg har tendens til å se på meg selv som en ”ensom ulv” ® 

75 Det er vanskelig for meg å føle meg elsket av mennesker som jeg har fått et nært forhold til 

® 

88 Det er vanskelig for meg å ha glede av varige forhold ® 

102 Et av mine problemer er at jeg finner det vanskelig virkelig å tro at andre er glad i meg ® 

116 Jeg har vært i stand til å knytte varige vennskap 

Anerkjennelse (Feeling recognized) 

7 Jeg føler meg konstant misforstått av andre mennesker ® 

21 Jeg er overbevist om at andre ikke kan lære meg å kjenne slik jeg virkelig er ® 

34 Mine kolleger og venner synes ikke å være interessert i meg som person ® 

44 Gjennom samtaler har jeg lært at andre mennesker kan forstå problemene mine temmelig 

godt 

58 Jeg føler meg konstant undervurdert ® 

71 Jeg tror at de fleste mennesker ikke liker å omgås meg ® 

97 Bare helt spesielle personer kan forstå meg ® 

112 Mine venner er virkelig interessert i at jeg skal ha det bra 

Ansvarsfølelse (Responsability industry) 

14 Jeg gjør ting selv når jeg vet at de kan bli sett på som uansvarlige av andre ® 

38 Jeg mislykkes ofte med å få gjort ferdig en jobb fordi jeg ikke prøver hardt nok ® 

50 Jeg har en tendens til å starte med ting for så gi opp ® 

64 Jeg synes å mangle den ansvarsfølelsen som er nødvendig for å kunne innfri mine 

forpliktelser ® 

76 Mesteparten av tiden forsøker jeg på en samvittighetsfull måte å utføre oppgaver som er 

gitt meg 

90 Noen har kritisert meg for å ha for liten ansvarsfølelse ® 

103 Dessverre er jeg ikke så hardt arbeidende som jeg skulle ønske ® 

Pålitelighet (Trustworthiness) 

15 Hvis jeg har blitt enig med andre om en handlingsplan, holder jeg meg vanligvis til avtalen 

28 Jeg er en som ikke alltid holder meg til reglene, særlig når det er lett å ignorere dem ® 
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39 Av og til er jeg ikke så pålitelig som jeg kanskje burde være ® 

65 Jeg mislykkes ofte med å gjøre ting som er forventet av meg ® 

77 Ofte får jeg ikke betalt gjelden min til rett tid ® 

91 Når jeg har lovet å gjøre noe, prøver jeg alltid å holde løftet mitt 

104 Andre har klaget over at jeg ikke er helt pålitelig ® 

117 Selv om jeg ikke liker å si det, må jeg innrømme at jeg ikke er så oppriktig som jeg burde 

være ® 

Aggresjonsregulering (Agression regulation) 

3 Når jeg blir opprørt av noen, får jeg ofte lyst til å såre vedkommende ® 

18 Noen ganger blir jeg så sint at jeg får lyst til å slå eller sparke folk ® 

32 Andre synes av og til å oppleve adferden min som aggressiv ® 

42 Av og til mister jeg kontrollen i den grad at andre blir skremt av meg ® 

54 Av og til blir jeg så sint at jeg går løs på andres eiendeler ® 

81 Det er vanskelig for meg å kontrollere min aggresjon overfor andre ® 

93 Av og til er det vanskelig for meg ikke å bli aggressiv mot andre ® 

108 Noen anser meg som en uforskammet person ® 

Frustrasjonstoleranse (Frustrationtolerance) 

1 Jeg kan takle skuffelser svært godt 

16 Jeg blir irritert når ting ikke går min vei ® 

29 Jeg tror virkelig at det alltid fins en utvei når ting går galt 

40 Jeg har tendens til å bli veldig frustrert ved tilbakeslag ® 

51 Jeg gir for lett opp hvis oppgaver er frustrerende ® 

66 Jeg har tendens til å slå eller sparke ting når jeg blir hindret i å nå mine mål ® 

78 Når ting går galt, blir jeg ofte motløs og føler for å gi opp ® 

105 Mindre ergrelser kan være veldig frustrerende for meg ® 

Samarbeidsevne (Cooperation) 

11 Jeg kan arbeide sammen med andre på et felles prosjekt til tross for personlige 

motsetninger 
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25 Jeg foretrekker å arbeide alene så jeg ikke trenger å tilpasse meg andre ® 

48 Det er vanskelig for meg å samarbeide hvis ikke andre underordner seg min måte å gjøre 

tingene på ® 

62 På jobben blir jeg lett irritert over andres måter å gjøre ting på ® 

74 Jeg unngår så godt jeg kan å arbeide sammen med andre ® 

89 Jeg liker å skape noe sammen med andre mennesker 

101 Det synes som om andre ikke liker å arbeide sammen med meg ® 

115 Jeg har sjelden samarbeidet med andre mennesker ® 

Respektfull (Respect) 

8 Det er lett for meg å akseptere folk som de er, selv om de er annerledes enn meg 

22 Det er vanskelig for meg å respektere folk som har ideer som er forskjellige fra mine ® 

45 Jeg kommenterer ofte andres synspunkter eller handlinger på en negativ måte ® 

59 Det er ofte vanskelig for meg å omgås mennesker med andre verdier ® 

85 Jeg tror sterkt på at alle har rett til å ha sin egen mening 

98 Jeg synes ofte at andres ideer ikke er så gode som mine ® 

113 Jeg kommer stadig i krangel med andre på jobben eller hjemme ® 
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Vedlegg 4  Kjønnsforskjeller på prediktor- og kriterievariabler 

 

I tabell A vises fordelingen på prediktorvariablene fordelt på kjønn. 

 

Prediktorvariabel   Kvinner   Menn 

M SD   M SD 

Selvfølelse    22.87 4.66   25.78 5.79 

Angst     2.27 0.57   1.96 0.55 

Depresjon*    2.44 0.63   1.95 0.45  

Totalskåre angst og depresjon* 2.38 0.55   1.95 0.45  

Tabell A Sentraltendens og spredning for de psykologiske prediktorvariabler i studien fordelt på kjønn. 

Signifikante funn på kjønnsforskjeller på variablene depresjon og totalskåre depresjon. * p< 0.05. 

 

 

I tabell B vises  fordelingen på kriterievariablene fordelt på kjønn. 

 

Kriterievariabel   Kvinner   Menn   

     M SD   M SD 

___________________________________________________________________________ 

Selvkontroll    4,33 0.83   4.69 0.75 

Identitetsintegrasjon   3.60 0.70   3.82 0.58 

Relasjonell fungering   4.44 0.88   4.04 0.13 

Ansvarlighet    4.07 0.62   3.89 0.70  

Sosial tilpasning   5.83 0.80   5.60 0.78 

Tabell B Sentraltendens og spredning for de psykologiske kriterievariabler i studien fordelt på kjønn. Ingen 

statistisk signifikante funn på kjønnsforskjeller på kriterievariablene. 
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Vedlegg 5   Betaverdier - Multippel lineær regresjon – domener og fasetter 
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