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Sammendrag 
Forfattere: Fride Stephansen Førde og Ingrid Erga Paulson 

Tittel: Tilknytningsstil, sosial støtte og psykisk helse hos ungdom med bakgrunn som enslige 

mindreårige asylsøkere. 

Veiledere: Silje Mørup Ormhaug og Tine K. Jensen 

Bakgrunn: Utgangspunktet for denne studien var et ønske om å få mer kunnskap om 

hvordan tilknytningsstil, sosial støtte og antall opplevde traumer henger sammen med den 

psykiske helsen til ungdommer som har kommet til Norge som enslige mindreårige 

asylsøkere. Da tilknytningsstil er lite studert I denne gruppen, har dette vært vårt hovedfokus.  

Metode: Studien er en del av et longitudinelt prosjekt ved NKVTS som ser på utviklingen av 

psykisk helse hos en gruppe enslige mindreårige asylsøkere som oppgav at de var 15 år eller 

yngre ved ankomst til Norge. I dag har ungdommene bodd i Norge I ca fem år, og 

informantene i denne studien er mellom 17 og 22 år. I alt ble 46 ungdommer intervjuet, der 

både kvalitative og kvantitaive data ble samlet inn. Tilknytningsstil ble målt med ECR-RS, 

sosial støtte med FSSQ og antall traumer med SLE. Som mål på psykisk helse ble HSCL-

37A og CPSS benyttet. Korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser ble benyttet for å se på 

sammenhengen mellom tilknytningsstil, sosial støtte, antall traumer og psykisk helse. 

Medieringsanalyser ble benyttet for å undersøke hvordan sosial støtte eventuelt påvirker 

forholdet mellom tilknytningsstil og psykisk helse.  

Resultat: Som mål på utrygg tilknytningsstil fant vi at 30 av ungdommene i vårt utvalg 

skåret middels eller høyere på engstelig tilknytningsstil, og 36 skåret middels eller høyere på 

unnvikende tilknytningsstil. Videre fant vi at en mer utrygg tilknytningsstil var forbundet 

med et høyere psykisk symptomtrykk. Særlig var den engstelig tilknytningsdimensjonen, som 

innebærer et negativt bilde av en selv, relatert til psykiske helsemål. Større grad av opplevd 

sosial støtte var forbundet med mindre psykiske symptomer. Antall opplevde traumer var 

ikke forbundet med psykisk helse i dag. Av våre variabler var tilknytningsstil den beste 

prediktoren for psykisk helse. Sosial støtte medierte forholdet mellom unnvikende 

tilknytningsstil og generell psykisk helse, der tilknytningsstil påvirker relasjoner til andre og 

dermed hvor god sosial støtte en opplever å ha.  
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Konklusjon: Dette en av de første studien som undersøker enslige asylsøkeres 

tilknytningsstil og hvordan deres tilknytningsstil henger sammen med psykisk helse. Våre 

funn peker i retning av at enslige flyktninger har en mer utrygg tilknytning, og at en mer 

utrygg tilknytning er forbundet med et høyere psykisk symptomtrykk. Et viktig steg i videre 

forskning vil være å øke utvalgsstørrelse samt å foreta longditunelle undersøkelser, for å 

kunne bekrefte våre funn, samt si noe mer om kausale sammenhenger mellom 

tilknytningsstil, sosial støtte og psykisk helse.  
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Forord 
Arbeidet med denne oppgaven har vært en spennende, men også krevende prosess. Vi er 

takknemlige for å ha fått delta i dette forskningsprosjektet, for at våre forskningsinteresser 

har blitt tatt på alvor og for alt vi har lært underveis. Det har vært lærerikt å være med på et 

forskningsprosjekt fra starten av, og få være med på alt fra utforming av intervjuguide, til å 

kontakte deltakere og å transkribere intervju. For å intervjue deltakerne i vår studie har vi 

også fått reise rundt i landet, og vi har fått muligheten til å få et innblikk i mange unike 

livshistorier. Gjennom hele denne prosessen har vi blitt slått av ungdommenes store 

pågangsmot og evne til å målrettet jobbe mot å skape seg et nytt liv i Norge. Vi ønsker å rette 

en spesiell takk til alle ungdommene som har gitt av sin tid for å dele sine erfaringer med oss, 

med håp om at deres bidrag kan hjelpe andre ungdommer i samme situasjon.   

  

Vi vil også rette en stor takk til våre veiledere Silje og Tine, for deres innspill, refleksjoner og 

kunnskap. Takk til Silje for at du alltid er tilgjengelig, for at du ser røde tråder når hodene 

våre bare ser kaos og for ditt smittende engasjement for faget. Takk til Tine for din 

entusiasme og for dine ærlige tilbakemeldinger. Vi ønsker også å takke hele 

forskningsgruppen for gode diskusjoner, støtte og omsorg. En ekstra takk må også bli rettet 

til våre samboere for mental støtte, for alle de ekstra middager som har blitt laget og for 

datakyndig hjelp. Ingrid ønsker også å takke lille Elias, for at han alltid setter livet i 

perspektiv, og minner om at det viktigste er å være hans mamma. 

 

Til sist må vi også få takke hverandre. Vi har fulgt hverandre i over seks år, og støttet 

hverandre gjennom vonde sorger og store gleder. Sammen har vi også stått i denne prosessen, 

og verken veien hit eller resultatet vi står igjen med, ville vært det samme uten. Vårt ønske 

har fra starten av vært å kunne bidra med kunnskap om hvordan man best mulig kan ivareta 

de enslige mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge, og møte deres behov. Vårt håp er 

at det vi har funnet i denne oppgaven kan bidra til nettopp dette. 

 

- Fride og Ingrid 
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1 Innledning 
Enslige mindreårige asylsøkere er barn under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl 

uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem (Barne- likestillings- og 

inkluderingsdepartementet, 2011). Det er stor variasjon i hvor mange enslige asylsøkere som 

kommer til Norge hvert år.  I perioden 2010 til 2014 var det i gjennomsnitt i underkant av 

1000 enslige mindreårige som søkte asyl i landet. I 2015 ble antallet søknader imidlertid 

firedoblet i forhold til året før, men dette tallet sank kraftig i 2016 da bare 320 enslige 

mindreårige søkte asyl i Norge. De siste to årene har andelen enslige mindreårige asylsøkere 

under 15 år utgjort ca. 1/4 av denne gruppen (Barne- ungdoms- og familieetaten, 2017). Disse 

yngste barna blir tatt hånd om av barnevernet og ikke av utlendingsmyndighetene, som har 

ansvaret for omsorgen for de som er over 15 år. I denne studien har vi intervjuet ungdommer 

som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere for ca. 5 år siden. Alle var under 15 år 

ved ankomst.  

 

Bakgrunnen for denne studien var et ønske om å få mer kunnskap om hva som kan påvirke 

den psykiske helsen til ungdommer som kommer til Norge som enslige mindreårige 

asylsøkere. På gruppenivå har disse ungdommene opplevd et høyt antall traumatiske 

hendelser og er også særlig sårbare for å utvikle psykiske lidelser og plager. Det høye nivået 

psykiske plager hos denne gruppen ser også ut til å forbli høyt selv flere år etter ankomst i et 

nytt og trygt land (Vervliet, Lammertyn, Broekaert, & Derluyn, 2014). På tross av denne økte 

sårbarheten, har enslige mindreårige asylsøkere også utmerket seg som en gruppe med mange 

ressurser. Oppedal, Seglem og Jensen (2009), uttrykker at den høye forekomsten av psykiske 

plager i denne gruppen er som en skulle forvente, og at det kanskje er mer overraskende at en 

betydelig andel enslige mindreårige asylsøkere har god psykologisk tilpasning og fungering. 

Vi ser dermed at denne gruppen bærer med seg både en økt sårbarhet og et stort potensiale.  

 

For å få mer kunnskap om hva som kan henge sammen med den psykiske helsen til 

ungdommene vi skal studere, vil vi ta utgangspunkt i et rammeverk som sier at psykisk helse 

påvirkes av tre faktorer: indre ressurser, ytre stressorer og opplevd sosial støtte (Bovier, 

Chamot & Perneger, 2004). Traumer representerer en ekstrem form for ytre stressorer som 

enslige mindreårige asylsøkere er særlig utsatte for, og som kan føre til utvikling av 

posttraumatiske stressymptomer og andre psykiske plager (Jakobsen, Demott, & Heir, 2014; 

Reavell & Fazil, 2016). God sosial støtte har, i likhet med en trygg tilknytningsstil, blitt 
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funnet å kunne beskytte mot de negative psykologiske virkningene av traumer, og er også 

assosiert med god psykisk helse generelt, (Trickey, Siddaway, Meiser-Stedman, Serpell, & 

Field, 2012).  Selv om vi vil se på både tilknytningsstil, antall opplevde traumatiske 

opplevelser og sosial støtte for å få et mer helhetlig bilde av hvordan disse faktorene henger 

sammen med ungdommenes psykiske helse, vil vi ha et hovedfokus på tilknytningsstil. 

Ønsket om å fokusere på tilknytningsstil kommer av en antakelse om at den indre ressursen 

trygg tilknytningsstil representerer, er noe enslige mindreårige asylsøkere kan ha mindre av 

enn andre ungdommer, samtidig som denne ressursen kan være ekstra viktig for nettopp dem.  

 

Antakelsen om at tilknytningsstilen i denne gruppen kan være mer utrygg enn i andre 

ungdomspopulasjoner, bygger på forskning som viser at det å oppleve potensielt 

traumatiserende hendelser kan føre til en mer utrygg tilknytningsstil, i likhet med det å skilles 

fra omsorgspersoner i ung alder (Mikulincer & Ein-Dor, 2011; Morina, Schnyder, Schick, 

Nickerson, & Bryant, 2016). Tanken om at enslige mindreårige asylsøkere er en gruppe som 

kanskje i særlig grad kan ha nytte av tilknytningsstil som en indre ressurs, har utspring i at 

denne gruppen kommer til landet uten omsorgspersoner. Dermed er sosial støtte noe som 

disse barna/ungdommene ikke har med seg fra før, men som må bygges opp etter de har 

kommet til Norge. Hvordan de lykkes i å knytte kontakter med nye personer som etter hvert 

kan bli betydningsfulle andre og gi utviklingsstøtte, kan være avhengig av hvilke indre 

ressurser barna/ungdommene selv har med seg. Dette er i tråd med studier som har vist at det 

ikke er tilstrekkelig å oppleve at en har mye sosial støtte rundt seg – denne støtten må tas i 

bruk (Thoresen, Jensen, Wentzel-Larsen, & Dyb, 2014). Siden tilknytningsstil er en indre 

representasjon av en selv og andre mennesker, kan det tenkes at en trygg tilknytningsstil vil 

være til hjelp for enslige mindreårige asylsøkere når de skal forsøke å oppsøke nye relasjoner, 

og når de skal ta i bruk den sosiale støtten som andre tilbyr dem. En trygg tilknytningsstil kan 

dermed utgjøre en viktig ressurs for ungdommene, ikke bare som en beskyttende faktor mot 

utviklingen av psykiske plager, men også i prosessen med å få tilgang til en annen viktig 

ressurs – sosial støtte. Etter det vi kjenner til, er det få studier av tilknytningsstil hos enslige 

mindreårige asylsøkere. 

 

Det er også relativt få studer som har studert den yngste gruppen enslige mindreårige 

asylsøkere – de som kommer til Norge før de er 15 år. Ungdommene vi har intervjuet i denne 

studien kom til Norge som en del av denne yngste gruppen, men har nå bodd i Norge i ca. 5 

år. De fleste av dem er i dag verken mindreårige eller asylsøkere, da de nå er over 18 år og 
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har fått innvilget opphold. Vi velger derfor å benytte begrepet enslige flyktninger, benyttet av 

Oppedal, Jensen, Seglem, & Haukeland (2011) når denne gruppen skal omtales videre i 

oppgaven. Dette begrepet synes vi fanger opp den spesielle situasjonen disse ungdommene er 

i nå – de mangler et familienettverk rundt seg som de fleste andre på deres alder har, og de 

har med seg en historie som handler om flukt.  

 

Oppsummert vil vi dermed i denne oppgaven se på tilknytningsstil (indre ressurs), opplevde 

traumer (ytre stressorer) og sosial støtte, for å forstå mer om hva som kan påvirke psykisk 

helse hos en gruppe enslige flyktninger. Da sammenhengene mellom psykisk helse og 

henholdsvis sosial støtte og traumer er forholdsvis godt dokumentert, vil hovedfokuset for 

denne studien være på tilknytningsstil. 

 
1.1 Tilknytning 
1.1.1 Teoretisk bakgrunn 
Tilknytning kan defineres som et varig emosjonelt bånd mellom to personer, som binder dem 

sammen på tvers av situasjoner og tid (Ainsworth & Bell, 1970). I følge tilknytningsteori blir 

et menneskets bilde av seg selv (”model of self”) og evnen til å regulere emosjoner, formet 

gjennom tilknytningsrelasjoner (Bowlby, 1988).  

 

John Bowlby introduserte tilknytningsbegrepet under en tale til ”the British Psychoanalytical 

Society” i 1957 (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 2015), og definerte det da som ”The 

nature of the child´s bond to his mother”.  Han mente at alle mennesker er født med et 

atferdsrepertoar som har som mål å søke og opprettholde nær kontakt med omsorgspersoner, 

som en søken etter hjelp til emosjonsregulering (Ainsworth & Bell, 1970). Dersom barnet får 

adekvat hjelp og støtte til å regulere sine emosjoner, vil denne støtten etter hvert kunne bli 

internalisert. Barnet vil da kunne ta frem en mental representasjon av tilknytningsfiguren når 

det opplever emosjonelt ubehag (Mikulincer, Dolev, & Shaver, 2004). Relasjonen til 

tilknytningsfiguren vil dermed operere som en indre arbeidsmodell for hvordan barnet 

organiserer både seg selv og andre. Disse indre representasjonene regnes som relativt stabile 

gjennom livet og vil kunne påvirke psykisk helse (Janoff-Bulman, 1989; Mikulincer, Shaver, 

& Pereg, 2003; Ravitz, Maunder, Hunter, Sthankiya, & Lancee, 2010; Shorey & Snyder, 

2006; Waters & Waters, 2006).  

 



	4	

Ainsworth (1979) bygde videre på Bowlbys teorier, og identifisert ved hjelp av 

fremmedsituasjonen tre ulike tilknytningsstrategier som spebarn viste: trygg, utrygg-

avvisende og utrygg-engstelig. Senere ble også en fjerde tilknytningstrategi identifisert –

desorganisert tilknytning (Carlson, 1998; Main, 1996).   

 

Tilknytningsstrategier og tilknytningsstiler er begreper som ofte benyttes som synonymer når 

vi snakker om de tidlige barneårene, der den tidlige tilknytningen formes. Dette skyldes at 

barn utvikler tilknytningsstiler som er spesialtilpasset den type omsorg og støtte de mottar fra 

sine omsorgsgivere (Shorey & Snyder, 2006). Barn som er trygt tilknyttet har gjerne opplevd 

foreldre som er tilgjengelige, forutsigbare og til å stole på. De har ikke måttet bekymre seg 

for om foreldrene er til stede eller ikke, og har derfor vært frie til å utforske verden uten å 

måtte bruke mye tid og energi på å søke støtte (Mikulincer et al., 2003). Barn som derimot 

har en mer utrygg tilknytningsstil, har måttet bruke mer tid og krefter på å opprettholde 

tilknytning til sine omsorgsgivere, og har ofte opplevd foreldre som er utilgjengelige, lite 

pålitelige og avvisende. For eksempel kan barn med en utrygg-avvisende tilknytningsstil ha 

lært at for å opprettholde kontakt med sine foreldre, må de oppføre seg som om de ikke 

trenger omsorg og støtte. På sikt kan de utvikle en tilknytningsstil der de undertrykker sine 

egne behov omsorg og etter hvert slutter å oppsøke hjelp fra andre  (Main & Hesse, 1990).  

For barn som har en mer utrygg-engstelig tilknytningsstil kan uforutsigbare og utilgjengelige 

foreldre føre til en hyperaktivering av tilknytningssystemet. Disse barna må hele tiden må 

lete etter tegn på trusler og avvisning, og konstant jobbe for å opprettholde 

tilknytningsrelasjonen (Main & Hesse, 1990). De desorganiserte barna finner derimot ingen 

spesifikk strategi som kan hjelpe dem å opprettholde tilknytningen til sine foreldre. De 

opplever sjelden at foreldrene er en kilde til støtte og stressredusering, heller ofte det motsatte 

(Carlson, 1998).  

 

1.1.2 Tilknytning i voksenlivet og i ungdomsalder 
I løpet av de siste 30 årene har forskning på tilknytning utvidet seg fra å hovedsakelig 

fokusere på forholdet mellom mor-spebarn til å også inkludere forskning på selv-andre 

relasjoner hos større barn, ungdommer og voksne (Ravitz et al., 2010). I 1987 fant Hazan & 

Shaver for eksempel at Ainsworth sine tre tilknytningsstiler også kunne overføres til 

tilknytningsrelasjoner i voksenlivet, og det samme gjorde Wallace og Vaux (1993).  Kim 

Bartholomew (1990; Bartholomew & Horowitz, 1991) la imidlertid frem en modell for 
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voksen tilknytning basert på 4 ulike tilknytningsgrupper, i stedet for tre (se Figur	 1). 

Forskerne identifiserte her to ulike former for unngåelse av intimitet i voksenlivet. Den ene 

formen ble beskrevet som mer engstelig, der man ønsker intimitet med andre, men samtidig 

frykter det. Den andre formen for unngåelse er avvisende, der man fortrenger egne behov for 

sosial kontakt. Det tenkes at de som har en mer unnvikende-engstelig tilknytningsstil ikke 

føler at de fortjener kjærlighet og støtte, og har et negativt syn på seg selv. De som er mer 

unnvikende-avvisende i tilknytningsstilen har derimot et mer positivt bilde av seg selv, men 

tror ikke at andre kan bidra med støtte eller omsorg. Hvordan man ser på seg selv ser ut til å 

være mer stabilt over tid enn hvordan man ser på andre (Klohnen, Weller, Luo, & Choe, 

2005).  

 

Både Hazan og Shaver (1987) sin tredelte modell for tilknytning og Bartholomew og 

Horowitz (1991) sin firedelte modell, har blitt mye brukt og bekreftet i arbeidet med voksen 

tilknytningsstil. På 90-tallet vokste det imidlertid frem en debatt om hvorvidt man kan måle 

tilknytning kategorisk, eller om det gir mer mening med en dimensjonal fremstilling (Fraley, 

Hudson, Heffernan, & Segal, 2015). Kan tre eller fire ulike kategorier av tilknytningsstiler på 

en adekvat måte fange opp variasjonen som finnes mellom menneskes tilknytningsstil? 

Fraley og Waller (1998) undersøkte dette blant 639 unge voksne i USA, og fant støtte for at 

en dimensjonal tilnærming bedre fanget opp individuelle forskjeller i tilknytningsstil enn en 

kategorisk inndeling. Flere konseptualiserer i dag tilknytningsstil som et to-dimensjonalt 

fenomen, basert på Bartholomew og Horowitz (1991) sin modell (se Figur	 2). En slik 

dimensjonal forståelse av tilknytning tar utgangspunkt i at tilknytningsstil kan beskrives ved 

hjelp av to dimensjoner - hvor engstelig man er i relasjoner og i hvilken grad man unnviker 

dem. Jo mindre engstelig og unnvikende man er, desto tryggere tilknytning antas man å ha. 

Som i Bartholomew og Horowitz (1991) sin modell er det foreslått at den engstelige 

dimensjonen henger sammen med hvordan man ser på seg selv, mens den unnvikende 

dimensjonene i større grad omhandler hvordan man ser på andre (Scharfe & Bartholomew, 

1994).  Hvorvidt tilknytningsstil best kan konseptualiseres - ved hjelp av to dimensjoner eller 

fire kategorier, fortsetter å være et uavklart spørsmål (Fraley et al., 2015; Ravitz et al., 2010). 
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Senere studier har vist at selv om det er en stor grad av stabilitet i tilknytningsstil gjennom 

livet, så kan de indre arbeidsmodellene for hvordan vi ser på oss selv og andre endres av 

opplevelser som gjør at vi mister troen på at andre vil være til stede og kunne gi støtte og 

omsorg når vi trenger det (Mikulincer & Shaver, 2007) . Slike opplevelser kan for eksempel 

være atskillelse fra omsorgspersoner (Mikulincer et al., 2003) eller opplevde  interpersonlige 

traumer (Morina et al., 2016). I en studie av Hamilton, ble spedbarn kategorisert i fire 

kategorier basert på Mary Ainsworth sin «fremmedsituasjon». Senere undersøkte hun 

tilknytningsstilen til disse barna når de var blitt ungdommer og fant at negative livshendelser 

var signifikant relatert til en endring i tilknytningsstil (2000). 

Figur	1:			Kategorisk	forståelse	av	tilknytning	

Figur	2:	Dimensjonal	forståelse	av	tilknytning 
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I en studie av danske ungdommer, ble ungdommenes tilknytningsstil over flere relasjoner 

undersøkt ved at deltakerne ble bedt om å besvare ulike spørsmål og ha henholdsvis en 

omsorgsperson og en «bestevenn» i tankene under besvarelsen. Denne framgangsmåten er i 

tråd med nyere forskning som viser at tilknytningsstil ikke nødvendigvis trenger å være 

konsistent på tvers av relasjoner, men at ulike typer relasjoner kan utløse ulike typer 

tilknytningsmønstre (Brumbaugh & Fraley, 2007; Klohnen et al., 2005). Forskerne hadde en 

hypotese om at en videreføring av en trygg tilknytning fra barndommen ville vanskeliggjøres 

dersom det var manglende kontakt mellom ungdommene og deres foreldrefigurer i dag. De 

fant imidlertid ingen signifikant sammenheng mellom tilknytningsstil og denne nåtidige 

kontakten dem imellom. De fant derimot at de ungdommene som oppgav å tenke på andre 

omsorgspersoner enn mor og far, som gruppe viste en mer engstelig tilknytningsstil. Studien 

viste også at ungdommene så ut til å ha en noe mer unnvikende tilknytningsstil overfor 

foreldre enn for venner, og at denne trenden gikk motsatt veg for den engstelige dimensjonen 

av tilknytningsstil. Ungdommene rapporterte en noe mer engstelig tilknytningsstil i forhold 

til venner enn foreldre. Det er få studier som har undersøkt en mer dimensjonal forståelse av 

tilknytning i ungdomspopulasjoner, men denne danske studien tyder på at en to- dimensjonal 

tilnærming også er dekkende for ungdommer  (Feddern Donbaek & Elklit, 2014).  

 

Ungdomstiden blir i økende grad anerkjent som det andre store «utviklingsvinduet», der bare 

utviklingsfasen i de tidlige barneårene som blir ansett som viktigere. I ungdomstiden skjer det 

store biologiske, kognitive, og sosial-psykologiske endringer. Temaer som løsrivelse, 

selvstendighet, autonomi og identitet er viktig i en utviklingspsykologisk forståelse av 

ungdomstiden (Bengtson, 2014). Tiden en tilbringer sammen med foreldre synker kraftig, 

mens tiden tilbrakt sammen med venner øker (Moretti & Peled, 2004). Gjennom 

ungdomstiden begynner venner å kunne dekke flere av tilknytningsbehovene som foreldre 

har vært kilde til i de tidligere barne- og ungdomsårene (Furman & Buhrmester, 1992). 

Tilknytningsrelasjonen til foreldre fortsetter likevel å være sentral gjennom ungdomstiden 

(Laible, Carlo, & Roesch, 2004). I rapporten «Avhengig og selvstendig» fra nasjonalt 

folkehelseinstitutt, skriver Oppedal et al. at en god tilknytning til voksne som står dem nær, 

er en forutsetning for at utviklingsoppgaven som dreier seg om å bli mer selvstendig og 

mindre avhengig av andre, skal lykkes. Det kommer også frem i denne rapporten at 

ungdommene som oppgir å ikke ha en nær voksenperson i Norge opplever flere psykiske 

plager på gruppenivå. De som opplever færrest psykiske plager, er ungdom som har nære 
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voksenrelasjoner blant familie i Norge. Disse relasjonene kan da også fortsette videre inn i 

voksenlivet.  For ungdommer født og oppvokst i Norge er det vanlig at man får god tid på 

denne løsrivelsesprosessen, der man kan gjøre forsøk på å være mer selvstendig med foreldre 

som en trygg base. Enslige flyktninger opplever oftere at selvstendigheten har en dato. 

Enslige mindreårige asylsøkere fases ut av barnevernets omsorg når de er 18 år (i noen 

kommuner 20 år), og flere enslige mindreårige forteller at denne overgangen inn i 

voksenlivet der de skal være helt selvstendige var vanskeligere enn forventet.(Oppedal et al., 

2009). Kanskje kan det å ha hatt en god tilknytningsrelasjon med omsorgspersoner i 

barndommen og vennerelasjoner i dag være særlig viktig for ungdommer som ikke har 

tilknytningspersonene fra barndommen med seg gjennom ungdomstiden. 

 

Ungdommene i vår studie har ulik kulturell bakgrunn og dette er noe vi bør ta hensyn til når 

vi skal studere psykologiske fenomener. Selv om tilknytningsatferd i barndommen ser ut til å 

være universell (Ijzendoorn & Sagi-Schwartz. 2008), så virker det å være større kulturell 

variasjon i uttrykk for tilknytning i voksenlivet. I samfunn der autonomi og det å være 

uavhengig av andre blir sett på som viktig, finner man oftere atferd assosiert med en mer 

unnvikende tilknyntingsstil. Motsatt finner man gjerne høyere nivå av engstelig 

tilknytningsatferd i samfunn der sosialt samhold blir mer verdsatt. Det vil derfor være viktig å 

se tilknytningsstil i sammenheng med kulturell bakgrunn og kontekst, da trygg tilknytning 

kan ha forskjellig uttrykk på tvers av kulturer (Zhu, Wang & Chong, 2016). 

 

1.1.3 Tilknytning og psykisk helse  
Tilknytningsstil har vist seg å være viktig for en rekke ulike fenomener, som sosial fungering, 

håndtering og mestring av stress og psykologisk tilfredshet  (Ravitz et al., 2010). Hvilken 

tilknytningsstil en har henger også sammen med psykologisk tilpasning i etterkant av ytre 

stressorer.  I tråd med dette fant Styron og Janoff-Bulman (1997) at det som best kunne 

predikere depresjonssymptomer hos en gruppe voksne som hadde opplevd mishandling i 

barndommen, var hvilken tilknytningsstil de rapporterte å ha hatt til en forelder. Muller, 

Sicoli, & Lemieux (2000) fant også at tilknytningsstil spilte inn på sammenhenger mellom 

mishandling i barndommen og posttraumatiske stresssymptomer (PTSS) i dag. I denne 

studien var det særlig den mer engstelige tilknytningsstilen, som er assosiert med et negativt 

syn på en selv, som hadde betydning for symtpomer i dag. Den unnvikiende typen 

tilknytningsstil, som er assosiert med et negativt bilde av andre, var ikke korrelert med PTSS.  
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I en studie av sammenhengen mellom sosial støtte, tilknytningsstil og psykisk helse hos en 

gruppe unge voksne med og uten en historie med mishandling, fant forskerne at en tryggere 

tilknytningsstil var en sterk prediktor for bedre psykisk helse. Denne effekten var uavhengig 

av hvor vidt deltakerne hadde opplevd mishandling eller ikke, og også i denne studien var det 

den engstelige tilknytningsdimensjonen som viste sterkest sammenheng med psykisk helse, 

også i forhold til sosial støtte (McLewin og Muller, 2006). Shallcross, Frazier, og Anders 

(2014) undersøkte også om tilknytningsstil og sosial støtte kunne predikere psykisk 

belastning etter ulike traumatiske hendelser. De fant at en mer unnvikende/engstelig 

tilknytningsstil før de stressende hendelsene, hang sammen med større psykisk symptomtrykk 

i etterkant av hendelsen. De fant også at de som i utgangspunktet hadde en mer utrygg 

tilknytningsstil, opplevde mindre sosial støtte etter hendelsene, noe som også var forbundet 

med høyere symptomtrykk. Zhu, Wang, og Chong (2016) gjorde tilsvarende funn.  

 

Forskningen til nå tegner et bilde av at det er en sammenheng mellom tilknytningsstil og 

psykisk helse. Tilknytningsstilen som utvikles i barndommen kan ha en direkte effekt på 

psykisk helse og kan også påvirke personers tilpasning i etterkant av ytre stress. Samtidig kan 

ytre forhold, som traumatiske livshendelser eller brudd i omsorgsrelasjoner, påvirke 

tilknytningsstilen og gjøre at den blir mer utrygg.  

 

 
1.2 Traumer 
Ytre stressorer er også viktige i forståelsesmodellen for psykisk helse. En ekstrem form for 

stressor er traumatiserende hendelser. Ordet traume betyr skade eller sår og et psykologisk 

traume er en eller flere hendelser som kan føre til psykiske plager eller skader i ettertid. I 

diagnosemanualen ICD-10, blir et traume definert som «en belastende livshendelse eller 

situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest 

sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste» (WHO, 1992). Å oppleve en 

traumatiserende hendelse gjør at man er i risiko for å utvikle PTSD (Posttraumatisk 

stresslidelse). 

 

PTSD-diagnosen ble først konseptualisert etter observasjoner av veteraner fra Vietnamkrigen, 

som opplevde symptomer som synes å henge direkte sammen med krigsopplevelsene de 
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hadde hatt (Rutter, 2009). Det å ha opplevd minst én traumatisk hendelse er et kritierie for å 

kunne diagnostiseres med denne lidelsen, både i diagnosemanualene ICD-10 (WHO, 1993), 

og DSM-V (American Psychiatric Association, 2013). Videre må man oppleve symptomer 

innenfor tre symptomkategorier – gjennopplevelse av hendelsen, unngåelse av påminnere om 

hendelsen og overaktivering. I DSM-V har diagnosekriteriene blitt noe endret fra DSM-IV, 

og et kriterium som sier at man må oppleve negative endringer i kognisjoner og 

stemningsleie etter traumatisk eksponering, er lagt til.   

 

Antall opplevde traumer har blitt funnet å henge sammen med en større sårbarhet for 

utvikling av psykiske plager (Finkelhor, Ormrod, & Turner, 2007; Reavell & Fazil, 2016).  

Vervliet et al. (2014) fant at jo flere ulike traumatiserende hendelser de enslige mindreårige 

asysløkerne som kom til Nederland og Norge hadde opplevd, desto flere symptomer på 

psykisk uhelse (angst, depresjon og PTSD). Jensen, Fjermestad, Granly, og Wilhelmsen 

(2015), gjorde tilsvarende funn. Finkelhor et al. (2007) fant også at det å være utsatt for flere 

ulike traumatiske opplevelser på ett år økte sårbarheten for å oppleve PTSS. Det var særlig 

barn som hadde opplevd fire eller flere ulike hendelser, såkalt poly-viktimisering, som var de 

mest sårbare. De hadde betydelig økt risiko for psykiske vansker, også sammenlignet med 

barn som hadde opplevd gjentatte episoder av samme type hendelse. Hendelser som regnes 

som mindre alvorlige, som tyveri og vandalisme ble også tatt med i betraktningen i denne 

studien, og ble funnet å ha en kumulativ effekt. Ifølge Weathers og Keane (2007) har de 

gjentatte forskningsfunnene som viser effekt av antall opplevde traumer, ført til at en nå i 

større grad tar slike mindre alvorlige hendelser med i betraktningen når en skal vurdere 

sårbarhet for ettervirkninger av traumer. Dette betyr imidlertid ikke at ulike traumatiske 

hendelser har lik effekt på psykisk helse. Blant annet så har interpersonlige traumer vist seg å 

være assosiert med PTSS (posttraumatiske symtpomer) i større grad enn for eksempel 

naturkatastrofer eller andre hendelser som er menneskesakapte, men ikke intensjonelle 

(Alisic et al., 2014). 

 

Noe forskning tyder på at det å oppleve traumer i barndommen representerer en særlig 

sårbarhet og det kan se ut som at slike traumer har sterkere assosiasjoner med nåtidige plager 

enn alvorlige traumer opplevd senere i livet. Cloitre og medarbeidere (2009) fant at 

kumulative traumer i barndommen hadde en sterkere effekt på psykisk helse enn kumulative 

traumer gjennom hele livet. I en studie av Opaas & Varvin undersøkte forskerne relasjonen 

mellom opplevde traumer og psykisk helse hos voksne flyktninger. Assosiasjonene de fant 
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var sterkere mellom psykisk helse og barndomstraumer, enn mellom psykisk helse og 

hendelser relatert til krig, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd i voksen alder (2015).  

Berthold fant imidlertid at opplevelser av barndomstraumer relatert til krig ikke var 

signifikant relatert til psykologiske helsemål hos et utvalg Khmer-ungdommer i USA. PTSD-

skårene til ungdommene var derimot signifikant relaterte til voldsopplevelser ungdommene 

hadde hatt etter at de kom til USA (1999; 2000). Det skal nevnes at deltakerne i denne 

studien hadde vært utsatt for flere voldshendelser i USA enn før de kom til landet. 

 

De fleste enslige flyktninger kommer fra land med indre uro, krig eller voldelige diktaturer 

(Oppedal, Seglem, & Jensen, 2009). Det å ha opplevd krig er assosiert med å ha opplevd flere 

ulike traumatiske hendelser. I studien til Finkelhor et al. havnet alle deltakerne som hadde 

opplevd krig i den kategorien som hadde opplevd høyest grad av poly-viktimisering, og 

hadde alle opplevd sju eller flere ulike traumatiserende hendelser (2007). Ettersom enslige 

mindreårige flyktninger migrerer uten følge av omsorgspersoner, er de også i større fare for å 

bli utsatt for dramatiske hendelser under reisen enn andre flyktningbarn som reiser sammen 

med familie (Oppedal, Jensen, Seglem, & Haukeland, 2011). En annen konsekvens av å 

vokse opp i krig er at tilværelsen til foreldre og barn blir så utrygg at det er vanskelig med 

trygg tilknytning i utgangspunktet (Sagi-Schwartz, 2012), og kan gjøre det vanskelig for 

foreldre å være en kilde til støtte og trygghet (De Haene, Grietens, & Verschueren, 2010). En 

studie som studerte familie- og -samfunnseffekter av langvarig krig i Afghanistan og Sri 

Lanka, fant at barn fra disse landene ikke bare hadde vært utsatt for krigsrelaterte traumer, de 

også hadde opplevd høyere nivåer av familievold. I tråd med dette fant Jensen et al. (2015), at 

en høy andel (34 av 70) rapporterte om vold og mishandling i et utvalg enslige mindreårige 

asylsøkere. I en kvalitativ studie av Skardalsmo & Jensen (2015) så forskerne nærmere på 

disse flyktningenes beretninger om vold fra omsorgspersoner og lærere i opprinnelseslandet. 

Hvor vidt oppdragervold er normativt i et samfunn er vist å kunne påvirke hvordan barna 

opplever denne volden på en slik måte at effektene av oppdragervold i slike samfunn gjerne 

får mindre negative psykologiske konsekvenser (Gershoff et al., 2010). Volden de enslige 

flyktningene fortalte om i studien til Skardalsmo & Jensen (2015), kunne imidlertid være 

svært alvorlig. Mange av barna fortalte om å ha levd i konstant frykt og flere opplevde 

fremdeles å ha sterke emosjonelle reaksjoner på- og intrusive minner om, mishandlingen  

 

Vi har sett at en trygg tilknytningsstil kan virke beskyttende mot negative psykolgiske 

effekter av traumatiske hendelser, men også at det å oppleve traumatiske hendelser kan føre 
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til en mer utrygg tilknytningsstil. For å bedre forstå denne sammenhengen kan vi se nærmere 

på hvordan traumer kan påvirke noen av våre grunnleggende indre antakelser slik at de ligner 

indre antakelser hos personer med utrygge tilknytningsstiler. Janoff-Bulman beskrev i 1989 

hvordan opplevelser av traumatiske hendelser kan endre grunnleggende antakelser om en selv 

og verden, og en kan få en opplevelse av at verden er utrygg, at andre mennesker ikke er 

gode, og at en selv ikke er et verdig menneske. Senere er det også mange studier som viser at 

særlig det å være utsatt for gjentatte, interpersonlige traumer fra tidlig alder kan, i tillegg til 

PTSD og store reguleringsvansker, føre til et overdrevent negativt selvbilde og vansker med 

relasjoner til andre. Dette kalles gjerne kompleks traumatisering (Cloitre, 2013). Også andre 

typer traumer har vist seg å påvirke forståelsen av andre og en selv. Blant annet ble det i en 

studie av Besser, Neria, og Haynes (2009) funnet en signifikant større forekomst av utrygg 

tilknytningsstil i et utvalg voksne som har levd med konstant trussel om terrorisme i Israel 

over en periode på 7 år, enn hos et utvalg som ikke hadde levd med en slik pågående trussel.  

 

I Ehlers og Clark (2000) sin kognitive modell for PTSD argumenterer de for at de 

posttraumatiske reaksjonene blir mer vedvarende når personer prosesserer traumet de har 

vært utsatt for på en måte som fører til at de har en følelse av at de fremdeles lever under 

alvorlig trussel. Det antas at følelsen av en pågående trussel blir påvirket både av hvordan 

hendelsen ble prosessert og hvordan traumeminnet lagres i hukommelsen, samt av de 

tolkninger man ender opp med i form av antakelser om traumet og hvilket følger det vil ha 

for livet videre. Negative fortolkninger kan være tanker som «jeg kan aldri stole på noen 

igjen» eller «jeg fortjener ikke å bli elsket». Hvordan hendelsen fortolkes vil igjen kunne 

påvirkes av hvilke indre ressurser man har med seg inn i hendelsen og hvilke ytre ressurser 

som er tilgjengelige etterpå. Selv om Ehlers og Clarks ikke spesifikt nevner tilknytningsstil 

som en ressurs en kan ha med seg inn i en slik hendelse, så kan en anta at personer med en 

utrygg tilknytningsstil vil være mer sårbare for å utvikle (enda mer) negative antakelser om 

seg selv eller andre. Arikan, Stopa, Carnelley, og Karl (2016) fant i tråd med dette- at utrygg 

tilknytning og negative tanker om seg selv var positivt korrelert i etterkant av opplevde 

traumer. Negative tanker om seg selv var også positivt korrelert med posttraumatisk 

symptomtrykk. Motsatt blir sosial støtte trukket frem som en beskyttelse mot at tanker etter 

traumet som for eksempel «jeg er verdiløs» eller «verden er et farlig sted» skal bli værende. 

Denne antakelsen blir støttet av funn i blant annet en meta-studie av Trickey et al. (2012), 

som fant at god familiefungering og sosial støtte i tiden etter et traume, var noen av faktorene 

som kunne beskytte mot utviklingen av PTSD.  
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1.3 Sosial støtte 
Den siste faktoren i vårt rammeverk for å forstå psykisk helse/uhelse er sosial støtte. Å 

oppleve sosial støtte regnes i dag som en buffer mot utviklingen av psykiske plager i (Bovier 

et al., 2004; Cohen & Wills, 1985; Münzer, Ganser, & Goldbeck, 2017;  Trickey et al., 2012). 

Kaplan, Cassel og Gore (1977) definerte sosial støtte som ” i hvilken grad en persons 

grunnleggende sosiale behov dekkes gjennom interaksjon med andre” (norsk oversettelse 

hentet fra  Strand og Finset (2005), s. 917). Barrera (1986) poengterte viktigheten av å skille 

mellom ulike former for sosial støtte, og mente at sosial støttes bør operasjonaliseres ned til 

mer spesifikke underkateogorier. Han skilte mellom sosial støtte som sosial tilhørighet 

(”Social embededness”), opplevd støtte (”Perceived social support”) og støttende handlinger 

(”Enacted social support”). Sosial tilhørighet handler om følelsen av å være knyttet til et 

annet menneske -  å føle at man er «en del av noe». Opplevd sosial støtte omhandler i større 

grad vår kognitive vurdering av hvorvidt en har støtte tilgjengelig om man skulle trenge det. 

Ofte skilles det her mellom troen på at man har støtte tilgjengelig og hvordan kvaliteten av 

denne tilgjengelige støtten vurderes. Støttende handlinger handler om hva man selv gjør for å 

vise støtte til andre og hva andre gjør for å vise oss sosial støtte (Barrera, 1986).   

 

Kaniasty og Norris (1992) brukte longitudinelle data for å sammenligne effekten av opplevd 

sosial støtte (”percieved social support”)  og mottatt støtte (”received social support”), og fant 

at opplevd sosial støtte var den sterkeste prediktoren for ulike psykiske plager.  Norris og 

Kaniasty (1996) fant i en annen studie at også mottatt sosial støtte er viktig for hvordan stress 

håndteres, men at mottatt støtte virker gjennom opplevd sosial støtte. Dette kan tyde på at for 

at støtten man mottar skal virke på psykisk helse, må støtten oppfattes som faktisk støtte.  I 

vår studie baserer vi oss derfor på i hvilken grad ungdommene vi intervjuer opplever å føle 

støtte. 

 

Flere studier har vist at grad av sosial støtte i mottakslandet er viktig for utviklingen av 

enslige mindreårige asylsøkeres mentale helse (Reavell & Fazil, 2016). Oppedal og Idsoe 

(2015) fant for eksempel at sosial støtte hadde en direkte effekt på depresjon, men ikke på 

PTSD-symptomer, for enslige mindreårige asylsøkere bosatt i Norge. Berthold (2000) fant at 

å oppleve god sosial støtte predikerte bedre livsutfall for Khmer-ungdom som hadde flyktet 

fra Kambodsja til USA (med og uten familie), både når det gjaldt depresjon og for mer 
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posttraumatiske plager. Flere meta-studier viser også at mangel på sosial støtte under og etter 

en traumatiserende hendelse, er en robust prediktor for utvikling av PTSD-symptom i 

etterkant av en stressende hendelse (Brewin, Andrews, & Valentine, 2000; Ozer, Best, 

Lipsey, & Weiss, 2003; Trickey et al., 2012). Det er videre foreslått at hvordan sosial støtte 

virker på psykisk helse vil avhenge av type traume, hvilke behov personen som opplever 

stressoren har, og type sosial støtte som er tilgjengelig (Charuvastra & Cloitre, 2008). Det er 

for eksempel en økende grad av enighet om at sosial støtte påvirker hvordan vi regulerer våre 

emosjoner under traumatisk stress, og at dette igjen kan gjøre oss mer eller mindre utsatt for 

post-traumatiske plager i etterkant av en traumatiserende hendelse (Charuvastra & Cloitre, 

2008). 

 

Ulike modeller for hvordan sosial støtte virker på psykisk helse har blitt foreslått, men det er 

fremdeles en manglende forståelse av hvordan mekanismene bak virker (Thoits, 2011). 

Tidlige modeller fremhevet en direkte effekt av sosial støtte på psykisk helse, og man mente 

at god sosial støtte styrket psykisk helse, uavhengig av påvirkning av stress (Landerman & 

George, 1989).  Senere ble det foreslått modeller som fremhevet en mer indirekte effekt av 

sosial støtte på psykisk helse, der sosial støtte ble ansett som en buffer mot utvikling av 

psykiske plager, men bare når man opplever stress (Cohen, McGowan, Fooskas, & Rose, 

1984; Cohen & Wills, 1985; Dalgard, Bjørk, & Tambs, 1995; Thoits, 1986). Bovier et al. 

(2004) oppsummerte det til at sosial støtte virker på psykisk helse gjennom tre ulike 

mekanismer, der: 

1.) Sosial støtte utgjør en direkte effekt på psykisk helse, i tillegg til indre ressurser og 

ytre stressorer  

2.) Sosial støtte påvirker bruk av indre ressurser, som igjen påvirker hvordan man 

oppfatter ytre stressorer og hvordan man igjen håndterer stress. Indre ressurser og 

håndtering av stress regnes dermed som en mediator for forholdet mellom sosial 

støtte og psykisk helse 

3.) Sosial støtte opptrer som en «buffer» (en indirekte effekt) på forholdet mellom ytre 

stressorer og psykisk helse, og opptrer som en moderator, der grad av opplevd støtte 

påvirker hvor stor effekt stress har på psykisk helse.  

 

Denne modellen kan også snus, slik at indre resurser kan påvirke psykisk helse på samme 

måte som det skisseres over at sosial støtte kan (Bovier et al., 2004). Indre resurser kan 

dermed både ha en direkte effekt på psykisk helse, og en mer indirekte effekt, der indre 
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ressurser virker på psykisk helse gjennom sosial støtte. Sosial støtte er en ressurs som enslige 

flyktninger har mindre av ved ankomst i et nytt land. Tilknytningsstil regnes som en mer 

varig, indre ressurs (Mikulincer & Shaver, 2008), som kan påvirke ungdommenes arbeid med 

å skape seg nye sosiale nettverk. Vi ønsker dermed å ta utgangspunkt i hvordan 

tilknytningsstil alene og sammen med sosial støtte påvirker ungdommenes psykiske helse i 

dag. Selv om vi ser at sosial støtte og tilknytningsstil kan påvirke hverandre på ulike måter, 

vil vi i vår studie ta utgangspunkt i en modell der vi ser for oss at indre ressurser påvirker 

psykisk helse, og at noe av denne effekten kan virke gjennom sosial støtte. 

 

1.4 Våre problemstillinger 
Som tidligere nevnt ønsker vi med denne studien å se på sammenhengen mellom 

tilknytningsstil (indre resurs), antall traumer (ytre stressorer) og sosial støtte hos en gruppe 

enslige mindreårige, og hvordan disse fenomenene sammen, og hver for seg, kan spille inn på 

ungdommenes psykiske helse i dag. Vårt hovedfokus vil være på tilknytningsstil. 

 

Det er fire hovedproblemstillinger vi ønsker å undersøke:  

1. a) Hvordan er ungdommenes tilknytningsstil i dag?  

! Vår hypotese er at ungdommene i vårt utvalg vil skåre relativt høyt på både 

unnvikende og engstelig tilknytningsstil. 

2. Hva er sammenhengen mellom tilknytningsstil og ungdommenes psykisk helse? 

! Vi tror at en mer utrygg tilknytningsstil vil være forbundet med et høyere 

symptomtrykk, og da særlig i forhold til posttraumatiske vansker. Vi har også en 

hypotese om at spesielt den mer engstelige tilknytningsdimensjonen vil være 

forbundet med større grad av psykisk uhelse.  

3. Hvordan henger tilknytningsstil, sosial støtte og antall traumer sammen med 

hverandre, og med psykisk helse?  

! Vi tror at de som opplever mer sosial støtte vil ha et lavere symptomtrykk 

! Vi tror at antall opplevde traumer vil være forbundet med et høyere symptomtrykk, 

og da særlig i forhold til posttraumatiske plager. 

! Vi tror at vi vil forstå mer av variasjonen i ungdommenes psykiske helse om vi ser 

på tilknytningsstil, sosial støtte og antall traumer sammen, enn hver for seg. 

4. Medieres forholdet mellom tilknytningsstil og psykisk helse av sosial støtte?  
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! Vi tenker oss at de ungdommene som har en tryggere tilknytningsstil vil oppleve 

bedre sosial støtte og dermed ha mindre psykiske plager. Vi tror dermed at noe av 

effekten som tilknytningsstil har på psykisk helse vil være gjennom dens innvirkning 

på sosial støtte. Se Figur 3 

 

Figur 3: Modell for psykisk helse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosial Støtte

Psykisk HelseTilknytningsstil
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(ytre stressor)
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2 Metode 
 

2.1 Bakgrunn 
Denne hovedoppgaven baserer seg på data fra et forskningsprosjekt ved Nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I prosjektet samles det inn 

longitudinelle data fra ungdommer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere 

(EMA) og som oppgav at de var 15 år eller yngre ved ankomst. I arbeidet med denne 

oppgaven har vi intervjuet ungdommer som tidligere har blitt intervjuet to ganger av forskere 

i dette prosjektet.  

 

Den første datainnsamlingen (T1) ble gjort 2010-2012. Barna/ungdommene som ble 

intervjuet da hadde da gjennomsnittlig bodd i Norge i seks måneder og var mellom 10 og 16 

år, med en gjennomsnittlig alder på 13,8 år. De var da bosatt i små bemannede mottakssenter 

drevet av barnevernet. Til sammen deltok 93 ungdommer (Jensen et al., 2015). Den andre 

datainnsamlingen (T2) ble gjort 2012-2013. Til sammen ble 75 ungdommer intervjuet. 

Gjennomsnittsalderen på deltakerne i studien var 16.5 år. På dette tidspunktet var alle, 

bortsett fra tre av ungdommene, bosatt i kommunene (Jensen, Skårdalsmo, & Fjermestad, 

2014).  

 

Arbeidet med den tredje datainnsamlingen (T3) startet våren 2016, og ble avsluttet i 

begynnelsen av 2017. Det var i denne intervjurunden at vi samlet inn data til bl.a. denne 

studien. Alle intervjuene ble gjennomført av medlemmer i en forskningsgruppe som bestod 

av forskere ved NKVTS og UiO, i tillegg til psykologistudenter. Gruppen startet med å 

diskutere de ulike forskningsinteressene til deltakerne og utvikle en intervjuguide som kunne 

ivareta disse interessene. Siden startet arbeidet med å spore opp og kontakte ungdommene 

som hadde sagt seg villige til videre deltakelse i prosjektet ved T2. Alle i forskningsgruppen 

reiste så rundt i landet for å intervjue ungdommene der de er bosatt. Til sammen var vi ni 

ulike intervjuere som alle har vært tilknyttet forskningsgruppen.  

 

2.2 Utvalget 
I alt ble 46 ungdommer i alderen 17-22 år intervjuet i denne intervjurunden (T3). 

Gjennomsnittsalderen var 19,8 år. Ungdommene kom opprinnelig fra åtte ulike land, der de 
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mest utbredte var Afghanistan (n=21), Eritrea (n=7), Somalia (n=6) og Sri Lanka (n=5). 

Bortsett fra tre deltakere som vi ikke kjenner opprinnelseslandet til, kom de resterende 

ungdommene fra ulike land i Afrika og Midøsten. Kun syv deltakere i studien vår er jenter, 

noe som kan reflektere den skjeve kjønnsfordelingen blant enslige mindreårige asylsøkere i 

Norge. Ungdommene hadde i gjennomsnitt opplevd 5.7 (SD=2,42) potensielt traumatiserende 

hendelser før de kom til Norge, der de vanligste hendelsene var å ha vært vitne til vold mot 

andre (71%), å ha opplevd dramatiske endringer i familien i det siste året (68%) og at viktige 

personer i livet har dødd (64%). 

 

2.2 Prosedyre 
For å rekruttere deltakere til denne studien (T3) ringte vi alle ungdommene som ved T2 

hadde sagt at de kunne kontaktes igjen. De ungdommene vi fikk tak i fikk kort informasjon 

om studien, før det eventuelt ble avtalt et intervjutidspunkt. Av ungdommene vi fikk kontakt 

med, var det 12 som ikke ønsket å delta, åtte vi ikke fikk avtale med og tre ungdommer som 

ikke møtte til avtalt intervju. Syv ungdommer fra T2 fikk vi aldri kontakt med. For barna som 

var under 16 år, ble også vergen deres kontaktet for å få samtykke til deltakelse. For å 

gjennomføre intervjuene, reiste vi dit deltakerne bodde og følte seg trygge. Hvert intervju tok 

ca. to timer. Deltakerne fylte ut flere spørreskjemaer og ble intervjuet muntlig. Intervjuene 

ble tatt opp på bånd, og senere transkribert. Alle ungdommene fikk et gavekort på 200 kr som 

takk for hjelpen. Under intervjuene ble det avdekket at noen av ungdommene hadde høyt 

symptomtrykk, og disse ungdommene ble da fulgt opp videre. Oppfølgingen besto 

hovedsakelig av veiledning om hvor de kunne oppsøke videre hjelp/støtte og at det ble avtalt 

telefonoppringninger for å høre om de hadde fått kontakt med hjelpeapparatet. Vi benyttet 

ikke tolk i intervjuene, men gav en muntlig introduksjon av hvert spørreskjema, der 

ungdommene ble spurt om de ville lese spørsmålene selv eller om de ville ha de lest opp. Vi 

oppfordret også ungdommene til å spørre om forklaringer underveis dersom noen av 

spørsmålene var uklare eller vanskelig å forstå. Studien er godkjent av Regionale komiteer 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 
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2.3 Måleinstrument 
2.3.1 Tilknyntingsstil:  

The Experiences in Close Relationship Scale- Relationship Structures 
For å måle tilknytningsstil har vi brukt kortversjonen av The Experiences in Close 

Relationship Scale- Relationship Structures (ECR-RS) (Fraley, Heffernan, Vicary, & 

Brumbaugh, 2011). Den består av ni utsagn om hvordan du forholder deg til mennesker som 

står deg nær, hvor du skal angi hvor uenig eller enig du er i at utsagnet stemmer for deg 

(1=svært uenig, 7=svært enig). De ulike spørsmålene i skalaen gir utgangspunkt for en 

dimensjonal forståelse av tilknytningsstil, med to ulike dimensjoner. Disse dimensjonene er 

engstelig tilknytningsstil (for eksempel «Jeg bekymrer meg ofte for at andre mennesker 

egentlig ikke bryr seg om meg» og «Jeg er redd for at andre mennesker kan komme til å 

forlate meg») og unnvikende tilknytningsstil (for eksempel «Jeg snakker om ting med andre» 

og «Det hjelper å søke støtte hos andre når man har det vanskelig»). Gjennomsnittet av skårer 

på spørsmål 1-6 gir en samlet skåre for unnvikende tilknytningstil, der spm 1-4 blir skåret 

reversert. Gjennomsnittet av skårer på spørsmål 7-9 gir en samlet skåre for engstelig 

tilknytningsstil. En lav skåre på både engstelig tilknytning og unnvikende tilknytning tenkes å 

indikere en trygg tilknytningsstil.  

Skalaen har hovedsakelig blitt brukt for å måle voksnes tilknytningsstil, men er også brukt på 

utvalg av ungdommer (Hunefeldt, Laghi, Ortu, & Belardinelli, 2013).  Psykometriske 

egenskaper ved skalaen er undersøkt i studier av blant andre Feddern Donbaek og Elklit 

(2014), Ravitz et al. (2010) og Fraley, Vicary, Brumbaugh, og Roisman (2011). Samlet viser 

studiene at skalaen generelt har gode psykometriske egenskaper. Cronbach’s alfa i vår studie 

var 0,84 for engstelig tilknytning og 0,58 for unnvikende tilknytning.  

Skalaen er oversatt til norsk ved NKVTS. 

2.3.2 Generell psykisk helse: Hopkins Symptoms Check List (HSCL-37A) 
For å måle generell psykiske vansker har vi brukt HSCL-37A (Bean, Derluyn, Eurelings-

Bontekoe, Broekaert, & Spinhoven, 2007). HSCL-37A er et spørreskjema som undersøker 

symptomer på internaliserende og eksternaliserende vansker slik de er opplevd den siste 

måneden (Bean et al., 2007). Skjemaet består av 10 spørsmål som undersøker angst (for 

eksempel «Følt meg engstelig/redd, og «Følt meg anspent eller oppjaget»), 15 spørsmål som 

måler depresjon (for eksempel «Følt meg trist», og «Har tenkt at fremtiden er håpløs»), og 12 
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spørsmål som måler eksternaliserende vansker (for eksempel «Har stjålet ting», og «Har 

kranglet ofte»). Skjemaene besvares på en likertskala fra 1-4 (1=Ikke i det hele tatt, 4=Svært 

ofte). HSCL-37A er en modifikasjon av the Hopkins Symptom Checklist-25, som har vært 

mye brukt i populasjoner av flyktninger og andre ikke-vestlige populasjoner (Bean et al., 

2007), og som har vist seg å være et godt mål på emosjonelle plager for uspesifiserte 

diagnoser i ulike populasjoner (Baird & Skariah, 2016). I HSCL-37 er de 12 spørsmålene om 

eksternaliserende vansker lagt til, og en har forsøkt å gjøre spørsmålene mer tilpasset 

multikulturelle populasjoner av ungdommer (Bean et al., 2007; Derluyn, Broekaert, & 

Schuyten, 2008). HSCL-37A har ikke en bestemt grense for klinisk cut-off  for 

symptomtrykk, men Bean, Eurelings-Bontekoe, Derluyn, & Spinhoven (2004) foreslår en 

klinisk cutoff ved 60. persentil for totalskala og subskala for angst og depresjon (Jensen et al., 

2015). 

 

HSCL-37A er oversatt til 20 språk, og validiteten og reliabiliteten har vist seg å være god 

over ulike kulturelle populasjoner, også i heterogene populasjoner av flyktningeungdommer 

(Bean et al, 2007). Vår cronbach’s alfa på 0,97 bekrefter også dette. 

 

2.3.3 Symptomer på PTSD: Child PTSD Symptom Scale (CPSS) 
For å måle posttraumatiske symptom  har vi brukt CPSS (Foa, Johnson, Feeny, & Treadwell, 

2001). CPSS er en barneversjon av the Posttraumatic Diagnostic Scale (Foa et al., 2001) og 

består av 17 spørsmål. Skalaen ble utviklet for å undersøke alvorlighetsgraden av PTSD-

symptomer slik de beskrives i DSM-IV, hos barn mellom åtte og 18 år som har vært utsatt for 

et traume. Når en fyller ut skjemaet skal en svare på hvor ofte i løpet av de siste to ukene, en 

har opplevd det aktuelle symptomet det spørres om. Eksempler på spørsmål er «Hatt vonde 

drømmer eller mareritt» og «Prøvd å unngå aktiviteter, mennesker eller steder som minner 

deg om de(n) traumatiske hendelsen(e)» . Spørsmålene besvares på en likertskala fra 0-3 

(0=ikke i det hele tatt, 3=5 eller flere ganger i uken/nesten hele tiden), og gir grunnlag for 

skårer på tre symptomgrupper: gjennopplevelse, unngåelse og hyperaktivering. I tillegg 

inneholder skalaen seks spørsmål som undersøker hvorvidt symptomene påvirker 

ungdommenes funksjon på ulike områder i dagliglivet, for eksempel skolearbeid eller forhold 

til venner. På disse spørsmålene skal respondentene svare enten «ja» eller «nei». I vår studie 

har vi ikke analysert deltakernes svar på denne funksjonsskalaen. For CPSS settes ofte 11 

som en nedre grense for klinisk cut-off (Foa et al., 2001).  
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CPSS har demonstrert konvergent validitet, intern konsistens og test-retest-reliabilitet (Foa et 

al., 2001). I en nyere undersøkelse av skalaens egenskaper konkluderte Nixon et al. (2013) 

også med at de psykometriske egenskapene til skalaen generelt var gode, eller svært gode. Vi 

fikk en Cronbach’s alfa på 0,94, noe som stemmer overens med de tidligere valideringene av 

testens reliabilitet og validitet. I denne studien benyttet vi en oversettelse av skalaen som ble 

utarbeidet av NKVTS 2008, og som er godkjent av førsteforfatter av skalaen. 

 

2.3.4 Opplevd sosial støtte:  

Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire (FSSQ): 
 I vår studie målte vi opplevd sosial støtte med FSSQ (Broadhead, Gehlbach, De Gruy, & 

Kaplan, 1988). FSSQ er en skala som ble utviklet for å måle funksjonelle aspekter ved sosial 

støtte hos pasienter i møte med førstelinje helsetjenester. Denne skalaen består av åtte utsagn 

om sosial støtte, for eksempel «Jeg blir bedt med ut for å gjøre ting med andre mennesker» 

og «Jeg har mennesker rundt meg som bryr seg om hva som skjer med meg». Respondentene 

skal indikere hvor mye sosial støtte de får i forhold til hvor mye sosial støtte de kunne ha 

tenkt seg. Responsene er rangert fra 1-5 på en skala der 1=mye mindre enn jeg ønsker og 

5=Så mye jeg ønsker. Fokus i skalaen er på opplevd grad av sosial støtte fremfor hvilken 

støtte du konkret mottar. Skalaen gir en samlet skår på opplevd sosial støtte der en høyere 

skår indikerer større grad av opplevd støtte (Broadhead et al., 1988). 

 

Skalaen har vist seg å ha god validitet og reliabilitet i flere ulike utvalg (Broadhead et al., 

1988) også krysskulturelt og på flere språk (Epino et al., 2012). Cronbach’s alfa i vår studie 

var 0,86, noe som regnes som en god reliabilitetskoeffisent for et spørreskjema med så få 

spørsmål (Field, 2013). Skalaen er oversatt til norsk ved NKVTS (2009). I den forbindelse 

ble spørsmål om pengeproblem er utelatt, da skalaen opprinnelig skulle brukes i en studie 

med yngre barn og spørsmålet dermed opplevdes som mindre relevant. 

 

2.3.5 Traumeeksponering: Stressful Life Events (SLE): 
For å måle antall traumer ungdommene har blitt utsatt for før de kom til Norge, ble SLE 

brukt. SLE er ett spørreskjema (Bean, Derluyn, Eurelings‐Bontekoe, Broekaert, & 

Spinhoven, 2006) som inneholder 12 spørsmål om ulike stressende livshendelser mindreårige 

flyktninger kan ha opplevd, og der respondentene svarer ja eller nei alt etter om de har 
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opplevd hendelsen eller ikke. SLE inneholder hovedsakelig stressende livshendelser knyttet 

til seperasjon fra familie, fysisk eller seksuell mishandling og krigshandlinger. Eksempler på 

hendelser i skalaen er «Har du opplevd en alvorlig ulykke (for eksempel en bilulykke)?», og 

«Har du opplevd at noen du er glad i har blitt hardt skadet, alvorlig syk eller dødd plutselig?». 

I vår studie har vi brukt svar fra SLE som ungdommene fylte ut ved T1. 

 

2.4 Beskrivelse av analyser 
2.4.1 Gjennomgang av data 
 
Assistenter ved NKVTS la inn deltakernes svar i SPSS. Det første vi gjorde i arbeidet med 

datamaterialet vårt var å gå gjennom det slik det var lagt inn i SPSS. Steder der informasjon 

manglet, eller så rar ut, ble lokalisert og vi forsøkte å finne kilden til dette. Dette kunne for 

eksempel være feiltasting gjort under plotting av data i programmet, eller at deltakerne i 

studien av en eller annen grunn ikke hadde krysset av på ett eller flere spørsmål i et 

spørreskjema. Der feil ble funnet, ble disse rettet opp. Der det manglet svar på 

enkeltspørsmål, ble gjennomsnittskåren satt inn, dersom mer enn 50% av det totale 

spørreskjemaet var besvart av deltakeren. Dersom under halve skjemaet var besvart, ble ikke 

noen av respondentens svar benyttet i videre analyser. 

 

2.4.2 Preliminære analyser  
Målenivå og linearitet 

Forskere er uenige om på hvilket nivå våre data befinner seg og hvilke analysemetoder som 

er passende å bruke. Field (2013) argumenterer for at psykologiske selv-rapport-data på 

likertskalaer i bunn og grunn er ordinale, og dermed befinner seg på et kategorisk målenivå. 

Dette fordi det som rapporteres er subjektive data og vi ikke kan vite noe om den faktiske 

avstanden mellom de ulike punktene på skalaen vår. Betyr det å svare 3– «litt enig» på 

utsagnet «Jeg snakker om ting med andre» det samme for alle deltakerne våre? Er avstanden i 

enighet mellom svaret 1- «helt enig» og 2- «noe enig» akkurat like stor som avstanden 

mellom 2- «noe enig» og 3- «litt enig»? Andre mener at dersom flere ledd i et spørreskjema 

med likertskala blir satt sammen til en samlet skår, får den samlede skåren egenskaper lik de 

man får ved bruk av intervallskala (Carifio & Perla, 2008; Norman, 2010) og at man dermed 

kan bruke parametriske tester. Parametriske tester vil tillate bruk av mer sofistikerte og 

nyanserte analysemetoder enn dem man kan benytte for ordinale data, uten økt risiko for 
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upålitelige resultat (Carifio & Perla, 2008; Norman, 2010). I våre videre dataanalyser vil vi 

benytte parametriske analyser dersom øvrige forutsetninger for dette er til stede.  

 

Normalfordeling og ”uteliggere” 

Vi har et lite utvalg, og fenomenene vi ønsker å måle (psykisk uhelse, utrygg tilknytning, lav 

sosial støtte) er lavfrekvente i de fleste populasjoner. Med bakgrunn i dette forventet vi ikke 

at våre variabler ville være normalfordelte. For å undersøke dette brukte vi grafiske 

fremstillinger og Shapiro-Wilks test. Det denne testen gjør er å sammenligne skårene i vårt 

utvalg met et normalfordelt utvalg av skårer som har det samme gjennomsnittet og den 

samme standardfeilen som det vårt utvalg har (Field, 2013). Dersom denne testen ikke er 

signifikant (p>.05), så forteller det oss at utvalgsdistribusjonen vår ikke er signifikant 

annerledes enn en normaldistribusjon, og en kan anta at vi har med normalfordelte data å 

gjøre. Field (2013) peker på en del begrensninger ved å benytte Shapiro-Wilk test. I små 

utvalg, der en bør bekymre seg for ikke-normalfordelte data i større grad enn i store utvalg, så 

kan en slik signifikanstest rett og slett ha for lav sensitivitet til å avdekke ikke-normalitet, 

nettopp på grunn av at utvalget er lite. Er utvalget stort, som gjør at en kan ha mindre 

bekymringer hva gjelder normalitet, så er testen mer sensitiv og sannsynligheten for at testen 

er signifikant økes. Vi vil derfor benytte både Shapiro-Wilks og grafiske fremstillinger for å 

vurdere hvorvidt variablene våre er normalfordelte. 

 

For å finne eventuelle «uteliggere» i variablene våre benyttet vi grafiske fremstillinger.  

 

2.4.3 Statistiske analyser 
Måleinstrumentenes reliabilitet 

Det første vi gjorde var å undersøke hvordan de ulike skalaene vi benytter fungerte. For å 

gjøre dette gjorde vi reliabilitetstester med Chronbach’s alfa som utfallsmål. Kline (2013) 

argumenterer for at når man har å gjøre med psykologiske fenomener, så er det realistisk å få 

alfa lavere enn ,70 på grunn av diversiteten i konstruktene som måles. Nunnally (1978), har 

også argumentert for, slik det står i Field (2013) at en alfa så lav som ,50 kan være 

akseptabelt i tidlige stadier av forskning, og når man har færre enn 10 ledd. For skalaer med 

lavere reliabilitetskoeffisient enn ,70 gjorde vi videre undersøkelser. 

Da tilknytningsskalaen ikke tidligere har blitt benyttet på enslige flyktninger, ønsket vi også 

særlig å se på hvordan denne skalaen fungerte som helhet i vårt utvalg. For å undersøke 
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tilknytningsskalaens strukturelle reliabilitet brukte vi  ”Principal Component Analysis” 

(PCA), da utvalget vårt er såpass lite, og vanlige eksplorerende faktoranalyser ofte krever 

større utvalg. PCA, som eksplorerende faktoranalyse brukes ofte for å finne om en skala 

måler det samme underliggende konstruktet, eller for å redusere antall ledd i en skala. For å 

gjøre dette finner man grupper av variabler innenfor skalaen som korrelerer høyt, men som 

ikke korrelerer høyt med variabler utenfor denne gruppen . I PCA predikerer man mulige 

komponenter ut fra de målte variablene, og hvordan hver enkelt variabel eventuelt bidrar til 

denne komponenten (Field, 2013). For å oppnå mer klare ladninger til hver komponent brukte 

vi oblikk rotering (”direct oblimin”), da vi antar at de ulike tilknytningsdimensjonene ikke er 

ukorrelerte. For å avgjøre hvor mange komponenter som burde beholdes brukte vi Kaisers 

kriterium, der alle faktorer med en større eigenvalue enn en blir beholdt. Eigenvalue 

representerer mengden varians som blir forklart av komponenten, og en eigenvalue over en 

regnes som en signifikant andel forklart variasjon (Field, 2013).   

 

Deskriptive data 

For alle gjennomsnittsverdier ble bootstrapping med 5000 utvalgstrekk brukt. Selv om 

tilknytningsskalaen vi benytter gir en dimensjonal forståelse av engstelig og unnvikende 

tilknytning, ønsket vi å kunne si noe om hvordan ungdommene skåret utover bare 

gjennomsnittsskåren. For å gjøre dette, men samtidig beholde den dimensjonale forståelsen, 

delte vi totalskåren til skalaene i tre, slik at skårer for engstelig tilknytningsstil regnes som 

lave om de er under 7, middels om de er mellom 8 og 14 og høye om de er over 15. Skårer 

for unnvikende tilknytningsstil vil tilsvarende regnes som lave om de er under 14, middels 

om de er mellom 15 og 28 og høye om der over 29. 

 

Sammenligning av utvalg 

For å undersøke om ungdommene som er unike for T3 skiller seg signifikant fra hele gruppen 

ungdommer ved T1 når det kommer til mål på psykisk helse og antall opplevde traumer., 

brukte vi ”Independent samples t-test”, for å sammenligne skårer for psykisk helse og 

opplevde traumer. 

 
Sammenheng mellom variabler 

For å se på relasjonene mellom de ulike variablene våre brukte vi korrelasjonsanalyser. 

Pearsons korrelasjonskoeffisient brukes ofte når man har parametrisk variabler, mens 

Spearman’s roh og Kendall’s tau kan benyttes for ikke-parametriske variabler (Field, 2013).  
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Pearsons korrelasjonskoeffisient regnes som det mest robuste målet for korrelasjon (Field, 

2013). Vi har sett at vi ikke har å gjøre med normalfordelte data i denne studien, men ved å 

bruke en metode som kalles bootstrapping, er det likevel mulig å bruke Pearsons 

korrelasjonskoeffisient. Bootstrapping er en metode som minimerer sjansen for upålitelige 

resultater dersom forutsetningen om normalfordeling ikke er tilstede. Prinsippet er at man 

trekker ut mange utvalg, 5000 i vårt tilfelle, fra vårt opprinnelige utvalg. Gjennomsnittet blir 

så kalkulert for hvert av disse 5000 utvalgene, og standardfeilen estimeres som 

standardavviket for hele denne utvalgsdistribusjonen (Field, 2013). Når man benytter denne 

metoden er det viktig at man ser på bootsrap-konfidensintevalet (95%) og ikke stoler blindt 

på signifikansivået til Pearsons korrelasjonskoeffisient. Man kan regne korrelasjonen som 

signifikant om dette intervallet ikke krysser 0. Dette er fordi at dersom konfidensintervallet 

inneholder 0, så er det mer enn 5% sannsynlig at korrelasjonen vi finner kan skyldes 

tilfeldigheter og ikke reflekterer en faktisk korrelasjon. Vi har med bakgrunn i dette valgt å 

benytte Pearson’s correlations coefficient med bootstrappingintervall for å se på 

korrelasjonen mellom variablene våre. 

 

Vi ønsket ikke bare å se om det var sammenhenger mellom variablene våre, vi ønsket også å 

se om vi ved hjelp av tilknytningsstil, sosial støtte eller antall opplevde traumer, til sammen 

eller hver for seg, kunne predikere utfall i psykisk helse. For å gjøre dette brukte vi 

regresjonsanalyser. Da vi ikke har normalfordelte data brukte vi også her bootstrapping for å 

kompensere for dette (Field, 2013). I regresjonsanalyser benytter man et ustandardisert mål 

(b0) på forholdet mellom to variabler for å undersøke hvor godt en eller flere variabler kan 

predikere utfallet man ønsker å si noe om (Field, 2013). Vi har valgt å kjøre enkle 

regresjonsanalyser for hver av variablene våre for å se hvor mye av variansen i psykisk helse 

(generell og PTSD) variablene kan forklare hver for seg, og multiple regresjonsanalyser for 

hver av tilknytningsstilen, sammen med sosial støtte og antall traumer for å se hvor mye disse 

variablene til sammen kan forklare.   

 
Medieringsanalyser 

For å undersøke vår teoretiske hypotese om at sosial støtte er en av mekanismene som 

tilknytningsstil virker på psykisk helse gjennom, brukte vi medieringsanalyser. Vi satt opp 

følgende modell: 
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 I denne modellen har vi tre variabler, en prediktorvariabel (tilknytningsstil), en 

moderatorvariabel (sosial støtte) og en utfallsvariabel (psykisk helse). Tanken er at vi ved 

denne modellen kan undersøke hvordan effekten av X på Y, kan deles opp i direkte og 

indirekte effekter (Hayes, 2013). Man tenker seg at mediatoren er en tredjevariabel som 

representerer mekanismen som prediktoren påvirker utfallsvariabelen gjennom  (Baron & 

Kenny, 1986). Dette vil si at en medieringsanalyse innebærer at vi allerede antar at det er et 

kausalt forhold mellom X og Y, og at M er plassert mellom X og Y i denne kausaliteten. 

Historisk ble the simple mediation model testet gjennom en serie av regresjonsanalyser 

(Field, 2013; Baron & Kenny, 1986). Field (2013) peker på at selv om denne tilnærmingen 

for å teste mediering fremdeles er mye brukt, så har den noen begrensninger. Den viktigste er 

at det må være en signifikant svekkelse av den direkte effekten av X på Y. Perfekt mediering 

er når forholdet mellom prediktor og utfall reduseres til 0 når mediatoren er introdusert. 

Vanligvis skjer ikke dette, og man ser heller en reduksjon i forholdet mellom prediktor og 

utfall, snarere enn at dette forholdet reduseres til null. Selv om Baron og Kenny sa at man 

burde se på størrelsene på regresjonsparametrene, har forskere en tendens til å se etter 

signifikans. Dette resulterer gjerne i «alt eller ingenting»-tenkning (Field, 2013).  Et 

alternativ til denne fremgangsmåten er å estimere den indirekte effekten. Den indirekte 

effekten er en kombinasjon av effekten som går fra X til M (a), og den som går fra M til Y 

(b). Selv om man kan undersøke signifikansen av denne effekten (Sobel test), så anbefaler 

Field heller å estimere konfidensintervaller for denne effekten ved hjelp av bootstrap-

metoder. Ved å gjøre det på denne måten, blir det mulig å rapportere graden av mediering vi 

finner dataene våre (Field, 2013).  

 

2.4.4 Statistisk program 
Alle analysene som presenteres i denne oppgaven er utført ved bruk av statistikkprogrammet 

IBM SPSS versjon 24. For å analysere eventuelle medieringseffekter benyttet vi PROCESS 

av Andrew F. Hayes, som er et tilleggsprogram en kan laste ned til bruk i SPSS (2013).  

Sosial Støtte
(mediator m)

Tilknytning
(prediktor x)

Psykisk Helse
(utfall y)
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3 Resultat 
3.1 Preliminære analyser 
Vi fikk totalt 43 gyldige respondenter på ECR-RS, 45 på HSCL-37A, 45 på CPSS og 43 på 

Duke-UNC Functional Social Support Questionaire. 

 

3.1.1 Normalitet og uteliggere 
Ved grafiske framstillinger av dataene fant vi at skalaene vi har brukt ikke er normalfordelte, 

med unntak av antall traumer fra T1. Resultat fra Shapiro-Wilk test bekreftet også dette. 

Resultater er gjengitt i tabellen under, sammen med standardfeilen og gjennomsnittet i 

utvalget vårt. 

 

Tabell 1: Egenskaper ved skalaer (N og normalfordeling) 

 n Shapiro-

Wilk 

Skewness z 

skewness 

Kurtosis z 

kurtosis 

Unnvikende 

tilknytning 

43 ,01 0,80 (0,36) 2,21 0,55 (0,71) 0,77 

Engstelig 

tilknytning 

43 ,04 0,08 (0,36) 0,23 1,06 (0,71) 2,54 

Generell 

psykisk helse 

45 ,00 1,56 (0,36) 2,62 1,85 (0,71) 2,62 

PTSD 45 ,00 0,99 (0,36) 2,75 0,10 (0,71) 0,13 

Sosial støtte 43 ,00 -0,70 (0,36) -1,95 -0,32 (0,71) -0,45 

Antall 

traumer 

44 ,08 -0,45 (0,36)  0,23 (0,7)  

 

 

Selv om vi har datasett som er relativt skjeve, fant vi ikke at vi har noen klare uteliggere 

(outliers), og vi har derfor valgt å inkludere vårt fulle datasett i de videre analysene. Når vi 

studerte dataene våre grafisk fant vi heller ingen indikasjon på at forholdet mellom variablene 

ikke var lineært. 
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3.1.2 Egenskaper ved tilknytningsskalaene 

Cronbach’s alfa for unnvikende tilknytning var lavere enn anbefalt grense på α=0,8 (Field, 

2013). Ved å se på korrelasjonen mellom de ulike spørsmålene, fant vi at særlig spørsmål 5 

og 6 så ut til å være lavere korrelert med de andre spørsmålene enn resten (se Tabell 2). 

Spørsmål 5 og 6 skiller seg fra de andre spørsmålene spørsmålene for unnvikende tilknytning 

ved at de har en nektende ordlyd («Jeg føler meg ikke komfortabel med å åpne meg opp for 

andre», og «Jeg foretrekker å ikke vise andre hvordan jeg føler meg innerst inne»), og i 

motsetning til de andre spørsmålene vil en skåre på ”Helt enig” (1)  indikere en utrygg 

tilknytning, og ikke en trygg tilknytning slik som for de andre spørsmålene. Ved å bruke 

Principal Components Analysis, fant vi at tre faktorer, ikke 2, fikk en høyere Eigenvalue enn 

1, og der spørsmål 5 og 6 ladet til en egen faktor. Dette ble også bekreftet av den grafiske 

fremstillingen av eigenvalues. Eigenvalues var 3,17 for en faktor, 1,73 for to faktorer og 1,33 

for tre faktorer. Tre faktorer ville forklart 69,22% av variansen, mens to faktorer forklarer 

54,49%. Med tre komponenter og oblikk rotasjon, ladet spørsmål 1-4 høyt til en komponent, 

spørsmål 5 og 6 høyt til en annen og spørsmål 7-9 høyt til en tredje komponent (se Tabell 4). 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure (KMO) var 0,63, og alle de individuelle KMO-verdiene var 

over den absolutte nedre grensen på 0,5. Bartlett’s test var signifikant (p<,001).  

Annen forskning med ECR-RS har også funnet lignende effekter for disse to spørsmålene, 

særlig i studier der de har benyttet versjonen av ECR-RS som undersøker relasjon til 

bestevenner (Feddern Donbaek & Elklit, 2014). Med bakgrunn i dette, og fordi verken 

gjennomsnittsskåre eller Cronbach’s alfa ville blitt betydelig høyere ved å utelate disse to 

spørsmålene, har vi valgt å beholde alle de opprinnelige spørsmålene i skalaen. Det finnes 

også argumenter for at den reliabilitetskoeffisienten vi finner i denne skalaen er akseptabel 

(Field, 2013) 
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Tabell 2: Korrelasjonsmatrise for spørsmål i unnvikende tilknytning 

 ECR-
RS_1 

ECR-
RS_2 

ECR-
RS_3 

ECR-
RS_4 

ECR-
RS_5 

ECR-
RS_6 

ECR-RS_1 1,00      

ECR-RS_2 ,53 1,00     

ECR-RS_3 ,46 ,53 1,00    

ECR-RS_4 ,35 ,56 ,30 1,00   

ECR-RS_5 -,15 ,14 -,06 ,04 1,00  

ECR-RS_6 -,21 ,04 ,17 ,02 ,34 1,00 
Gjennomsnittlig inter-item correlation: ,20 

Tabell 3: Korrelasjonsmatrise for spørsmål i engstelig tilknytning 

 ECR-RS_7 ECR-RS_8 ECR-RS_9 

ECR-RS_7 1,00   

ECR-RS_8 ,59 1,00  

ECR-RS_9 ,66 ,67 1,00 
Gjennomsnittlig inter-item correlation: ,64 

Tabell 4: PCA med oblikk rotasjon 

 Komponent 1 Komponent 2 Komponent 3 

ECR-RS-1 ,69 ,39 -,42 

ECR-RS-2 ,90 ,15 ,08 

ECR-RS-3 ,72 ,34 ,02 

ECR-RS-4 ,74 ,18 ,04 

ECR-RS-5 ,06 ,09 ,79 

ECR-RS-6 ,04 ,17 ,79 

ECR-RS-7 ,39 ,82 ,13 

ECR-RS-8 ,13 ,90 ,03 

ECR-RS-9 ,28 ,89 ,17 

 Den sterkeste sammenhengen mellom spørsmål og komponent uthevet 
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3.1.3 Frafallsanalyser 
Ungdommene som fortsatt er med i vårt intervju ved T3, skiller seg ikke signifikant fra 

ungdommene som ikke er med ved T3 for generell psykisk helse, PTSD-symptomtrykk eller 

antall opplevde traumer ved T1. Se Tabell 5. 

 
Tabell 5: Psykisk helse og opplevde traumer ved T1 for ungdommene som deltar i T3 sammenlignet med de som ikke 
deltar i T3 

  Ungdommer 

som deltar i 

T3 

Ungdommer 

som ikke 

deltar i T3 

t (df) 
p 

(BCa 95%) 

HSCL_37 

Gjennomsnitt 59,34 60,36 ,35 (88) ,728 

Standardavvik 12,83 14,60  (-4,56-6,58) 

n 41 49   

CPSS 

Gjennomsnitt 14,17 14,43 ,12 (79) ,902 

Standardavvik 8,04 10,37  (-3,55-4,11) 

n 41 40   

SLE 

Gjennomsnitt 5,77 5,29 -,94 (92) ,35 

Standardavvik 2,41 2,47  (-1,45-0,47) 

n 43 51   

 

 

3.1.4 Hvordan skårer ungdommene på psykisk helse og sosial støtte? 
Gjennomsnittlig totalskår på generell psykisk helse er 53,9, der 69 vil regnes som klinisk cut-

off etter det 60. persentilkriteriet. Høyere skår indikerer et høyere symptomtrykk. 

Gjennomsnittlig totalscore for posttraumatiske stress symptom er 10,8, rett under grense for 

klinisk cut-off. 

 

For sosial støtte skårer våre ungdommer gjennomsnittlig 28,6, der en skåre på 35 er den 

høyeste mulig summen for opplevd grad av sosial støtte.  Dette betyr at de gjennomsnittlig 

opplever å ha ”nesten så mye sosial støtte som de ønsker”.  Mer spesifikt opplever 10 av 

ungdommene å ha så mye støtte som de ønsker, 15 opplever å ha ”nesten så mye støtte som 

de ønsker”, 13 har ”noe støtte, men ville gjerne ønsket mer”, mens 5 ungdommer opplever å 

gjennomsnittlig ha ”mindre støtte enn de ønsker”. Se Tabell 6 for utfyllende informasjon. 
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Tabell 6: Gjennomsnitt/STD/Max/variasjonsbredde psykisk helse og sosial støtte  

 Gjennomsnitt Standardavvik Variasjonsbredde Mulig Min/Max 

Generell 

psykisk helse 

53,89 17,80 37-107 37-148 

PTSS 10,82 9,97 0-46 0-51 

Sosial støtte 28,56 5,81 14-35 7-35 

 

3.2 Hvordan er ungdommenes tilknytningsstil i dag? 
Ungdommene vi har intervjuet skårer i snitt 20,3 (SD=6,3) på unnvikende tilknytning og 10,8 

(SD=5,3) på engstelig tilknytning, der høyere skår indikerer en mer unnvikende/engstelig 

tilknytning. Se Tabell 7. Den høyeste mulige skåren på unnvikende tilknytning er 42 og for 

engstelig tilknytning er den 21. Måleinstrumentet vi har brukt i denne studien gir 

utgangspunkt for en dimensjonal forståelse av tilknytningsstil, der tilknyntingsstil tenkes å 

kunne måles ved hjelp av skårer på en engstelig tilknytningsdimensjon og en mer unnvikende 

tilknytningsdimensjon. For å likevel få en pekepinn på hvor trygg eller utrygg tilknytningsstil 

ungdommene rapporterer om som gruppe, har vi delt deltakerne inn i tre kategorier etter 

deres gjennomsnittsskårer på tilknytningsskalaen. De som skårer lavt på de ulike 

tilknytningsstilene har da i gjennomsnitt svart fra 1-3 på en skala fra 1-7 når de blir spurt om 

hvor enige de er i spørsmål som indikerer en utrygg tilknytningsstil (1=helt uenig, 7=helt 

enig). De deltakerne som vi kategoriserer som middels på de ulike tilknytningsstilene, har i 

gjennomsnitt svart fra 3-5, og de som kategoriseres som høy på unnvikende eller engstelig 

tilknytningsstil har i gjennomsnitt svart fra 5-7 på skalaen.  Ved å bruke en slik inndeling fant 

vi at 14 av ungdommene skåret lavt på engstelig tilknytning, 15 skåret middels og 15 skåret 

høyt. For unnvikende tilknytning skåret syv ungdommer lavt, 30 skåret middels og seks 

skåret høyt. 

 

Tabell 7: Gjennomsnitt/STD/Min/Max/range: m/bootstrapping for totalskåre på tilknytningsskalaer 

 Gjennomsnitt Standardavvik Variasjonsbredde Mulig Min/Max 

Unnvikende tilknytning 20,33 6,27 10-36 6-42 

Engstelig tilknytning 10,79 5,33 3-21 3-21 
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3.3 Sammenheng mellom tilknytningsstil og psykisk helse 
Unnvikende tilknytningsstil korrelerte moderat med generell psykisk helse, der økende grad 

av unnvikende tilknytning hang sammen med en økende grad av symptomtrykk (r= ,36) 

Unnvikende tilknytning og symptomtrykk for PTSD var ikke signifikant korrelert. For lave 

skårer på unnvikende tilknytning (det vil si skåre under 14), skåret ungdommene i 

gjennomsnitt 44,19 (SD=8,70) på generell psykisk helse og 8,57 (SD=9,03) for PTSD-

symptom. For middels skårer på unnvikende tilknytningsstil skåret ungdommene 

gjennomsnittlig 54,64 (SD=18,6) på generell psykisk helse og 10,42 (SD=9,71) for 

symptomtrykk på PTSD. For høye verdier av unnvikende tilknytning (det vil si skårer over 

29) skåret ungdommene i gjennomsnitt 69,00 (SD=22,6) på generell psykisk helse og 21,33 

(SD=16,7) på symptom for PTSD. Ungdommene med høy unnvikende tilknytningsstil skårer 

med andre ord gjennomsnittlig på grensen for et klinisk signifikant symptomtrykk når det 

kommer til generell psykisk helse, og over klinisk signifikant grense for PTSD-symptom. 

 

Engstelig tilknytning korrelerte moderat med generell psykisk helse (r= ,40). En høyere skåre 

på engstelig tilknytning hang sammen med et høyere symptomtrykk. Engstelig tilknytning 

var også sterkt korrelert med symptomtrykk for PTSD (r= ,54), der høyere skårer på engstelig 

tilknytning hang sammen med høyere symptomtrykk. For lave verdier av engstelig 

tilknytningsstil skåret ungdommene i gjennomsnitt 45,78 (SD=9,81) på generell psykisk helse 

og 5,96 (SD=5,73) på PTSD symptom. For middels verdier av engstelig tilknytningsstil 

skåret ungdommene i gjennomsnitt 56,59 (SD=22,18) på generell psykisk helse og 8,73 

(SD=8,90) på PTSD symptom. For høye verdier av engstelig tilknytningsstil skåret 

ungdommene i gjennomsnitt 61,83 (SD=19,50) på generell psykisk helse og 19,78 

(SD=12,70) på PTSD symptom. Se Tabell 8 for korrelasjonskoeffisienter og nøyaktige 

bootstrapintervall.  

 

 
3.4 Hvordan henger tilknytningsstil, sosial støtte og 

opplevde traumer sammen med hverandre, og hvordan 

påvirker de psykisk helse sammen og hver for seg?  
Ved å gjøre bivariate korrelasjonsanalyser fant vi hjelp av 95% bootstrapping 

konfidensintervall at det er signifikante korrelasjoner mellom tilknytningsstil, opplevd sosial 
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støtte og psykisk helse. Antall opplevde traumer ved T1 var ikke signifikant korrelert med 

noen av variablene våre ved T3. Se Tabell 8. 

 

Engstelig tilknytning var sterk korrelert med opplevd sosial støtte, der en høyere skåre på 

engstelig tilknytning hang sammen med en lavere skåre på sosial støtte. Unnvikende 

tilknytning korrelerte moderat med sosial støtte, men denne effekten er på grensen til å ikke 

være signifikant. Ungdommene som skåret lavt på engstelig tilknytning, skåret i gjennomsnitt 

32,29 på sosial støtte (SD=4,08). Ungdommer som skåret middels  på engstelig tilknytning 

skåret i gjennomsnitt 28,27 på sosial støtte (SD=4,61) mens ungdommene som skåret høyt på 

engstelig tilknytning i gjennomsnitt skåret 25,14 på opplevd sosial støtte (SD=6,47). For 

unnvikende tilknytning var de tilsvarende skårene på opplevd sosial støtte 32,00 (SD=3,74), 

28,35 (SD=5,77) for middels skårer og 25 (SD=6,82) for høye skårer.  Sosial støtte korrelerte 

negativt med totalskåre for både generell psykisk helse og PTSD-symptomtrykk, slik at større 

grad av opplevd støtte hang sammen med lavere opplevd symptomtrykk.  

 
Tabell 8: Korrelasjonsmatrise tilknytningsstil, psykisk helse, sosial støtte og antall traumer 

 Engstelig Generell 
psykisk helse PTSD Sosial 

Støtte 
Antall traumer (T1) 

Unnvikende 

 Pearson ,34* ,36* ,24 -,32* -,12 

 
Std. Error ,12 ,14 ,16 ,15 ,182 
BCa Lower 
BCa Upper 

     ,10  ,08 -,09 -,59 -,45 
     ,56  ,59 ,51 ,00 ,27 

Engstelig 

Pearson  ,40** ,54** -,54** -,17 

 
Std. Error  ,11 ,10 ,11 ,13 
BCa Lower 
BCa Upper 

  ,18 ,35 -,72 -,41 
  ,64 ,69 -,32 ,10 

Generell 
psykisk helse 

Pearson   ,77** -,37* ,13 

 
Std. Error   ,06 1,21 ,13 
BCa Lower 
BCa Upper 

   ,62 -,59 -,16 
   ,88 -,15 ,38 

PTSD 

Pearson    -,32* ,13 

 
Std. Error    ,15 ,14 
BCa Lower 
BCa Upper 

    -,58 -,17 
    -,02 ,42 

Sosial Støtte 

Pearson        -,14 

 
 Std. Error      ,15 
BCa Lower 

 BCa Upper      -,43 
,16 

Korrelasjoner signifikant etter bootstrap-intervall er uthevet, * = p < ,050, **= p < ,010, *** = p < ,001 
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Vi gjorde enkle regresjonsanalyser med bootstrapping for å se om de ulike tilknytningsstilene 

og sosial støtte hver for seg kunne predikere utfall for generell psykisk helse og PTSD-

symptomtrykk. Resultatet vises i Tabell 9. Av tabellen ser vi at 17,9% av variansen i skårer 

for unnvikende tilknytning deles av varians i skårer for generell psykisk helse (BCA CI: 0,43, 

1,97), og 6% av variansen deles med varians i posttraumatiske symptomer, men denne 

sammenhengen er ikke signifikant. For engstelig tilknytning deles 19% av variansen i skårer 

med variansen i generell psykisk helse(BCa CI: 0,78, 2,28), og 31.2% av variansen (BCa CI: 

0,65, 1,66) deles med variansen i symptomtrykk på PTSD. For opplevd sosial støtte deles 

14,8% av variansen i skårer med generell psykisk helse (BCa CI:-2,03, -0,41) og 11,6% av 

variansen deles med skårer for PTSD-symptomtrykk (BCa CI: -1,09, -0,03). Av våre 

variabler er med andre ord engstelig tilknytning den beste prediktoren for psykisk helse, selv 

om det likevel er henholdsvis ca. 80% og 70% av variansen i generell psykisk helse og 

PTSD-symptomtrykk som ikke kan forklares av dette. 

 
Tabell 9: Lineær Regresjonsanalyse m/bootstrapping (5000), forklart varians og regresjonsligning 

 

Uavhengig 

variabel 

 

Avhengig 

variabel 

 

R2 

 

 

Konstant 

 

 

b 

 

 

SE b 

BCa 95% Confidence 

Interval 

 

Lower Upper 

Unnvikende 

tilknytning 

Psykisk helse ,18 29,48 1,24 0,39 0,43 1,97 

PTSD ,12 -0,45 0,59 0,30 -0,20 1,10 

Engstelig 

tilknytning 

Psykisk helse ,19 38,14 1,53 0,41 0,78 2,28 

PTSD ,31 -1,13 1,16 0,26 0,65 1,66 

Sosial støtte Psykisk helse ,15 87,26 -1,18 0,39 -2,03 -0,41 

PTSD ,12 27,34 -0,58 0,27 -1,09 -0,03 

Antall 

traumer 

Psykisk helse ,03 46,80 1,27 1,2 -0,63 4,33 

PTSD ,03 6,64 0,75 0,61 -0,36 2,19 

signifikante prediktorer uthevet 

 

Unnvikende tilknytning, sosial støtte og antall traumer kan til sammen forklare 8,4% av 

variansen i posttraumatiske stress-symptomer (p= ,363), og  19,1 % av variansen i psykisk 

helse (p=,052). Ingen av modellene er signifikante (p>,05). Engstelig tilknytning, sosial støtte 

og antall traumer kan sammen forklare 34,2% av variansen i posttraumatiske stress-
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symptomer (p=,002), og 20,9% av variansen i psykisk helse (p=,036). Begge modellene er 

signifikante (p<,05). Se tabell 10-13 for regresjonskoeffisienter. 
 

Tabell 10: Multippel regresjonsmodell med generell psykisk helse som utfallsmål 

 b Std. Feil b Beta Sig (2-

halet) 

BCa CI 

Lower 

BCaCI 

Upper 

Konstant 46,81 25,00  ,068 -8,80 91,53 

Engstelig 1,19 0,59 ,36 ,059 0,21 2,29 

Sosial støtte -0,43 0,59 -,14 ,468 -1,50 0,68 

Antall 

traumer 

1,14 1,12 ,16 ,297 -0,89 4,19 

Durbin Watson=1,93 

 

Tabell 11: Multippel regresjonsmodell med generell psykisk helse som utfallsmål 

 b Std. Feil b Beta Sig (2-

halet) 

BCa CI 

Lower 

BCaCI 

Upper 

Konstant 51,98 22,69  ,025 5,76 90,53 

Unnvikende 0,85 0,48 ,28 ,081 -0,08 1,80 

Sosial støtte -0,76 0,46 -,24 ,093 -1,74 0,23 

Antall 

traumer 

1,10 1,42 ,14 ,433 -1,40 4,81 

Durbin Watson=2,03 

 
Tabell 12: Multippel regresjonsmodell med posttraumatisk stress-symptom som utfallsmål 

 b Std. Feil b Beta Sig (2-

halet) 

BCa CI 

Lower 

BCaCI 

Upper 

Konstant -13,08 11,80  ,263 -36,69 8,87 

Engstelig 1,13 0,33 ,64 ,003 0,54 1,75 

Sosial støtte 0,20 0,30 ,12 ,500 -0,37 0,81 

Antall 

traumer 

0,99 0,50 ,25 ,052 --0,06 2,00 

Durbin Watson=1,92 
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Tabell 13: Multippel regresjonsmodell med posttraumatisk stress-symptom som utfallsmål 

 b Std. Feil b Beta Sig (2-

halet) 

BCa CI 

Lower 

BCaCI 

Upper 

Konstant 21,69 13,73  ,125 -5,60 45,72 

Unnvikende 0,04 0,26 ,03 ,864 -0,56 0,56 

Sosial støtte -0,46 0,30 -,27 ,132 -1,05 0,18 

Antall 

traumer 

0,12 0,72 ,03 ,872 -1,46 1,84 

Durbin Watson=1,96 

 

 

3.5 Medieres forholdet mellom tilknytningsstil og psykisk 

helse av sosial støtte? 
 
Vi fant at sosial støtte medierer forholdet mellom unnvikende tilknytning og generell psykisk 

helse, med en indirekte effekt av unnvikende tilknytning for generell psykisk helse via sosial 

støtte: axb=0,26 (BCa CI 0,03-0,75). Dette representerte en effekt på ca 10% (95% BCa CI 

0,01, 0,28).  Se Figur 4 for grafisk fremstilling. Vi fant ikke signifikante medieringseffekter 

av sosial støtte for unnvikende tilknytning på posttraumatiske stress symptomer, men 

effekten var på grensen til å være signifikant, med en indirekte effekt på 0,14 (BCaCI 0,00, 

0,47 ). Sosial støtte var ikke en signifikant mediator for engstelig tilknytning på verken 

generell psykisk helse eller for posttraumatisk symptomtrykk. Da antall opplevde traumer 

ved T1 ikke var signifikant korrelert med psykisk helse,  

valgte vi å ikke inkludere denne i modellen. Se Tabell 14 for utfyllende resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 37	

 Figur 4:Medieringsmodell for generell psykisk helse 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 14: Medieringseffekter 

x: 
Prediktor 

M: 
Mediator 

y: 
Utfall 

C: 
Total 
effekt 

c: 
Direkte 
effekt 

a: 
x!  m 

b: 
m!  y 

a X b: 
Indirekte effekt 

 (p)  (p) (p) (p)  
(BCA CI) 

Engstelig 
tilknytning 
 

Sosial   
støtte 
 

Psykisk 
helse 

1,33 
(,009) 

0,93 
(,108) 

-0,54 
(,000) 

-0,68  
(,200) 

0,40 
(-0,14, 1,14) 

PTSD 1,00 
(,000) 

0,96 
(,000) 

-0,59 
(,000) 

 
-0,08 
(,759) 
 

0,05 
 (-0,27, 0,44) 

Unnvikende 
tilknytning 
 

Psykisk 
helse 

1,01 
(,020) 

0,75 
(,086) 

-0,30, 
(,036) 

-0,88  
(,063) 

0,26  
(0,03, 0,75) 

PTSD 0,38 
(,126) 

0,24 
(,347) 

0,30 
(,036) 

-0,48  
(,084) 

0,14 
(0,00, 0,47) 

 
*Signifikant medieringseffekt uthevet (BCa CI 95%) 
 
 
 
 
	

a = -0.30, p = .04 b = -0.88, p = .06

Direkte effekt = 0.75, p = .09
Indirekte effekt = 0.26, BCaCI  [0.03, 0.75]

Sosial Støtte
(m)

Generell Psykisk Helse
(y)

Unnvikende Tilknytning
(x)

Total effekt = 1.01, p = .02

Generell Psykisk Helse
(y)

Unnvikende Tilknytning
(x)
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4 Diskusjon 
Utgangspunktet for denne studien var et ønske om å få økt kunnskap om hva som kan bidra 

til å bedre psykisk helse hos enslige mindreårige asylsøkere, en gruppe som opplever stor 

grad av psykiske helseplager (Bean et al., 2007; Derluyn, Mels, & Broekaert, 2009; Oppedal 

et al., 2009). I tråd med Bovier et al. sin modell for psykisk helse (2004), har vi undersøkt 

hvordan tilknytningsstil (indre ressurs), traumeeksponering (ytre stressorer) og sosial støtte 

henger sammen med psykiske utfallsmål i vårt utvalg.  Før vi diskuterer funnene våre i 

forhold til problemstillingene vi hadde ved starten av studien, vil vi se nærmere på det som 

har vært utfallsmålet i studien - nemlig symptomtrykk på generell psykisk helse (målt ved 

HSCL-37) og symptomer på posttraumatisk stress (målt ved CPSS).  

 

Vi fant at ungdommenes gjennomsnittsskåre på generell psykisk helse ligger under det som 

av mange benyttes som en klinisk grenseverdi (Jensen et al., 2015). For posttraumatiske 

symptomer nærmer gjennomsnittsskåren i gruppen seg den kliniske grenseverdien. Selv om 

gjennomsnittskårene for gruppen ligger under kliniske grenseverdier, viser våre resultater at 

ungdommene likevel jevnt over opplever en god del psykiske helseplager i sin hverdag. Dette 

samsvarer med andre forskningsfunn som viser at enslige mindreårige asylsøkere plages av 

en del psykiske vansker. Ved å sammenligne våre resultater med resultatene fra en studie av 

enslige mindreårige asylsøkere i Nederland (Bean et al., 2007), fant vi imidlertid at 

ungdommene i vårt utvalg skårer signifikant lavere for generelle psykiske plager enn det 

ungdommene i Nederland gjorde (sammenligning utført ved hjelp av MedCalc for Windows, 

version 17.2 - https://www.medcalc.org/calc/comparison_of_means.php).  Det kan være flere 

grunner til denne forskjellen. Blant annet kom ungdommene i Nederland i hovedsak fra andre 

opprinnelsesland enn det ungdommene i vår studie gjør, noe som gjør at de kan ha vært utsatt 

for andre erfaringer før de kom til Nederland enn det ungdommene i vår studie har vært utsatt 

for. Vi fant imidlertid ikke at ungdommene i Nederland hadde opplevd signifikant flere 

traumer enn det ungdommene i vårt utvalg har. Botid i mottakslandet kan være en annen 

forklaring på forskjellen i psykiske helseplager mellom disse to utvalgene. Ungdommene i 

vår studie har bodd lengre i Norge enn ungdommene i den nederlandske studien hadde bodd i 

Nederland, der de fleste hadde bodd i underkant av 18 måneder. Det kan dermed tenkes at 

ungdommene i vårt utvalg har fått mer tid til å etablere seg, skape seg ett nytt liv og få et 

nettverk, noe som kan ha hatt en positiv innvirkning på deres psykiske helse. Det kan også 

være at det er forskjell på hvordan enslige mindreårige blir mottatt og får hjelp i de to 
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landene, noe som igjen kan påvirke hvordan ungdommene har det i dag. Dette er utenfor vår 

oppgave å vurdere nærmere, men vil være et interessant område å undersøke videre.  

 

4.1.1 Hvordan var ungdommenes tilknytningsstil?  
Vi hadde en hypotese om at ungdommene i vårt utvalg på gruppenivå vil ha en relativt høy 

grad av utrygg tilknytningsstil. Ungdommene i vårt utvalg skårer gjennomgående høyt på 

spørsmål som indikerer en unnvikende tilknytningsstil. Under 1/3 av ungdommene i vår 

studie skåret lavt på engstelig tilknytning, mens under 1/6 av ungdommene skåret lavt på 

unnvikende tilknytning. Jo lavere skårene er, jo tryggere tilknytning tenker man at en har. 

Ettersom skalaen vi bruker for å måle tilknytningsstil (ECR-RS) ikke tidligere har blitt brukt 

på ungdommer i Norge, finnes det ikke normerte gjennomsnittsverdier som kan utgjøre et 

utgangspunkt ungdommenes skårer kan vurderes opp mot. Skalaen har imidlertid blitt brukt 

på et dansk ungdomsutvalg, og selv om disse ungdommene i gjennomsnitt var yngre 

(gjennomsnittsalder 16,44 år) og bestod av flere jenter (52 %) enn vårt utvalg, kan det være 

interessant å bruke dette utvalget som et sammenligningsgrunnlag.  

 

Resultat fra studien i Danmark viste en gjennomsnittlig totalskåre på 13,98 (SD=7,36) for 

unnvikende tilknytning når ungdommene svarte med utgangspunkt i å forestille seg 

relasjonen til en bestevenn. Den tilsvarende skåren med utgangspunkt i relasjon til en 

foreldrefigur var 15,85 (SD=7,59). For engstelig tilknytning var gjennomsnittlig totalskåre 

6,12 (SD=4,31) for bestevenn-relasjon og 4,26 (SD=3,19) for forelder-relasjon (Donbaek & 

Elklitt, 2014). Ved direkte sammenligning ser vi at ungdommene i vårt utvalg skårer 

signifikant høyere for både engstelig og unnvikende tilknytning, uavhengig av om man 

sammenligner dem med skåren for forelder-relasjon eller bestevenn relasjon (p < ,001, 

beregnet med MedCalc for Windows version 17.2 - 

https://www.medcalc.org/calc/comparison_of_means.php).  

 

I et kulturperspektiv kan det stilles spørsmål ved hvorvidt man kan sammenligne 

ungdommene i vårt utvalg med ungdommer fra Danmark. Vil tilknytningsdimensjonene vi 

har målt ha ulike uttrykk, og bety ulike ting alt etter hvilken kulturell bakgrunn man har? I 

følge Zhu et al. (2016) vil man kunne forvente høyere skårer på den mer unnvikende 

tilknytningsdimensjonen i samfunn der autonomi og individualisme blir høyt verdsatt. 

Motsatt vil man gjerne se høyere skårer på engstelig tilknytning i mer kollektivistiske 
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samfunn der samhold og felleskap er viktigere verdier, uten at dette representerer en faktisk 

utrygg tilknytningsstil. Kanskje er det slik at våre informanter kommer fra mindre 

individualistiske samfunn enn det danske og at vi dermed skulle forvente et noe høyere nivå 

av engstelig tilknytningsstil enn i det danske utvalget? Da ungdommene i vår studie har en 

bred kulturell bakgrunn, og har bodd i Norge i over fem år, har ikke vi nok informasjon til å 

hevde at de som gruppe enten har en mer kollektivistisk eller en mer individualistisk kulturell 

tilhørighet i dag. Vi tror også at selv om vi kan forvente noen forskjeller i skårer på 

gruppenivå i grupper med ulik kulturell bakgrunn, så er det rimelig å anta at forskjellene i 

skårer reflekterer de store ulikhetene i livssituasjon til de to utvalgene, i større grad enn 

eventuelle kulturelle ulikheter. I motsetning til ungdommene i vårt utvalg bodde for eksempel 

de fleste av ungdommene i den danske studien sammen med begge sine foreldre (69 %) og 

var etnisk danske (87.5%). Dette innebærer at de ikke har hatt samme opplevelser av tap og 

brudd i nære relasjoner som de enslige flyktningene i vår studie har hatt og at de i dag ikke 

står overfor de utfordringene det innebærer å skulle tilpasse seg en ny kultur og å være en 

etnisk minoritet i et land. Det kan også være rimelig å anta at ungdommene i vårt utvalg har 

opplevd flere traumatiske hendelser enn ungdommene i det danske utvalget. Mer forskning 

trengs vedrørende hvordan tilknytningsstil får utslag i ulike populasjoner.  

 

Når vi måler tilknytningsstil ved ett punkt, slik som i vår studie, kan vi ikke si noe om 

hvilken tilknytningsstil ungdommene har hatt gjennom livet. Kanskje har noen av 

ungdommene alltid hatt en mer utrygg tilknytningsstil, mens andre har hatt en trygg 

tilknytningsstil som har endret seg underveis. Mange av ungdommene i vårt utvalg har blitt 

utsatt for tidlig interpersonlig vold, enten hjemme eller på skolen, noe som kan styrke en 

antagelse og at en del enslige flyktninger kan ha hatt med seg en mer utrygg tilknytningsstil 

fra barndommen av (Skardalsmo Bjorgo & Jensen, 2015). Vi kan likevel ikke, basert på 

variablene vi måler i vår studie, anta noe om dette 

 

4.1.2 Henger en mer utrygg tilknytningsstil sammen med et høyere psykisk 

symptomtrykk? 
Vi hadde en hypotese om at en utrygg tilknytningsstil ville henge sammen med flere 

symptomer på psykisk uhelse, og at dette i særlig grad ville gjelde for den mer engstelige 

tilknytningsdimensjonen. Som forventet, fant vi at tilknytningsstil var signifikant korrelert 

med psykisk helse, og at det nettopp var den engstelige tilknytningsdimensjonen som var 
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sterkest assosiert med et økt symptomtrykk. Dette gjaldt både for symptomer på psykisk 

uhelse og posttraumatiske stressymptomer (PTSS). Dette er i tråd med tidligere forskning, 

som har vist at en mer utrygg tilknytningsstil er forbundet med et høyere symptomtrykk i 

etterkant av traumatiske hendelser og at særlig den mer engstelige tilknytningsdimensjonen – 

som i større grad omhandler hvordan man ser på seg selv – er viktig for utviklingen av både 

posttraumatiske symptomer og mer depressive plager (Arikan et al., 2016; McLewin & 

Muller, 2006; Muller, Sicoli, & Lemieux, 2000; Ravitz et al., 2010; Shallcross et al., 2014; 

Zhu et al., 2016). Det var imidlertid den unnvikende tilknytningsstilen som så ut til å være 

mest utbredt i vårt utvalg og noe forskning tyder på at det spesielt er denne tilknytningsstilen 

som gjerne følger av å ha opplevd traumatiske hendelser. I en studie fra 2016 fant forskerne 

at en unnvikende tilknytningsstil hos flyktninger kunne predikeres av opplevde 

interpersonlige traumer, mens verken interpersonlige – eller andre typer traumer – kunne 

predikere en mer engstelig tilknytningsstil (Morina et al., 2016). Kanskje er det sånn at den 

unnvikende tilknytningsstilen i større grad kan påvirkes av ytre påkjenninger underveis i 

livet, og at den mer engstelige tilknytningsdimensjonen representerer en større grad av 

utrygghet fra svært tidlig i livet?  

 

Vi har i vår oppgave målt tilknytningsstil og psykisk helse ved ett punkt, og vi kan derfor 

bare si noe om sammenhengen mellom tilknytningsstil og psykisk helse, og ikke noe om 

kausalitet. Det kan tenkes at et høyere psykisk symptomtrykk hos våre ungdommer vil føre til 

flere symptomer på en mer utrygg tilknytningsstil, og at de påvirker hverandre gjensidig. 

Kanskje er kan det også være slik at det å ha et høyt symptomtrykk gjør at en rapporterer et 

negativt syn på verden når en har disse plagene, men at dette er mer forbigående og avhengig 

av symptomene enn det man tenker at tilknytningsstil er. Mikulincer og Ein-Dor (2011) fant 

at utrygg tilknytning hos krigsveteraner økte i takt med at posttraumatiske symptomer økte, 

og at i perioder der veteranene opplevde mindre posttraumatiske symptomer, rapporterte de 

også om mindre utrygg tilknytning.  

 

4.1.3 Hvordan henger sosial støtte og psykisk helse sammen i vårt utvalg?  
Et gledelig funn i denne studien var at de enslige mindreårige flyktningene i vårt utvalg i 

gjennomsnitt opplever å ha «nesten like mye sosial støtte som de ønsker» (4 av 5 på en 

likertskala fra1-5). Vi fant også, som vi forventet, at en høyere grad av opplevd støtte er 

korrelert med et lavere symptomtrykk for både posttraumatiske symptomer og for symptomer 
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på generell psykisk uhelse. Dette er i tråd med tidligere funn, der man har funnet at høy grad 

av opplevd sosial støtte generelt henger sammen med bedre psykisk helse (Bovier et al., 

2004; Cohen & Wills, 1985; Münzer, Ganser, & Goldbeck, 2017; Trickey et al., 2012) og at 

det å oppleve god sosial støtte er en viktig beskyttende faktor i forhold til utvikling av 

psykiske plager etter stressende hendelser (Shalcross et al., 2014).  Reavell & Fazil (2016) 

fant det samme for enslige mindreårige asylsøkere, der grad av sosial støtte i mottakslandet 

var viktig for utviklingen av deres generelle mentale helse. Oppedal & Idsoe (2015) fant 

derimot at sosial støtte bare hadde en direkte effekt på depresjon for enslige flyktninger, og 

ikke på posttraumatiske plager, noe som står i kontrast til det vi fant. Det er imidlertid verdt å 

vite at det er flere ulike måter å måle sosial støtte på, og at kanskje disse ulike målemetodene 

måler litt ulike fenomener. I vår studie benyttet vi et mål på sosial støtte som omhandler i 

hvilken grad ungdommene opplever å ha så mye støtte som de ønsker i forhold til ulike 

områder i livet. I Oppedal & Idsoe (2015) sin studie benyttet de et annet mål på sosial støtte, 

der de målte affektiv og reel støtte ungdommene opplevde å få fra familiemedlemmer og 

venner. Det kan tenkes at hvilke aspekt av sosial støtte man måler, har noe å si for hvilken 

effekt man finner at «sosial støtte» har på psykisk helse. Også når det gjelder sammenhengen 

mellom sosial støtte og psykisk helse kan vi ikke si noe om kausalitet basert på våre funn. 

Det kan for eksempel tenkes at det å ha mange psykiske plager gjør at en har mindre lyst til å 

være sosial, eller at å være sosial blir vanskelig. En kan anta at sosial støtte og psykiske 

symptomer kan påvirke hverandre gjensidig.  

 

4.1.4 Er det en sammenheng mellom antall opplevde traumer og psykisk 

helse?  
Vi forventet at antall opplevde traumer ville være forbundet med et høyere psykisk 

symptomtrykk. I vår studie fant vi ingen signifikante sammenhenger mellom traumer 

ungdommene hadde opplevd før de kom til Norge, og mål for psykisk helse, tilknytning eller 

opplevd sosial støtte. Dette er i kontrast med flere store internasjonale studier som blant annet 

har vist at traumer opplevd i barndommen og at antall opplevde traumer er sterkt korrelert 

med symptomer på psykisk uhelse, og da særlig PTSD-symptomer (Almquist & Brandell-

Forsberg, 1997; Berthold, 1999; Berthold, 2000; Opaas & Varvin, 2015; Reavell & Fazil, 

2017). Hva kan forklare at vi ikke finner en effekt mellom antall opplevde traumer og 

psykisk helse? En forklaring kan være at antallet ulike traumatiske hendelser som er 

rapportert i vårt utvalg er veldig høyt. I gjennomsnitt rapporterer de om over fem ulike 
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hendelser hver. Dette tilsier, ifølge Finkelhor et al. sin teori om poly-viktimisering, at de har 

økt sårbarhet for psykiske vansker (2007). Det kan dermed tenkes at vi har mindre variasjon i 

vårt utvalg sammenlignet med de ovennevnte studiene. Det kan også handle om at vi har målt 

de traumatiske opplevelsene ungdommene opplevde før de kom til Norge. Kan det tenkes at 

disse hendelsene fant sted for så lenge siden at de ikke lenger gir psykiske plager? Dette står i 

kontrast til det Marianne Opaas (2016) finner i sin doktorgrad, der barndomstraumer, særlig 

de relasjonelle, var det som var sterkest assosiert med psykisk helse. Er de kanskje slik at de 

relasjonelle traumene fra barndommen har påvirket tilknytningsstil, og at det er gjennom 

tilknytningsmål at langtidseffekten av disse traumene viser seg? Hadde vi funnet en sterkere 

sammenheng mellom traumer og psykisk helse dersom vi hadde tatt hensyn til ulike typer 

traumer og ikke bare antall? Kanskje kan det også være slik at variasjonen i stressende 

livshendelser ungdommene har opplevd etter at de kom til Norge er så stor og så betydelig at 

det har mer å si enn tidlige traumer. At stressende hendelser i Norge, også de mindre 

alvorlige kan ha store utslag på den psykiske helsen til denne gruppen er også i tråd med en 

tankegang om tidlige opplevde traumer representerer en sårbarhet for å utvikle plager etter 

negative hendelser. Dette peker også på at det kan være viktig å inkludere et mål på daglig 

stress («daily stressors») for å få et bedre bilde av hvordan traumer opplevd tidlig i livet kan 

spille inn på psykisk helse i dag. I en oppfølgingsstudie av enslige mindreårige asylsøkere 

fant Vervliet, Lammertyn, Broekaert, Heir & Derluyn (2014) at sammenhengen mellom 

psykisk helse og tidligere opplevde traumer var svakere, og at sammenhengen mellom 

daglige stressorer og psykisk helse var sterkere, når barna/ungdommene hadde vært lengre tid 

i mottakerlandet enn den var kortere tid etter ankomst. Miller og Rasmussen (2010) 

argumenterer for at traumefokuserte forskere har en tendens til å legge for stor vekt på 

effektene av krig på psykisk helse, og at de ikke fokuserer nok på bidragene stressende 

sosiale og materielle forhold representerer. Forfatterne trekker veksler på studier som har 

undersøkt forholdet mellom både krigseksponering og daglige stressorer på mental 

helsestatus og foreslår en modell der daglig stress delvis medierer forholdet mellom 

krigseksponering og psykisk helse. Basert på denne modellen foreslår de flere 

behandlingsintervensjoner for personer som har vært utsatt for traumer, der en først 

adresserer daglige stressorer og siden introduserer spesialiserte intervensjoner for personer 

som ikke har fått bedret sine psykiske plager etter endring i de sosiale rammene.   
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4.1.5 Kan vi predikere psykisk helse bedre om vi ser på tilknytningsstil, 

sosial støtte og antall traumer samlet?  
Vi hadde en hypotese om at vi kunne forklare mer av variansen dersom vi så på både sosial 

støtte, antall opplevde traumer og tilknytningsstil sammen enn hva vi kunne om vi så på hver 

av disse for seg selv. Vi fant at en engstelig tilknytningsstil representerte den beste 

prediktoren for PTSD-symptomer. For generell psykisk helse kunne de utrygge 

tilknytningsstilene, engstelig og unnvikende, forklare omtrent like mye av variansen, mens 

sosial støtte kunne forklare mindre av variansen i psykiske symptom. En forklarte ytterlige 

noe mer av variansen i psykisk helse dersom en i tillegg til tilknytningsstil også inkluderte 

sosial støtte og antall opplevde traumer i en multippel regresjonsmodell, men bare modellene 

med engstelig tilknytning, sosial støtte og antall opplevde traumer var signifikante. Til en viss 

grad stemte dermed antakelsen om at vi kunne forklare mer dersom vi så på sosial støtte og 

tilknytningsstil samlet, men den høye andelen varians i psykisk helse som kunne forklares av 

varians i engstelig tilknytningsstil, var større enn det vi hadde ventet. Dette funnet styrker 

imidlertid antakelsen som lå til grunn for å ha et hovedfokus på tilknytningsstil i denne 

studien, nemlig at tilknytningsstil ville være viktig for den psykiske helsen til ungdommene i 

utvalget vårt. Likevel er det viktig å huske at det fortsatt er stor andel av variasjonen i psykisk 

helse som ikke kan forklares av variasjonen i tilknytningsstil. Som beskrevet tidligere, fant vi 

ingen sammenheng mellom antall opplevde traumer og psykisk helse i denne studien, så 

denne faktoren kan ikke bidra med mer forklart varians. 

 

4.1.6 Medieres sammenhengen mellom tilknytningsstil og psykisk helse av 

sosial støtte? 
Vi så for oss at graden av sosial støtte som ungdommene opplever kunne påvirke hvordan 

tilknytningsstil henger sammen med psykiske helsemål, og virke som en mediator. Vi fant at 

de ungdommene som har en mer utrygg tilknytningsstil opplevde å ha mindre sosial støtte og 

flere psykiske plager, noe som samsvarte med det vi hadde forventet på forhånd. Vi fant 

imidlertid at det her var en forskjell mellom de to tilknytningsstilene. Sosial støtte ser ikke ut 

til å være en signifikant mediator for forholdet mellom engstelig tilknytning og psykisk helse 

slik det framkommer i våre funn, selv om vi finner noe medierende effekt også her. Vi fant 

derimot at sosial støtte var en signifikant mediator for forholdet mellom unnvikende 

tilknytning og psykisk helse. Dette betyr at det ser ut som at tilknytningsstil påvirker hvorvidt 

man opplever å ha tilstrekkelig grad av sosial støtte, og at det er dette nivået av opplevd 
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sosial støtte som i sin tur har en effekt på psykisk helse. En medieringsmodell som den vi har 

satt opp, innebærer en antakelse om årsaksforhold. Vi argumenterer i denne studien for at 

tilknytningsstil påvirker opplevd sosial støtte, som igjen påvirker psykisk helse. Det er 

imidlertid slik at også det vi finner gjennom medieringsanalysene bare er sammenhenger målt 

ved ett punkt, og dermed kan vi ikke slå fast hva som er årsaken bak hvilken effekter.   

 

En mer unnvikende tilknytningsstil innebærer et negativt bilde av andre (for eksempel «andre 

er farlige», eller «andre kan ikke hjelpe meg») (Bartholomew, 1990; Bartholomew & 

Horowitz, 1991). Det at sosial støtte fungerer som en mediator for sammenhengen mellom 

denne tilknytningsstilen og generell psykisk helse, betyr at når en person skårer høyt på 

unnvikende tilknytning, så har man en tendens til å også skåre lavt på opplevd sosial støtte, 

som igjen ser ut til å virke inn på psykisk helse. Omvendt, når en skårer lavt på unnvikende 

tilknytning så er tendensen at man skårer høyt på sosial støtte som igjen er en buffer i forhold 

til utviklingen av psykisk plager. Dette kan forstås som at når vi har et negativt bilde av 

andre, og gjerne også et overdrevent behov for å være selvstendig, så fratar en seg selv 

sjansen til å oppleve at andre kan hjelpe og dermed at dette indre bilde av verden kan 

korrigeres. Dette er i tråd med hva Zhu et al. (2016) og Shallcross et al. (2014) fant i sine 

studier, der sosial støtte medierte forholdet mellom tilknytningsstil og psykisk helse. Men, i 

motsetning til oss fant de at medieringseffekten av sosial støtte var gjeldende for begge 

tilknytningsdimensjonene. Vi fant ikke en slik medierende effekt av sosial støtte for engstelig 

tilknytningsstil på verken på generell psykisk helse (HSCL) eller for posttraumatiske 

symptomer spesielt (CPSS). Det var en sterk sammenheng mellom denne typen 

tilknytningsstil og psykiske helsemål, men det ser ikke ut til at grad av opplevd sosial støtte 

er mekanismen engstelig tilknytningsstil virker på psykisk helse gjennom. Dette kan kanskje 

forklares med at det å oppleve støtte fra andre i større grad kan endre antakelser om andre, 

men ikke negative antakelser om en selv. Kanskje har også det at vi har et lite utvalg ført til 

at hvilken medieringseffekt som blir signifikant eller ikke er mer tilfeldig, og det kan tenkes 

av vi ville gjort tilsvarende funn som Zhu et al. (2016) om vi hadde hatt ett større utvalg. 

Studien til Zhu et al. (2016) tok ikke utgangspunkt i enslige mindreårige asylsøkere, og det 

kan også tenkes at de er noe ved våre ungdommer som gjør at forholdet mellom 

tilknyntingsstil, sosial støtte og psykisk helse blir annerledes. Mer forskning vil være 

nødvendig for å kunne si noe mer generelt om dette.  
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4.2 Styrker og begrensninger ved studien 
Det er etter det vi kjenner til få studier som har sett på sammenhengen mellom 

tilknytningsstiler og psykisk helse hos enslige mindreårige flyktninger. Det er også få studier 

som har studert enslige flyktningers tilpasning så lang tid etter bosetning generelt, og særlig 

få som har sett på gruppen som oppga å være 15 år eller yngre da de kom. Det at flere av 

målene vi benytter for å måle psykisk uhelse er godt validert i ulike kulturelle populasjoner 

representerer også en styrke, i tillegg til at en intervjuer i forskningsgruppen alltid var til 

stede under intervjuene og kunne svare på spørsmål om noe var uklart. Det er allikevel noen 

begrensninger som må tas hensyn til i lesningen av våre resultater.  

 

4.2.1 Utvalgsstørrelse og generaliserbarhet 
Vi har et lite utvalg, og det vil være viktig å tolke resultatene av analysene våre i lys av dette. 

Det at utvalget er lite kan påvirke hvilke effekter vi finner. Blant annet kan det tenkes at vi 

ikke finner alle effektene som ville vært mulig å finne om utvalget vårt var større. Et lite 

utvalg kan føre til en lavere statistisk styrke, og gjøre at vi ikke finner signifikante effekter 

som i realiteten er der og som kunne ha blitt funnet i et større utvalg.  

 

I tillegg er det grunn til å stille spørsmål om hvorvidt utvalget vårt er representativt. Er det 

noe som kjennetegner de ungdommene som velger å delta i forskningsprosjektet for tredje 

gang vs. de ungdommene som har falt fra? På den ene siden kan en tenke at det i større grad 

var de som hadde minst plager som takket ja til å delta å studien, da de med større plager 

kanskje ville oppleve det som mer belastende å delta. På den andre siden kan det være slik at 

ungdommene som ikke ønsker å bli med i studien - eller som ikke tar telefonen - er opptatt 

med andre ting, som skole, jobb, venner - og dermed kan tenkes å være de faktisk som har det 

best? Våre frafallsanalyser gir ikke grunn til tro at vi i vår studie verken har fått med oss de 

ungdommene som hadde de verst ved T1 eller de som hadde det best, men at de er et 

representativt utvalg av hele gruppen ungdommer som ble intervjuet ved T1. For nærmere 

beskrivelse av utvalgsprosedyrene i T1 – se Jensen et al. (2015). Forskerne mente at utvalget 

ved T1 var representativt for populasjonen av enslige mindreårige asylsøkere som kom til 

Norge i løpet av rekrutteringsperioden. 

 

Utvalget vårt består også av langt flere gutter enn jenter. Det skjeve utvalget er i tråd med en 

reell forskjell i antallet gutter og jenter som kommer til Norge som enslige mindreårige 
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asylsøkere. Tall fra Bufdir viser at 83 % av de enslige mindreårige asylsøkerne som kom til 

Norge i 2016 var gutter, mens det i 2015 kom 92 % gutter. Det kan tenkes at det å flykte 

alene som jente kan gi opplevelser som er ganske annerledes enn de vi ser hos gutter, og også 

at guttene og jentenes reaksjoner på hendelser vil kunne skille seg fra hverandre. Metastudier 

om hvorvidt kjønn representerer en risikofaktor i forhold til opplevde traumer og psykisk 

helse i mottakslandet, viser sprikende funn (Reavell & Fazil, 2017). Da vi har for få jenter i 

vårt utvalg til å kunne si noe om forskjeller mellom kjønn i vår studie, må resultatene våre 

derfor tolkes i lys av at utvalget vårt har en stor overvekt av gutter. 

 

4.2.2 Skalaenenes reliabilitet og validitet 
Å bruke oversettelser av skalaer, slik vi har gjort, kan også være et potensielt problem. Flere 

har pekt på at skalaer ikke uten videre kan oversettes og har fremhevet et behov for 

kultursensitive mål på psykisk helse (Kohrt et al., 2011).  En styrke ved vår studie er derfor at 

vi har brukt mål på psykisk helse (HSCL-37A og CPSS) som er godt validert og mye brukt i 

flyktningepopulasjoner. Mål for tilknytningsstil er derimot ikke, etter vår kunnskap, brukt 

med enslige flyktninger, og er ikke mye brukt i Norge.  Den ene delen av skalaen for 

tilknytningsstil, fungerte ikke så bra som vi skulle ønske, og vi tror at reverserte ordlyd kan 

være noe av grunnen til dette. Mange påpeker at bruk av spørsmålsledd med nektende ordlyd 

kan være vanskelig,  ikke bare fordi det er vanskelig å finne positive og negative 

formuleringer som måler akkurat det samme, men også fordi det kan være vanskelig for 

respondenter å måtte tenke reversert (Hartley, 2014). Woods (2006) finner at ledd som har en 

nektende ordlyd (slik at det å ikke være enig i dette utsagnet vil utgjøre en dobbel nektelse),  

kan forringe validiteten og reliabiliteten til en skala, og at de ofte vil forme separate faktorer 

om en kjører faktoranalyse av skalaen. Dette fant vi i tilknytningsskalaen for unnvikende 

tilknytning, der de to spørsmålene som er ordlagt reversert (spørsmål 5-6) sammenlignet med 

de andre spørsmålene (spørsmål 1-4), ladet til en egen faktor. I Donbaek et al. (2014) sin 

studie, som vi sammenligner vårt utvalg med, finner de også at spørsmål 5 og 6 i skalaen 

skiller seg ut, men bare når ungdommene besvarer spørsmålene i skalaen med en 

«bestevenn» i tankene – ikke når de tenker på en omsorgsperson. Dette kan kanskje tyde på at 

de enslige flyktningene i vår studie hadde en tendens til å tenke på venner heller enn voksne 

når de besvarte spørsmålene på tilknytningsskalaen. I tillegg er det i skalaen et relativt 

komplisert språk, og særlig så vi problemer på spørsmålene i skalaen der det var benyttet 

dobbel nektelse, som også er de samme spørsmålene som har en reversert ordlyd 
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sammenlignet med de første spørsmålene. Vi har likevel grunn til å tro at ungdommene fikk 

de oppklaringene de trengte for å besvare skalaene på en god måte, noe som den gode 

reliabiliteten på de fleste skalaene tyder på. Vi kan likevel ikke utelukke at enkelte spørsmål 

ikke ble forstått skikkelig, for eksempel grunnet språket eller ulik kulturell forståelse for 

konstruktene skalaene forsøkte å måle.  

 

4.3 Etiske betraktninger 
Studier med sårbare grupper 

Studien var på forhånd godkjent av Regional etisk komite, men det er likevel viktig å 

reflektere over de etiske spørsmålene som reises når en skal studere sårbare grupper. For 

noen av ungdommene kan det å bli spurt om vanskelige hendelser i livet sitt være 

opprørende. For å ivareta ungdommene best mulig hadde alle intervjuerne erfaring med å 

snakke med personer i vanskelige livssituasjoner. Ungdommene ble også intervjuet enten 

hjemme hos seg selv eller på et sted i nærheten av der de bodde. Det var et bevisst valg at 

ungdommene var med å bestemme hvor de skulle bli intervjuet, slik at det skulle bli mest 

mulig komfortabelt for dem. Det var også utarbeidet prosedyrer for hvordan man skulle gå 

frem om det under intervjuet kom frem at deltakerne trengte ekstra oppfølging. Om noen av 

spørsmålene var emosjonelt opprørende, har vi snakket med ungdommene om dette. Ved 

bekymring om ungdommenes psykisk helse, suicidalitet eller ved bekymring ift 

bosituasjon/trygghet, har ulike tiltak blitt iverksatt.  De ulike tiltakene har variert etter hvilke 

behov den enkelte ungdommen måtte ha, men eksempler på tiltak har vært å ringe dagen etter 

for å høre hvordan det går, varsle verge eller boinstitusjon ved alvorlig bekymring, hjelpe 

med å skrive henvisning til videre hjelp osv. De fleste av ungdommene fortalte imidlertid at 

selv om det kan være vanskelig å snakke om noen av de ulike temaene i intervjuene, 

opplevede de det som meningsfullt at deres erfaringer kan brukes til noe nyttig. Å føle at 

de  kan hjelpe andre i samme situasjon har stor verdi. I tillegg fortalte flere av ungdommene 

at det føles godt å bli hørt, og at noen bryr seg om det de har å si.  

 

Det har også vært viktig for oss å ikke skape falske forhåpninger i forhold til hva vi som 

intervjuere kan hjelpe ungdommene vi møter med. Vi har derfor vært bevisste på å være 

tydelige på rammen for studien, og at vi ikke har mulighet til å påvirke hvor eller hvordan de 

skal bo, jobb, skolegang, eller lignende, og heller ikke kan påvirke en asylprosess fra eller til. 

Vi har imidlertid hatt mulighet til å veilede ungdommene om hvor de kan henvende seg - og 
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hvordan de kan gå frem - for å motta hjelp om de ønsker eller trenger det. Det har også vært 

viktig for oss å ivareta ungdommene sin rett til konfidensialitet og anonymisering. Alle 

intervju ble anonymisert ved transkribering, og oppbevares forskriftsmessig. 

 

Det er gjort lite forskning på enslige mindreårige asylsøkere generelt, og særlig på den yngste 

gruppen - de som flykter når de er under 15 år - som dette forskningsprosjektet tar 

utgangspunkt i (Dittmann & Jensen, 2010, Jensen et al., 2015). Det er derfor viktig å vite mer 

om hvilke erfaringer disse barna og ungdommene har med seg, og hvilke behov de har ift 

psykisk helse og tilrettelegging generelt. Nytteverdien av det å få vite noe om erfaringene 

disse ungdommene har hatt i Norge så langt, vurderes derfor til å være så viktig at de 

vurderes å oppveie den eventuelle belastningen det kan være å delta.  Nyere forskning viser i 

tillegg at det å snakke om traumatiske hendelser man har opplevd i seg selv ikke trenger å 

være belastende (Dos Santos, 2015), og at ved å følge opp ungdom som har behov, 

minimerer man potensielle negative følger ved å delta i studien.  

 

4.4 Implikasjoner og videre forskning 
Våre resultater tyder på at enslige flyktninger på gruppenivå ser ut til å ha høye skårer på mål 

som indikerer en utrygg tilknytningsstil, og at en mer utrygg tilknytningsstil henger sammen 

med psykologiske symptomer. Etter det vi kjenner til er dette en av de første studien som 

undersøker enslige flyktningers tilknytningsstil og hvordan deres tilknytningsstil påvirker 

psykisk helse, og funnene våre indikerer at dette er noe det bør forskes mer på. Vi har relativt 

få deltakere i vår studie, og det vil derfor være viktig å gjøre lignende undersøkelse med et 

større utvalg, i tillegg til undersøkelser i andre utvalg enn det vi har studert. Vil man for 

eksempel finne lignende funn dersom en studerer ungdommer som er eldre når de kommer til 

Norge for å søke asyl? Det vil også være interessant å gjøre mer longitudinelle undersøkelser 

av tilknytningsstil og psykisk helse, for å få bredere bilde av hvordan disse utvikler seg over 

tid og påvirker hverandre. 

 

Det at resultatene kan tyde på at enslige flyktninger gjerne har en utrygg tilknytningsstil, kan 

gi viktig kunnskap til personer som ønsker å tilby hjelp eller støtte til enslige flyktninger, for 

eksempel ansatte ved omsorgsboliger. En utrygg tilknytningsstil innebærer at en har et 

negativt syn på seg selv og/eller andre og en kan da være utrygg på at en selv er god nok, og 

på om andre vil en vel. Dette gir informasjon om at den sosiale støtten man gjerne vil gi, ikke 
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nødvendigvis er lett å motta. Kanskje må man dermed ta mer aktivt kontakt og være tålmodig 

i møte med enslige flyktninger og ikke forvente så mye sosialt initiativ fra dem, uten at dette 

tolkes som at disse ungdommene ikke vil eller bør være sosiale.  

 

En implikasjon av sammenhenger vi ser mellom tilknytningsstil og psykisk helse er at det 

kan tenkes at å fremme en tryggere tilknytningsstil i denne gruppen også vil redusere psykisk 

uhelse. Mikulincer og Shaver (2007) foreslår at for å øke trygg tilknytning, trenger personer 

med mer utrygg tilknytning å få erfaringer med at andre er tilstede for dem, at andre er til å 

stole på og at andre kan hjelpe når man har det vanskelig. For å oppnå dette er det viktig at de 

tilgjengelige støttespillerne tar sin rolle som omsorgsgivere på alvor, og viser seg som 

pålitelige, omsorgsfulle og tilstedeværende. Huemer et al. (2009) trekker fram viktigheten av 

at omsorgsarbeiderne har utdannelse som gjør dem skikket til å jobbe med en såpas sårbar 

gruppe.  

 

Gitt at tilknytningsstil og symptomtrykk kan tenkes å påvirke hverandre gjensidig, kan det 

kanskje være slik at om en fokuserer på å sette inn tiltak for å redusere ungdommene 

psykiske plager, vil en også opplevde en reduksjon av utrygg tilknytningsstil. En videre 

implikasjon av både den utrygge tilknytningsstilen vi ser hos ungdommene vi har studert- og 

av de psykiske vanskene mange av dem opplever, blir dermed at flere av disse ungdommene 

burde få psykologisk behandling. Flere studier peker på at enslige flyktninger ikke blir tilbudt 

den helsefaglige hjelpen de trenger for sine psykiske plager (Woods, Wood, Thomas, & 

Abraham, 2015). På spørsmål om hvilken hjelp ungdommene i vårt utvalg hadde blitt tilbudt 

mot plagene sine, viste det seg at mange mangler kunnskap om hvilke psykiske helsetilbud 

som finnes. Flere visste ikke hva en psykolog var, og utrykte en manglende tiltro til at det 

hjelper å snakke med noen om hvordan man har det. Det kan være nyttig å ha med seg et 

kulturperspektiv når en vurderer å introdusere psykoterapi i ikke-vestlige populasjoner. 

Forskning viser at det er betydelige forskjeller i hvordan personer fra ulike kulturer opplever 

psykiske plager og hva som kan hjelpe mot dette (Majumder, O'Reilly, Karim, & Vostanis, 

2015). Dette tyder på at ungdommene kan trenge god informasjon om hva psykiske lidelser 

er, om hva psykoterapi er og hvorfor vi tror at dette vil kunne hjelpe. Derluyn et al. (2009) 

etterlyser at mottaksstrukturene i et land i større grad bør tilby forebyggende og 

behandlingsmessige intervensjoner for enslige flyktninger og understreker nødvendigheten av 

at nasjonale retningslinjer bør se på disse ungdommene først og fremst som «mindreårige» 

heller enn bare «flyktninger». Det å legge til rette for en reduksjon av symptomer både med 
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økt grad av tilgang til psykologisk behandling, og også via organisatoriske rammer, vil slik vi 

ser det være sentralt for å fremme god psykososial tilpasning i Norge.  

 

Et annet viktig funn i vår studie er at sosial støtte henger sammen med psykisk helse, og ser 

ut til å mediere forholdet mellom generell psykisk helse og en unnvikende tilknytningsstil. 

Kanskje kan dette tyde på at man ikke bare kan utnytte god sosial støtte som en buffer mot 

utvikling av psykiske plager, men at det å oppleve å få god sosial støtte fra andre også kan 

fremme en tryggere tilknytningsstil. Mer forskning er nødvendig for å kunne si noe mer om 

dette. Like fult peker våre resultater på viktigheten av å oppleve god sosial støtte. Med 

bakgrunn i dette vil det være viktig å fortsette å legge til rette for at enslige flyktninger får 

gode muligheter til å kunne bli kjent med nye potensielle støttespillere. Oppedal og Idsoe 

(2015) fant i tråd med dette, at sosial støtte ikke bare har en direkte effekt på psykisk helse, 

men at den også har en indirekte effekt ved at den øker enslige flyktningers kompetanse når 

de kommer til å håndtere diskriminering og øke kulturell kompetanse. De fant også at når det 

kom til sosial støtte, var både støtte fra gjenlevende familie, støtte fra etnisk norske venner og 

støtte fra venner med tilsvarende bakgrunn, viktig. Dette kan tyde på at de er viktig å ikke 

bare legge til rette for at enslige flyktninger finner vennskap i hverandre, men at det også er 

viktig å legge til rette for at man kan skape vennskap med etnisk norske ungdommer. Å lære 

språk, å delta på fritidsaktiviteter, og å bli inkludert i klassemiljø og lignende kan være viktig 

i forhold til dette.  

 

Ved å kontinuerlig oppleve relasjoner som er støttende, og som bygger ungdommenes 

selvtillit og følelse av å være verdt andres kjærlighet, tenkes det at man over tid vil kunne 

endre på antagelser om både hvordan man ser på seg selv og andre. Studier viser at enslige 

mindreårige flyktninger som bor i fosterhjem eller hos familiemedlemmer har mindre 

psykiske vansker enn de som bor i bofellesskap der det er ansatte som er omsorgspersoner 

(Oppedal et al., 2011). Kan noe av denne effekten forklares med at det å bo med en ”familie” 

gjør det lettere å oppleve kontinuerlig støtte og omsorg, enn om man bor i bofellesskap? Eller 

at man ved denne omsorgsformen får knyttet sterkere relasjonelle bånd med 

omsorgspersoner? Forskning på hvor vidt enslige flyktningers bosituasjon kan påvirke 

tilknytningsstil vil være nødvendig for å si noe mer om dette.  
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4.5 Konklusjon 
 

I denne studien har vi undersøkt hvordan tilknytningsstil, sosial støtte og antall opplevde 

traumer før ankomst i Norge henger sammen med generell psykisk helse og posttraumatiske 

symptomer i et ungdomsutvalg av enslige flyktninger. Hovedfokuset vårt har vært på 

tilknytningsstilen til ungdommene. Vi har målt to dimensjoner av utrygg tilknytningsstil - 

engstelig tilknytning og unnvikende tilknytning.  Resultatene våre tyder på at ungdommene i 

studien vår på gruppenivå ser ut til å ha en relativt utrygg tilknytningsstil. Vi finner også at 

tilknytningsstil ser ut til å henge sammen med psykisk helse, og i særlig grad den engstelige 

tilknytningsstilen. Tilknytningsstil representerer den beste prediktoren for psykisk helse av 

variablene i vår studie. Vi fant ingen sammenheng mellom antall opplevde traumer før 

ankomst i Norge og de andre variablene i studien, noe som står i kontrast til våre antakelser. 

Vi fant imidlertid sammenhenger mellom større grad av opplevd sosial støtte og mindre 

symptomer på psykisk uhelse. Resultatene tyder også på at sosial støtte medierer forholdet 

mellom unnvikende tilknytningsstil og generell psykisk helse. Dette betyr at noe av 

sammenhengen vi finner mellom en unnvikende tilknytning og psykisk helse kan skyldes at 

hvor utrygg tilknytningsstil man har påvirker hvor mye sosial støtte man opplever å ha, som 

igjen kan påvirke psykisk helse. En slik medieringseffekt stemmer overens med vår antakelse 

om at tilknytningsstil som en indre ressurs kan påvirke i hvor stor grad en kan nyttiggjøre seg 

av- og få tilgang til sosial støtte - som er en annen potensiell ressurs. Etter det vi kjenner til er 

dette en av de første studiene som undersøker enslige asylsøkeres tilknytningsstil. Våre 

resultater indikerer at mer kunnskap om denne gruppens tilknytningsstil kan være et viktig 

bidrag til å forstå mer om hva som kan fremme god psykologisk tilpasning hos enslige 

mindreårige flyktninger. 
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Vedlegg / Appendiks: 
Måleinstrumenter: 
 

Tilknytningsstil: ECR-RS 
Les hvert av spørsmålene og kryss av for hvor mye du synes spørsmålet passer til de 
følelsene du har til mennesker (som står deg nær).  
 

 Helt 
uenig 

Noe 
uenig 

Litt 
uenig 

Hverken 
enig/uenig 

Litt 
enig 

Noe 
enig 

Helt 
enig 

1. Det hjelper å søke støtte hos andre 
når man har det vanskelig 

       

2. Jeg diskuterer vanligvis 
problemene og bekymringene 
mine med andre 

       

3. Jeg snakker om ting med andre         

4. Jeg synes det er lett å stole på 
andre 

       

5. Jeg føler meg ikke komfortabel 
med å åpne meg opp for andre 

       

6. Jeg foretrekker å ikke vise andre 
hvordan jeg føler meg innerst inne 

       

7. Jeg bekymrer meg ofte for at 
andre mennesker egentlig ikke 
bryr seg om meg 

       

8. Jeg er redd for at andre mennesker 
kan komme til å forlate meg 

       

9. Jeg bekymrer meg for at andre 
ikke bryr seg like mye om meg 
som jeg bryr meg om dem 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



	 61	

 

 

Sosial støtte: FSSQ 
 

Her er en liste over ting andre mennesker kan gjøre for oss som kan være hjelpsomme eller 
støttende. Vennligst les hver setning nøye og plasser en ”X” i kolonnen under svaret som best 
beskriver din situasjon.  
 
                            
 Så mye jeg 

ønsker  
 

Nesten så 
mye jeg 
ønsker  

Noe, men 
jeg ville 
ønsket mer 

Mindre enn 
jeg ønsker  

Mye 
mindre enn 
jeg ønsker  

1.  Jeg har 
mennesker rundt 
meg som bryr seg 
om hva som skjer 
med meg. 

     

2.  Jeg får 
kjærlighet og 
omsorg. 

     

3.  Jeg har 
mulighet til å 
snakke med noen 
om 
skoleproblemene 
mine. 

     

4.  Jeg har 
mulighet til å 
snakke med noen 
jeg stoler på om 
mine personlige 
problemer eller 
familieproblemer. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

5.  Jeg blir bedt 
med ut for å gjøre 
ting med andre 
mennesker. 

     

6.  Jeg får nyttige 
råd om viktige 
ting i livet. 

     

7.  Jeg får hjelp 
når jeg ligger syk 
til sengs. 
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Generell psykisk helse: HSCL-37A 
 
Instruksjon: Nå kommer en liste over ulike følelser ungdom kan ha og måter de kan oppføre 
seg på. Fortell hvor ofte du har hatt disse følelsene eller hvor ofte du har oppført deg på 
denne måten i løpet av den siste måneden ved å sette et kryss i ruten som passer best. 
 
  Ikke i det 

hele tatt 
Litt En god 

del 
Svært 
ofte 

1. Blitt plutselig redd uten grunn     
2. Har følt meg rastløs, kan ikke sitte stille     
3. Blitt fort sint     
4. Drukket alkohol i helgene     
5. Følt meg engstelig/redd     
6. Gitt meg selv skylden for ting som skjer     
7. Plaget eller truet andre     
8. Røkt sigaretter     
9. Besvimt, følt meg svimmel og slapp     
10. Hatt lett for å gråte     
11. Ødelagt andres ting     
12. Følt meg nervøs eller skjelven inni meg     
13. Hatt manglende seksuell interesse     
14. Startet slåsskamper     
15. Følt at jeg har lite energi eller vært sløv     
16. Hatt hjertebank eller rask puls     
17. Hatt dårlig appetitt     
18. Såret noen med vilje     
19. Følt meg skjelven     
20. Hatt vansker med å sovne eller våknet lett     
21. Har kranglet ofte     
22. Har følt meg anspent eller oppjaget     
23. Har tenkt at fremtiden er håpløs     
24. Ikke klart å interessere meg for ting     
25. Drukket alkohol i løpet av uka     
26. Hatt hodepine     
27. Følt meg trist     
28. Brukt sovepiller eller beroligende midler     
29. Blitt plutselig vettskremt eller fått panikk     
30. Følt meg ensom     
31. Hatt tanker om å ta livet mitt     
32. Følt meg innesperret eller fanget     
33. Har bekymret meg for mye     
34. Har stjålet ting     
35. Har følt at alt er et ork     
36. Har følt meg verdiløs     
37. Har brukt stoff (hasj, kokain, LSD, 

amfetamin) 
    

 

 

Posttraumatiske stress-symptom: CPSS 
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Nedenfor finner du en liste med plager og problemer som ungdom noen ganger opplever etter 
at de har opplevd en oppskakende hendelse. Slike plager kalles symptomer på posttraumatisk 
stress. Les hver av dem nøye og sett en sirkel rundt det tallet (0 – 3) som best beskriver hvor 
ofte problemet har plaget deg de siste to ukene.  
 
 

0 1 2 3 
Ikke i det hele tatt En gang i uken 

eller mindre/ en 
gang i blant 

2 til 4 ganger i 
uken/ halvparten 

av tiden 

5 eller flere 
ganger i uken/ 

nesten hele tiden 
 
 
(1) 
 

0   1 2 3 Oppskakende tanker eller bilder av hendelsen(e) har dukket opp i 
hodet ditt når du ikke ville det 
 

(2) 0 1 2 3 Har hatt vonde drømmer eller mareritt 
 

(3) 0 1 2 3 Handlet eller følt som om hendelsen(e) skjedde igjen (hørt noe 
eller sett et bilde av det og følt det som om jeg var der igjen) 
 

(4) 0 1 2 3 Følt deg oppskaket når du tenker på, eller hører om, hendelsen(e) 
(for eksempel følt deg redd, sint, trist eller skyldig osv.)  
 

(5) 0 1 2 3 Har hatt kroppslige reaksjoner når du tenker på, eller hører om, 
hendelsen(e), (for eksempel begynt å svette, fått hjertebank) 
 

(6) 0 1 2 3 Prøvd å ikke tenke på, snakke om eller ha følelser om 
hendelsen(e) 
 

(7) 0 1 2 3 Prøvd å unngå aktiviteter, mennesker eller steder som minner deg 
om de(n) traumatiske hendelsen(e) 
 

(8) 0 1 2 3 Ikke klart å huske viktige deler av de(n) oppskakende 
hendelsen(e) 
 

 
 
 
 
 

Fortsetter på neste side 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 
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Ikke i det hele 
tatt 

En gang i uken / 
av og til 

2 til 4 ganger I 
uken / halvparten 

av tiden 

5 eller flere 
ganger i uken / 

nesten hele tiden 
 
 
(9) 0 1 2 3 Har vært mye mindre interessert i, eller ikke gjort, de tingene du 

pleide å gjøre 
 

(10) 0 1 2 3 Ikke følt deg nær menneskene rundt deg 
 

(11) 0 1 2 3 Ikke klart å ha sterke følelser (for eksempel ikke klart å gråte, 
eller ikke klart å være veldig glad) 
 

(12) 0 1 2 3 Følt at dine planer eller håp for fremtiden ikke kommer til å skje 
(for eksempel at du ikke vil få jobb eller bli gift eller få barn)  
 

(13) 0 1 2 3 Har hatt problemer med å sovne eller sove gjennom natten 
 

(14) 0 1 2 3 Følt deg irritabel eller hatt raseriutbrudd 
 

(15) 0 1 2 3 Har hatt problemer med å konsentrere deg (for eksempel mistet 
tråden i en film på TV, glemt hva du har lest, ikke greid å følge 
med på skolen) 
 

(16) 0 1 2 3 Har vært overdrevent forsiktig (for eksempel sjekket hvem eller 
hva som er rundt deg) 
 

(17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har vært nervøs eller lettskremt (for eksempel når noen kommer 
gående bak deg)  
 
 

 
Vær så snill å indikere om de problemene du har vurdert ovenfor har påvirket noen av de 
følgende områdene i livet ditt den siste uken. Lag en sirkel rundt J for Ja og N for Nei. 
 
(22) J N Morsomme aktiviteter og hobbyer 
 
(23) J N Forhold til venner 
 
(24) J N Skolearbeid 
 
(25) J N Forhold til familien din 
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(26) J N Plikter og oppgaver hjemme 
 
(27) J N Generelt hvor fornøyd du er med livet 

 
 

 

Antall opplevde traumer: SLE (Serious life events) 
 
Norsk, tilpasset MultiCasi 
 
Instruksjon:  
 Nedenfor er en listen over en rekke stressende hendelser som barn kan oppleve. Hvis du har 
opplevd noe av dette, svar ja. Hvis ikke, nei.  
Hendelser som har rammet familien 

1. Har det vært dramatiske forandringer i familien din det siste året? 

2. Har du noen gang blitt atskilt fra familien din uten at du ville det (For eksempel av en 
fremmed, en politimann, en soldat eller ved at du har flyktet fra hjemlandet ditt)? 

3. Har noen i familien din som du var veldig glad i dødd? 

Opplevelser med sykdom, ulykker eller katastrofer 
4. Har du hatt en livstruende sykdom eller skade? 

5. Har du vært involvert i en alvorlig ulykke, for eksempel en bilulykke? 

6. Har du opplevd en katastrofe, for eksempel en flom, en orkan, en brann, en tornado, et 
skred, et jordskjelv, en gisselsituasjon eller en miljøkatastrofe? 

Krig 
7. Har du opplevd krig eller en væpnet konflikt i det området du vokste opp i? 

Fysisk eller seksuell mishandling 
8. Har noen noen gang slått, sparket eller skutt mot deg eller på andre måter forsøkt å 

skade deg fysisk? 

9. Har du noen gang sett at andre har blitt slått, sparket, skutt mot eller på andre måter 
blitt skadet fysisk (ikke bare på TV eller i en film)? 

10. Har noen forsøkt å ta på kjønnsorganene dine uten at du ville det eller tvunget deg til 
å ha sex? 

Andre 
11. Har du opplevd andre skremmende hendelser hvor du trodde du var i stor fare? 

12. Har du opplevd andre skremmende hendelser hvor du trodde andre var i stor fare? 
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