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Sammanfattning 

 
 För att undersöka eventuella samband mellan skolungdomars 

anknytningsmönster, känsla av sammanhang (SOC) och skolresultat, gjordes en 

undersökning av fyra samhällsvetenskapsklasser i årskurs 2 på en gymnasieskola i 

södra Sverige, totalt 82 respondenter. Anknytningsmönster undersöktes med hjälp av 

den svenska versionen av ASQ-formuläret, SOC-29 användes för att fastställa nivån 

av känsla av sammanhang och betygsresultat i matematik, engelska och svenska 

samlades in för att mäta skolprestation.  

Undersökningsurvalets anknytningsmönster tycks överensstämma med tidigare 

studier och det finns ingen skillnad mellan könen. Det finns inget signifikant 

samband mellan anknytningsmönster och betygsresultat i denna undersökning och 

inga tidigare studier har funnits att jämföra med. 

SOC-resultaten i undersökningsurvalet tycks låga vid jämförelser med tidigare 

studier. Att det i urvalet finns signifikant skillnad i SOC-resultat mellan könen 

stämmer däremot med tidigare undersökningar i det att männen rapporterar något 

högre resultat än kvinnorna. SOC-resultaten i denna undersökning är inte signifikant 

korrelerat med betygsresultaten vilket andra studier visat. 

Mellan trygg- respektive otrygg anknytning och SOC-resultat finns signifikant 

korrelation där tryggt anknutna ungdomar har högre SOC jämfört med de otryggt 

anknutna. Detta resultat stämmer med tidigare undersökningar. 

 

Nyckelord: Anknytningsmönster, ASQ, känsla av sammanhang, SOC, betyg 

  



 
 
 

  

Abstract 

 
To investigate possible relationships between attachment style, sense of 

coherence (SOC) and school results for adolescents, a study of four social science 

classes in grade 2 was conducted at a secondary school in southern Sweden, a total of 

82 respondents. Attachment style was investigated using the Swedish version of the 

ASQ form, SOC-29 was used to determine the level of sense of coherence and grade 

results in mathematics, English and Swedish were collected to measure school 

performance. 

The survey sample result of attachment styles appears to be consistent with 

previous studies and there is no difference between the sexes. There is no significant 

relationship between attachment style and grade results in this study and no previous 

studies have been found to compare. 

The SOC results in the survey sample appear to be low in comparison with 

previous studies. The fact that there is a significant difference in SOC results 

between the sexes in the sample is, on the other hand, consistent with previous 

surveys in that men report somewhat higher results compared women. The SOC 

results in this study are not significantly correlated with the grade results, as other 

studies have shown. 

Between secure and insecure attachment and SOC results, there is significant 

correlation where securely attached adolescents have a higher SOC compared to the 

insecurely attached. This result is consistent with previous surveys. 

 

 Key words: Attachment style, ASQ, Sense of Coherence, SOC, School grade 
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Introduktion 

Inledning 

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat de senaste decennierna i 

Sverige. Ungdomars psykiska hälsa hänger nära samman med deras upplevelse av skolstress 

och syn på sina skolprestationer (Folkhälsomyndigheten, 2016). Jag arbetar som skolkurator på 

en gymnasieskola och möter ungdomar i denna miljö i min vardag. I dessa möten har jag blivit 

intresserad av att vilja förstå de bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka ungdomarnas 

möjligheter att hantera och klara av utmaningar och påfrestningar i skolsituationen. En ökad 

kunskap om detta skulle kunna bidra till att bättre förstå ungdomarna utvecklingspsykologiskt i 

det pedagogiska arbetet. 

Skolmiljön är en lärande miljö och forskning visar att lärande skapar god psykisk hälsa 

och näst efter familjen är skolan en av de viktigaste plattformarna för hälsofrämjande arbete 

(Lundin & Belfrage, 2012). En skolmiljö med ett salutogent perspektiv bör därför vara 

gynnsammare för att kunna uppnå läromålen och samtidigt bevara en god psykisk hälsa 

(Broberg & Hagström, 2012). Tidigare forskning pekar på att det finns ett ömsesidigt positivt 

samband mellan elevers skolprestation och psykisk hälsa (Gustafsson et al., 2010).  

Både inom utvecklings- och vuxenpsykologi är anknytningsteorin viktig när det gäller 

att beskriva hur människan förhåller sig och relaterar till sig själv och andra. En trygg etablerad 

anknytning skyddar mot psykisk ohälsa och skapar motståndskraft vid påfrestningar. Dessutom 

bidrar den till autonomi och upptäckarglädje (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander, 2013). Jungert (2014) menar att ett gott lärandeklimat stödjer autonomi och 

samhörighet (goda relationer). Vidare skriver han att forskning visat att autonomistödjande 

interventioner där ungdomarnas känslor och perspektiv erkänns ger dem möjlighet till 

självständiga och meningsfulla val. Detta är väsentligt för ungdomars lärande och studieresultat. 

Den salutogena modellen pekar på att individers känsla av sammanhang påverkar deras förmåga 

att hantera sin livssituation och uppnå sina mål. 

Det är därför intressant att undersöka vilka bakomliggande faktorer som kan tänkas 

påverka skolprestationen och i denna studie undersöks om det finns samband mellan 

anknytningsmönster, känsla av sammanhang (KASAM) och ämnesbetyg hos ungdomar som går 

andra året på gymnasieskolan.  

I följande avsnitt presenteras anknytningsteori och KASAM. Fortsättningsvis används 

SOC (sense of coherence) istället för KASAM i enlighet med det resonemang Eriksson (2015) 

för. 
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Anknytningsteori 

Under 1950-talet i skuggan av andra världskriget och framåt utvecklade läkaren och 

psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) och psykologen Mary Ainsworth (1913-1999) 

anknytningsteorin. Teorin förklarade den process av känslomässiga band som upprättas under 

spädbarnstiden mellan det lilla barnet och de primära vårdgivarna, så kallade 

anknytningsrelationer (Bowlby, 1969). Det lilla barnet i samspel med anknytningspersonen 

bygger efterhand egna inre arbetsmodeller om hur det är att vara med andra. Arbetsmodellerna 

blir inre bilder som återger barnets mentala representationer, dels av sig själv men också av 

andra. Vidare beskrev de vilka negativa konsekvenser det lilla barnets fortsatta psykiska 

utveckling kan få, om det tidigt i livet utsätts för förluster, separation och bristande omsorg. 

Dessa inre arbetsmodeller var enligt Bowlby (2010) ett tvåpersonsfenomen där barnet 

tolkar ankytningspersonernas beteende och känslor men också reglerar sina egna upplevelser, 

tankar och känslor vilket skapar olika anknytningsmönster som formar dess fortsatta utveckling 

kring hur det är att vara i nära relationer med andra. Vårdgivarens omvårdnadsförmåga att tolka, 

reglera, skydda och hjälpa det lilla barnet har sitt ursprung och grund i vårdgivarens egen 

anknytningserfarenhet om hur det är att vara i relation med andra. 

Teorin beskrev anknytningen utifrån ett evolutionsbiologiskt perspektiv där 

anknytningsbeteendet har ett eget inre motivationssystem. Det lilla barnet är helt beroende av 

sin primära vårdgivare vilket driver barnet att knyta an och upprätthålla ett känslomässigt band 

för sin överlevnad. Bowlby (1969) menade att det fanns två kompletterande beteendesystem: 

anknytningssystemet och utforskandesystemet. Detta innebar att barnets beteende å ena sidan 

styrs av behovet av att bibehålla närhet, ömhet, beskydd och omsorg genom vårdgivarens 

omvårdnadsbeteende och då allra helst när fara hotar. Å andra sidan styrdes barnets behov av 

nyfiket utforskande av omvärlden. Således innebär anknytningen en trygg och säker bas där 

barnet kan ge sig ut i världen och lära sig mer om den men också att kunna återvända till den 

trygga hamnen om något hotande eller skrämmande inträffar och vara säker på att den fysiska 

och känslomässiga näringen finns där när det är som mest optimalt. 

Ainsworth, Blehar, Waters och Wall (1978) vidareutvecklade och gav anknytningsteorin 

den empiriska grunden bland annat i USA genom observationer av hur barn använder sina 

vårdgivare som en trygg bas, den så kallade främmandesituationen (strange situation). Syftet 

var att observera barnets beteende vid separation och vid återförening och hur detta påverkar 

barnets balans mellan att nyfiket utforska och samtidigt kunna använda sig av vårdgivaren för 
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trygghetssökande. Utifrån dessa observationer identifierade och kategoriserade Ainsworth et al. 

(1978) tre anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning. 

Anknytningsmönster. Trygg Anknytning. Den trygga anknytningen karaktäriseras av 

att barnet använder vårdgivaren som en trygg bas för att utforska omgivningen och det finns en 

god balans mellan anknytnings- och utforskandesystemet. Om hot eller fara uppstår tar 

anknytningsbehovet genast över och barnet kan söka tröst och känna tillit till 

anknytningspersonens lyhördhet och tillgänglighet. En förutsättning för att detta skall ske är att 

vårdgivarens omvårdnadssystem är tillgängligt för att känna av barnets behov och signaler. 

Barnet kan då lära sig att själv tillgodose och reglera sina behov av närhet och självständighet 

(Bowlby, 2010). 

Otrygg undvikande anknytning. En mer deaktiverande anknytningsstrategi 

karaktäriserar det otryggt undvikande barnet. Barnets behov av närhet är stängt och vid 

återförening efter separation från vårdgivaren så ignorerar eller avvisar barnet 

anknytningspersonens försök till kontakt och barnet framstår som självständigt och inte i behov 

av vårdgivaren som en trygg bas eftersom deras trygghetsbehov aldrig riktigt har uppfyllts. 

Bristande lyhördhet för barnets signaler och att barnets omsorgsbehov är krävande har gjort att 

barnet har erfarenhet av att känna sig avvisat. Barnet har svårt att räkna med att få tröst eller 

beskydd (Bowlby, 2010). 

Otrygg ambivalent anknytning. Barnet med otrygg ambivalent anknytningsbeteende 

visar att de både söker och avvisar kontakt med vårdgivaren. Anknytningssystemet är ständigt 

påslaget och barnet är svårtröstat vid återförening efter en separation. Vårdgivarens 

omvårdnadssystem kan uppfattas som ”oförutsägbart lyhört” där barnet har svårt att läsa av 

anknytningspersonen och därmed vet inte barnet vad hen kan förvänta sig i en hotande situation 

vilket försvårar barnets behov av utforskande. Barnet ägnar mycket energi och tid till att få sina 

trygghetsbehov uppmärksammade (Bowlby, 2010). Vid studier av olika riskgrupper visade det 

sig att en fjärde grupp barn inte kunde klassificeras i de ovannämnda mönstren: otrygg 

desorganiserad anknytning.  Det lilla barnets arbetsmodeller har kollapsat, det finns ingen inre 

organisation pga ett traumatiserande anknytningsmönster (Wennerberg, 2010). 

Anknytningsmöster i adolescensen. Anknytningsmönstret hos en individ är tydligast i 

barndomen och i relation till vårdgivaren men Bowlby (2010) menade att mönstret fortskrider 

upp i vuxen ålder. I senadolescensen är individuationsprocessen i relation till 

anknytningspersonen aktiv och den kan liknas vid det lilla barnets separationsprocess. Den 

tryggt anknutna individen kan genom sina tidigare upprättade arbetsmodeller av att vara med 

vårdgivaren ta sig ut på egen hand men också känna sig säker på att kunna återvända till den 
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trygga basen när det behövs. Hen kan också reglera sina affekter på egen hand och klara av 

krävande situationer. 

Under denna individuationsprocess är det sannolikt att ungdomen i senadolescensen 

omvärderar sin relation till vårdgivaren (Cassidy & Shaver, 1999). Den erövrade autonomin ger 

den unge möjlighet att mer objektivt utvärdera vårdgivaren som anknytningsperson vilket 

underlättas vid trygg anknytning. I denna period av livet, interagerar den unge mer och mer med 

andra jämlika personer som kommer ta över en del funktioner från vårdgivaren och så 

småningom även anknytningsfunktioner. Denna process är att utveckla vuxen-liknande 

kapacitet till närhet och stöd och denna förmåga tycks bero till störst del på tidigare 

anknytningsrelation med vårdgivarna (Cassidy & Shaver, 1999).  

Vid otrygg anknytning har den unge anpassat sig till anknytningspersonens bristande 

förmåga för att upprätthålla och bibehålla någon form av närhet och relation. Enligt Bowlby 

(2010) bemöter vårdgivaren barnet på liknande sätt dels i barndomen men också senare i 

utvecklingen vilket gör att anknytningsbanden blir till en begränsning och detta leder till att det 

uppstår interaktiva processer mellan ungdomen och andra som liknar anknytningsrelationen till 

vårdgivaren. 

Individuationsprocessen för en otryggt anknuten ungdom försvåras därmed eftersom det 

otrygga anknytningsmönstret har handlat om en känslomässig överlevnad.  Detta har gjort att de 

självreglerande funktionerna kan vara begränsande och hämmande i vuxna relationer och yttre 

påfrestningar kan då vara svåra att hantera. Närhet och ömsesidighet hade istället varit mer 

psykologiskt gynnsamt. I skolsituationer, vid prestationskrav eller i kamratrelationer 

återupprepas de ursprungliga anknytningsmönstren (Broberg et al., 2013). Anknytningen för 

äldre barn, ungdomar och vuxna beskrivs som mer karakteristisk för individen själv än för den 

relation som individen befinner sig i vilket gör att anknytningsmönstret därmed närmar sig ett 

personlighetsdrag i en form av generalisering och integration (Broberg et al., 2013). 

Tidigare forskning gällande anknytningsmönster. Nelis och Rae (2009) fann i en 

studie av 468 ungdomar (13-19 år) att trygg anknytning till jämlikar (enligt Hazan och Shavers 

formulär att mäta anknytning ”Attachment Measure”, AQ) var signifikant korrelerat med lägre 

självrapporterade depressions- och ångestnivåer (enligt Derogatis självrapporteringsformulär 

utformat för att utvärdera ett brett spektrum av psykologiska problem och symtom, ”depression 

and anxiety symptom scales”, SCL-90-R). I denna undersökning var 82% tryggt anknutna och 

det fanns ingen signifikant könsskillnad.  

I en metaanlys av van Ijzendoorn och Bakermans-Kranenburg (1996), bland annat med 

målet att finna normativa data avseende anknytningsmönster, jämfördes anknytningsmönster 

hos icke kliniska grupper av mödrar, fädrar och ungdomar. Analysen omfattade 33 studier som 
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använt ”Adult Attachment Interview”, AAI (George, Kaplan & Main, 1985) i vilka fler än 2000 

respondenter fullföljt intervjuerna. Genom att sammanställa data för mödrarna, skapade de en 

referensbas med vilken de sedan jämförde övriga delpopulationer genom korrelationsanlays. De 

visade att fädrar och ungdomar hade nära nog exakt samma fördelning som mödrarna där ca 

58% var tryggt självständigt anknutna (autonomous), 24% otryggt avvisande (dismissing) och 

18% otryggt frånvarande (preoccupied).  

Mickelson, Kessler och Shaver (1997) gjorde en studie av 8080 amerikaner i åldrarna 

15-54 år där 59% var tryggt anknutna (enligt Hazan och Shaver ”Attachment Measure”, AQ) 

och kvinnor var signifikant mer sannolika att ha trygg anknytning (61%) jämfört med män 

(57%). De menade att detta resultat låg helt i linje med andra, tidigare studier.  

I en studie av Coyl, Chen och Newland (2009) i vilken man bland annat undersökte 

samband mellan barns anknytning till fadern och skolresultat, fann man att skolresultaten delvis 

kunde förklaras av tryggheten i anknytningen till fadern. 

Håkanssons och Tengströms (1997) arbete kring översättningen av ASQ-formuläret till 

svenska omfattade ett undersökningsurval om totalt 160 personer (35% män och 65% kvinnor) 

varav 74 var gymnasiestudenter. I undersökningen var 56% tryggt anknutna och det framgick 

inte hur gymnasieungdomarnas anknytningsmönster såg ut och inte heller huruvida det fanns 

signifikanta skillnader mellan kön.  

Känsla Av Sammanhang 

Aron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, är grundaren till 

begreppet SOC (sense of coherence). Antonovsky verkade på 60-talet i Jerusalem i en rad 

forskningsprojekt om hälso- och sjukvård samt ett flertal studier om olika aspekter på hälsa och 

sjukdom i relation till samhällsklass (Antonovsky, 2005). 

Antonovsky formulerade den salutogena modellen som han publicerade i Health, Stress 

and Coping och denna är grunden till begreppet SOC (Antonovsky, 1979).  

Den salutogena modellen försöker förklara och definiera hälsa som ett kontinuum 

mellan total hälsa och total ohälsa och varför vissa människor har förmåga att sträva mot den 

positiva polen mellan hälsa och ohälsa trots att de utsätts för olika stressorer som t ex kvinnorna 

i ovannämnda studie. Enligt Antonovsky (2005) rör sig individen under sin livstid fram och 

tillbaka mellan dessa poler. Det salutogena perspektivet betonar det friska till skillnad från det 

patogena sjukdomsperspektivet. Antonovsky (2005) framhöll det komplementära i dessa båda 

synsätt för att skapa förståelse och kunskap om individens psykiska hälsa och skrev: 

 

En global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 
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varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och 

yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (sid. 46) 

 

Den salutogena modellen utgår från att tillvaron är fylld av stressorer. När individen 

utsätts för och konfronteras med olika stressorer hamnar hen i ett spänningstillstånd som 

individen måste hantera. Det centrala för Antonovsky (2005) var att studera vilka faktorer som 

ligger bakom sättet olika individer hanterar spänning. När individen återupprepande gånger får 

en god erfarenhet att hantera stressorer så skapar hen en stark känsla av sammanhang, SOC. 

Definitionen av ”känsla av sammanhang” uttrycker i vilken utsträckning individen har en 

varaktig dynamisk känsla av tillit och att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livet är strukturerade, förutsägbara och begripliga (Antonovsky, 2005). Antonovsky 

(2005) menade att för att individen skall klara av de erfarenheter av motgångar som hen möter 

och samtidigt kunna bibehåll en god hälsa krävs det att tillvaron är sammanhängande. För att 

detta skall uppnås måste tillvaron vara begriplig, hanterbar och meningsfull.  

Begriplighet. Antonovsky (2005) avsåg med begriplighet i vilken utsträckning inre och 

yttre stimuli är begripliga för individen (kognitiva dimensionen). Alltså huruvida information 

som är oförutsägbar kan uppfattas som tydlig och klar eller kaotisk och svårbegriplig. Individer 

med en hög känsla av begriplighet förväntar sig att stimuli är förutsägbara trots att stimuli även 

kan vara negativa, t ex ett dödsfallsbesked. 

Hanterbarhet. Innebar att kunna möta krav och utmaningar och i vilken grad individen 

upplever att hens resurser är tillräckliga och står till förfogande 

(instrumentella/beteendedimensionen). Vid en hög känsla av hanterbarhet känner sig inte 

individen som ett offer inför stimuli och hen kan hantera olyckliga händelser utan att för den 

skull tro att all framtid kommer att vara olycklig (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet. Innebar att individen känner sig delaktig och att livet har en 

känslomässig mening där individen medverkar i de processer som skapar ens dagliga erfarenhet 

(motiverande dimensionen). Händelser i individens liv blir inte till bördor utan snarare en 

utmaning vilket ger en hög känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Individer med starkt SOC (höga SOC-resultat) har en större förmåga och lättare att 

hantera situationer då de utsätts för stressorer samtidigt som individen kan dra nytta av 
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stressorerna då de är begripliga och det finns ett mål att uppnå som ger individen 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

Om alla dessa tre delar ligger på en hög nivå så har personen en stark känsla av 

sammanhang och därmed en god förmåga att hantera svåra situationer och att lösa problem 

(Antonovsky, 2005). Antonovsky menade att SOC-resultat för de individuella delskalorna inte 

är meningsfullt att analysera, det är det totala resultatet som är intressant (Eriksson & 

Lindström, 2005). 

Känsla av sammanhang under adolescensen. En individs SOC är i tidiga vuxenlivet 

relativt stabilt och färdigutvecklat samtidigt som individen förändras och utvecklas i takt med 

nya erfarenheter och i interaktion med omgivningen moduleras och förfinas SOC-styrkan 

(Antonovsky, 2005). Förändringar i SOC-nivå från höjning och sänkning sker endast vid stora 

förändringar av livsmönster, t ex närståendes dödsfall, skilsmässa eller att förlora sitt arbete 

(Antonovsky, 2005). I senare studier har det visat sig att SOC tycks förändras över tiden och 

ökar med stigande ålder (Eriksson & Lindström, 2005). Flera studier refererade i nästa kapitel 

(Moksnes, Rannerstad, Byrne & Espnes, 2010; Simonsson, Nilsson, Leppert och Diwan, 2008) 

visar på positiva samband mellan SOC-nivåer och den psykiska hälsan hos ungdomar. Det finns 

resultat som pekar på stora skillnader mellan pojkar och flickor och deras upplevda depression 

där flickor i 54% av fallen upplevde depression men endast 17% av pojkarna och där svagare 

SOC var relaterat till depression (Eriksson, 2015). Studier har även visat att pojkar rapporterar 

högre SOC-resultat jämfört med flickor (Moksnes, Espnes & Lillefjell, 2012). 

Tidigare forskning gällande känsla av sammanhang. Det finns dokumenterade 

skillnader mellan pojkar och flickor där flickorna upplevde större grad av stress och sämre 

psykiskt mående emedan pojkarna rapporterade högre SOC-resultat (Moksnes, et al., 2010). 

Undersökningen omfattade 1183 norska ungdomar i 13-18-årsåldern. SOC-13 formuläret 

(omfattande 13 frågor) användes för att mäta SOC och ett formulär omfattande 12 frågor om 

psykiskt och psykosomatiskt välmående för att mäta de subjektiva psykiska hälsobesvären. 

Stress mättes med den norska versionen av ”Adolescent Stress Questionnaire (ASQ-N)1. De 

statistiska analyserna visade på moderata till starka korrelationer mellan psykiskt mående och 

stress (hög stress korrelerat med sämre psykiskt mående) å ena sidan och mellan psykiskt 

mående och SOC å den andra (höga SOC-resultat korrelerat med bättre psykiskt mående). De 

                                                
1 formulär designat att fånga information om 9 för ungdomar vanliga stressdimensioner (endast 7 av dessa användes i studien), t ex 
kamraters grupptryck, hemsituation, vuxenansvar. 
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menade slutligen att studiens resultat pekade på preliminärt stöd för synen att salutogena 

faktorer har positiv påverkan på subjektivt upplevd hälsa i ungdomsåren (Moksnes et al., 2010). 

Simonsson et al. (2008) fann signifikanta skillnader mellan män och kvinnor i SOC-

resultat (män hade högre resultat) då man undersökte samband mellan psykosomatiska symptom 

och SOC hos 16- respektive 19-åriga skolungdomar (n = 3 998). Man fann vidare att högre SOC 

leder till lägre rapporterade psykosomatiska symptom. SOC-13 formuläret användes 

tillsammans med självskattningsfrågor kring psykosomatiska besvär samt bakgrundsinformation 

(Simonsson et al., 2008). 

Eriksson och Lindström (2005) har sammanställt undersökningar där SOC-formulär har 

använts. Syftet med rapporten är att göra en systematisk översyn och analysera SOC-skalans 

reliabilitiet och validitet. Undersökningarna omfattade populationer från bland annat USA, 

Tyskland, Israel och Sverige. Det var bland annat familjer, studenter, patienter med olika 

diagnoser (cancer, schizofreni, etc) och kriminella som deltagit. Totalt är det 458 vetenskapliga 

puplikationer gjorda 1992 – 2003, formulär i 33 språk och i 32 länder omfattas. Eriksson och 

Lindströms (2005) metaanalys visar på Cronbachs alpha 0,7 – 0,95 och vidare finner man att 

SOC tycks relativt stabilt över tiden men ökar med ålder och är inte så stabilt som Antonovksy 

antog.  SOC förutspår den långsiktiga förmågan att hantera stress och bevara psykisk hälsa och 

tycks vara ett reliabelt och valit mätinstrument (Eriksson & Lindström, 2005).  

I en studie där man genomförde en workshop med elever för att öka deras SOC, känsla 

av hopp och självkänsla, kunde man se att SOC (tillsammans med självkänsla) var signifikant 

korrelerat till genomsnittsbetygen (Davidson, Feldman, & Margalit, 2012). I studien ingick 43 

studenter med genomsnittsåldern 25 år. Tre formulär användes; ”The State Hope Scale” 

(frågeformulär omfattande sex uttalanden som representerar alternativa vägar och 

påverkansmöjligheter vid ett givet tillfälle och mäter förmågan till hoppfullt tänkande), SOC-14 

(formulär med 14 frågor) samt ”The New General Sel-Efficancy Scale” (NGSE, frågeformulär 

för att bedöma en allmän känsla av uppfattad egen förmåga att klara av en specifik handling 

(self-efficacy) med målet att förutse förmågan att hantera dagliga problem) och studenterna fick 

fylla i dem vid tre tillfällen; före workshopen, direkt efter samt en månad efter workshopen. 

Workshopen gick ut på att studenterna, indelade i tre grupper, fick undervisning i ”hope 

theory”, ”goal mapping” och en del andra övningar i syfte att förbättra deras positiva känslor 

och förmåga till positivt tänkande. Dessutom fick två av grupperna en verbal övertalning och en 

av dem fick dessutom en föreläsning om den salutogena modellen och SOC. Dessutom 

samlades betygsresultat in från terminen före respektive efter workshopen. Resultaten visade att 

studenterna med högre nivå av hoppfullt tänkande nådde högre betygsresultat jämfört med 
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kamraterna med lägre nivå av hoppfullt tänkande och dessutom var SOC-resultaten korrelerade 

positivt med både betygen och nivån av hoppfullt tänkande (Davidson et al., 2012). 

En studie (Levi, Einav, Ziv, Raskind & Margalit, 2014) med 289 skolungdomar i 15-16- 

årsåldern där man genom självskattningsformulär samlat in data om SOC, förmåga till hoppfullt 

tänkande, egenförmåga samt deras förväntningar på och verkliga betyg, visade bland annat att 

pojkarna hade högre SOC-resultat jämfört med flickorna. Det fanns ingen könsskillnad gällande 

betygsförväntningar. Denna studie kunde visa att förmåga till hoppfullt tänkande faktiskt 

påverkar de akademiska resultaten, det är inte endast den akademiska förmågan och 

ansträngningen som är avgörande (vilket många tidigare rapporter indikerat). Författarna 

konkluderade att studenter med höga nivåer av känslomässig förmåga samt SOC-resultat, nådde 

högre akademiska resultat i de fall de även hade hoppfulla tankar (Levi et al., 2014). 

Eriksson (2005) redogör för kritik av den salutogena teorin. SOC-instrumentets 

psykometriska egenskaper har ifrågasatts och i en studie av Larsson och Kallenberg (1999) 

pekade resultaten på att SOC mätte negativ affekt och emotionell instabilitet och inte som 

Antonovsky menade de faktorer som bidrar till att kunna bevara sin psykiska hälsa (Eriksson, 

2005). Vidare har studier pekat på att olika känslor är ”sammanflätade” i SOC-formuläret och 

att frågorna till största delen (85% av frågorna) relaterade till känslor (Korotkov, 1993). 

Eriksson (2005) påpekade med referens till en granskning gjord av Mittelmark och Bull 2013 

att den salutogena teorin inte fått större genomslagskraft inom det hälsofrämjande arbetet och 

att en stor del av forskningsstudierna gjorda med SOC-instrumentet har varit inriktade på 

psykisk ohälsa, det vill säga patogenes istället för salutogenes. 

Tidigare forskning gällande anknytningsmönster och känsla av sammanhang 

Rood (2000) undersökte sambandet mellan anknytningsmönster och SOC med avseende 

på egen upplevd psykisk hälsa hos 142 psykologstudenter. Hans hypoteser var bland annat att 

trygg anknytning var positivt korrelerad med psykisk hälsa liksom SOC-resultat emedan otrygg 

anknytning var negativt korrelerad. Vidare att SOC-resultatets påverkan var signifikant större 

på psykisk hälsa jämfört med anknytning. Rood (2000) menade att sambandet mellan trygg 

anknytning och psykisk hälsa undermineras då känslan av sammanhang försämras och att en 

förbättrad känsla av sammanhang kan hjälpa de med otrygg anknytning till bättre psykisk hälsa. 

Mätinstrumenten i undersökningen var SOC-29, anknytningskvaliten mättes med hjälp av 

Bartholomew and Horowitz’s ”relationship questionnaire” (RQ, frågeformulär utformat för att 

mäta anknytningsmönster) och den psykiska hälsan med hjälp av Rosenbergs ”The self-esteem 

Scale” (SES, frågeformulär utformat för att mäta globalt självvärde genom att mäta både 

positiva och negativa känslor om jaget). Av 184 deltagare kunde 142 entydigt bestämmas 
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tillhörande ett anknytningsmönster och 70 av dessa var tryggt anknutna (49%), det fanns ingen 

signifikant skillnad könen emellan. Som väntat fann Rood (2000) i denna undersökning att 

trygg anknytning var positivt korrelerat med självkänsla, självbild och självintegration och 

negativt korrelerat med ångest och depression. Det omvända gällde för två av de tre otrygga 

anknytningsmönstrena (otryggt undvikande respektive frånvarande, den tredje (otryggt ängslig) 

visade ingen signifikant korrelation). Vad gäller SOC-resultat, visade analyserna signifikanta 

och starka positiva samband med psykisk hälsa och SOC var det mätinstrument som bäst 

förklarade den psykiska hälsan. Rood (2000) menade vidare att ytterligare forskning kan visa att 

detta resultat innebar att den vanliga positiva relationen mellan anknytningsmönster och psykisk 

hälsa undermineras när en persons känsla av sammanhang minskar. 

Sammanfattning tidigare forskning 

Studier som refererats ovan pekar på samband mellan anknytningsmönster och psykisk 

hälsa (Nelis & Rae, 2009), mellan anknytningsmönster och kön (Mickelson et al., 1997), mellan 

SOC och psykisk hälsa och mellan SOC och kön (Moksnes et al., 2010). Dessutom finns en del 

studier som visar på samband mellan SOC och skolresultat (Davidson et al., 2012), anknytning 

och skolresultat (Coyl et al., 2009) och samband mellan anknytningsmönster och SOC 

avhandlas i en studie av Rood (2000). Detta är grunden till min studie och varför det är 

intressant att undersöka vidare vilka samband som finns mellan anknytningsmönster, SOC och 

skolresultat då det är tydligt att den psykiska ohälsan har ökat de senaste decennierna hos 

gymnasieungdomar i Sverige. Detta utmynnar i studiens frågeställningar och syfte. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva anknytningsmönster, känsla av sammanhang och 

ämnesbetyg samt relationen mellan dem hos gymnasieungdomar i årskurs 2.  

1.   Hur ser anknytningsmönstren ut för urvalet  

2.   Finns skillnader i anknytningsmönster mellan kön? 

3.   Finns det samband mellan anknytningsmönster och betyg? 

4.   Hur ser SOC-resultaten ut för urvalet  

5.   Finns skillnader i SOC-resultat mellan kön? 

6.   Finns det samband mellan SOC-resultat och betyg? 

7.   Finns det samband mellan anknytningsmönster och SOC?  
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Metod 

Design 

Uppsatsens frågeställningar var att undersöka om det fanns samband mellan 

anknytningsmönster, SOC och betyg och då det fanns beprövade, reliabla och valida 

mätinstrument, var en kvantitativ undersökningsmetod att föredra (Eliasson, 2013). 

Deltagare  

I studien deltog ungdomar från en gymnasieskola i södra Sverige. Samtliga respondenter 

gick i årskurs två på samhällsvetenskapsprogrammet och var födda 1998 (n = 4) eller 1999 (n = 

92), den genomsnittliga åldern var 18,0 år. Av totalt 120 elever från fyra klasser deltog 96 varav 

60 var kvinnor, 35 män och 1 av annan könstillhörighet.  

Bortfallet (n = 24), 20%, berodde på sjukdom, ledighet eller ogiltig frånvaro. Alla 

närvarande deltog och ingen respondent har dragit tillbaka sitt deltagandesamtycke. Av de 

insamlade formulären (n = 96) bortföll 13 på grund av att de var ofullständiga (n = 5) eller 

perserverande, det vill säga genomgående likvärdiga medelvärden i alla delskalor (n = 8). 

Dessutom sorterades en deltagare av annan könstillhörighet bort då denna grupp blev för liten 

för vidare analys. Totalt omfattar undersökningen således 82 ungdomar.  

Instrument 

Två självskattningsformulär har använts i studien: Attachment style questionnaire, ASQ, 

(Håkansson & Tengström, 1997) för att mäta anknytningsmönster och SOC-29 frågeformulär 

(Antonovsky, 2005) för att mäta graden av känsla av sammanhang. Dessutom samlades data om 

bakgrundsvariabler in avseende födelseår, kön samt betyg i svenska, matematik och engelska 

(Bilaga 2). 

Attachment style questionnaire (ASQ). Vid undersökningen användes 

självskattningsformuläret Attachment style questionnaire (ASQ) som konstruerats av Feeney, 

Noller, och Hanrahan, (1994). Mätinstrumentet baseras på anknytningsteorin och mäter 

anknytningsmönster både hos ungdomar och vuxna. De otrygga ankntyningsstilarna som 

härleds ur ASQ-formuläret skiljer sig något från de som definierades av Ainsworth, Blehar, 
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Waters och Wall (1978). Håkansson och Tengström (1997) delar upp det ambivalenta 

anknytningsmönstret i ett otryggt ambivalent och ett otryggt ängsligt anknytningsmönster.  

 

Figur 1. ASQ Anknytningsmönster och delskalor (Håkansson & Tengström, 1997 samt omarbetad 

av författaren) 

Den engelska versionen av mätinstrumentet ASQ översattes till svenska av Håkansson 

och Tengström (1997). Reliabilitetsanalysen av den svenska versionen har visat sig god och så 

även valideringen i samtliga delskalor, Cronbachs alpha mellan 0,71-0,84 (Håkansson & 

Tengström, 1997). Formuläret är inte copyright-skyddat. 

Självskattningsformuläret består av 40 frågor som är utformade som påståenden som är 

uppdelade på fem delskalor: tillit, distans, sakorientering, relationsfixering och bifallsbehov. 

Svarsalternativen är en 6-gradig likertskala som kryssas i av respondenten. Svarsalternativen är 

fullständigt oense, ganska oense, lite oense, instämmer lite, instämmer ganska mycket och 

instämmer fullständigt (Håkansson & Tengström, 1997). 

De fem delskalorna indikerar vilket individuellt anknytningsmönster respondenten har. 

Delskalan för tillit beskriver trygg anknytning, delskalorna för distans och sakorientering 

indikerar mot otrygg undvikande anknytning och delskalorna relationsfixering och bifallsbehov 

beskriver otryggt ängsligt anknytningsmönster (Håkansson & Tengström, 1997). 

De fem delskalorna representerar individens attityd till självet och andra. Tillit 

representerar en trygghet till självet och andra där individen kan knyta an och separera, dvs 

samspela med omgivningen på ett flexibelt, känslomässigt och tillitsfullt sätt. Distans 

representerar avståndstagande och osäkerhet som skapar oro och/eller ångest i mellanmänskliga 

relationer vilket gör att individen undviker närhet för att skydda sig mot symtom. 

Sakorientering representerar också ett oberoende av andra människor och prestation är viktigare 

än mellanmänskliga relationer. Hög grad av relationsfixering uttrycks med ett ängsligt 

överdrivet behov av närhet till andra för att känna tillhörighet och trygghet. Bifallsbehov 
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indikerar ett starkt behov av bekräftelse och acceptans från andra för att minska känslan av 

osäkerhet (Håkansson & Tengström, 1997). 

I anvisningarna redogör Håkansson och Tengström (1997) för hur resultaten skall (kan) 

tolkas och vilket anknytningsmönster individer skall ges. Tillvägagångssättet är att varje individ 

tilldelas ett anknytningsmönster baserat på sitt genomsnitt i de olika delskalorna. Den delskala i 

vilken respondenten har över en standardavvikelse från referenspopulationens (dvs Håkanssons 

och Tengströms (1997) urval) medelvärde blir vägledande men det är relationen mellan 

medelvärdena (dvs ”profilen”) som pekar i riktning mot ett specifikt anknytningsmönster. Har 

individen t ex över 4 i genomsnitt på tillitsskalan och de övriga ligger lägre, anses respondenten 

ha en trygg anknytning och lägre resultat pekar därmed på en otrygg anknytning. 

Respondenterna med otryggt anknytningsmönster delas sedan utifrån genomsnitten i 

delskalorna in enligt följande: Har man högre medelvärden än en standardavvikelse jämfört med 

referenspopulationen i distans- och sakorienteringsskalorna har man ett undvikande 

anknytningsmönster medan motsvarande höga medelvärden i bifallsbehovs- och 

relationsfixeringsskalorna pekar på ett ängsligt anknytningsmönster. Tengström och Håkansson 

(1997) definierar ett otryggt ambivalent anknytningsmönster som resultatet av relativt höga 

medelvärden i både distans- och bifallsbehovsskalorna. 

Slutligen påpekar författarna (Håkansson & Tengström, 1997) att genomgående 

likvärdiga (höga eller låga) medelvärden i alla delskalorna visar på perserverande svar och det 

går inte utifrån sådana resultat att entydigt fastställa ett anknytningsmönster. Respondenter med 

perserverande svarsstil har sorterats bort ur denna undersökning (n = 8).  

SOC-29 frågeformulär. Aron Antonovsky (2005) utarbetade ett frågeformulär för att 

mäta graden av SOC, Sense of coherence-scale (SOC) vilket har använts i undersökningen 

(Antonovsky, 2005). Formuläret mäter en individuell livshållning som när en individ utsätts för 

stressorer kan öka motståndskraften och därmed vara hälsobefrämjande för psykisk hälsa. SOC-

29 formuläret består av 29 frågor varav 11 frågor behandlar begriplighet, 10 frågor hanterbarhet 

och 8 frågor behandlar meningsfullhet. Formuläret är utformat efter en ordinalskala och svaren 

består av en sjugradig skala där svarsalternativen varierar från mycket sällan till mycket ofta. 

Sällan ger 1 poäng och mycket ofta 7 och högsta möjliga poäng är 203 och lägsta poängen är 

29. Ju högre poäng en individ har, desto starkare SOC har hen.  

Frågeformuläret är använt sedan slutet av 1980-talet och i åtminstone 45 länder över 

hela världen. Godkännande att använda formuläret har inhämtats. Även om det finns kritik, 

både mot formuläret och teorin, tycks instrumentet vara valitt och reliabelt (Eriksson, 2015; 

Eriksson & Lindström, 2005; Jakobsson, 2008). Det formulär som använts i denna 

undersökning (SOC-29 frågeformulär) har 0.70 - 0.95 i Cronbachs alpha (Eriksson & 
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Lindström, 2005) vilket pekar på hög grad av intern konsistens (intern konsistens avser hur väl 

olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept) och reliabilitet (resultatet är 

detsamma vid upprepade mätningar). SOC-formulären summeras per respondent och 

svarskomponent (begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet) och en total.  

Eriksson och Lindström (2005) har sammanställt undersökningar (bilaga 3), där SOC-29 

använts. För de undersökningar där antal deltagare och standardavvikelse finns angivet, har 

inom ramen för denna uppsats ett totalt medelvärde samt standardavvikelse räknats fram. Det 

gick inte att bryta ned på kön då underlagen i Eriksson och Lindströms (2005) undersökningar 

med få undantag endast angav totalt antal deltagare (n = 29293). Totalt är det 124 

undersökningar gjorda 1992 - 2003. Det sammanställda SOC-29-medelvärdet var M = 140, SD 

= 23 och tittar man endast på de undersökningar som omfattar studenter (notera att det avser 

barn och ungdomar från grundskola till universitet), låg SOC-29 i genomsnitt på M = 136, SD = 

21. Utifrån dessa undersökningar har författaren konstruerat en klassificering som SOC-svag, 

SOC-Medel och SOC-stark skapats där SOC-svag var de med totalt SOC-resultat < 118 (vilket 

motsvarar värdet för en standardavvikelse under medelvärdet, 140 - 23 = 118), SOC-medel var 

de inom en standardavvikelse från medelvärdet (M =118 - 163) och SOC-stark var de med 

högre resultat än en standardavvikelse över medelvärdet, dvs M > 163. Klassificeringen 

används senare i uppsatsen som hjälp att positionera denna undersöknings urvalsresultat. 

Procedur 

Inledningsvis gjordes en litteratursökning i databaserna LUB search och sökord som 

användes var: attachment, attachment style, anknytning, sense of coherence, SOC, känsla av 

sammanhang, KASAM, achademic result, grade, betyg, ungdomar psykisk ohälsa, psykisk 

ohälsa skola. 

Inför själva undersökningen och datainsamlandet, kontaktades och informerades rektor 

på den utvalda gymnasieskolan om undersökningen först muntligt och därefter skriftligt, dels 

med ett informationsbrev om undersökningen (Bilaga 4) och dels med det brev med informerat 

samtycke som skulle delas ut till eleverna (Bilaga 5). Eftersom studien omfattade elever i 

årskurs två och majoriteten av eleverna skulle bli myndiga under genomförandeåret bedömdes 

att de själva kunde välja om de ville deltaga eller inte. Därmed inhämtades inte något 

godkännande från vårdnadshavare. Efter godkännande av skolans rektor fick författaren själv 

kontakta ansvariga mentorer för de fyra klasserna som var aktuella för undersökningen. 

Mentorerna för varje klass och författaren träffades för muntlig genomgång av 

tillvägagångssättet. Mentorerna fick också ta del av rektorns skriftliga information och 

elevernas brev om informerat samtycke. Mentorerna ålades att vara ansvariga för elevernas 
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studieplaner för att svara på betygsrelaterade frågor om någon elev eventuellt inte kom ihåg sina 

betyg. Mentorerna informerade därefter sina respektive klasser muntligt med stöd av 

informationsbrevet om undersökningen samt när och var det skulle ske.  

En pilotundersökning gjordes i en årskurs tre-klass på samma skola innan den egentliga 

undersökningen för att se att den muntliga informationen och det informerade samtycket var 

tydligt och begripligt samt för att se att avsatt tid var tillräcklig. Pilotstudien bekräftade att 

upplägget var genomförbart. 

Undersökningen genomfördes på lektionstid vid fyra olika tillfällen, ett tillfälle per 

klass, och författaren var närvarande vid samtliga tillfällen. Eleverna informerades 

inledningsvis av författaren muntligt om undersökningens innehåll och syfte, om att det var 

frivilligt att delta och att man var anonym som respondent samt att alla insamlade uppgifter 

behandlades konfidentiellt och skulle hållas inlåst i ett plåtskåp. Respondenterna informerades 

också om att de hade möjlighet att dra tillbaka sitt deltagande genom att behålla det 

informationsbrevet som var numrerat med samma nummer som samtyckesblanketten vilken 

samlades in av författaren innan genomförandet. Samtliga närvarande respondenter samtyckte 

till att deltaga i undersökningen. Båda självskattnings-formulärens första frågor lästes upp högt 

av författaren för att se att samtliga respondenter uppfattat tillvägagångssättet. Författaren 

tillhandahöll pennor, suddgummi samt skrev en extra påminnelse på tavlan om att det  var 

angeläget att respondenterna skulle svar på samtliga frågor, detta för att säkerställa hög 

svarsfrekvens. Elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi erbjöds att få frågorna upplästa 

vilket ingen behövde. Av samtliga respondenter frågade tre stycken om sina betyg. 

Undersökningen tog ca 30 minuter. Respondenterna lämnade klassrummet efterhand som de 

blev färdiga och lade själv ner sina formulär i ett kuvert och författaren stannade kvar en stund 

efter lektionstid för eventuella frågor. 

Dataanalys 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 24 användes för de statistiska 

analyserna av insamlad data. Ofullständiga svarsformulär där 2,5 – 13% av svaren saknades (n 

= 5) och perserverande (n = 8) svarsstilar avseende ASQ-formuläret togs bort. Dessutom 

rensades ett formulär bort då könstillhörigheten ’annan’ endast förekom en gång och som grupp 

betraktat blev den för liten för att kunna analyseras vidare. I denna uppsats har inte statistisk 

imputeringsteknik använts för att beräkna värdena för de saknade svaren. Återstående data (n = 

82) analyserades för att undersöka eventuella samband mellan parametrarna i frågeställningarna 

och för att fastställa om samband mellan dem var signifikanta, har p < 0,05 använts. 

Inledningsvis analyserades samband genom t-test mellan anknytningsmönster och kön och 
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SOC-resultat och kön. Vidare genomfördes korrelationsanalys (bivariat) utifrån Pearsons 

korrelationskoefficient för att fastställa samband mellan SOC-resultat och medelbetyg, 

anknytningsmönster och betyg samt anknytningsmönster och SOC-resultat. Styrkan i sambandet 

angavs enligt Cohens riktlinjer där svag är 0,10-0,29, måttlig 0,30-0,49 och stark 0,5-1,0 

(Cohen, 1977) och effektstorleken (styrkan i sambandet) beräknades med partial eta-squared där 

liten effekt är 1%, måttlig 6% och stor 14% (Pallant, 2016). 

Etik 

Undersökningen är gjord med beaktandet av lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460). Även Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2002). 

Särskild etikprövning har inte gjorts då studien inte bedömts omfatta känsliga personuppgifter 

eller i övrigt etiskt komplicerade aspekter. De fyra huvudkraven informations-, samtyckes-, 

konfidentialitet- och nyttjandekrav är uppfyllda: Rektor, mentorer och deltagarna informerades 

muntligt samt skriftligt i förväg samt i samband med undersökningstillfället om syftet med 

undersökningen och att medverka var frivilligt, anonymt och alla insamlade uppgifter behandlas 

konfidentiellt (bilaga 4 och 5). Undersökningsmaterialet förstörs efter uppsatsens godkännande. 

Deltagarna informerades om att de när som helst under undersökningens gång kunde avbryta sin 

medverkan. Formulären numrerades så att deltagarna genom att spara detta unika nummer 

kunde avbryta sin medverkan även efter att enkäterna lämnats in. Ingen insamlad information 

gör det möjligt att spåra enskilda individer. Deltagarna hade möjlighet att i samband med 

undersökningens genomförande fråga och diskutera med författaren och de erbjöds också 

möjligheten att kontakta författaren om eventuell personlig återkoppling önskades via e-post 

eller per telefon. Resultat presenterades endast på gruppnivå.  

Resultat 

I Tabell 1 åskådliggörs fördelningen av elever över kön och medelbetyg. 

Undersökningen omfattar 28 (34%) män och 54 (66%) kvinnor och männens genomsnittsbetyg 

var 14,4 och kvinnornas 15,3. 

Tabell 1  
Kön och medelbetyg (n = 82) 
        

Kön Antal  Medelbetyg SD 
     Man 28 (34%) 14,4 2,6 

     Kvinna 54 (66%) 15,3 2,2 

Totalt 82 (100%) 15,0 2,4 
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Not.  Möjligt maxbetyg är 20,0. Medelbetyg i riket på samhällsvetenskapsprogrammet 2017 är 
14,4 (Skolverket 2017), bilaga 1 

 
I undersökningsurvalet fanns inga signifikanta skillnader (t-test) mellan män och 

kvinnor avseende betyg, varken i de enskilda ämnena (engelska, svenska, matematik) eller 

medelvärdet av dem. 

Anknytningsmönster 

Anknytningsmönster i urvalet. Fördelningen av de trygga och otrygga 

anknytningsmönstrena visas i figur 2. 49 av ungdomarna var tryggt anknutna och de otryggt 

anknyta var till största delen ängsligt anknutna emedan endast 4 respondenter var ambivalent 

anknutna. 

  

Figur 2. Fördelning av respondenter och anknytningsmönster 

 

I hela urvalet var 60% tryggt anknutna och 40% otryggt. Resultaten var inte 

normalfördelade och i tabell 2 redovisas ASQ-resultaten per delskala. Urvalets resultat låg nära 

de Håkansson och Tengström (1996) fann i sitt urval. 

Tabell 2  
Medelvärde och standardavvikelse per ASQ delskalor 
 

ASQ delskala 
Undersökningsurval 

(n = 82) Referenspop. Gymn Referenspopulation 

M SD M SD M SD 
     Tillit 4,2 0,8 4,4 -   4,3 1,3 
     Distans 3,6 0,8 3,3 -   3,4 1,4 
     Sakorientering 2,4 0,8 2,1 -   2,3 1,3 
     Relationsfixering 3,6 1,0 3,6 -   3,5 1,4 
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     Bifallsbehov 3,6 0,9 3,5 -   3,5 1,4 
 
Not.  Referenspopulationen (Referenspop. Gymn respektive Referenspopulation) är hämtade från 
 Håkansson & Tengström (1996) och avser deras urval. SD avseende referenspopulationen 
 gymnasieungdomar (Referenspop. Gymn) finns inte angiven. 

 

Vid analyser av de otrygga anknytningsmönstrena genom t-test av skillnader mellan 

könen och korrelationsanalys av samband med betyg respektive SOC-resultat, fanns inga 

statistiskt signifikanta skillnader eller samband. I denna studie används därför vidare endast 

indelningen mellan tryggt och otryggt anknytningsmönster. 

Anknytningsmönster och kön. I undersökningsurvalet fanns ingen signifikant skillnad 

mellan kön avseende resultat i tillitsskalan vilket undersöktes genom t-test. 

Anknytningsmönster och betyg. Det fanns ingen statistiskt signifikant korrelation 

(Pearson korrelationsanalys) mellan tillitsskalan och medelbetyg i undersökningspopulationen. 

Känsla av sammanhang 

Känsla av sammanhang i urvalet. SOC-medelvärdet i urvalet var M = 111 (SD = 23) och 

resultaten var inte normalfördelade. För att deskriptivt åskådliggöra urvalets SOC-resultat i 

förhållande till tidigare undersökningars resultat, grupperades respondenterna i typgrupper 

enligt SOC-svag, -medel- och -stark i enlighet med resonemang i avsnittet Instrument, SOC-29 

frågeformulär (Eriksson & Lindström, 2005). I tabell 3 framgår att 14 män (50%) och 39 

kvinnor (72%) var SOC-svaga. Endast två, båda kvinnor, i undersökningsurvalet var SOC-

starka (> 163 SOC-resultat). 

Tabell 3  
SOC-typ (n = 82) 
 

Kön 
SOC-typ 

Svag Medel Stark 
     Man 14 14  

     Kvinna 39 13 2 

Total 53 27 2 
 
Not.     Svag SOC-resultat < 118, medel SOC = 118  - 163, Stark SOC > 163 
 

Känsla av sammanhang och kön. I Tabell 4 redogörs för undersökningsgruppens SOC-

värden. Män hade medelvärde 117 emedan kvinnors var lite lägre, 108 (men med större 

spridning pga att två kvinnliga respondenter var de med högst SOC) och denna skillnad visade 

sig i t-test vara signifikant (t(80) = 1,826, p = 0,032, two-tailed) med en liten effektstorlek på 
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4%. Det är i delskalorna begriplighet och hanterbarhet som männen har signifikant högre 

medelvärden jämfört med kvinnorna (t(80) = 2,944, p = 0,004, two-tailed (effektstorlek 9%), 

respektive t(80) = 2,506, p = 0,014, two-tailed (effektstorlek 7%)). 

Tabell 4  

SOC-medelvärden och kön (n = 82), t-test 
 

Kön 
SOC-total Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

M SD M SD M SD M SD 

     Man 117* 14 38** 5 45** 7 34 8 

     Kvinna 108* 26 33** 8 40** 9 35 14 
 
Not.     *Signifikant p < 0,05 
 **Signifikant p < 0,01 
 

Känsla av sammanhang och betyg. Ingen signifikant korrelation fanns vid Pearson 

korrelations-analys av SOC-resultat och betygsresultat, varken i SOC-totalen eller i delskalorna. 

Anknytningsmönster och känsla av sammanhang 

För att analysera eventuella samband mellan tillitsskalan (trygg – otrygg) och SOC-

resultat gjordes ett spridningsdiagram (bilaga 6) som visade på tydlig positiv korrelation. I nästa 

steg gjordes en bivariat korrelationsanalys enligt Pearson korrelationskoefficient och denna 

visade på en stark, signifikant positiv korrelation mellan medelvärdet i ASQ tillitsskalan och 

SOC-resultat: r = 0,586, n = 82, p < 0,001. Resultatet innebar att högre resultat i tillitsskalan 

också ger högre SOC-resultat och att nästan 59% av alla variationer i respondenternas 

medelvärden i tillitsskalan förklarade deras SOC-resultat. Alltså ju tryggare anknytning desto 

starkare SOC-resultat. 

I tabell 5 visas att SOC-medelvärdet för de tryggt anknutna var M = 119 och för de 

otryggt anknutna M = 109 och detta var i t-test en signifikant skillnad (t(80) = -4,180, p < 

0,001, two-tailed) med stor effektstorlek på 20%. Signifikansen fanns i SOC-delskalorna 

hanterbarhet och meningsfullhet. 

Tabell 5  
Anknytningsmönster och SOC-resultat (n = 82), t-test 
 

Anknytningsmönster 
SOC-total Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

M SD M SD M SD M SD 

     Trygg 119** 13 35 7 45** 8 39** 13 

     Otrygg 109** 7 34 8 37** 9 29** 7 
 
Not.     **Signifikant p < 0,001 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Anknytningsmönster i urvalet och kön. Undersökningsurvalets ASQ-resultat ligger 

nära de från Håkanssons och Tengströms (1997) studie, både avseende genomsnitt och 

standardavvikelse. Undersökningsurvalets medelvärde i ASQ tillitsdelskala är M = 4,2 jämfört 

med Håkanssons och Tengströms (1996) population där det var M = 4,3 (gymnasieungdomar M 

= 4,4). I Håkanssons och Tengströms (1996) urval var 56% trygga i sin anknytning och av 160 

var 74 gymnasieungdomar.  

Generellt pekar tidigare studier i olika riktning gällande fördelningen av tryggt 

respektive otryggt anknutna och huruvida skillnader är könsbundna eller inte. Nelis och Rae 

(2009) fann att drygt 80% var tryggt anknutna och de kunde inte fastställa någon skillnad 

mellan mäns och kvinnors anknytningsmönster. Nelis och Raes (2009) undersökning avsåg 

specifikt ”peer attachment”, dvs anknytning till jämlikar av 13-19 åringar. Dock fann Mickelson 

et al. (1997) i en studie att kvinnor var signifikant tryggare anknutna. Rood (2000) genomförde 

en studie omfattande 142 deltagare (psykologstudenter) och ca 50% (n = 70) hade trygg 

anknytning och det fanns ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och män. 

I denna undersöknings urval finns ingen signifikant skillnad i anknytningsmönster 

mellan män och kvinnor och fördelningen mellan trygg (60%) och otrygg (40%) stämmer med 

flera av de i denna studie tidigare refererade undersökningarna men då det inte finns entydiga 

resultat från tidigare forskning, kan det vara osäkert att fastställa huruvida denna undersöknings 

resultat pekar i någon riktning. Ungdomarna i denna studie tycks ha en normal andel tryggt 

anknutna individer utifrån resultaten från Mickelson et al. (1997) där 59% av mer än 8000 

amerikaner fanns vara tryggt anknutna samt Håkanssons och Tengströms (1996) resultat (56% 

tryggt anknutna). Det är därmed inte uppenbart att den ökande psykiska ohälsan har med 

ungdomarnas anknytningsmönster att göra. Proportionen tryggt respektive otryggt anknutna ser 

lika ut i urvalet som för 20 år sedan men under samma period har den psykiska ohälsan ökat. 

Anknytningsmönster och betyg. I denna undersöknings urval, finns inga statistiskt 

signifikanta samband mellan anknytningsmönster och betyg. Detta stämmer inte med det 

samband Coyl et al. (2009) fann där tryggare anknytning till fadern delvis pekade på att 

skolresultaten var bättre än för barnen med otryggare anknytning. 

Otryggt anknutna ungdomar i undersökningen presterar i lika hög grad som de med 

trygg anknytning vilket kan tyckas motsägelsefullt. Eftersom trygg anknytning borgar för god 

psykisk hälsa och god psykisk hälsa skapar motståndskraft vid påfrestningar (Broberg et al., 
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2013) och ungdomar med trygg anknytning bör ha bättre förutsättningar att hantera och förstå 

skolans krav på prestation och bör därför kunna uppnå högre betygsresultat.  

Trots att anknytningsmönster påverkar den psykiska hälsan och den psykiska hälsan 

påverkar skolresultat, syns inget samband direkt mellan anknytningsmönster och skolresultat, 

tvärtom presterar ungdomarna lika oavsett anknytningsmönster. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att även otryggt anknutna ungdomar söker den bekräftelse som goda skolresultat ger. 

Vidare spelar sannolikt de kognitiva förmågorna stor roll men även lärare som visar att de bryr 

sig och engagerar sig och skapar en gynnsam lärandemiljö genom meningsfulla och 

självständiga val för ungdomarna (Jungert, 2014). Samhällets krav på utbildning och ungdomars 

känsla av hur betydelsefullt det är att göra bra ifrån sig i skolan för att klara sig i livet kan vara 

ytterligare en förklaring.  

Känsla av sammanhang i urvalet. Eriksson och Lindström (2005) resonerar kring 

osäkerheten att tolka ett SOC-resultat som högt, lågt eller normalt. Den jämförelse man kan 

göra i denna undersökning är dock den med de undersökningar inkluderade i Erikssons och 

Lindströms (2005) studie och det sammanställda medelvärde från dessa på ett SOC-medelvärde 

kring M = 140. Av de 124 undersökningar som ingår i Erikssons och Lindströms (2005) urval är 

det endast 15 som har genomsnitt M < 120 (och ingen av dessa är de 21 som omfattar 

studenter). 

Gymnasieungdomarna i denna undersökning har ett SOC-medelvärde på M = 111. 

Jämfört med de tidigare undersökningarna är det oundvikligt att konstatera att SOC-resultatet i 

denna undersökning är avsevärt mycket lägre. I det undersökta urvalet är det 64% (n = 53) som 

har lägre SOC-resultat (SOC < 118) än en standardavvikelse (SD = 23) från genomsnittet i de 

tidigare jämförelsestudierna (M = 140), dvs det resultat som endast cirka 16% av dessa har om 

man antar att de är normalfördelade2.  

Det finns indikationer idag att SOC-resultat faktiskt ökar över tiden vilket står i motsats 

till Antonovskys (2005) antagande, men även i relation till ungdomars SOC-resultat i tidigare 

undersökningar är respondenternas resultat i denna studie väsentligt lägre. Vad som ligger 

bakom ungdomarnas till synes anmärkningsvärt låga SOC-resultat går inte att utläsa ur data i 

denna undersökning. Det kan vara så att SOC-resultatet i denna undersökning pekar på den 

psykiska ohälsa som Folkhälsomyndigheten (2016) funnit i sin undersökning.  

Känsla av sammanhang och kön i urvalet. I denna undersökning har män ett SOC-

medelvärde M = 117 och kvinnor M = 108. Skillnaden mellan könen är statistiskt signifikant (t-

test t(80) = 1,826, p = 0,032). Att män har högre SOC-resultat än kvinnor stämmer med andra 

                                                
2 I en normalfördelad population har två tredjedelar av respondenterna värden inom en standardavvikelse från medelvärdet och hälften 
av den sista tredjedelen (dvs ca16%) har därmed lägre och den andra halvan av tredjedelen har högre värden än en standardavvikelse 
från medelvärdet (Gennow, Gustafsson & Siborn, 2012). 
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undersökningar (Moksnes et al., 2010).  Även Simonsson et al. (2008) fann att pojkar hade 

högre SOC-resultat än flickor (16 respektive 19 år gamla) och de menar att SOC-resultat 

normalt är lägre för kvinnor och att anledningen till detta är oklar. De menar att det kan vara så 

att SOC-formuläret är baserat på ett sätt att resonera som är mer relevant för kvinnor än för män 

då män och kvinnor har olika hanteringsstrategier. Män tenderar att vara mer aggressiva och 

självsäkra medan kvinnor är mer reflekterande och känslosamma vilket påverkar svaren i de 

olika delskalorna (Simonsson et al., 2008). Att det i denna undersökning är i delskalorna 

hanterbarhet och begriplighet skillnaden är signifikant kan förklaras i det att mäns självsäkerhet 

ger dem bättre egenuppfattad förmåga att hantera vardagens situationer medan kvinnornas 

känslosammare funderingar leder till att de svarar med lägre poäng (Simonsson et al., 2008). 

Även om Antonovsky menade att det är SOC-totalen som har betydelse och inte resultaten i 

delskalorna (Eriksson & Lindström, 2005), kan man inte bortse det intressanta i att 

signifikansen i könsskillnaden finns i två av delskalorna och underbygger Simonssons et al. 

(2008) slutsatser. Denna slutsats är viktig och intressant att kunna ifrågasätta med nyare 

undersökningar kring möjliga anledningar till könsskillnader i SOC-resultat. 

Känsla av sammanhang och betyg. I denna undersöknings urval finns inga statistiskt 

signifikanta samband mellan SOC och betyg (erhållna terminsbetyg i Engelska, Matematik och 

Svenska). Detta motsäger resultaten i en del studier som har visat samband mellan SOC och 

studieresultat. Davidson et al. (2012) fann signifikant samband mellan SOC och 

genomsnittsbetyg. Levi et al. (2014) kunde påvisa att studenters förmåga till hoppfullt tänkande 

var kopplat till studieresultat och SOC var signifikant korrelerat med denna förmåga. 

Ett anmärkningsvärt resultat i denna undersökning är att låga eller höga SOC-resultat 

hos ungdomarna inte påverkar deras skolprestation och betygsmedelvärdena ser ut att ligga i 

linje med riket totalt, den generella prestationen avviker alltså inte från relevant jämförelsedata.  

Även om stark SOC kan anses representera förmågan att hantera stressorer och skapa god 

psykisk hälsa, påverkar detta inte förmågan att uppnå lika goda studieresultat för ungdomar med 

lägre SOC-resultat i denna undersökning. Detta resultat är onekligen svårtolkat i det att andra 

studier (Jungert, 2014) visar hur viktigt meningsfullheten är för ungdomars skolprestationer 

men det SOC mäter i denna undersökning pekar inte i denna riktning. Antonovsky (2005) 

skriver om den motiverande dimensionen där individen medverkar och formar sitt sammanhang 

som en drivande kraft till utveckling. Ungdomar med låga SOC-resultat i denna undersökning, 

förstår trots brist på känsla av sammanhang vad som krävs av dem i skolsituationen. En 

internaliserad, omedveten förutsägbarhet, inlärd i tidig ålder sedan förskolan, kanske 

kompenserar för detta och kan ge dem möjlighet till goda skolresultat. Ramar av trygghet, 

återupprepning och ett gynnsamt lärandeklimat ger även de SOC-svaga eleverna i denna 
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undersökning betyg i nivå med de SOC-starkare. I adolescensen integrerar den unge mer och 

mer med jämlika och samhörighetsbehovet och att vara del av sitt sociala sammanhang är en 

drivkraft i skolarbetet. Naturligtvis går det inte att bortse från de kognitiva förmågornas 

betydelse.     

Anknytningsmönster och känsla av sammanhang. Resultaten i denna studie visar på 

ett signifikant samband mellan anknytning (trygg - otrygg) och SOC-resultat. De tryggt 

anknutna har M = 119 och de otryggt M = 99 i SOC-resultat och styrkan i sambandet är mycket 

stor med en effektstorlek på 20% (från 14% anses styrkan i sambandet som hög). Även i de 

övriga ASQ-delskalorna finns signifikant korrelation med SOC-resultat i det att högre poäng i 

de otrygga delskalorna är förknippat med lägre SOC-resultat. I Roods (2000) undersökning 

finns indirekt samband mellan anknytningsmönster och SOC vilka pekar på de samband som 

finns i denna undersöknings urval. Han fann att trygg anknytning var positivt korrelerat med 

psykisk hälsa respektive SOC och indirekt att trygg anknytning borgar för högre SOC-resultat.  

I denna undersöknings urval är högre resultat i tillitsskalan korrelerat med högre SOC-

resultat och högre resultat i de otrygga delskalorna är negativt korrelerat. Detta är förväntat och 

det är i SOC-delskalorna hanterbarhet och meningsfullhet som de signifikanta skillnaderna finns 

mellan tryggt och otryggt anknutna. En trygg anknytning borgar för en förmåga att utforska och 

förstå sig själv och omvärlden vilket gör att verkligheten blir mer hanterbar och meningsfull. 

Tillsammans med en stark känsla av sammanhang, autonomi och goda relationer läggs grunden 

till god psykisk hälsa. 

Metoddiskussion 

Frågeformulären som använts i studien är vetenskapligt beprövade vilket ger reliabilitet 

och validitet åt metoden (Håkansson & Tengström, 1997). Det finns kritik mot SOC-formuläret, 

framförallt gällande dess validitet (construct validity) (Eriksson, 2015). Eriksson (2015) 

redogör för kritik av Antonovskys teori och instrumentets (SOC) psykometriska egenskaper. 

Dessutom har kritik framförts att teorin är full av motsägelser, SOC-formuläret är 

”kontaminerad” med känslor och samtidigt inte beaktar känslor (Eriksson, 2015). 

Sammanfattningsvis gör Eriksson (2015) slutledningen att forskningen idag ger ett empiriskt 

stöd för teorin och nyckelbegreppet SOC då flertalet av de kritiska studierna är gjorda redan 

under 1990-talet och därmed gamla och idag finns en stor mängd studier som medverkar till att 

kunna bemöta denna äldre kritik. I denna undersökning används SOC-29 formuläret för mäta 
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ungdomarnas förmåga att hantera stressorer men vad SOC verkligen står för och vad formuläret 

verkligen mäter är ifrågasatt och tolkningen av resultaten är långt ifrån självklara.  

Vad gäller ASQ kan man anmärka på att den svenska översättningen inte tycks ha 

använts i så stor utsträckning. De undersökningar som refereras till i tidigare forskning är till 

stor del förhållandevis gamla vilket kan göra att jämförelser och analyser utifrån dessa inte blir 

adekvata. Denna undersöknings resultat ligger väl i linje med medelvärden och 

standardavvikelser Håkansson och Tengström (1996) fann i sin undersökning vilket borgar för 

denna undersöknings reliabilitet. 

Då urvalet endast omfattar en skola och 4 klasser är generaliserbarheten av resultaten 

begränsad och de statistiska analyserna måste tolkas med försiktighet. Dessutom är det 

självskattningsformulär som använts vid ett enda tillfälle vilket även begränsar möjligheterna 

till långtgående slutsatser. Proceduren kring insamlandet och hanterandet av dem säkerställer 

hög datakvalitet och proceduren säkerställde även högt deltagande och bortfallet minimerades. 

Dock kan de ungdomar som inte närvarade ha påverkat resultaten då elever med hög frånvaro 

skulle kunna tänkas ha resultat som kan ha effekt på medelvärden för gruppen i de fall då 

frånvaron är knuten till andra skolproblem medförande till exempel lägre betyg vilket kan 

tänkas påverka reliabiliteten i denna undersöknings resultat. 

För att testa tillvägagångssättet och vilken tid som behövs för att svara på alla frågor i 

formulären genomfördes ett pilottest. Därmed säkerställdes möjligheten att genomföra 

undersökningen och datainsamlingsmetoden fungerade. Ytterligare en styrka i denna 

undersökning är att proceduren är noggrant beskriven och att repetera undersökningen på andra 

urval är möjligt. 

Slutsats 

Undersökningsurvalets anknytningsmönster tycks överensstämma med tidigare studier 

och det finns ingen skillnad mellan könen. 60% av urvalet är tryggt anknutna. Det finns inget 

signifikant samband mellan anknytningsmönster och betygsresultat i denna undersökning och 

inga tidigare studier har funnits att jämföra med. 

SOC-resultaten i undersökningsurvalet tycks låga vid jämförelser med tidigare studier 

Att det i urvalet finns signifikant skillnad i SOC-resultat mellan könen stämmer däremot med 

tidigare undersökningar i det att männen rapporterar något högre resultat än kvinnorna. SOC-
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resultaten i denna undersökning är inte signifikant korrelerat med betygsresultaten vilket andra 

studier visat. 

Mellan trygg- respektive otrygg anknytning och SOC-resultat finns signifikant 

korrelation där tryggt anknutna ungdomar har högre SOC jämfört med de otryggt anknutna. 

Detta resultat stämmer med tidigare undersökningar. 

Nya frågor och framtida forskning 

Under arbetet med denna uppsats väcks frågor och min nyfikenhet på den kraft som 

intresserade och uppmuntrande lärare och andra vuxna och relationerna till dem har på 

ungdomarna och deras lärande. Det vore intressant att undersöka vidare vilken betydelse 

relationer i skolan verkligen har på den psykiska ohälsan. I samband med prestationskrav och i 

relation till lärare återupprepas de ursprungliga anknytningsmönstren. Beror ungdomars ökande 

psykiska ohälsa på återupprepandet av otrygga anknytningsmönster och relationerna i skolan i 

större utsträckning än prestationskraven?  

Sambanden mellan SOC-resultat, anknytningsmönster och den socioekonomiska 

bakgrunden vore intressant att inkludera i framtida studier. Ser det olika ut i olika regioner eller 

mellan olika skolor? Även om det i denna undersökning, i motsats till tidigare, inte funnits 

något samband mellan SOC eller anknytningsmönster och betyg, vore det intressant att på ett 

större och randomiserat urval titta på detta igen. Hur är det möjligt för ungdomar med lågt 

SOC-resultat att prestera i skolan på en nivå med dem som har betydligt högre? Kan det tänkas 

att om ungdomarna hade starkare SOC, skulle faktiskt även skolresultaten höjas?  
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Spridningsdiagram ASQ tillit medelvärde och SOC-resultat (n = 82), r2 = 0,343 

 


