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Sammanfattning 
Det har skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige som till stor del beror 
på arbetsrelaterad stress. Den arbetsrelaterade stressen gäller framförallt relationsintensiva 
yrken som innebär att individen arbetar med mycket kontakt eller ansvar för andra människor. 
Forskning har visat att anknytning har betydelse för valet av copingstil och upplevelsen av 
stress i arbetslivet. Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambanden mellan 
anknytningsmönster, copingstilar och arbetsrelaterad stress inom relationsintensiva yrken 
samt att utvidga tidigare studier genom att lägga till variablerna ålder, arbetslivserfarenhet och 
utbildningsnivå i relation till copingstilar och arbetsrelaterad stress. Studien var i kvantitativ 
form där 186 deltagare från olika relationsintensiva yrken runt om i Sverige deltog. Resultatet 
visade att otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning var korrelerat med en högre grad 
av arbetsrelaterad stress. Studiens resultat visade även att ju högre användning av 
problemfokuserad copingstil desto lägre grad av arbetsrelaterad stress. Studiens resultat gick 
emot tidigare forskning då emotionsfokuserad copingstil hade ett negativt samband med 
otrygg-undvikande anknytning och arbetsrelaterad stress.  Till sist visade studiens resultat att 
ju högre ålder individen har desto lägre grad av arbetsrelaterad stress. Studiens resultat är 
viktigt för arbetslivsforskning och belyser betydelsen av att ta hänsyn till 
anknytningsmönstret och copingstilarnas påverkan på arbetsrelaterad stress.  
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Abstract 
There has been a dramatic increase in long-term sick leave in Sweden, which largely depends 
on occupational stress. Occupational stress applies particularly in relationship-intensive jobs, 
which means that the individual works with a lot of contact or responsibility for other people. 
Research has shown that attachment is relevant to the choice of coping style and perception of 
stress in the workplace. The aim of the present study was to investigate the relationships 
between attachment patterns, coping styles and occupational stress in relationship-intensive 
jobs and to extend previous studies by adding the variables age, work experience and 
education in relation to coping styles and occupational stress. The study was in quantitative 
form in which 186 participants from various relationship-intensive jobs across Sweden 
participated. The results showed that insecure-anxiety and insecure-avoidance attachment was 
correlated with a higher level of occupational stress. The results also showed that the higher 
the use of problem-focused coping style, the lower the level of occupational stress. The 
study’s results contradicted previous research, in the way that emotion-focused coping style 
had a negative correlation with insecure-avoidance attachment and occupational stress. 
Finally, the study's results showed that the higher the age of the individual, the lower the level 
of occupational stress. The result of this study is important for working-life research and 
highlights the importance of attachment patterns and coping styles effect on occupational 
stress. 
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Det har skett en dramatisk ökning av långtidssjukskrivningar i Sverige sedan 1997 som till 
stor del beror på arbetsrelaterad stress. Kostnaden för det höga antalet sjukskrivningar är av 
storlek att det kan komma att betraktas som ett av landets största samhällsproblem. Den 
arbetsrelaterade stressen gäller framförallt yrken som innebär mycket kontakt eller ansvar för 
andra människor (socialstyrelsen, 2003), vilket i föreliggande studie kommer att benämnas 
relationsintensiva yrken. Forskning har visat att anknytning har betydelse rörande copingstil 
och upplevelsen av stress i arbetslivet. Studier har kommit fram till att personer med otrygg 
anknytning har svårare att hantera arbetsrelaterad stress på grund av att de tenderar att 
använda en dysfunktionell copingstil, jämfört med personer som har trygg anknytning (Lopez, 
Mauricio, Gormley, Simko & Berger, 2011; Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003). 
Anknytningsteorin utvecklades till en början med utgångspunkt i barns relation till sin 
primära vårdnadsgivare. Med tiden har teorin utvidgats till att omfatta relationer även i 
vuxenlivet, så som relationer till kärlekspartners och nära vänner (Broberg, Granqvist, 
Ivarsson & Mothander, 2006). Arbetsplatsen och de relationer som hittas inom detta område 
har däremot lämnats relativt oberört fram tills nyligen och behövs studeras ytterligare. Många 
individer tillbringar stora delar av sin dag på arbetsplatsen och relationer till arbetskamrater, 
underställda och överordnade påverkar därmed individen på ett mycket relevant sätt (Harms, 
2011).  Genom att studera anknytningsmönster, copingstilar och arbetsrelaterad stress kan 
man upplysa arbetsplatser rörande hur viktigt det är att använda effektiva copingstilar vid 
arbetsrelaterad stress samt upplysa vikten av individers anknytningsmönster och hur det 
påverkar relationer. På så vis kan detta användas som grund för att förstå och förbättra 
relationer på arbetet.  
          Inledningsvis följer en överblick kring anknytningsmönster, copingstilar och 
arbetsrelaterad stress. Vidare följer en inblick kring sambanden mellan dessa variabler. 
Avslutningsvis är det övergripande målet att studera sambanden mellan anknytningsmönster, 
copingstilar och arbetsrelaterad stress inom relationsintensiva yrken. Studier som tidigare 
studerat sambanden mellan anknytning, copingstilar och stress föreslår att det är av stor 
betydelse att replikera deras studier, dock med till exempel ett annat eller större urval i form 
av en annan målgrupp eller fler deltagare (Harms 2011; Hawkins, Howard & Oyebode, 2006; 
Lopez, Mauricio, Gormley, Simko & Berger, 2011; Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003). 
Dessa studier utfördes på antingen studenter eller personer som arbetar inom ett och samma 
yrke och en svaghet i dessa studier har varit att det är svårt att generalisera resultaten. Därför 
kommer den föreliggande studien undersöka sambanden mellan anknytningsmönster, 
copingstilar och arbetsrelaterad stress på olika relationsintensiva arbeten. Med tanke på att 
dessa studier är utförda i andra länder är det också betydelsefullt att studera detta på svenska 
arbetsplatser. Studier har visat att arbetslivserfarenhet, ålder och utbildningsnivå har betydelse 
för upplevd stress och val av copingstilar i arbetslivet (Burke, 2002; Hung, 2011; Julkunen, 
2001; Lee, Tsai, Tsai & Lee, 2011; Ogden, 2007; Statistiska centralbyrån, 2004).  Baserat på 
detta kommer den föreliggande studien utveckla vidare genom att även studera betydelsen av 
ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå i relation till copingstilar och arbetsrelaterad 
stress.   

Anknytning  
Begreppet anknytning inom utvecklingspsykologi är en översättning av engelskans begrepp 
”attachment” och definieras som betydelsen av att något mindre och svagare hänger ihop med 
något större och starkare (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander, 2006). Begreppet 
hänvisar till en särskild sort av nära känslomässiga band mellan två personer och 
kännetecknas av ömsesidig tillgivenhet och en önskan att behålla närhet (Schaffer & Kipp, 
2007).   
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          Anknytningsteorin skapades av John Bowlby och anses idag vara den viktigaste 
psykologiska teorin när det gäller att förklara hur människor förhåller sig till närhet, beskydd 
och omsorg, men även självständighet, upptäckarglädje samt egen styrka och förmåga. Teorin 
beskriver hur anknytningen succesivt utvecklas till mentala representationer hos barnet. Dessa 
representationer kallas inre arbetsmodeller. I och med att anknytningen representeras i form 
av mentala modeller blir den en viktig del i personlighetsutvecklingen och är på så vis 
betydelsefull för hela den fortsatta utvecklingen (Broberg et al., 2006). En trygg bas är det 
mest centrala begreppet inom anknytningsteorin och beskriver två aspekter av förälderns 
omvårdnadsförmåga: (i) Att vara en bas för barnets utforskande och (ii) att utgöra en ”hamn” 
dit barnet kan återvända efter att de upplevts hot eller fara (Broberg et al., 2006).       
          Det som lade grunden för anknytningsteorin var dels Bowlbys teoretiska arbete och dels 
hans kollega Mary Ainsworths observationer av samspel mellan mor och barn. Genom den 
klassiska strange situation-proceduren, där Ainsworth studerade reaktionerna hos barn i 
åldrarna 12-18 månader under kortare separationssituationer, kom hon fram till att det fanns 
tre olika typer av anknytning: Trygg anknytning, otrygg-undvikande anknytning och otrygg-
ambivalent anknytning. I senare studier har man även kunnat identifiera ytterligare ett 
anknytningsmönster när man använt strange situation-proceduren, nämligen desorganiserad 
anknytning. (Goldberg, 2000; Main, 2000). Anknytningsmönster kan förändras med tiden, om 
barn bedöms ha till exempel trygg anknytning vid en viss ålder också bedöms ha en trygg 
anknytning vid senare mätning när de är vuxna, kan man säga att anknytningen är stabil över 
tid. Bowlby betonade att förändringar i miljön kräver att individens arbetsmodeller tenderar 
att bli mer stabila och svårföränderliga med tiden. Det betyder dock inte att arbetsmodeller 
inte kan förändras utan endast att det krävs mer för att åstadkomma en förändring (Broberg, 
Risholm-Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008).  
          Vuxen anknytning.  
Bowlbys anknytningsteori har under de senaste 15 åren varit utgångspunkt inom forskningen 
av vuxna romantiska relationer. Även om anknytningsteorin ursprungligen utvecklades för att 
beskriva det känslomässiga bandet mellan förälder och barn menade Bowlby att anknytning är 
en livslång process som påverkar utvecklingen av nära relationer genom hela livet (Fraley & 
Shaver, 2000). Enligt anknytningsteorin kan en individ utveckla olika anknytningsstilar i 
vuxen ålder, utifrån anknytningsmönster som anlagts i tidig ålder. Den vuxna 
anknytningsstilen ligger till grund för individens psykiska välmående och sätt att relatera till 
andra människor i vuxna sociala relationer. Människor kommer, som ett resultat av ökad 
mognad, rikta allt mindre anknytningsbeteende mot sin anknytningsfigur, eftersom antalet 
situationer som aktiverar anknytningssystemet blir färre med ökad mognad. Detta naturliga 
förlopp av minskad intensitet hos anknytningssystemet innebär inte att systemet inte skulle 
vara aktivt även i vuxenlivet (Broberg et al., 2006).   
              Nutida anknytningsteoretiker utgår från två empiriskt validerade dimensioner för att 
förklara och kategorisera anknytningsstilen. Dessa dimensioner är ångest och undvikande 
(Brennan, Clark & Shaver, 1998). Individer som har höga värden på ångestskalan uppvisar ett 
intensivt sökande efter närhet men har samtidigt en stark rädsla för att bli övergivna vilket gör 
dem känslomässigt ambivalenta i sina relationer. Individer med höga värden på 
undvikandeskalan drar sig undan när de upplever krav på närhet i sina relationer, har svårare 
för att vara beroende av en partner och håller distans för att inte göra sig sårbara i relationer 
(Broberg et al., 2006). Sammantaget associeras låga värden på ångest- och undvikandeskalan 
med trygg anknytningsstil och höga värden på skalorna med otrygg anknytningsstil (Brennan 
et al., 1998). Dessa två dimensioner kommer föreliggande studie att mäta för att klassificera 
anknytningsmönster.  
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Figur 1: De fyra vuxna anknytningsgrupperna, placerade i det tvådimensionella utrymme som skapas av 
undvikande- och ångestdimensionerna (Broberg et al., 2008).   
 
Copingstilar  
Lazarus och Folkman (1984) definerar coping som ”constantly changing cognitive and behavioral 
efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or 
exceeding the resources of the person.” (Lazarus och Folkman, 1984 s. 141). Deras definition 
innebär en syn på coping som föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att 
hantera psykologisk stress. Processen består av tänkande och handlande i en speciell situation med 
syfte att bemästra och minska de krav och konflikter som individen möter.   
          Lazarus & Folkman (1984) delar in coping i problemfokuserad copingstil och 
emotionsfokuserad copingstil. Problemfokuserad copingstil innebär att individen hanterar eller 
förändrar de problem i miljön som orsakar stress. Individen försöker lösa problemet, förstå dess 
orsaker och aktivt handla för att söka lösningar. Emotionsfokuserad copingstil handlar om att 
hantera känslorna som problemet utlöser, att anpassa känslor och tankar till situationen. Lazarus 
och Folkman (1984) har identifierat sex olika emotionsfokuserade copingstrategier vilka är 
avståndstagande, fly – undvika, acceptera ansvar eller skuld, utöva självkontroll över uttryck för 
känsla, söka socialt stöd och positiv omvärdering (Lazarus & Folkman, 1984). Det som avgör 
vilken copingstil som är bäst beror på kombinationen av situationen och personen. Om individen 
till exempel använder en emotionsfokuserad copingstil så som acceptans kan det både underlätta 
och försvåra en situation. Vid exempelvis hög arbetsbelastning kan acceptans försvåra situationen 
om individen ser på det som att ingen annan lösning finns än att acceptera och fortsätta arbete med 
en hög arbetsbelastning. Handlar det dock om en svår situation som inte går att förändra kan det 
bästa sättet vara att acceptera situationen vilket kan bidra till att fokus läggs på annat (Lazarus & 
Folkman 1984).  
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Problemfokuserad och emotionsfokuserad copingstil har i senare forskning ansetts vara för 
övergripande och inte tillräckliga. En tredje kategori har av ett flertal forskare utvecklats som 
inkluderar olika typer av undvikande copingstrategier som till exempel förnekande (Carver, 
Scheier och Weintraub, 1989; Han, Burns, Weed, Hatchett, & Kurokawa, 2009). Denna kategori 
benämns dysfunktionell copingstil och innebär att individen undviker och förnekar situationer som 
anses vara svåra att göra någonting åt. Det kan innebära att individen tränger undan obehagliga 
tankar eller drar sig tillbaka från stressfaktorerna och flyr undan problemet genom att till exempel 
använda alkohol och droger (Carver, 1997; Kammeyer, Judge & Scott 2009).  
          Den föreliggande studien kommer mäta de tre övergripande copingstilarna 
emotionsfokuserad, problemfokuserad och dysfunktionell copingstil. Inom dessa copingstilar finns 
underdimensioner som kommer benämnas copingstrategier.    
 
Stress  
Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som den psykiska och fysiologiska reaktionen 
som framkallas av en obalans mellan krav och förmåga. De menar att stress uppkommer när 
det är obalans mellan omgivningens krav och individens resurser att hantera det (Lazarus och 
Folkman 1984). Arbetsrelaterad stress kan definieras som fysiologiska och psykologiska 
reaktioner på negativa och skadliga aspekter i arbetets organisation och arbetsmiljö 
(Europeiska unionen, 2002).   
          Enligt Lazarus och Folkmans (1984) transaktionella modell studeras copingprocessen 
utifrån specifikt stressfyllda situationer, där interaktionen mellan individen och miljön skapar 
nya villkor eller tillstånd. Lazarus och Folkman diskuterar fyra uppsättningar av variabler som 
kan påverka anpassning i situationer av stress: (i) egenskaper som personen har (ii) 
egenskaper som situationen har (iii) tolkningar och värderingar (iiii) copingprocesser. Enligt 
Lazarus och Folkman (1984) sker först en primär bedömning som består av värderingen om 
huruvida en situation är stressfylld eller inte. Faktorer som påverkas av situationen utifrån 
bedömningen kan bero på graden av hot samt kontrollbarheten av situationen. Bedömningen 
påverkas också av egenskaper inom individer som till exempel värderingar och självbild. Om 
stimuli bedöms hotfullt och kräver någon form av handlande (copingrespons), sker en 
sekundär bedömning (Lazarus & Folkman, 1984). I den sekundära bedömningen skattar 
individen den egna förmågan till att hantera situationen. Bedömer individen att situationen 
inte går att hantera utlöses en stressrespons vilket enligt Lazarus och Folkman (1984) 
definierar som negativ stress. Det är copingstilen som har till syfte att hantera stressresponsen. 
Bedömer individen att situationen är möjlig att hantera, skapas en positiv balans mellan 
individens resurser och situationens krav vilket kan medföra bättre förutsättningar för en god 
prestation i till exempel arbetet vilket Lazarus och Folkman (1984) menar är en form av 
positiv stress.  
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             Figur 2: Transaktionella modellen. Egen översättning (Lazarus & Folkman 1984)   

     Arbetsrelaterad stressmodell.  
Robert Karasek och Thöres Theorell (1990) beskriver den arbetsrelaterade stressen i en så 
kallad krav-kontroll-stöd modell. De menar att dessa tre faktorer integrerar när det gäller 
upplevelsen av den arbetsrelaterade stressen. Om individen har höga yttre krav och samtidigt 
låg kontroll kan detta leda till negativ stress men om individen har höga krav och hög kontroll 
kan det leda till positiv stress vilket gör att han eller hon utvecklas och mår bra på arbetet. De 
menar alltså att om individen har hög kontroll bidrar det till att individen kan hantera höga 
krav utan att uppleva negativ stress. Att ha balans mellan de krav arbetet ställer och 
egenkontroll över arbete är viktigt för att minska risken för arbetsrelaterade stressjukdomar så 
som till exempel utmattningssyndrom. I deras teori ingår även socialt stöd vilket innebär att 
det sociala stödet har stor betydelse i den psykosociala miljön. Det är av stor betydelse att få 
stöd från sin chef och kollegor då det kan påverka hur individen bedömer och reagerar på en 
stressande situation. Det sociala stödet delas in i två delar vilka är instrumentellt och 
emotionell stöd. Instrumentellt stöd innebär stöd på arbetet i form av utrustning och det 
emotionella stödet kan utövas av arbetskollegor, chef, vänner och familj genom att till 
exempel lyssna och finnas där vid påfrestande situationer. Genom att ha tillgång till socialt 
stöd kan det balansera upp obalansen mellan krav och kontroll vilket gör det lättare för 
individen att hantera stressande situationer på arbetet.   
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Anknytning, copingstilar och arbetsrelaterad stress   
Flera forskare anser att copingstil har stor betydelse för upplevelsen av stressande situationer, 
välbefinnandet och hur länge man är sjukskriven (Antonovsky, 2005; Moos & Holahan 2003; 
Theorell, Alfredsson, Westerholm & Falck, 2000). Vilken copingstil individen använder anses 
bero på en rad olika faktorer varav en är att anknytningsstilen tros ligga till grund för valet av 
olika copingstilar (Harms, 2011). Enligt anknytningsteorin finns det en koppling mellan 
anknytningsmönster och copingresurser, på så vis att otrygg anknytning är relaterat till 
ineffektiva copingstilar. Teorin menar att om man som barn har en otrygg anknytning och 
därmed brist på emotionell omsorg har man också sämre skydd mot att hantera stress och 
löper större risk att råka ut för stress- och utmattningssyndrom (Bowlby, 1988). På 
arbetsplatsen handlar det främst om hur individen hanterar problem samt utvecklar relationer 
med kollegor, underställda och överordnade (Harms, 2011). En studie har visat att personer 
med bra relationer till sina chefer och medarbetare har lägre grad av arbetsrelaterad stress 
(Kahaleh, Doucette, Mott, Pederson, Schommer & Gaither, 2008). Det har visats att individer 
med trygg anknytning rapporterar högre psykiskt välmående och mindre upplevelser av 
arbetsrelaterad stress jämfört med personer med antingen otrygg-ångest eller otrygg-
undvikande anknytning. Studiens resultat visade även att otrygg-ångest och otrygg-
undvikande anknytning korrelerar med ineffektiva copingstrategier, dock mättes endast 
dimensionerna i problemfokuserad copingstil. (Lopez, Mitchell & Gormley, 2002). En 
svaghet med denna studie är att det är ett litet urval samt att studien endast utfördes på 
studenter, vilket gör att det blir svårt att generalisera till andra målpopulationer. Det hade även 
varit fördelaktigt att mäta fler dimensioner av olika copingstilar och inte enbart 
problemfokuserad copingstil då individer använder olika copingstilar beroende på situationen 
och personen (Lazarus & Folkmam, 1984).  
          Tidigare forskning tyder på att anknytningsstilen i barndomen påverkar anknytningen i 
det vuxna livet som i sin tur påverkar hur individen reagerar på en stressande situation 
(Hawkins, Howard & Oyebode, 2006). Studier har funnit att vuxna med otrygg-ångest eller 
otrygg-undvikande anknytning är mer benägna att uppleva mer stress jämfört med vuxna med 
trygg anknytning (Bottonari, Roberts, Kelly, Kashdan & Ciesla 2007; Hankin, Kassel & 
Abela, 2005; Rahimnia & Sharifirad, 2014). På samma sätt som trygg anknytning ger 
individer möjlighet att reglera känslor i romantiska relationer, är det sannolikt att 
anknytningsstilar kommer att påverka känslomässiga relationer till andra människor och till 
stressande arbetssituationer (Hazan & Shaver, 1990). Vuxna personer med trygg anknytning 
tenderar att hantera bekymmer genom att konstruktivt hantera problemet. Individer med 
otrygg-undvikande anknytning kan däremot hantera stressorer genom att hämma 
känslomässiga uttryck och förneka negativa känslor. Individer med otrygg-ångest anknytning 
har istället en benägenhet att hantera stressorer genom att se problemet som hotfullt och 
okontrollerbart och reagera med starka känslor (Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003).  
          En studie av Mikulincer och Florian (1995) visade ett positivt samband mellan trygg 
anknytning och socialt stöd som copingstrategi. Studiens resultat visade också att personer 
med otrygg-undvikande anknytning rapporterar högre grad av motvilja att ta hjälp av sin 
omgivning i stressade situationer jämfört med tryggt anknutna personer. Individer med 
otrygg-ångest anknytning tenderar att använda sig av mer passiva emotionella 
copingstrategier. Detta kan enligt Mikulincer och Shaver (2012) förklaras genom att individer 
med otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytningsstil tvingas använda mer resurser åt 
anknytningsstrategier för att känna trygghet, medan individer med trygg anknytningsstil redan 
har en trygg bas att förlita sig på och kan därmed lägga energi på ”viktigare saker”.  Studier 
har även hittat samband mellan trygg anknytningsstil och högre grad av jobbtillfredsställelse 
och ökad förmåga att hantera arbete- familjekonflikter (Desivilya, Sabag & Ashton, 2006; 
Hazan & Shaver, 1990). Det finns även ett samband mellan otrygg anknytning, (mätt med 
ECR) och utbrändhet (Ronen & Mikulincer, 2009).   
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          Tryggt anknutna personer tenderar att hantera stress genom att söka närhet och stöd hos 
anknytningsfiguren och förlita sig på interna representationer av en stöttande 
anknytningsfigur. Som ett resultat känner de sig tröstade och lugnade av antingen 
anknytningsfigurens närvaro eller tanken av anknytningsfigurens tillgänglighet.  
Dessa strategier fungerar inte för individer med otrygg-ångest eller otrygg-undvikande 
anknytning (Mikulincer & Shaver, 2006). Individer som har otrygg-ångest anknytning 
använder ofta emotionsfokuserad copingstil när de är stressade vilket leder till att deras 
anknytningssystem är aktiverat längre vilket bidrar till att de upplever hög nivå av stress 
(Feeney, 2008). 
          Individer med antingen otrygg-ångest eller otrygg-undvikande anknytning tenderar att 
använda ineffektiva copingstilar som leder till ökad nivå av stress. Om copingstil är en 
medlare av länken mellan anknytningsmönster och stress är det viktigt att ingripa genom att 
öka människors uppfattning kring effektiviteten av deras copingstilar och därmed minska 
deras arbetsrelaterade stress (Wei, Heppner & Mallinckrodt, 2003).  Genom att använda 
problemfokuserad copingtil (Lazarus & Folkman, 1984) kan tryggt anknutna individer 
avaktivera deras anknytningssystem snabbare och fullständigare än otryggt anknutna individer 
som tillåter dem att göra andra viktiga saker i livet (Mikulincer & Shaver, 2003). Genom detta 
spenderar individer med trygg anknytning mindre tid och energi på saker som bidrar till stress 
och har därmed mindre upplevd stressnivå (Feeney, 2008).  
          Ett flertal studier indikerar att emotionsfokuserad copingstil är mindre effektivt mot 
arbetsrelaterad stress och förknippas med högre grad av stress jämfört med problemfokuserad 
copingstil (Billings och Moos, 1984; Pearlin & Schooler 1978; Sigmon, Stanton, & Snyder, 
1995).  Det har även visat att individer som arbetar inom relationsintensiva yrken så som till 
exempel sjuksköterskor själva upplever att problemfokuserad copingstil ger mest positiv 
effekt på stress eftersom man tar itu med problemet direkt. (Hall, 2004; Laranjeira, 2011; 
Lim, Bogossian & Ahern 2010).   
          Tidigare forskning har visat att ålder och arbetslivserfarenhet har betydelse för vilken 
copingstil som används, deras resultat visar att äldre och mer erfarna individer använder 
effektiva copingstilar såsom problemfokuserad copingstil, vilket bidrar till lägre nivå av 
arbetsrelaterad stress (Hung, 2011; Ogden, 2007). Austin, Shah och Munchers (2005) studie 
med syfte att studera copingstilars effekter på arbetsrelaterad stress hos lärare visade att de 
individer som använde problemfokuserad copingstil hade lägst grad av stress. Dysfunktionella 
copingstrategier så som undvikande och okontrollerad aggressivitet gav högst grad av stress. 
Austin, Shah och Munchers påpekar att en svaghet var begränsningen till endast två skolor 
och att ett bredare urval behövs för att kunna generalisera resultatet. Denna studie hade även 
avsikten att studera åldern och arbetslivserfarenhetens betydelse vid arbetsrelaterad stress och 
användandet av copingstilar. Dock fick de endast ihop 50 deltagare vilket bidrog till att detta 
inte kunde studeras, vilket föreslogs vara två bra variabler att studera i framtida forskning.  
            Utbildning i relation till upplevd arbetsrelaterad stress har visat att individer som har 
lägre utbildning rapporterar högre grad av arbetsrelaterade stress än individer med högre 
utbildning, så som högskoleutbildning (Burke, 2002; Lee, Tsai, Tsai & Lee, 2011; Statistiska 
centralbyrån, 2004). Det visar sig även i en studie av Julkunen (2001) att individer med högre 
utbildning använder mer effektiva copingstilar mot arbetsrelaterad stress så som 
problemfokuserad copingstil vilket bidrar till lägre grad av arbetsrelaterad stress.     
          Sammanfattningsvis är de identifierade svagheterna inom det aktuella 
forskningsområdet att studier bör göras på ett större urval i form av fler deltagare eftersom 
flera studier endast inkluderat cirka 50 deltagare. Dessutom behövs studier på ett annat urval i 
form av olika relationsintensiva yrkesgrupper i Sverige istället för endast en yrkesgrupp som 
de flesta studier har. Det är även relevant att mäta fler copingstilar.  
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En studie hade för avsikt att studera utbildning, ålder och arbetslivserfarenhetens betydelse 
vid arbetsrelaterad stress och copingstilar, dock blev detta inte av på grund av ett för litet 
urval vilket gör det relevant att även studera detta som bakgrundsvariabler (Austin, Shah & 
Muncher, 2005). 
          Efter att ha granskat tidigare forskning inom området kan det konstateras att det finns 
en begränsad mängd forskning om anknytningsmönster, arbetsrelaterad stress och copingstilar 
i Skandinavien. Befintlig forskning har visat att individer med otrygg-ångest och otrygg-
undvikande anknytning använder ineffektiva copingstilar vilket leder till högre grad av 
arbetsrelaterad stress (Harms, 2011; Hawkins, Howard & Oyebode, 2006; Lopez et al., 2011; 
Wey, Heppner och Mallinckrodt, 2003). Det har också visat att utbildning, ålder och 
erfarenhet har betydelse för upplevd arbetsrelaterad stress och val av copingstil (Burke, 2002; 
Hung, 2011; Julkunen, 2001; Lee et al., 2011; Ogden, 2007, Statistiska centralbyrån, 2004).  
          Syftet med föreliggande studie är att studera sambanden mellan anknytningsmönster, 
copingstilar och arbetsrelaterad stress samt att studera ålderns, utbildningsnivån och 
arbetslivserfarenhetens betydelse. Genom att studera detta kan man belysa betydelsen av hur 
viktigt det är använda copingstilar vid arbetsrelaterad stress samt förstå vikten av individers 
anknytningsmönster och hur det påverkar individens relationer. Genom att medvetengöra 
anknytningsmönstret och copingstilars effekter på stresshantering kan större förståelse skapas 
för personer i relationsintensiva yrkens behov, hälsa, uppleveler och arbetsförhållanden 
          Den aktuella studiens frågeställningar är följande: (i) Har otrygg-ångest och otrygg-
undvikande anknytning något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar? (ii) har 
arbetsrelaterad stress något samband med copingstilar? (iii) har ålder, arbetslivserfarenhet och 
utbildningsnivå något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar?   
          Utifrån tidigare forskning och teorier har följande hypoteser utformats: (i) Det finns ett 
positivt samband mellan otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning i relation till 
dysfunktionell copingstil, emotionsfokuserad copingstil och arbetsrelaterad stress (ii) Det 
finns ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och emotionsfokuserad copingstil, ett 
negativt samband mellan arbetsrelaterad stress och problemfokuserad copingstil samt ett 
positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och dysfunktionell copingstil (iii) Högre ålder, 
längre arbetslivserfarenhet och högre utbildningsnivå korrelerar med lägre grad av 
arbetsrelaterad stress och problemfokuserad copingstil.  

 
Metod 

 
Deltagare  
Studien har utförts på 186 deltagare varav 163 var kvinnor och 23 var män i åldrarna 20 till 61 
år (M=29,82 SD=10,38). Enkäten skickades och delades ut till sammanlagt 225 personer varav 
198 stycken valde att delta. Av dessa deltagare var det 12 stycken som missat att fylla i eller 
inte hade giltiga svar och togs därmed bort ur studien, vilket gjorde att antalet deltagare i 
undersökningen slutligen blev 186 stycken. 10 deltagare hade 
folkhögskola/yrkeshögskoleexamen, 85 deltagare hade gymnasieexamen och 91 deltagare hade 
examen från högskola/universitet. Studien genomfördes dels genom en webbaserad enkät på 
Google Drive, på beteendevetare som arbetar inom olika relationsintensiva yrken samt på 
undersköterskor, sjuksköterskor och socialsekreterare runt om i Sverige. Kriteriet för att ingå i 
studien var att deltagarna var mellan 18 och 65 år samt att de jobbar inom ett relationsintensivt 
yrke, vilket innebär att de har mycket kontakt och ansvar för andra människor. Studien 
genomfördes även på två gymnasieskolor i sydvästra Sverige, där lärarna fick fylla i 
frågeformulären. Urvalet var icke-slumpmässigt i form av bekvämlighetsurval, baserat på att 
skolorna som besöktes låg nära och webbenkäten skickades till de personer som kunde nås.  
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Mätinstrument   
För att mäta de tre variablerna anknytningsmönster, arbetsrelaterad stress och copingstilar har 
tre olika mätinstrument använts. Frågeformuläret konstruerades även digitalt på Google 
Drive. Enkäten inleddes med bakgrundfrågor rörande kön, ålder, antal år i yrket, antal år på 
nuvarande arbetsplats samt nivå av utbildning. Till enkäten följde ett informerat samtycke där 
deltagarna fick övergripande information om vad studien går ut på samt information om att 
undersökningen var frivillig och att svaren kom att behandlas konfidentiellt (Se bilaga 1).     
          För att mäta olika copingstilar har föreliggande studie använt Brief COPE som är en 
utformad version av Carver (1997) som vidareutvecklats och förkortats av COPE inventory 
(Carver, Scheier, & Weintraub, 1989). Den aktuella studien har utgått ifrån Muhonen och  
Torkelsons (2005) översättning av det engelska Brief COPE formuläret. Brief COPE består av 
28 påståenden som innefattar 14 olika copingstrategier med två påståenden för varje område 
som sedan grupperas in i tre övergripande copingstilar vilka är problemfokuserad copingstil 
(aktiv coping, instrumentellt socialt stöd och planering), emotionsfokuserad copingstil 
(acceptans, religion, humor, emotionellt stöd och positiv omtolkning) samt dysfunktionell 
copingstil (självdistraktion, förnekelse, drogmissbruk, ventilering, egen skuld och 
tillbakadraget beteende). Påståendena besvaras genom en fyrgradig Likert-skala där 1 står för 
”mycket sällan” och 4 står för ”mycket ofta”. Exempel på påstående ur problemfokuserad 
copingstil är ”jag anstränger mig för att göra något åt min situation”, exempel på påstående ur 
emotionsfokuserad copingstil är ” jag får känslomässigt stöd från andra”. Exempel på 
påstående ur dysfunktionell copingstil är ”jag använder alkohol eller andra droger för att 
känna mig bättre”. Anledningen till att författarna i den aktuella studien valde att använda den 
förkortade versionen Brief COPE istället för orginalet COPE inventory var på grund av att 
Carver (1997) menar att tidigare studier med originalformuläret har visat att deltagarna blir 
otåliga och svarar med slentriansvar eller inte alls. Instrumentet Brief COPE valdes även på 
grund av att de tidigare studierna som den aktuella studien har utgått ifrån har använt Brief 
COPE och hade de tre övergripande copingstilarna problemfokuserad copingstil, 
emotionsfokuserad copingstil samt dysfunktionell copingstil. Författarna i den aktuella studie 
utgick ifrån de tre övergripande copingstilarna vilket bidrog till att Brief COPE var det mest 
relevanta instrumentet att använda. Vid poängsättning slås poängen samman på de två frågor 
som mäter samma copingstil vilket betyder att högre poäng innebär mer frekvent användande. 
Reliabiliteten av det översatta Brief COPE visar att 12 av 14 skalor har acceptabla Cronbachs 
alfavärden mellan α=.58och α=.92 (Carver 1997). Reliabilitetskoefficientens storlek är 
relaterad till antal påståenden per skala (Cortina, 1993), vilket innebär att skalor med få 
påståenden har svårare att uppnå hög reliabilitet. Eftersom Brief COPE skalorna endast 
innehåller två påståenden per skala kan reliabilitetskoefficienterna generellt sett betraktas som 
tillfredsställande. Undantaget är att skalorna förnekande och acceptans som hade lägre 
cronbachs alfavärde än α= .58 (Muhonen & Torkelson, 2005).   
          För att mäta vuxen anknytning användes ECR; Experiences in Close Relationsships. 
Originalversionen ECR utvecklades av Brennan, Clark och Shaver (1998). Den svenska 
översättningen, Erfarenheter av nära relationer, av Anders Broberg och Margareta Zahr 
(2003). Instrumentet är ett självrapporteringsformulär, med 36 påståenden, som är utformat 
för att mäta individuella skillnader avseende anknytningsrelaterad ångest (α= .87) och 
anknytningsrelaterat undvikande (α= .93). Exempel på påståenden för ångestdimensionen är ” 
Jag oroar mig en hel del över att förlora …..” och ett exempel från undvikandeskalan är ” Jag 
känner mig besvärad när ….. vill komma mycket nära mig”. Respondenterna får ta ställning 
till dessa påståenden på en 7 gradig skala från 1: Instämmer inte alls, till 7: Instämmer helt. 18 
påståenden mäter dimensionen ångest och 18 dimensionen undvikande. Tio av påståendena är 
omvända frågor. Högre värden på skalorna tyder på högre grad av otrygg anknytning, ångest 
eller undvikande. Lägre värden på skalorna motsvarar en trygg anknytning.  
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I den sista frågan får respondenterna fylla i vilken person de tänkt på när de fyllt i formuläret. 
Exempel på svarsalternativ är ”Make/Maka/Sambo”, ”Min mamma” eller ”En nära vän till 
mig”. ECR valdes då den aktuella studien har för avseende att mäta deltagarnas anknytning 
genom dimensionerna ångest och undvikande, det är dessa dimensioner nutida forskare i 
störst utsträckning använder för att studera anknytningsfenomen hos vuxna (Shaver & 
Mikulincer, 2008). Sibley, Fischer och Liu (2005) har genom tre studier visat på god validitet 
och reliabilitet i ECR och rekommenderar den som det främsta mätinstrumentet för 
självskattad anknytning. Testinformationen (ett mått på i vilken utsträckning skalan är 
informativ över hela skalan av de underliggande dragen) är större i ECR än i något annat 
vanligt förekommande självrapportinstrument gällande vuxen anknytning (Fraley, Waller & 
Brennan 2002).   
          För att mäta arbetsrelaterad stress i den aktuella studien användes Perceived Stress 
Scale (PSS) som utvecklades av Cohen, Kamarck & Mermelstein, (1983) och översattes till 
svenska av Eskin & Parr (1996). Perceived Stress Scale består av 14 frågor som behandlar i 
vilken utsträckning respondenterna har upplevt stress den senaste månaden. Svaren ges på en 
femgradig Likert-skala, som sträcker sig mellan 0: ”aldrig” till 4: ”mycket ofta”. Exempel på 
frågor i instrumentet är ”Hur många gånger har du under den senaste månaden blivit upprörd 
över något som skett helt oväntat?” och ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig 
nervös och stressad”? Högt värde innebär att individen har hög grad av upplevd stress. När 
poängen adderas ihop får individen en totalpoäng mellan 0 – 56, där 56 poäng visar på väldigt 
hög upplevd stress och 0 poäng ingen upplevd stress. Reliabiliteten i den svenska 
översättningen av Perceived Stress Scale (Eskin & Parr, 1996) visar Cronbachs alfavärden 
α=.82. PSS-skalan valdes i den aktuella studien för att den enligt Eskin och Parr (1996) är lätt 
att administrera och för att frågorna är relativt generella i sin utformning vilket gör att den kan 
besvaras av samtliga i den mångfald av människor som utgör populationen. Frågorna går att 
rikta in på studiens syfte vilket gjordes i den aktuella studien genom att ha informationstext 
inför frågeformuläret som gjorde det tydligt för deltagarna att frågorna skulle besvaras utifrån 
stress på arbetsplatsen.  
Procedur 
Enkäten pilottestades på fem personer för att säkerställa att den var förståelig och tydlig samt 
för att se ungefär hur lång tid det tog att fylla i enkäten. Länken till webbenkäten tillsammans 
med ett informerat samtycke lades upp i en sluten nätverksgrupp på Facebook för 
beteendevetare som arbetar inom olika relationsintensiva yrken så som socialsekreterare och 
behandlingsassistenter. Webbenkäten skickades även till personer inom andra 
relationsintensiva yrken som till exempel undersköterskor, sjuksköterskor och lärare. 
Samtliga deltagare som deltagit i webbenkäten bor runt om i Sverige och enkäten var 
tillgänglig i 15 arbetsdagar. Studien genomfördes även på två gymnasieskolor i sydvästra 
Sverige, där lärarna fick fylla i frågeformulären. Kontakt till skolorna skedde via mail till 
skolchefen. Efter godkännande från skolchefen lämnades enkäterna personligen ut till de två 
skolorna och återhämtades en vecka senare, detta för att enkäten är av relativt stor omfattning 
och frågorna kräver noggrann reflektion.    
 
Analys  
Insamlad data har analyserats i statistikprogrammet SPSS. Eftersom studiens syfte var att 
studera sambanden mellan arbetsrelaterad stress, copingstilar, anknytningsmönster, ålder, 
utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet har en korrelationsanalys i form av Pearsons’s r 
genomförts. Undantag har gjorts för variabeln utbildningsnivå, där en korrelationsanalys i 
form av Spearman utfördes eftersom utbildningsnivå är rangordnat.  
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Resultat  

Nedan följer resultatet av samtliga frågeställningar: (i) Har otrygg-ångest och otrygg-
undvikande anknytning något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar? (ii) har 
arbetsrelaterad stress något samband med copingstilar? (iii) har ålder, arbetslivserfarenhet och 
utbildningsnivå något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar?   
          I tabell 1 presenteras medelvärde och standardavvikelse för arbetsrelaterad stress, 
anknytningsmönster, copingstilar samt arbetslivserfarenhet. I tabell 2 presenteras en 
korrelationsmatris för variablerna arbetsrelaterad stress, anknytningsmönster och copingstilar 
samt underdimensionerna för varje copingstil. I tabell 3 presenteras en Korrelationsmatris för 
variablerna arbetsrelaterad stress, copingstilar, ålder, arbetslivserfarenhet samt högsta 
utbildningsnivån.  

Tabell 1. Tabellen visar medelvärde och standardavvikelse för arbetsrelaterad stress, 
anknytningsmönster, copingstilar och arbetslivserfarenhet.  

    
Medelvärde  

  

  
Standardavvikelse  

  
Arbetsrelaterad stress  

  
26,37  

  
8,34  

  
Otrygg-undvikande anknytning  
  

43,67  21,89  

Otrygg-ångest anknytning  
  54,97  21,56  

Problemfokuserad copingstil   
  18,55  3,08  

Emotionsfokuserad copingstil  
  26,20  3,89  

Dysfunktionell copingstil 25,06  5,47  

  
År på nuvarande arbetsplats  
  

  
3,77  

  

  
6,33  

  

År inom yrket  
  

5,85  7,73  

  

Samband mellan arbetsrelaterad stress, anknytningsmönster och copingstilar 
Resultatet av frågeställning (i)om otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning har något 
samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar visade ett signifikant positivt samband 
mellan arbetsrelaterad stress och otrygg-undvikande anknytning. Det visade även ett 
signifikant positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och otrygg-ångest anknytning. Ju 
högre grad av otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning desto högre grad av 
arbetsrelaterad stress. Resultatet visade även ett signifikant negativt samband mellan otrygg-
undvikande anknytning och emotionsfokuserad copingstil samt ett signifikant positivt 
samband mellan otrygg-undvikande anknytning och dysfunktionell copingstil. 
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Det visade även ett signifikant positivt samband mellan otrygg- ångest anknytning och 
dysfunktionell copingstil. Ju högre grad av otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning 
desto högre grad av dysfunktionell copingstil samt ju högre grad av otrygg-undvikande 
anknytning desto lägre grad av emotionsfokuserad copingstil. Det fanns ingen signifikant 
korrelation mellan otrygg-ångest anknytning och emotionsfokuserad copingstil (Se tabell 2).  
          Resultatet visar signifikanta negativa samband mellan arbetsrelaterad stress och 
underdimensionerna ur problemfokuserad copingstil, med undantag för instrumentellt socialt 
stöd som inte når signifikansnivå. Det visas signifikanta negativa samband mellan 
arbetsrelaterad stress och underdimensionerna ur emotionsfokuserad copingstil, med undantag 
för religion och humor där sambanden är negativa. Det framkommer även signifikanta 
positiva samband mellan arbetsrelaterad stress och samtliga underdimensionerna ur 
dysfunktionell copingstil. Resultatet visar signifikanta negativa samband mellan otrygg-
undvikande anknytning och underdimensionerna ur problemfokuserad copingstil, med 
undantag för planering som inte är signifikant. Det visas signifikanta negativa samband 
mellan otrygg-undvikande anknytning och underdimensionerna ur emotionsfokuserad 
copingstil med undantag för religion där sambandet var negativt och humor som inte når 
signifikansnivå. Det framkommer även signifikanta positiva samband mellan otrygg-
undvikande anknytning och underdimensionerna ur dysfunktionell copingstil, förutom 
självdistraktion och ventilering där sambanden inte är signifikanta. Resultatet visar 
signifikanta negativa samband mellan otrygg-ångest anknytning och underdimensionerna ur 
problemfokuserad copingstil, med undantag för instrumentellt socialt stöd som inte är 
signifikant. Det visas signifikanta positiva samband mellan otrygg-ångest anknytning och 
underdimensionerna ur emotionsfokuserad copingstil, förutom acceptans och emotionellt 
socialt stöd som inte når signifikansnivå. Det framkommer även i resultatet signifikanta 
positiva samband mellan otrygg-ångest anknytning och underdimensionerna ur dysfunktionell 
copingstil, med undantag för självdistraktion där sambandet inte är signifikant. 
  
Samband mellan arbetsrelaterad stress och copingstilar 
Resultatet av frågeställning (ii) om arbetsrelaterad stress har något samband med 
copingstilar visade ett signifikant negativt samband mellan arbetsrelaterad stress och 
emotionsfokuserad copingstil, ett signifikant negativt samband mellan arbetsrelaterad stress 
och problemfokuserad copingstil samt ett signifikant positivt samband mellan arbetsrelaterad 
stress och dysfunktionell copingstil. Ju högre nivå av arbetsrelaterad stress desto lägre grad av 
emotionsfokuserad copingstil, ju högre grad av arbetsrelaterad stress desto lägre grad av 
problemfokuserad copingstil samt ju högre grad av arbetsrelaterad stress desto högre grad att 
dysfunktionell copingstil (Se tabell 2).   
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Samband mellan ålder, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, arbetsrelaterad stress och 
copingstilar 
Resultatet av frågeställning (iii) om ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå har något 
samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar visade ett signifikant negativt samband 
mellan arbetsrelaterad stress och ålder samt ett signifikant positivt samband mellan 
utbildningsnivå och problemfokuserad copingstil. Ju högre ålder desto lägre grad av 
arbetsrelaterad stress samt ju högre utbildningsnivå desto högre användning av 
problemfokuserad copingstil. Det framkom även ett signifikant negativt samband mellan hur 
länge deltagarna varit verksamma inom yrket och dysfunktionell copingstil. Ju längre 
deltagarna varit verksamma inom yrket, desto lägre grad av dysfunktionell copingstil. 
Resultatet rörande problemfokuserad copingstil, emotionsfokuserad copingstil och 
dysfunktionell copingstil hade ingen signifikant korrelation med ålder. Det fanns inga 
signifikanta korrelationer mellan arbetslivserfarenhet och arbetsrelaterad stress, mellan 
arbetslivserfarenheter och problemfokuserad copingstil samt mellan utbildningsnivå och 
arbetsrelaterad stress. Det förekom inga signifikanta samband mellan emotionsfokuserad 
copingstil, utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet samt inga signifikanta samband mellan 
dysfunktionell copingstil, utbildning och hur länge deltagarna varit verksamma på den 
nuvarande arbetsplatsen (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Korrelationsmatris för variablerna ålder, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå 
arbetsrelaterad stress och copingstilar.   

    

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

6  

 

7 

 

8 

  

1. Ålder  

  

1  

  

,635**  

  

,842**  

  

,272**  

  

-,194**  

  

,008  

 

 ,082 

 

-,135 

2. År på nuvarande arbetsplats    1  ,818**  -,068  -,087  -,141  -,048  ,009 

3. Antal år inom yrket      1  ,032  -,123  -,127  ,005 -,153* 

4. Högsta utbildningsnivå         1  ,042  ,241**  ,092 -,088 

5. Arbetsrelaterad stress          1  -,196**  -,217**  ,567** 

6. Problemfokuserad copingstil            1  ,507** -,164* 

7. Emotionsfokuserad copingstil                         1 -,038 

8. Dysfunktionell copingstil        1 

*. Korrelationen är signifikant, p < 0,05 
 **. Korrelationen är signifikant, p < 0,01    
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Diskussion  

Syftet med denna studie var att ta reda på om: (i) otrygg-ångest och otrygg-undvikande 
anknytning har något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar, (ii) arbetsrelaterad 
stress har något samband med copingstilar, (iii) ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå 
har något samband med arbetsrelaterad stress och copingstilar. Baserat på tidigare forskning 
utformades följande hypoteser: (i) Det finns ett positivt samband mellan otrygg-ångest och 
otrygg-undvikande anknytning i relation till dysfunktionell copingstil, emotionsfokuserad 
copingstil och arbetsrelaterad stress (ii) Det finns ett positivt samband mellan arbetsrelaterad 
stress och emotionsfokuserad copingstil, ett negativt samband mellan arbetsrelaterad stress 
och problemfokuserad copingstil samt ett positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och 
dysfunktionell copingstil (iii) Högre ålder, längre arbetslivserfarenhet och högre 
utbildningsnivå korrelerar med lägre nivå av arbetsrelaterad stress och problemfokuserad 
copingstil.  
 
Samband mellan arbetsrelaterad stress, anknytningsmönster och copingstilar       
Resultatet som visar att otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning korrelerar positivt 
med arbetsrelaterad stress stämmer överens med studiens hypotes och ligger i linje med 
tidigare forskning (Bottonari et al., 2007; Feeney, 2008; Hankin, Kassel, Abela, 2005; Harms, 
2011; Lopez et al., 2011; Lopez, Mitchell & Gormley, 2002; Rahimnia & Sharifirad, 2014; 
Ronen & Mikulincer, 2009; Wey, Heppner & Mallinckrodt, 2003;). Detta resultat stämmer 
även överens med anknytningsteorin som menar att individer med otrygg anknytning har 
svårare att hantera stressfulla situationer, jämfört med de med trygg anknytning. Om man som 
barn har en otrygg anknytning och därmed brist på emotionell omsorg har man också sämre 
skydd mot att hantera stress och löper större risk att råka ut för stress- och 
utmattningssyndrom (Bowlby, 1988). Tidigare forskning tyder på att anknytningsstilen i 
barndomen informerar anknytningen i det vuxna livet som i sin tur påverkar hur individen 
reagerar på en stressande situation (Hawkins, Howard & Oyebode, 2006). Tryggt anknutna 
personer tenderar att hantera stress genom att söka närhet och stöd hos anknytningsfiguren 
och förlita sig på interna representationer av en stöttande anknytningsfigur. Som ett resultat 
känner de sig tröstade och lugnade av antingen anknytningsfigurens närvaro eller tanken av 
anknytningsfigurens tillgänglighet. Dessa strategier fungerar inte för individer med otrygg 
anknytning då de tvingas använda mer resurser åt anknytningsstrategier för att känna trygghet 
(Mikulincer & Shaver, 2006) vilket kan vara en förklaring till att studiens resultat visade ett 
samband mellan otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning och högre grad av 
arbetsrelaterad stress. 
          Studiens resultat kan dels förklaras genom att otryggt anknutna individer använder 
ineffektiva copingstilar så som dysfunktionell copingstil vilket ökar deras arbetsrelaterade 
stress men också dels hur individen utvecklar relationer med andra personer på arbetsplatsen. 
En studie har visat att personer med bra relationer till sina chefer och medarbetare har lägre 
nivå av arbetsrelaterad stress (Kahaleh et al., 2008). Genom anknytning skapas inre 
representationer som senare påverkar hur ens relationer ser ut. Individer med otrygg-
undvikande anknytning drar sig ofta undan i sina relationer och håller distans för att inte göra 
sig sårbara i relationer. Individer med otrygg-ångest anknytning uppvisar ett intensivt 
sökande efter närhet samtidigt som de har en rädsla för att bli övergivna (Broberg et al., 
2006). Individer med antingen otrygg-ångest eller otrygg-undvikande anknytning kan genom 
detta ha svårt för att utveckla bra relationer till personerna på arbetsplatsen. En tidigare studie 
av Mikulincer & Florian (1995) har visat att personer med otrygg-undvikande anknytning 
rapporterar högre grad av motvilja att ta hjälp av sin omgivning i stressande situationer, vilket 
kan leda till en ökad nivå av arbetsrelaterad stress (Mikulincer & Florian, 1995). 
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          Det framkommer i studiens resultat ett signifikant positivt samband mellan både 
otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning i relation till dysfunktionell copingstil 
vilket stämmer överens med studiens hypotes och tidigare forskning (Lopez et al., 2011; 
Wey, Heppner & Mallinckrodt, 2003). Enligt anknytningsteorin finns det en koppling mellan 
individens anknytningsmönster och vilken copingstil individen använder vid olika stressande 
situationer (Bowlby, 1988). Flera forskare anser att copingstilar har stor betydelse för 
upplevelsen av stressande situationer, välbefinnandet och hur länge man är sjukskriven 
(Antonovsky, 2005; Moos & Holahan, 2003; Theorell et al., 2000). Individer med antingen 
otrygg-ångest eller otrygg-undvikande anknytning tenderar att använda ineffektiva 
copingstilar så som dysfunktionell copingstil vilket leder till ökad grad av stress (Lopez et al., 
2011; Wey, Heppner & Mallinckrodt, 2003). Copingstilar kan på detta sätt fungera som en 
medlare mellan anknytningsmönster och arbetsrelaterad stress och vara en förklaring till 
studiens resultat. 
           Resultatet som visar ett signifikant negativt samband mellan otrygg-undvikande 
anknytning och emotionsfokuserad copingstil stämmer inte överens med studiens hypotes och 
tidigare forskning (Harms, 2011; Wey, Heppner & Mallinckrodt, 2003). En förklaring till 
detta kan vara att individer med otrygg-undvikande anknytning drar sig undan när de 
upplever krav vilket kan bidra till att dem inte exempelvis söker socialt stöd hos andra.  
 
Samband mellan arbetsrelaterad stress och copingstilar 
Resultatet som visar ett signifikant negativt samband mellan arbetsrelaterad stress och 
emotionsfokuserad copingstil stämmer inte överens med studiens hypotes och tidigare 
forskning (Austin, Shah & Muncher, 2005; Billings & Moos, 1984; Pearlin & Schoolar, 
1978; Sigmon, Stanton & Snyder, 1995). Studiens resultat kan dels bero på att de individer 
som arbetar inom relationsintensiva yrken kan hantera känslorna som problemet utlöser och 
därmed anpassa känslor och tankar till situationen. Inom emotionsfokuserad copingstil ingår 
även att söka socialt stöd. Enligt Karasek och Theorells (1990) teori anses socialt stöd vara av 
stor betydelse i den psykosociala miljön. Genom att få socialt stöd av exempelvis chefer och 
arbetskollegor kan det balansera upp obalansen mellan krav och kontroll vilket kan underlätta 
för individen att hantera stressande situationer på arbetet. Det kan därför vara så att de 
individer som använder emotionsfokuserad copingstil får en positiv effekt av att till exempel 
söka socialt stöd på arbetsplatsen vilket bidrar till minskad arbetsrelaterad stress.  
          Studiens resultat visar ett signifikant negativt samband mellan arbetsrelaterad stress 
och problemfokuserad copingstil samt ett signifikant positivt samband mellan arbetsrelaterad 
stress och dysfunktionell copingstil, vilket stämmer överens med studiens hypotes och 
tidigare forskning (Austin, Shah & Muncher, 2005; Billings & Moos, 1984; Hall, 2004; 
Laranjeria, 2011; Lim, Bogossian & Ahern, 2010; Pearlin & Schoolar, 1997; Sigmon, 
Stanton & Snyder, 1995). Resultatet som visar ett signifikant negativt samband mellan 
arbetsrelaterad stress och problemfokuserad copingstil kan bero på flera faktorer. Dels 
innebär problemfokuserad copingstil att individen hanterar eller förändrar de problem i 
miljön som orsakar stress och försöker lösa problemet, förstå orsaken och aktivt handla för att 
söka lösningar (Lazarus & Folkman, 1984). Eftersom även studier har visat att de individer 
som arbetar inom relationsintensiva arbeten själva upplever att problemfokuserad copingstil 
är mest effektiv (Hall, 2004; Laranjeira, 2011; Lim, Bogosian & Ahern, 2010), bör det 
innebära att individen är medveten om att hantering av problemet direkt leder till minskad 
stress vilket kan vara en anledning till att problemfokuserad copingstil används mycket och är 
effektiv. Dock är endast en copingstil inte lösningen på samtliga stressfaktorer. Det som 
avgör vilken copingstil som är bäst beror på kombinationen av situationen och personen.  
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Enligt Lazarus och Folkman’s (1984) transaktionella teori är det fyra delar som påverkar hur 
individen reagerar på en stressande situation vilka är egenskaper som personen har, 
egenskaper som situationen har, tolkning och värdering samt copingprocesser (Lazarus & 
Folkman, 1984). De individer som har hög grad av arbetsrelaterad stress tolkar och värderar 
troligtvis situationen annorlunda än de individer som inte upplever lika hög nivå av 
arbetsrelaterad stress. Eftersom även personlighet påverkar hur individen reagerar på 
situationen bidrar det till att individen automatisk utifrån sin personlighet reagerar och tolkar 
olika på en stressande situation. I Lazarus och Folkmans transaktionella teori menar även att 
individen kan uppleva både positiv och negativ stress. Om individen har förmåga att hantera 
situationen leder det till positiv stress vilket innebär en balans mellan krav och kontroll på 
situationen. Om individen däremot inte har förmåga att hantera situationen bidrar det till 
negativ stress vilket troligtvis leder till ineffektiva copingstilar. Genom att kunna hantera 
situationen och därmed ta tag i problemet och den stressande situationen leder det troligtvis 
till minskad grad av arbetsrelaterad stress, vilket kan förklara studiens resultat att 
problemfokuserad copingstil har ett negativt samband med arbetsrelaterad stress.    
          Resultatet som visar ett signifikant positivit samband mellan arbetsrelaterad stress och 
dysfunktionell copingstil kan förklaras på så vis att om individen undviker eller förnekar en 
stressande situation och därmed inte tar itu med problemet leder det troligtvis till att individen 
aldrig löser den stressande situationen och tyngs då ned av all stress som blir olöst. Om 
individen fortsätter att ständigt undvika eller fly problemet kommer det leda till att det är 
obalans mellan krav och kontroll eftersom individen inte kan kontrollera de krav som ställs 
utan istället väljer att undvika eller fly den stressande situationen.  Precis som Theorell och 
Karasek (1990) menar i sin teori att om individen har höga yttre krav och samtidigt låg 
kontroll kan detta leda till negativ stress vilket kan förklara att användningen av 
dysfunktionell copingstil leder till arbetsrelaterad stress. Att ha balans mellan de krav arbetet 
ställer och egenkontroll över arbete är viktigt för att minska risken för arbetsrelaterad stress 
vilket troligtvis inte sker hos de individer som undviker eller flyr från den stressande 
situationen.   
 
Samband mellan ålder, arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå, arbetsrelaterad stress och 
copingstilar 
Resultatet som visar ett signifikant negativt samband mellan arbetsrelaterad stress och ålder 
samt ett signifikant positivt samband mellan utbildningsnivå och problemfokuserad copingstil 
stämmer överens med studiens hypotes och tidigare forskning som visat att äldre personer 
använder mer effektiva copingstilar vilket i sin tur bidrar till lägre grad av arbetsrelaterad 
stress. (Hung, 2011; Julkunen, 2001; Ogden, 2007). En förklaring till detta kan vara att 
individer i högre ålder med tiden har lärt sig vilka copingstilar som är mest effektiva och 
därmed kan hantera stressfulla situationer bättre. Resultatet som visar ett positivt samband 
mellan utbildningsnivå och problemfokuserad copingstil har i tidigare studier visat att 
individer som har högre utbildningsnivå använder mer effektiva copingstilar mot 
arbetsrelaterad stress så som problemfokuserad copingstil (Julkunen, 2001; Lee et al., 2011).  
Detta kan förklaras med att individer med högre utbildning, genom sina studier, har lärt sig 
hur man effektivt hanterar stressfulla situationer på arbetet.  
          Resultatet som visar ett signifikant negativt samband mellan hur länge deltagarna varit 
verksamma inom yrket och dysfunktionell copingstil stämmer överens med tidigare forskning 
som menar att de individer som varit verksamma längre inom yrket har mer kunskap kring 
vikten av att använda varierande copingstilar och även kunskap kring när man borde använda 
vilken copingstil vilket bidrar till lägre grad av arbetsrelaterad stress (Hung, 2011; Ogden, 
2007).  
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Studiens resultat kan förklaras med att när individen arbetar inom ett och samma yrke under 
längre tid får individen kunskap om att använda rätt copingstil på olika typer av 
stressfaktorer. Troligtvis har de även kunskap och erfarenhet kring att dysfunktionell 
copingstil inte är effektiv att använda vid arbetsrelaterad stress. Genom deras erfarenhet kan 
de effektivt hantera den arbetsrelaterade stressen, vilket belyser betydelsen av att erfarenhet 
kan reducera stressen på arbetsplatsen.   

Praktiska och teoretiska tillämpningar 
Eftersom resultatet visar att otrygg-ångest och otrygg-undvikande anknytning har ett positivt 
samband med arbetsrelaterad stress och ligger i linje med tidigare forskning är det av stor 
betydelse att upplysa arbetsplatser kring hur viktigt det är med goda relationer på 
arbetsplatsen. Hur relationer ser ut hos individen beror till stor del på anknytningen och är 
viktigt för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. Eftersom studier har visat att bra relationer till 
andra på arbetsplatsen leder till lägre grad av arbetsrelaterad stress är det av stor betydelse att 
förbättra relationer på arbetsplatsen genom till exempel kommunikations- och 
samarbetsövningar. Det är även viktigt att chefer blir upplysta kring betydelsen av relationer 
på arbetsplatsen eftersom chefer jobbar nära de anställda och bär ett ansvar för arbetsmiljön 
och kan därmed bidra till att förbättra relationer på arbetsplatsen som kan reducera den 
arbetsrelaterade stressen. Genom att upplysa arbetsplatser om att det finns olika 
anknytningsmönster som påverkar hur individer fungerar i relationer till andra kan det vara 
fördelaktigt att arbetsplatser har en viss flexibilitet och rymmer funktioner som innebär till 
exempel mer självständigt arbete och mindre täta samarbeten. 
          Eftersom studiens resultat och tidigare forskning visar att användandet av copingstilar 
påverkar den arbetsrelaterade stressen är det viktigt att sprida kunskap kring detta. Genom att 
använda en effektiv copingstil på en stressande situation bidrar det till minskad arbetsrelaterad 
stress. Eftersom olika copingstilar bör använda på olika stressfaktorer är det av stor betydelse 
att införa utbildning på arbetsplatsen där de anställda får kunskap kring hur viktigt det är att 
använda en effektiv och varierande copingstil på olika stressfaktorer för att minska den 
arbetsrelaterade stressen. 
          Genom att upplysa och utbilda arbetsplatser kring betydelsen av relationer och 
användandet av copingstilar kan det bidra till en sänkt grad av arbetsrelaterad stress vilket i sin 
tur leder till färre stressrelaterade sjukskrivningar och kan på så sätt minska samhällets stora 
kostnader. Det kan naturligtvis vara fler faktorer som spelar in men anknytningens påverkan 
på relationer och copingstilar är en stor del och bör betraktas som viktigt när det gäller att lösa 
detta problem. Den aktuella studiens resultat påvisar även vikten av anknytningsmönster och 
styrker anknytningsteorin om hur det påverkar olika aspekter i individens liv vilket gör det 
aktuellt att studera anknytningsmönstrets betydelse i andra aspekter än i arbetslivsforskning.  

Metoddiskussion  
En kvantitativ metod valdes till denna uppsats då det ansågs mest lämplig för att besvara 
studiens frågeställningar eftersom syftet var att undersöka samband mellan variabler. Efter att 
ha utfört den aktuella studien har ett flertal svagheter identifieras. Till att börja med användes 
endast självrapporteringsdata vilket kan ha flera nackadelar. Med tanke på de påståenden 
Lazarus och Folkman (1984) har rörande att copingstilen är en föränderlig process kan det 
varit en svaghet att det endast var ett mätningstillfälle. Det kan även finnas skäl till att vara lite 
skeptisk till självrapporteringsdata för att mäta individuella skillnader i anknytning. Det 
viktigaste skälet är att man inom anknytningsteorin förutsätter att människor endast är 
medvetna om delar av sina arbetsmodeller, medan stora delar förblir omedvetna (Bowlby, 
1988). 
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          Eftersom en stor del av enkäten konstruerades digitalt och besvarades på internet kan 
detta leda till att kontrollen över insamlingen blir svagare. Utan författarnas observation kan 
det medge utrymme för olika påverkansfaktorer som till exempel att deltagarna blivit störda 
av olika moment under ifyllandet samt att de inte hade möjlighet att ställa frågor kring enkäten 
under tiden de fyllde i. Det kan också vara så att endast de som är mindre stressade och kände 
att de hade tid valde att fylla i webenkäten. Dock är en webbaserad enkät fördelaktig när det 
gäller att öka anonymiteten vilket kan vara en fördel för den aktuella studien eftersom 
anknytning kan vara något känsligt för individen. Deltagarna hade även möjlighet att fylla i 
enkäten vid valfri tid och plats vilket kan ha bidragit till en noggrann reflektion och valida 
svar. Enkäten kunde även nå ut till många personer vilket bidrog till den aktuella studiens 
relativt stora sample som ökar generaliserbarheten. 
          Med tanke på att studien inkluderade flera olika relationsintensiva yrken kan detta ha 
bidragit till både för-och nackdelar. Nackdelen är att relationsintensiva yrken är en väldigt 
bred målgrupp vilket kan bidra till att det är svårt att veta om det skiljer sig mellan de olika 
relationsintensiva yrkena. Det kan vara så att yrkesgruppen sjuksköterskor skiljer sig från 
lärare och att resultatet skulle skilja sig mellan dessa grupper. Dock anser författarna i den 
föreliggande studien att det kan vara en fördel eftersom det går att generalisera till fler 
yrkesgrupper än om endast en yrkesgrupp skulle studerats. Eftersom tidigare studier endast 
fokuserat på en målgrupp och rekommenderat en bredare yrkesgrupp ansågs detta vara bäst 
för den aktuella studien.  
          Eftersom föreliggande studie innehåller variabler som kan anses vara känsliga så som 
anknytning och utvärdering av arbetsrelaterade faktorer har författarna tagit hänsyn till detta 
genom att bland annat bifoga ett informerat samtycke där det tydligt påpekades vara anonymt 
och frivilligt och att svaren behandlas konfidentiellt. Etiska överväganden bidrog även till att 
studien dels utfördes via en webbaserad enkät, detta för att öka anonymiteten hos deltagarna.  

Slutsats 
Sammanfattningsvis indikerar den aktuella studiens resultat att anknytningsmönster och 
copingstilar är relaterat till arbetsrelaterad stress, på så vis att otrygg anknytning är associerat 
med användandet av ineffektiva copingstilar vilka i sin tur är kopplade till högre grad av 
arbetsrelaterad stress. Studiens resultat påvisar även betydelsen av att använda 
problemfokuserad copingstil på arbetsrelaterad stress.  
          Avslutningsvis går studiens resultat emot tidigare forskning då det var ett negativ 
samband mellan arbetsrelaterad stress och emotionsfokuserad copingstil vilket belyser 
betydelsen av att socialt stöd kan vara en reducerande faktor vid arbetsrelaterad stress. 
Samtliga resultatet bör betraktas som viktiga och betydelsefulla som kan bidra med kunskap 
till arbetslivsforskningen. 
 
 Framtida forskning 
Eftersom copingstilar och anknytningsmönster är föränderliga processer vore det av stor 
betydelse att utföra longitudinella studier där man kan följa upp deltagarna och göra 
upprepade mätningar. Gällande anknytningsmönster och copingstilar hade det varit 
fördelaktigt att utföra experiment, intervjuer eller observationer för att få ett mer objektivt 
resultat. När det gäller copingstilar i självrapportdata kan det vara så att individer fyller i att 
han eller hon tar itu med problemet, vilket kanske inte stämmer och kan avslöjas i 
exempelvis en observation.  Gällande anknytningsmönster kan intervjuer med deltagaren och 
dess anknytningsfigur vara ett optimalt sett att klassificera anknytningsstilar eftersom det ger 
en djupare och mer objektiv inblick. Eftersom vissa delar av anknytningsmönstret är 
omedvetet kan anknytningsfigurens deltagande ge en större förståelse och ett bättre resultat.  
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          I framtida forskning hade det även varit intressant att jämföra två yrkeskategorier för 
att se eventuella skillnader. Genom att jämföra relationsintensiva yrken och exempelvis 
administrativa yrken kan man se om dessa yrkeskategorier skiljer sig åt och därmed anpassa 
praktiska tillämpningar för att förbättra arbetstillfredsställelsen för samtliga yrkeskategorier.  
          Efter att ha utfört den aktuella studien har frågor väckts kring chefernas roll och 
betydelse när det gäller arbetsrelaterad stress, copingstilar och anknytningsmönster. Det vore 
därmed betydelsefullt att studera chefernas roll både utifrån dem själva och utifrån deras 
anställda. Eftersom cheferna kan fungera som ett socialt stöd samt har ansvar för 
fördelningen av arbetsuppgifterna är detta ytterst relevant att studera.  
          Avslutningsvis är det viktigt att i framtida forskning fortsätta studera kring 
anknytningsmönster och copingstilars betydelse vid arbetslivsforskning. Detta är ett relativt 
oberört ämne, framförallt i Skandinavien, som bör studeras vidare.    
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Bilaga 1 

 

Enkätundersökning 

Hej! Vi är två studenter som studerar psykologi C på högskolan i Halmstad. Vi studerar arbetsrelaterad stress, 
copingstilar och anknytningsmönster. Vi behöver din hjälp för att kunna utföra vår studie och är mycket 
tacksamma om du vill ta dig tid att fylla i medföljande enkät. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 
helst avbryta. 

Utgå från dig själv när du besvarar frågorna och var så uppriktig som möjligt. Svaren behandlas konfidentiellt 
och ingen obehörig kommer kunna ta del av materialet. Resultaten av enkätstudien kommer endast att 
presenteras gruppvis och enskilda personers svar kommer därmed inte att kunna identifieras. När vi är klara med 
studien kommer du självklart att kunna ta del av resultatet. 

Enkäten består av 84 frågor/påståenden där du kryssar i det som stämmer bäst in på dig, om inget annat anges 
och tar cirka 20 minuter att genomföra. Läs noga beskrivningarna innan varje enkätdel då det förekommer olika 
svarsskalor. 
 
Tack för din medverkan! 
Med vänliga hälsningar Anneli Larsson och Julia Falck 
Telefonnummer: 0707632838 
E-mail: julfal13@student.hh.se 

Handledare: Jesper Leander 
Mail till handledare: Jesper.Leander@hh.se 
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1. Vilket kön har du?            �  Kvinna   �  Man 
2. Hur gammal är du? ______________ 
3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?   ______________ 
4. Hur länge har du varit verksam inom detta yrke? ______________ 
5. Vilken är den högsta utbildningsnivå som du har examen ifrån? 
� Grundskola           � Gymnasie            � Folkhögskola/Yrkeshögskola         � Högskola/universitet 

 Mycket 
sällan 

Ganska 
sällan 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

1. Jag arbetar eller gör andra saker 
för att inte tänka på problemet 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Jag anstränger mig för att göra 
något åt min situation 

 
� 

   
        � 

 
� 

 
� 

3. Jag säger till mig själv ”detta är 
inte sant” 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

4. Jag använder alkohol eller andra 
droger för att känna mig bättre 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

5. Jag får känslomässigt stöd från 
andra 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

6. Jag ger upp mina försök att 
klara av situationen 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

7. Jag agerar för att försöka 
förbättra situationen 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

8. Jag vägrar inse att det har hänt  
� 

 
� 

 
� 

 
� 

9. Jag uttrycker mig verbalt för att 
ge utlopp för mina obehagliga 
känslor 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

10. Jag har fått råd och hjälp från 
andra människor  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

11. Jag tar alkohol eller andra 
droger till hjälp för att ta mig 
genom situationen 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

12. Jag försöker se det i ett annat 
ljus för att få det att verka mer 
positivt 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
 
 

 

Bakgrundsfrågor 

Dessa påståenden gäller de sätt du hanterar stressfyllda situationer på arbetet. Välj 
hur ofta eller hur sällan du agerar som påståendet säger när du befinner dig i en 
stressad situation. Det finns många sätt att hantera stressfyllda situationer på. Varje 
påstående säger något om ett särskilt sätt att klara av detta. Vi vill veta i vilken 
utsträckning du har gjort som påståendet säger, hur mycket eller hur ofta. Kryssa i 
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 Mycket 
sällan 

Ganska 
sällan 

Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

13. Jag är kritisk mot mig själv 
 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

14. Jag försöker komma på en 
strategi för vad jag ska göra 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

15. Jag får tröst och förståelse från 
någon annan person 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

16. Jag ger upp mina försök att 
hantera situationen 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

17. Jag försöker finna något bra i 
det som sker 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

18. Jag skämtar om det 
 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

19. Jag går på bio, tittar på TV, 
läser, dagdrömmer, sover, handlar 
eller gör något annat för att slippa 
tänka på situationen 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

20. Jag accepterar det faktum att 
det hänt 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

21. Jag ger uttryck för mina 
negativa känslor 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

22. Jag försöker finna tröst i min 
religion eller andliga tro 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

23. Jag försöker få råd eller hjälp 
från andra människor om vad jag 
ska göra 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

24. Jag lär mig leva med det 
 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

25. Jag tänker noga på vilka 
åtgärder jag kan vidta 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

26. Jag anklagar mig själv för 
saker som hänt 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

27. Jag ber eller mediterar 
 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

28. Jag skojar om situationen 
 
 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 
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 Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

1. Hur ofta har du under den senaste 
månaden blivit upprörd över något som 
skett helt oväntat 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

2. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du inte haft kontroll 
över de viktiga faktorerna i ditt liv 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

3. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt dig nervös och stressad 

� � � � � 

4. Hur ofta har du under den senaste 
månaden tagit itu med dagliga 
förtret på ett tillfredsställande sätt 

 
� 

 
 � 

 
� 

 
� 

 
� 

5. Hur ofta har du under den senaste 
månaden effektivt hanterat avgörande 
förändringar i ditt liv 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

6. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt dig säker på din förmåga 
att hantera dina personliga problem 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

7. Hur ofta har du under den senaste 
månaden tyckt att saker och ting har 
utvecklat sig som du velat 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

8. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du inte kunde hantera 
allt som måste göras 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

9. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du har haft kontroll 
över irriterande moment i ditt liv 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

10. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du haft kontroll över 
saker och ting 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

11. Hur ofta har du under den senaste 
månaden blivit arg över saker som har 
hänt och som låg utanför din kontroll 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

12. Hur ofta har du under den senaste 
månaden kommit på dig själv med att 
fundera över saker du måste utföra 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

13. Hur ofta har du under den senaste 
månaden kunnat bestämma hur du 
skulle använda din tid 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

14. Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att problemen blivit så 
många att du inte kunnat bemästra dem 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Nedan följer ett antal påståenden som 
rör dina tankar och känslor i 
arbetslivet. Kryssa i det alternativ 
som stämmer bäst in på dig 
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 Instämmer 
inte alls 

1 

 
 

2 

 
 

3 

Neutral/
blandad 
     4 

 
 

     5 

 
 

6 

Instämmer 
Helt 

7 
1. Jag föredrar att inte visa …. 
vad  jag  känner innerst inne  

� � � � � � � 

2. Jag oroar mig för att bli 
övergiven 

� � � � � � � 

3. Det känns mycket naturligt 
och bra för mig att vara 
nära..... 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

4. Jag oroar mig mycket för 
mina relationer 

� � � � � � � 

5. Precis när ….. börjar 
komma nära, märker jag att 
jag drar mig undan 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

6. Jag är orolig för att ….. inte 
ska bry sig om mig i samma 
utsträckning som jag bryr mig 
om honom/henne 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

7. Jag känner mig besvärad 
när ….. vill komma mycket 
nära mig 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

8. Jag oroar mig en hel del 
över att förlora ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

9.  Det känns inte bra för mig 
att öppna mig helt för ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

10.  Jag önskar att ….. känslor 
för mig vore lika starka som 
mina känslor för honom/henne 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

11. Jag vill gärna komma nära 
….. men drar mig ändå ofta 
tillbaka 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

12. Jag vill ofta känna mig 
helt förenad med ….. och 
detta skrämmer ibland bort 
honom/henne 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

13. Jag blir orolig/nervös när 
….. kommer mig allt för nära 

         � � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

14. Jag oroar mig för att vara 
ensam 

� � � � � � � 

15. Det känns naturligt och 
bra för mig att dela mina 
innersta tankar och känslor 
med ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

Följande påståenden handlar om hur Du upplever 
din relation till den person som Du upplever står dig 
närmast. Det kan, men behöver inte röra sig om en 
kärleksrelation. Svara på varje fråga genom att ange 
i vilken mån Du instämmer med påståendet. Kryssa i 
det påstående/siffra som stämmer för dig. 
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1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 
     4 

 
 

     5 

 
 
6 

 
 

7 
16. Min önskan att  vara 
känslomässigt mycket nära 
….. skrämmer ibland bort ….. 

� � � � � � � 

17. Jag försöker undvika att 
komma alltför nära ….. 

� � � � � � � 

18. Jag behöver ofta veta att 
jag är älskad av …..  

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� � 
 

� 
 

19. Jag tycker att det är 
ganska lätt att komma nära….. 

� � � � � � � 

20. Ibland känner jag att jag 
tvingar ….. att visa mer 
känsla& mer engagemang  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

21. Jag tycker det är svårt att 
låta mig själv vara beroende 
av …..  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

22. Jag oroar mig inte särskilt 
ofta för att bli övergiven  

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

23. Jag föredrar att inte 
komma för nära ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

24. Om jag inte kan få ….. att 
visa intresse för mig blir jag 
upprörd (ledsen eller arg) 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

25. Jag berättar i stort sett allt 
för ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

26. Jag tycker inte att ….. vill 
komma mig nära som jag 
skulle vilja 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

27. Jag diskuterar oftast mina 
bekymmer och angelägenheter 
med ….. 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

28. När jag inte har något 
förhållande känner jag mig 
något ängslig och osäker 

         � � 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

� 
 

29. Det känns naturligt och 
bra för mig att vara beroende 
av ….. 

� � � � � � � 

30. Jag blir frusterad när ….. 
inte finns där så mycket som 
jag skulle önska 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

31. Jag har inget emot att be 
….. om tröst, råd eller hjälp 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

32. Jag blir frustrerad om ….. 
inte finns där för mig när jag 
behöver honom/henne 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

33. Det hjälper att vända sig 
till ….. när jag behöver det 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
� 

 
        � 

34. När ….. tycker illa om något 
hos mig känner jag mig värdelös  �                     �                 �                �                  �                       �                      � 
35. Jag vänder mig till ….. i  
många sammanhang, t.ex. för              �                     �                 �                �                  �                        �                     � 
att få trygghet och uppmuntran 
36. Jag tar illa upp när ….. ägnar 
sig åt annat än mig               �                     �                 �                �                  �                        �                     � 
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37. Den person som jag tänkt på när jag fyllt i formuläret är: 
�    Min make/maka/sambo 
�    En annan person som jag har ett fast förhållande med sedan 6 månader eller mer  
�    En person som jag har ett förhållande med sedan mindre än 6 månader  
�    Min mamma 
�    Min pappa 
�    Ett syskon till mig  
�    En nära vän till mig 
�    En annan person som står mig nära nämligen…………………………………… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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