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Abstract 
 

The purpose of this study was to investigated care-giving staff  within the psychiatric sector 

and determine if there is any relationship between attachment style, symptom attribution, 

coping strategies, perceived stress and health. A further purpose of the study was to determine 

if social support predict perceived stress and health. Participants were 79 nursing staff  

working in a psychiatric hospital in the south of Sweden. Results from a questionnaire showed 

no significant correlation between attachmentstyle and symptomattribution. The results 

showed significant negative correlations between secure attachmentstyle and health and 

between dismissing attachmentstyle and social support. The result also showed  negative 

correlations between fearful attachmentstyle and the variables emotion-focused coping, 

problem-focused coping and social support. Fearful attachment style also showed positive 

correlation with stress.  Further research were discussed. 
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      Den följande studien kommer att utföras på vårdande personal inom den psykiatriska 

sektorn. Att det förekommer stress inom vården med tanke på de besparingar och 

nedskärningar som görs i personalstyrkan är inget nytt. Psykiatrivården har även diskuterats 

och kritiserats i media den senaste tiden där det bland annat tas upp att vårdplatserna drastiskt 

minskat i takt med att vårdbehovet av samhällets medborgare snarare har ökat än minskat. De 

nedskärningar som har skett när det gäller både vårdplatser och vårdande personal samt att 

trycket från vårdbehövande inte har minskat ställer högre krav på den vårdande personalen 

som är anställda inom psykiatrin (www.aftonbladet.se/vss/nyheter.2003-06-02. ”Psykvården 

är i kris”). Med anledning av detta kan denna studie vara till hjälp genom att den kan ge ökad 

kunskap och förståelse för hur personalen upplever sig själv i relationen till andra, ser på olika 

symptom, hur de handskas med stress, om de upplever sin situation som stressad och den egna 

upplevda hälsan. Detta är inte bara viktig kunskap för att förstå personalen och därigenom 

kunna förbereda personalen för de ökade krav som ställs, utan i synnerhet även viktig kunskap 

för att kunna förbättra patienternas situation och miljö.  

 

       Teorin om utvecklingen av attachmentstil eller anknytningsstil som den även kallas är 

utvecklad av John Bowlby. Bowlby skiljer på utvecklingen av anknytningsbeteende och 

vilken anknytningsstil beteendet i sin tur skall utveckla (Bowlby, 1969, 1973, 1980).  

       Utvecklingen av anknytningsbeteende sker i första hand i relationen mellan moder och 

barn där anknytningsbeteendet ur en evolutionsmässig syn är en försäkran om att klara sig 

från olika faror som svält, kyla och farliga djur (Bowlby, 1980; Mikulincer et al., 1993).  

      Det anknytningsbeteende som utvecklas är beroende av den känslomässiga närhet modern 

visar barnet när barnet behöver skyddas från faror som av barnet kanske upplevs skrämmande 

som till exempel främmande personer (Bolwby, 1969; Isabellas, 1998). Visar modern barnet 

att hon är tillgänglig och svarar på barnets signaler utan reservation i den skrämmande 

situationen utvecklas ett säkert anknytningsbeteende. Ett säkert anknytningsbeteende 

grundläggs även genom att modern engagerar sig mycket i det sociala utbytet med sitt barn. 

Barn som däremot genom relationen med anknytningsförebilden utvecklar ett osäkert 

anknytningsbeteende, är de barn som inte känner förtroende för att anknytningsförebilden 

kommer att vara tillgänglig eller svarande på barnets signaler i främmande eller kanske 

skrämmande situationer (Bowlby, 1980; Isabellas, 1998; Ducharme et al., 1998).  

     Att anknytningsförebilden inte är tillgänglig eller har förmågan att svara på barnets 

signaler leder till att barnet försöker vara extra nära anknytningsförebilden för att försäkra sig 

om tillgänglighet. Det kan visa sig genom att barnet blir extra klängigt eller krävande. Till 
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skillnad från barnet med en säker anknytningsstil som inte visar detta beteende eftersom 

barnet är säker på att få det skydd som situationen kräver (Bowlby, 1973).  

     Under utvecklingens gång leder anknytningsbeteendet vidare till utvecklingen av 

anknytningsstil initialt mellan barn och förälder och senare även i vuxenrelationer. Den form 

av anknytningsstil som har utvecklats är därmed bestående resten av livet (Bowlby, 1980; 

Horppu & Ikonen- Varila, 2001; Lopez et al., 2001). Trots att anknytningsstilen är bestående 

inom individen aktiveras inte anknytningsbeteendet förrän det är nödvändigt som vid en 

hotfull eller stressfylld situation (Bowlby, 1980; Mikulincer et al., 1993).  

        Den tidigare goda relationen med anknytningsförebilden som har inneburit utvecklingen 

av säker anknytningsstil, gör att individen även utvecklar en känsla av ett högt personligt 

värde och god självkänsla. Anledningen till det är att individen känner ett förtroende för att 

det andra finns till hands när man ställs inför en svår situation. Det gör i sin tur att individen 

som står inför en hotfylld situation upplever sig mindre stressad än individen med en osäker 

anknytningsstil som inte kan förvänta sig detta stöd (Bowlby 1980; Mikulincer et al., 1993: 

Greenberger & McLaughlin, 1998, Neria et al., 2001). 

         

     Bartholomew och Horowitz (1991) har utvecklat ett annat sätt att se på anknytning som de 

kallar ”Fyrkategori Modellen”. Denna modell är en vidareutveckling av bland annat Bowlbys 

anknytningsteori och kan enligt Bartholomew och Horowitz indelas i antingen positiv eller 

negativ syn på sig själv, samt om personen ser positivt eller negativt på andra (se vidare 

förklaring, Appendix A). Olika forskare uttrycker vissa av anknytningsstilarna på olika sätt. 

Därför har en omdefinition gjorts för att innebörden i de olika anknytningsstilarna ska bli 

densamma och det gäller uppsatsens vidare förklaringar av anknytningsstilarna. 

Omdefinitioner har gjorts med hjälp av Bartholomew & Horowitz (1991) och de 

omdefinitioner som gjorts är från ambivalent till preoccupied och avoidant till fearful. En 

översättning av anknytningsbegreppen har vidare gjorts från secure till säker, preoccupied till 

självupptagen, dismissing till avvisande och fearful till ängslig. 

  

     Anknytningsstil har visat sig ha ett samband med vilken symptomattribution i sin tur som 

görs. Enligt teorin grundläggs den attribution eller tillskrivning av orsakssamband en individ 

gör av symptomupplevelser bland annat genom individens tidigare upplevelser av smärta. 

Individens tidigare erfarenheter av antingen sina egna eller andras smärtupplevelser skapar 

olika scheman av vad som orsakar smärtan.  När individen i sin tur förklarar symptomen sker 
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det genom en kognitiv länk mellan de olika scheman personen skapat av de tidigare 

smärtupplevelserna och orsaken till dessa (Kirmayer et al., 1994; Robbins & Kirmayer, 1991). 

       De första att finna ett existerande mönster av symptomattribution är Robbins & Kirmayer 

(1991) de fann tre olika dimensioner av symptomattribution vilket innebär psykologisk 

attribution, somatisk attribution, extern/normaliserande attribution. Den psykologiska 

attributionen förklaras genom att en person tillskriver symptomen till emotionella orsaker som 

till exempel ”min långvariga huvudvärk är orsakad av stress”. Den somatiska attributionen 

individen gör förklarar personen genom att härleda symptomen till fysiska orsaker, till 

exempel ”min långvariga huvudvärk orsakas av att det är något fel på mina muskler, nerver 

eller hjärna”. Den externa/normaliserande attributionen förklaras genom att en person 

tillskriver orsaken av symptomen till yttre faktorers påverkan, till exempel ”min långvariga 

huvudvärk är orsakad av högt ljud, starkt ljus eller något annat i miljön” (Robbins & 

Kirmayer, 1991).  

     Det har visat sig i två olika studier att sambandet mellan anknytningsstil och 

symptomattribution innebär att en mer självupptagen anknytningsstil har visat sig vara 

förknippad med en ökad benägenhet att ge psykologiska förklaringar till olika symptom 

(psykologisk symptomattribution). Medan en mer säker anknytningsstil har visat sig istället 

innebära en ökad benägenhet att ge symptomen en fysiska förklaring (somatisk 

symptomattribution), (Taylor et al., 2000; Myers & Vetere, 2000).  

 

      Anknytningsstilen har vidare även visat sig även ha ett samband med stressupplevelse, val 

av copingstrategi och upplevelsen av hälsa. Lazarus & Folkman (1984, s 19) definition av 

stress och coping har varit betydelsefullt inom den kognitiva forskningen och de definerar 

psykologisk stress enligt följande ”Psykologisk stress innebär en relation mellan individen 

och omgivningens krav, där individen gör en bedömning av om de personliga resurserna 

antingen understiger eller överstiger kraven från omgivningen och om välbefinnandet hotas”.  

    Ovanstående definition har beskrivits som den transaktionella modellen vilket innebär att 

det sker en interaktion mellan individen och omgivningen, där personen värderar 

omgivningens krav och vilka resurser individen har att möta dessa krav.  Den kognitiva 

värderingen man gör av omgivningens krav sker i två steg men de interagerar med varandra 

när det gäller att handskas med upplevelsen av stress (Lazarus & Folkman, 1984; Monat & 

Lazarus, 1991). Teorin som Lazarus & Folkman (1984) tar upp när det gäller upplevelse av 

och handskandet med stress innebär en kognitiv värdering som sker i följande två steg. 
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    Den primärt kognitiva värderingen en person gör när hon/han står inför en stressfylld 

situation innebär att är kraven irrelevanta för individen passerar kraven obemärkt förbi. 

Vidare görs även en stressvärdering av de krav situationen ställer, som innebär en värdering 

mellan om man till exempel står inför ett hot, en förlust/skada eller om situationen innebär en 

utmaning.  Den sekundärt kognitiva värderingen innebär att man gör en värdering av vad som 

måste göras och vilken förmåga man har att klara av den hotfyllda eller utmanande 

situationen. Det som sker är att man gör en avvägning av vilka copingresurser man har att 

tillgå och om copingresursen är den rätta och mest effektiva i den aktuella situationen.                        

Lazarus & Folkmans (1984, s 141), definition av coping innebär att det är ”kognitiva och 

beteendemässiga ansträngningar, som ständigt ändras, att klara av specifika externa 

och/eller interna krav som bedöms svåra eller överstiga personens resurser”. Det finns andra 

som använder sig av samma definition som till exempel Andersson, 2002; Shaw, 1999; Davey 

& McDonald, 2000; Hendel et al, 2000.  

     Lazarus & Folkmans, (1984) teori gällande coping innebär att copingen är processinriktad, 

med det menas att det sker en transaktion mellan personen och omgivningen när personen 

ställs inför en situation som upplevs stressande. Det kan förklaras vidare genom att processen 

gäller vad personen i själva verket upplever i en specifik situation, och vidare den förändring 

personen gör i sina tankar och handlingar inför situationen (Lazarus & Folkman, 1984; Monat 

& Lazarus, 1991; Andersson, 2002; Shaw, 1999; Aldwin, 1994; Groomes & Leahy, 2002).  

      Lazarus & Folkmans syn på coping delas upp i två huvudfunktioner där indelningen gäller 

problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. Den problemfokuserade copingen 

innebär att man försöker lösa problem på ett aktivt sätt för att minska upplevelsen av stress. 

Detta görs genom att man definierar problemet, att man försöker hitta alternativa lösningar, att 

man värderar olika handlingsalternativ, att man därefter bestämmer sig för att handla på ett 

visst sätt och att man handlar. Emotionsfokuserad coping innebär att man minskar på 

stressupplevelsen genom att man ändrar sin inställning till problemet där man använder 

processer som undvikande av problemet, minimering av betydelsen av problemet, eller 

distansering till problemet (Lazarus & Folkman, 1984; Monat & Lazarus, 1991; Andersson, 

2002, Rydén & Stenström, 2000; Aldwin, 1994; Hendel et al, 2000). Det kan vara viktigt att 

tillägga att en individ inte använder enbart problemfokuserad eller emotionsfokuserad coping 

i handskandet med en stressfull situation utan att man använder sig av båda beroende på 

stressituation. Den problemfokuserade copingen har visat sig vara användbar i en situation 

som personen upplever är kontrollerbar, men kan leda till ökad upplevelse av stress om 
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personen upplever situationen som okontrollerbar.  Emotionsfokuserade coping har däremot 

visat sig reducera stress i situationer som personen upplever är okontrollerbara. Det kan därför 

vara en fördel med en emotionsfokuserad coping när personen till exempel behöver glömma 

eller förskjuta problem som inte går att lösa på ett problemfokuserat sätt (Aldwin, 1999; van 

den Heuvel et al, 2001).  

      Andra forskare tar upp den gemensamma copingen som innebär att man är flera att 

uppleva en stressfull situation och därmed är man flera som skall handskas med problemet. 

Det sociala stöd man känner i gruppen gör att man på ett bättre sätt kan handskas med svåra 

situationer. Gemensam coping kan även fungera som en buffert för stress i framtiden genom 

att man vet om att man har ett socialt stöd om man skulle hamna i en problematisk situation. 

Vilket i allmänhet gör att man upplever mindre stress (Lyons et al., 1998).  

       Teorin gällande den subjektiva hälsobedömningen personen gör innebär att bedömningen 

är ett resultat av flera komplicerade kognitiva funktioner inom personen. Det sker bland annat 

genom en återblick av individens tidigare upplevda hälsa, och relevansen av denna återblick 

gör att hälsobedömningen individen gör slutligen faller på något av kriterierna som till 

exempel utmärkt eller dålig. Bedömningen av hälsan kan även vara ett resultat av att personen 

gör en jämförelse med en referensgrupp innan en bedömning sker av den egna hälsan. 

Referensgruppen kan vara individens föräldrar eller andra i samma ålder (Idler, 1992).       

När det gäller bedömningen av den självupplevda hälsan visar den även hur en person 

uppfattar sin egen hälsa och är en indikator när det gäller hur man mår eller kvaliteten på 

livet. Detta gäller även hur hälsan skall utvecklas i framtiden (Hoeymans et al, 1997; Franks 

et al, 2002). 

      Den självupplevda hälsan kan ha olika betydelse för olika personer exempelvis kanske 

individen värderar sin hälsa på grunder som hur vältränade eller vilket hälsobeteende 

individen har. Andra kanske värderar sin hälsa genom upplevt symptom, kronisk sjukdom 

eller hur man handskas med sina livssituationer. Det har visat sig att den subjektiva 

hälsobedömningen personen gör är en summering av hälsotillstånd, livssituation eller livsstil 

(Manderbacka, 1998). Den självupplevda hälsan har även visat sig ha god test – återtest 

reliabilitet. Vilket betyder att oavsett om man härleder orsaken till den upplevda hälsan till 

fysiska symptom eller vilket hälsobeteende man har personens upplevda hälsa visat sig vara 

stabil över tid (Lundberg & Manderbacka, 1996).  

     Studier som visar relationen mellan anknytningsstil, stressupplevelse, val av copingstrategi 

och upplevd hälsa visar att en mer säker anknytningsstil visar en ökad benägenhet att 

handskas med stressfyllda situationer. Grundat på tron på den egna förmågan att lösa den 
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stressfulla situationen och en tro på att andra finns till hands för att hjälpa till. Ängslig 

anknytningsstil har däremot visat sig ha en minskad benägenhet att handskas med stressfulla 

situationer, eftersom de dels har en svag tro på den egna förmågan att lösa problemet och dels 

en svag tro på att andra finns till hands för att hjälpa till. Även avvisande och självupptagen 

anknytningsstil har visat sig ha en minskad benägenhet att handskas med stress eftersom 

anknytningsstilen innebär att man har svag tro på att andra finns till hands för att hjälpa till 

när man står inför något problematiskt (Todd & Collins, 1998; Rothbard, 1997; Makulincers 

et al., 1993; Schmidt et al., 2002).  

      En mer säker anknytningsstil har även visat sig vara förknippad med upplevelsen av ökat 

stöd från vänner och familj i en stressfull situation. Även en ökad benägenhet att handskas 

med stress genom att söka upp mer socialt stöd och använda sig av en mer 

promblemfokuserad coping. Till skillnad från en mer självupptagen, avvisande eller ängslig 

anknytningsstil som istället har visat sig vara förknippad med en mer emotionsfokuserad 

coping i hanterandet av stress. En mer säker anytningssstil har även visat sig ha en ökad 

benägenhet att uppleva hälsan som bättre i jämförelse med en mer ängslig, självupptagen eller 

avvisande anytningsstil. Anledningen till den bättre upplevda hälsan kan vara att den säkra 

anknytningsstilen innebär en minskad upplevelse av stress, dels genom tron på den egna 

förmågan att handskas med stress och dels med upplevelsen av andras välvilja att hjälpa till 

(Greenberger & McLaughlin, 1998; Todd & Collins, 1998; Pollina & Snell. Jnr., 1999; 

Makulincers et al., 1993; Schmidt et al., 2002; Lopez et al, 2001; Neria et al.,2001). 

  

Syfte och frågeställningar 

     Syftet med studien är att undersöka vårdande personal inom den psykiatriska sektorn där 

studien syftar till att klargöra om det finns något samband mellan personalens anknytningsstil, 

vilken symptomattribution som görs, valet av coping samt upplevelsen av stress och hälsa. 

Vidare är ett syfte att klargöra om social support är en prediktor när det gäller upplevelse av 

stress och hälsa. 

     Med tidigare studier som bakgrund har följande frågeställningar och samband växt fram. 

 

  Självupptagen anknytningsstil uppvisar ett positivt samband med psykologisk 

symptomattribution, emotionsfokuserad coping och upplevd stress, samt ett negativt 

samband med hälsa. 
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 Säker anknytningsstil uppvisar ett positivt samband med somatisk 

symptomattribution, problemfokuserad coping och hälsa, samt ett negativt samband 

med upplevd stress. 

 Avvisande anknytningsstil visar ett positivt samband med emotionsfokuserad coping 

och upplevd stress samt ett negativt samband hälsa. 

 Ängslig anknytningsstil visar ett positivt samband med emotionsfokuserad coping och  

upplevd stress samt ett negativt samband med hälsa. 

 Social support är en prediktor för upplevelse av stress och hälsa. 

 

Metod 
Deltagare 

       Deltagarna som ingick i studien var fast anställda skötare och sjuksköterskor på ett 

sjukhus för psykiskt sjuka människor i södra Sverige. Verksamheten som undersökts är även 

en låst verksamhet vilket innebär att patientklientelet är dömda till psykiatrisk vård. 126 

anställda var verksamma under undersökningsperioden och 92 (73 %) av de anställda valde 

att delta i studien. Det externa bortfallet uppgick därmed till 34 och efter analys av enkäterna 

framgick det att det även blev ett internt bortfall på 13 enkäter.  De enkäter som exkluderats 

var de som innehöll mer än en missad fråga per variabel (se förklaring databearbetning s, 14). 

Återstoden enkäter efter analys var 79 till antalet vilket ger en svarsfrekvens på 63 %. För att 

öka överskådligheten visas fördelningen av respondenterna i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 

Visar antal och procent när det gäller fördelning av utbildning, kön, arbetsfördelning och 

ålder. 

 
                                                                                                               
 
                                                        Sjuksköterskor                                        Skötare 
 Utbildning                                      9  (11,4 %)                                              69 (87,3 %) 
                               
                                                        Män                                                         Kvinnor 
  Kön                                               53 (67,1 %)                                              25 (31,6 %) 
 
 Arbets -                                         Dag                         Natt                         Natt+Dag (50/50) 
 fördelning                                 42 (53,2 %)                3 (3,8 %)                30 (38 %) 
 
 Ålder                18-25 år           25-30 år           30-40 år      40-50 år        50-60 år     över 60 år              
                         8 (10,1 %)      11 (13,9 %)   11 (13,9 %)  26 (32,9 %)  19 (24,1 %)   3 (3.8 %) 
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Material 

 

     Ett formulär (se Appendix C) bestående av ett försättsblad med grundläggande information 

samt fem övriga delar har använts för att besvara studiens syfte. Försättsbladet innehöll bland 

annat uppsatsens syfte, information om att det är viktigt att fylla i frågorna så uppriktigt man 

kan, att deltagandet är frivilligt, att svaren kommer att behandlas helt anonymt och att det 

medföljer ett kuvert till frågeformuläret.  

     Frågeformulärets första del börjar med bakgrundsfrågor som ålder, utbildning, kön och 

arbetsfördelning samt en fråga om upplevd hälsa. Vidare bestod formuläret av en del som 

mätte symptomattribution, en del som mätte attachment, en del som mätte stress och 

avslutningsvis en del som mätte coping. 

    

SRH (Self Rated Health). 

    Den första delen av frågeformuläret bestod av en singelfråga som löd ”Hur bedömer du att 

din hälsa är idag”? Svar kunde ges på en femgradig Likert - skala där (1 = Utmärkt, 2= Bra, 

3= Någorlunda, 4= Inte så bra, 5 = dålig). Eftersom frågan är en singelfråga kan det inte göras 

någon reliabilitetsanalys därför sker hänvisning till den test - återtest reliabiliteten som 

Lundberg & Manderbacka (1996) visar i sin undersökning.  

 

SAQ (Symptom Attribution Questionnaire). 

    Den andra delen bestod av frågor ämnade att mäta vilka generella orsakstillskrivningar 

(emotionella, fysiska, yttre omständigheter) respondenten gör av olika kroppsliga symptom. 

SAQ är utvecklat av Lundh & Wångby (2002) och är en vidareutveckling av Robbins & 

Kirmayers (1991) frågeformulär (SIQ). Skillnaden är att (SIQ) frågar individen om orsaken 

till symptomen inom just den individen till exempel ”om jag har huvudvärk beror det på...” 

och (SAQ) frågar om hur individen generellt tror att orsaken till symptomen kan härledas, till 

exempel ” ihållande huvudvärk beror på…”. SAQ består av 13 frågor som till exempel 

”Ihållande huvudvärk beror på” och respondenten ges tre förklaringsmöjligheter (emotionell, 

fysisk, yttre omständigheter) som exempelvis emotionell förklaring ”inre känslor av något 

slag (t ex upprördhet eller tillbakahållen gråt)”. Svar kan ges på en fyrgradig Likert - skala 

från 0-3 där (0= Sällan, 1= Ibland, 2= Ofta, 3= För det mesta). Varje fråga av de 13 som ges 

avslutas med att be personen svara på om hon/han har upplevt symptomen som ges under de 

sista tre månaderna. Till exempel om man utgår från ovanstående symptom som huvudvärk så 
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är följdfrågan ”Har du haft ihållande huvudvärk under de sista tre månaderna där svar kan ges 

med antingen ”JA” eller ”NEJ”. De 13 ja/nej frågorna kommer dock inte att användas i vidare 

analys. Cronbachs alpha visar en inter - item reliabilitet när det gäller SAQ på, .84 (Extern 

attribution), .92 (Psykologisk attribution) och .90 (Somatisk attribution). 

 

ARQ (Adolescent Relationship Questionnaire) 

   Den tredje delen bestod av ARQ som är utformad av Bartholomew & Horowitz, (1991) för 

att mäta vuxenanknytning genom en persons upplevelse av både sig själv och andra (se vidare 

Appendix A). ARQ består av 4 påståenden som avser mäta olika typer av anknytningsstil 

(Avvisande (A), Säker (B), Självupptagen (C), Orolig (D)) som till exempel ”Jag är tillfreds 

utan att ha nära känslomässiga relationer. Det är väldigt viktigt för mig att känna mig 

oberoende och att klara mig på egen hand. Jag föredrar att inte vara beroende av andra, eller 

att andra är beroende av mig”. Svar ges på en skala från 1-7 där 1= Stämmer inte alls och 7= 

Stämmer mycket bra. ARQ avslutas med en fråga som innebär att man ber personen göra en 

bedömning av vilken av påstående A, B, C eller D som bäst passar hur personen är 

tillsammans med andra människor. ARQ är översatt av Anders Broberg Psykologiska 

Institutionen Göteborgs Universitet. Eftersom det inte går att göra någon reliabilitetsanalys på 

de fyra singelfrågorna eller att en test - återtest analys ryms inom tiden för denna studie 

hänvisas reliabiliteten till andra genomförda undersökningar. Scharfe & Horowitz (1994), 

(citerad i Lapsley & Edgerton, 2002) har visat att de fyra singelfrågorna har en test – återtest 

reliabilitet över en 8 – månadersperiod genom att över 70 % visade samma skattning av 

anknytningsstil när det gäller utslagningsfrågan där individen skattar någon av de fyra 

förhållningssätten i relationen med andra.  

 

PSS (Perceived Stress Scale) 

   Den fjärde delen bestod av PSS och behandlar frågor om personens upplevelse av stress. 

Den ursprungliga versionen av PSS är utvecklat av Cohen, Kamarmack, & Mermelstein 

(1983) och är baserad på den transaktionella modellen av psykologisk stress som återges i 

Lazarus & Folkman (1984), (se förklaring, sida 3). PSS består av 14 olika frågor om stress 

och är översatt av Eskin & Parr (1996). PSS frågar respondenten i vilken utsträckning han/hon 

har upplevt stress den senaste månaden. Frågorna består till exempel av ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden blivit upprörd över något som hänt helt oväntat?”. Svar kunde ges 

på en femgradig Likert - skala från 0-4 (0= Aldrig 1= Sällan 2 Ibland 3 Ganska ofta 4= 

Mycket ofta). Frågorna (4, 5, 6, 7, 9, 10, 13) är omvända i stressenkäten. Efter vändning av 
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frågorna och med undantag från fråga 5 som exkluderats på grund av negativ korrelation visar 

PSS i sin helhet en inter - item reliabilitet genom Cronbachs alpha på .85. 

 

Brief Cope 

    Den femte delen består av ”Brief Cope”- formuläret som är utvecklad av Carver (1997). 

Brief Cope är utvecklad för att mäta coping på ett mindre tidskrävande sätt. Carver (1997) 

skapade ”Brief Cope” som bland annat är en förkortad variant av ”The COPE Inventory” 

(Carver;  Scheier; & Weintraub (1989)) eftersom respondenterna upplevde att ”The COPE 

Inventory” var för lång och innehöll för många överflödiga frågor (240 frågor).  

        Carver (1997) delar upp problemfokuserad coping i dimensionerna av aktiv coping, 

planering och instrumentellt socialt stöd. Emotionsfokuserad coping innebär enligt Carver 

(1997) dimensionerna av emotionellt socialt stöd, positiv omtolkning, accepterande samt 

förnekande. Utöver uppdelningarna i problem och emotionsfokuserad coping delar Carver 

(1997) in några andra copingstrategier som humor, mental flykt från problemet, ventilering av 

känslor, beteendemässig flykt från problemet samt självanklagelse.  

        Formuläret består av 28 (14 copingstrategier med 2 frågor vardera) frågor som till 

exempel ”Jag får känslomässigt stöd från andra” och svar kunde ges på en fyragradig Likert - 

skala (1=mycket sällan 2= ganska sällan 3= ganska ofta 4=mycket ofta). Översättning av 

”Brief Cope” är gjord av Ekelund & Kjelldorf (2002).  

        För att passa syftet i denna undersökning har den socialt stödfokuserade copingen lyfts ut 

från både emotionsfokuserad och problemfokuserad coping och lagts i en egen grupp. Övriga 

copingstrategier som humor, mental flykt från problemet, ventilering av känslor, 

beteendemässig flykt från problemet samt självanklagelse har uteslutits helt i vidare analys. 

När det gäller den emotionsfokuserade copingen har även förnekandet uteslutits eftersom 

reliabiliteten visade sig bli lägre.  

       Enligt Carver (1997) kan de 14 strategierna i ”Brief Cope” användas och kompareras 

utefter undersökningens intresse och det är enligt Carver (1997) enbart fantasin som sätter 

stopp för hur indelningen av copingstrategierna görs. Vilket även styrks av att reliabiliteten 

blev god i de grupperingar som gjorts. Tabell 2 visar hur grupperingen är gjord och vilket 

alfavärde som är ställt.  
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Tabell 2 

Indelningen av coping- strategier samt  värdet på Cronbachs alpha. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

Variabel                                                            Frågor                                        Cronbachs alpha 

 

Problemfokuserad coping:                                                                                                   .76 
      Aktiv coping                                              (2, 7)                                                            .78 
      Planering                                                  (14, 25)                                                          .70 
  
Emotionsfokuserad coping:                                                                                                  .55                           
      Positiv omtolkning                                    (12, 17)                                                         .48 
      Accepterande                                             (20, 24)                                                         .40 
 
Socialt stödfokuserad coping:                                                                                               .78                    
     Emotionellt socialt stöd                              (5, 15)                                                           .77 
     Instrumentellt socialt stöd                         (10, 23)                                                           .64 
 

 

Pilotstudie 

      Innan formuläret gavs ut i sin helhet utfördes en pilotundersökning på 10 personer med 

varierande ålder, kön och utbildningsnivå. Anledningen till pilotundersökningen var vikten av 

att enkäten uppfattas på ett korrekt sätt så att reliabilitet och validiteten blir så god som 

möjligt.  

     Respondenterna hade synpunkter på SAQ där de upplevde att det var svårt att förstå att 

man skulle fylla i alla tre möjliga orsakerna till symptomen. Det visade sig både genom 

diskussion och genom att de inte fyllt i SAQ på ett korrekt sätt eftersom respondenterna hade 

enbart svarat på en enda av de tre möjliga orsakerna till symptomen. Detta var framförallt från 

de äldre personerna och man kan anta att äldre personer inte har så stor vana av ifyllande av 

enkäter. Problemet togs upp och diskussioner fördes med en av upphovspersonerna till SAQ 

Lars-Gunnar Lundh, Institutionen för Psykologi, Lunds Universitet. Vidare beslut togs om att 

en förtydligande genom ett fiktivt exempel skulle öka förståelsen. Respondenterna gav även 

sin respons på ARQ där de tyckte det var svårt att förstå och rangordna originalutförandets 

rutor även där var det i huvudsak de äldre respondenterna som delgav detta som ett problem. 

      Urvalsgruppen som enkäten kommer att distribueras till innehöll även äldre personer och 

kanske även personer som är ovana vid att fylla i enkäter. Kontakt togs därför med Anders 

Broberg, Institutionen för Psykologi Göteborgs Universitet, där förklaring av hur 

 13



respondenterna i pilotstudien uppfattat rutorna och en förfrågan gjordes om det var möjligt att 

byta ut rutorna mot siffror i ARQ. Anders Broberg svarade med att ett byte inte vållade några 

problem och att det var acceptabelt att göra bytet.  

      När det gäller PSS och Brief Cope hade respondenterna inga uttalanden och de hade heller 

inga problem med ifyllandet. Övriga upplysningar som kom fram var att om man skriver 

exakt ålder kan det vara en faktor som kan avslöja en identitet,. Därför delades åldern in i 

kategorier istället för att respondenten skulle skriva exakt ålder. Tanken bakom var att försöka 

få enkäten så attraktiv som möjligt för att öka svarsfrekvensen. 

 

Procedur 

   Intentionerna var att hela sjukhusets personal skulle ingå i studien. Initialt togs därför 

kontakt med de berörda verksamheteternas chefer genom ett brev (se Appendix B), där syftet 

med studien klargjordes och även att kontakt kommer att tas via telefon inom ett par dagar. 

Kontakt togs vidare per telefon där det blev ett positivt besked från en verksamhet och 

negativt besked från två verksamheter. Anledningen som gavs till det negativa beskedet var 

bland annat att undersökningen skulle gå ut på att man skulle mäta olika symptom på de 

anställda. Även att det redan läggs ner så mycket pengar på undersökningar på personalen 

angående stress så denna undersökning ansågs överflödig för verksamheten. Trots att försök 

gjordes för att tala om att undersökningen inte går ut på att mäta de anställdas symptom och 

att denna undersökning är gratis ändrades inte inställningen till undersökningens 

genomförande.  

       Vidare samtal med den verksamhetschef som givit sitt godkännande gjordes per telefon. 

Där framgick det bland annat att undersökningen låg helt rätt i tid och den var väldigt 

välkommen. Ett exemplar av enkäten i sin helhet skickades till den berörda 

verksamhetschefen och enkäten godkändes för vidare distribution till de anställda. 

Diskussioner fördes vidare om vilket som var det bästa sättet för delgivande av enkäterna, 

eftersom alla i personalen skall ingå i undersökningen (både natt och dag personal) gav 

verksamhetschefen förslag om att avdelningscheferna skulle hjälpa till med både utlämnandet 

och inlämnandet av enkäterna.         

      Det ansågs även som det bästa alternativet med tanke på att det är en psykiatrisk klinik 

och det skulle kunna innebära en ökad stressnivå både bland patienter och vårdande personal 

om författaren skulle befinna sig på avdelningarna i tid och otid. Vilket i sin tur skulle kunna 

få undersökningen att upplevas som mer negativ av respondenterna.    
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     Eftersom avdelningscheferna skulle stå för både utlämnande och inlämnande skulle man 

kunna tänka sig att detta skulle innebära en svarsbias i form av social önskvärdhetssvar. 

Därför följde ett kuvert med enkäten så att respondenterna kunde försegla enkäten och vara 

försäkrad om att ingen annan läser de givna svaren.  

     Kontakt med avdelningscheferna togs via telefon och undersökningens syfte samt 

förfrågningar om hjälp för att utföra undersökningen gavs. Avdelningscheferna var positivt 

inställda till både att hjälpa till med utlämnande och inhämtande av enkäterna och till 

undersökningens syfte. Tid och plats för ett möte och överlämnande av enkäterna gjordes med 

de 6 ansvariga avdelningscheferna. Mötet innebar att undersökningens syfte och framförallt 

enkäten diskuterades mer ingående. Under mötet med de olika avdelningscheferna gavs en 

likartad information där aspekter som att undersökningen är frivillig och helt anonym, att det 

medföljer ett kuvert så de anställda kan försegla sin enkät, att författaren är disponibel att 

svara på frågor via telefon under perioden för utdelningen och att respondenten har möjlighet 

att skicka enkäten direkt hem till författaren om så önskas.  

    Vidare informerades avdelningschefen att deltagandet i undersökningen är en möjlighet för 

de anställda att kunna ge sin syn och på det sättet kunna vara med och påverka arbetsplatsen. 

Avdelningscheferna informerades avslutningsvis med att det kommer även att ske en 

återkoppling tillbaka till verksamheten genom en sammankomst där det kommer att finnas 

möjlighet för diskussion kring resultaten tillsammans med uppsatsförfattaren.   

      Med anledning av att det var viktigt med den information författaren givit 

avdelningschefen/erna om undersökningens syfte och övrig information når deltagarna fördes 

diskussioner om förfarandet. Avdelningscheferna skulle via morgonmöten nå natt och 

dagpersonal och därmed informera personalen om att det pågick en undersökning på hela 

kliniken samt undersökningens syfte och den tillhörande information som delgivits i 

diskussionerna mellan författaren och avdelningscheferna. Enkäten skulle delges via de 

personliga fack som personalen har och skulle därefter samlas ihop av avdelningschefen i sin 

helhet. Avdelningscheferna gavs en tidsfrist på en vecka för utlämnande och inlämnande av 

enkäterna och efter 4 dagar ringdes avdelningscheferna upp för att höras om hur arbetsgången 

med enkäterna utvecklat sig. De svar som gavs av samtliga var att det gick bra och det inte 

fanns några frågetecken kring enkäten. 

    Efter en vecka samlades enkäterna in av författaren och den information som 

verksamhetscheferna gav var att informationen som skulle ges av enkäten nått den personal 

som var i tjänst under den aktuella tiden.  
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Databearbetning 

        

    Det har till att börja med skett en kontroll av inmatningen av datan så att detta har skett på 

ett korrekt sätt. Det har vidare gjorts vissa förändringar för att man på ett korrekt sätt ska få 

svar på frågeställningarna. Det första är att de personer som saknat utbildning har grupperats 

till skötare eftersom det är den anställningsform de uppbär och individerna som har både 

skötare och sjuksköterskeutbildning har grupperats till sjuksköterskegruppen.  

      Vidare har hälsofrågan vänts eftersom att en utmärkt hälsa skulle innebära en låg poäng 

och skulle således visa en negativ korrelation med exempelvis höga poäng på Säker 

attachmentstil. Därför har en omkodning genomförts enligt följande (1-5 utmärkt hälsa, 2-4 

bra hälsa, 4-2 inte så bra hälsa, 5-1dålig hälsa). När det gäller ARQ (Adolescent Relationship 

Questionnaire) har följande kodning skett när det gäller beskrivningen av vad som bäst passar 

med hur individen uppfattar sig tillsammans med andra A = 1, B = 2, C = 3, D = 4. 

Omkodning gällande stressfrågorna (4, 6, 7, 9,11, 13) på (PSS) har skett enligt följande (4-0, 

3-1, 1-3, 0-4). 

        När det gäller missade värden på enkäterna har principen använts att om det har funnits 

missade värden på fler än en fråga på varje variabel har enkäten exkluderats. Exempelvis har 

individen missat att fylla i fler än en fråga på någon av de 13 psykologiska 

attributionsfrågorna på SAQ har enkäten uteslutits. När enbart en fråga på en skala lämnats 

obesvarad har det skett en imputation av typvärdet på de övriga frågorna från denna skala.   

Till exempel om det fattas ett värde på en av de 13 psykologiska attributionsfrågorna på SAQ 

har detta värdet ersatts av typvärdet (vanligast förekommande värde) av individens 12 övriga 

psykologiska attributionsfrågor. Samma tillvägagångssätt gäller individer som utelämnat 

någon av de 14 stressfrågorna. Eftersom detta inte är möjligt gällande ARQ har den individ 

som missat att fylla i någon av de fyra attachmentstilarna utelämnats helt från vidare analys. 

Det gäller även de individer som missat att fylla i sin självupplevda hälsa SRH eller utelämnat 

någon fråga gällande emotionsfokuserad, problem fokuserad och socialt stödfokuserad 

coping.  

      Vidare bearbetning av materialet har skett genom att de tre olika 

symptomattributionsstilarna har summerats ihop var för sig. Även en summering av 

stressfrågorna har skett efter omkodning av frågorna (4, 6, 7, 9, 11, 13). När det gäller coping 

har en summering gjorts genom individernas totala poäng på indelningarna gällande 

problemfokuserad, emotionsfokuserad och den socialt stödinriktade copingstrategin (se sida 

10).  Efter denna bearbetning beräknades inter - item reliabiliteten genom Cronbachs alpha på 
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variablerna SAQ, PSS, emotionsfokuserad, problemfokuserad och socialt stödinriktad coping.         

Dock inte på de variablerna som innehöll singelfrågor i detta fall SRH och ARQ.  

      När analys av normalfördelningen gjordes visade det sig att hälsa och problemfokuserad 

coping avvek från normalfördelningen. Detta skulle normalt sett innebära att man inte kan 

använda sig av parametrisk test när det gäller dessa båda variabler. Men beslut togs trots detta 

att i huvudsak använda ett parametriskt test för att undersöka relationen men att komplettera 

beräkningen med ett oparametriskt test för att se om avvikelsen betyder någon skillnad i 

resultatet mellan korrelationsberäkningarna. För att genomföra den statistiska analysen 

användes i huvudsak Pearsons korrelationsberäkning (två-svansad) och för att kontrollera om 

det innebär någon skillnad i resultatet har Spearmàns rho (två-svansad) korrelation beräknats.                          

       Det har även gjorts en kontroll av om skattningarna som givits av de fyra singelfrågorna 

på ARQ stämmer överens med skattningen på utslagsfrågan, i syfte att testa reliabiliteten och 

validiteten i detta instrument. Anledningen till kontrollen är att undersöka huruvida de 

skattningar som gjorts av singelfrågorna är ett reliabilitets och validitetsmått på 

anknytningsstilarna. Tanken var att jämföra om resultatet av korrelationsanalysen 

(singelfrågorna och de övriga variablerna) med en variansanalys av de fyra utslagsfrågorna 

och de övriga variablerna för att se om resultatet stämmer överens med varandra, och 

därigenom få ett svar på singelfrågornas svarsreliabilitet och validitet.  Intentionerna var 

därför att med hjälp av utslagsfrågan på anknytningsstilarna genomföra en variansanalys 

(ANOVA) med de övriga variablerna. En analys av förhållandet i de fyra cellerna gjorde dock 

att en variansanalys inte gick att genomföra eftersom vissa av cellerna innehöll för få 

individer. Därför togs beslut om att dikotomisera utslagsfrågorna till säker och osäker 

anknytningsstil och genomföra ett oberoende t-test (tvåsvansad) för att se om det skiljer sig 

något mellan de båda grupperna och de övriga variablerna. När det gäller bearbetningen av 

dikotomiseringen av utslagsfrågan har säker anknytning givits siffra 1 och avvisande, 

självupptagen, ängslig anknytningsstil grupperats ihop till osäker anknytningsstil och givits 

siffra 2.  

       Beräkning har därefter skett med hjälp av statistikprogrammet SPSS 12.0  och en 

signifikansnivå på .05 användes i samtliga analyser. 
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Resultat 
      

      Tabell 3 visar medelvärde, standardavvikelse och Chronbachs alpha för det totala 

poängantalet individerna visade på variablerna emotionell, fysisk, extern symptomattribution, 

emotionellfokuserad, problemfokuserad och socialt stödfokuserad coping samt stress. I tabell 

3 visas även medelvärde, standardavvikelse för hälsa. 

 

Tabell 3.  

Medelvärde och standardavvikelse för samtliga variabler. 

 

 (n = 79)                                                    M                 SD                    Chronbachs alpha 

 

Extern symptomattribution                    17.14             7.12                          .84 
Psykologisk symptomattribution           17.41             8.36                          .92 
Somatisk symptomattribution                15.71             8.70                          .90 
Emotionsfokuserad coping                    11.27             1.91                          .55 
Problemfokuserad coping                      11.85             2.19                          .76 
Socialt stödfokuserad coping                 10.85             2.28                          .78 
Stress                                                      18.89             6.88                          .85 
Hälsa                                                       4.00              0.69 
Avvisande anknytningsstil                      3.31              1.68 
Säker anknytningsstil                              4.57              1.57 
Självupptagen anknytningsstil                2.59              1.34 
Ängslig anknytningsstil                          2.39              1.34 
 

     För att se om det fanns något samband mellan variablerna beräknades Pearsons 

korrelation, se tabell 4. Det första och andra antagandet var att (säker, självupptagen) 

anknytningsstil hade en relation med symptomattribution (somatisk, emotionell), copingstil 

(problemfokuserad, emotionsfokuserad) samt stress (mindre, mer) och hälsoupplevelse 

(bättre, sämre). Av resultatet i tabell 4 kan man se att det inte existerar någon signifikant 

relation mellan någon av de tre symptomattributionsstilarna och de fyra anknytningsstilarna. 

Det går även att utläsa att varken säker eller självupptagen anknytningsstil har någon 

signifikant relation till någon av copingstilarna eller stress. Korrelationen visar även att inget 

signifikant samband existerar mellan upplevd hälsa och självupptagen anknytningsstil, 

däremot visar korrelationen en negativ relation mellan säker anknytningsstil och upplevd 

hälsa vilket är ett motsatt resultat mot det förväntade. Resultatet gör att både den första och 

andra hypotesen förkastas helt.  
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       Det tredje och fjärde antagandet innebar att en relation fanns mellan både avvisande och 

ängslig anknytningsstil, copingstrategi (emotionsfokuserad), upplevd stress (mer) och med 

upplevd hälsa (sämre). Av tabell 4 kan man utläsa att det är bara ängslig anknytningsstil som 

visar en signifikant relation med emotionsfokuserad coping dock visar det ett signifikant 

negativt resultat vilket även här står i motsats till det förväntade. Ängslig anknytningsstil visar 

dock till skillnad från avvisande anknytningsstil en signifikant positiv relation med stress som 

var i enlighet med hypotesen. Resultatet gör trots den signifikanta relationen mellan ängslig 

anknytningsstil och upplevelsen av stress att både hypotes tre och fyra förkastas.  

      Det femte antagandet var att socialt stödfokuserad coping skulle predicera stress och 

hälsa. Resultatet av Pearsons korrelation visade ett icke signifikant resultat gällande 

sambandet mellan socialt stödfokuserad coping och stress r = -.05. Även ett icke signifikant 

resultat gällande sambandet mellan socialt stödfokuserad coping och hälsa r = .18. Med 

anledning av att inget signifikant samband råder mellan socialt stödfokuserad coping 

och/varken hälsa eller stress förefaller en vidare regressionsanalys mindre användbar vilket 

gör att även hypotes fem förkastas.  

 

Tabell 4. 

Visar korrelationen mellan avvisande, säker, självupptagen och ängslig anknytningsstil och 

variablerna hälsa, extern, psykologisk och somatisk symptomattribution samt 

emotionsfokuserad, problemfokuserad , socialt stödfokuserad coping och stress. 

 

 

          (n =79)                                                Avvisande     Säker      Självupptagen      Ängslig    

 

1 Hälsa                                                   -.02             -.26*          -.05                      .02 
2 Extern symptomattribution                  .08               .05            .-18                     -.03 
3 Psykologisk symptomattribution         .11              -.01            -.01                      .11                    
4 Somatisk symptomattribution              .04               .07            -.16                      .06 
5 Emotionsfokuserad coping                 -.04               .21             -.16                    -.28* 
6 Problemfokuserad coping                  -.14                .06             -.20                    -.40** 
7 Socialt stödfokuserad coping             -.35**          -.06             -.01                    -.33** 
8 Stress                                                   .16               -.02            -.06                      .23* 
 

Notering. * p< 0.05  ** p< 0.01. 

 

     För att undersöka om resultatet av Pearsons korrelation när det gäller variablerna hälsa och 

problemfokuserad coping har påverkats av att hälsa och problemfokuserad coping avvek från 
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normalfördelningen har en kontroll med Spearmans rho beräknats. Resultatet visar att det 

råder några få skillnader men dock inga skillnader som skulle kunna påverka att någon av 

hypoteserna felaktigt har förkastats.  

      Med tanke på att resultatet av sambanden av anknytningsstilar och övriga variabler i 

denna studie skiljer sig från funna samband i tidigare studier ansågs det finnas en möjlighet att 

den skattning deltagarna gjort när det gäller de fyra singelfrågorna, inte stämmer överens med 

svaret på utslagsfrågan när det gäller anknytningsstil. För att kontrollera detta har en 

dikotomisering av utslagsfrågan gällande anknytningsstilarna gjorts till säker och osäker 

anknytningsstil (se vidare tillvägagångssätt, databearbetning, s 15) och därefter har ett 

oberoende t-test (två-svansat) beräknats med övriga variabler. Resultatet visar att det endast 

råder en signifikant skillnad mellan de båda grupperna när det gäller emotionsfokuserad 

coping, där den säkra anknytningsstilsgruppen uppvisar en mer emotionsfokuserad coping, t 

(77) = - 2.7 p< 0.01.   

    

Tabell 5. Jämförelse mellan undersökningsdeltagare med säker och osäker anknytningsstil 

gällande variablerna hälsa, extern, psykologisk, somatisk symptomattribution samt emotion, 

problem, socialt stödfokuserad coping och stress.               

                                         

                                                                                  N          M            SD              t              p 

Hälsa                             säker anknytningsstil          55        4.00         .69           . 25            .81  
                                      osäker anknytningsstil        24        4.04         .69 
Extern symptom            säker anknytningsstil          55       17.50       7.04          -.70           .49 
attribution                      osäker anknytningsstil        24       16.29       7.37 
 
Psykologisk symptom   säker anknytningsstil         55         17.49      7.79          -.14           .89 
attribution                     osäker anknytningsstil        24         17.21      9.74 

 
Somatisk symptom         säker anknytningsstil        55        16.64       8.73         -1.45         .15 
attribution                      osäker anknytningsstil       24        13.58       8.41 
Emotions fokuserad       säker anknytningsstil         55        11.64       1.89          -2.72         .008 
coping                            osäker anknytningsstil       24        10.42       1.69 

 
Problem fokuserad         säker anknytningsstil        55         12.07       2.15          -1.39         .17 
coping                            osäker anknytningsstil       24         11.33       2.23 
Socialt stödfokuserad     säker anknytningsstil        55         10.89       2.13          -.25           .80 
coping                            osäker anknytningsstil       24         10.75       2.63 

 
Stress                               säker anknytningsstil       55        18.31       6.51             1.1          .27 

                                     osäker anknytningsstil     24         20.17      7.64 

 20



                                                               Diskussion 
 

      Eftersom vårdplatserna drastiskt minskat inom psykiatrin i takt med att vårdbehovet av 

samhällets medborgare snarare har ökat än minskat, ställer detta högre krav på den vårdande 

personalen inom psykiatrin (www.aftonbladet.se/vss/nyheter.2003-06-02. ”Psykvården är i 

kris”). Studien har därför genomförts med anledning av att både chefer och övriga anställda 

inom ett psykiatriskt sjukhus skulle kunna få en ökad förståelse för hur man ser på sig själv 

och andra i relationer, härleder olika symptom, hur man handskas med stress, om man 

upplever sig som stressad och hur man upplever sin egen hälsa. Genom en ökad förståelse 

skulle man kunna förbereda sig på ett bättre sätt inför de ökade kraven. Därför var ett syfte 

med studien att undersöka vårdande personal inom den psykiatriska sektorn och att klargöra 

om det fanns något samband mellan personalens anknytningsstil, vilken symptomattribution 

som görs, valet av coping samt upplevelsen av stress och hälsa. Ett annat syfte var att klargöra 

om social support är en prediktor när det gäller upplevelsen av stress och hälsa.  

          För att få svar på studiens syfte har fem antaganden ställts upp där de två första 

antaganden som gjordes var att personalens anknytningsstil (säker, självupptagen) hade ett 

samband med vilken symptomattribution (somatisk, emotionell) som görs, vilken 

copingstrategi (problem fokuserad, emotions fokuserad) som används samt hur man upplever 

stress (mindre, mer) och hälsa (bättre, sämre). Denna studie visade inte något signifikant 

samband mellan anknytningsstil och symptomattribution till skillnad från tidigare studier som 

visar detta samband (Taylor et al., 2000; Myers & Vetere, 2000). Inte heller något signifikant 

samband mellan personalens anknytningsstil, val av copingstrategi och upplevd stress och 

hälsa kunde påvisas till skillnad från andra studier som visar detta samband (Greenberger & 

McLaughlin, 1998; Todd & Collins, 1998; Pollina & Snell. Jnr., 1999; Makulincers et al., 

1993; Schmidt et al., 2002; Lopez et al, 2001; Neria et al.,2001). 

      Denna studie visade heller inget signifikant samband när det gäller antagandet tre och fyra 

som innebar att anknytningsstilen (avvisande och ängslig) skulle visa ett samband med coping 

(emotionsfokuserad), stress (ökad) och hälsa (sämre). Till skillnad från tidigare studier som 

har funnit dessa samband (Todd & Collins, 1998; Rothbard, 1997; Makulincers et al., 1993; 

Schmidt et al., 2002 Greenberger & McLaughlin, 1998; Pollina & Snell. Jnr., 1999; Lopez et 

al, 2001; Neria et al.,2001).  

      Resultatet visade även att antagande 5 som innebar att den socialt stödfokuserade 

copingen är en prediktor för stress och hälsa inte visade något signifikant samband i denna 
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studie. Till skillnad från Lyons et al., (1998) som i sin studie visar att socialt stödfokuserad 

coping är en buffert för stress i framtiden. 

      Anledningen/arna till de avvikande resultaten i denna studie till skillnad från tidigare 

studier kan vara flera. Med anledning av att de fyra singelfrågorna gällande anknytningsstil 

visade ett avvikande resultat i en jämförelse med utslagsfrågan (se resultat, s 18), kan det vara 

så att ARQ inte fyllts i på ett sanningsenligt sätt. Det kan även vara på det viset att det finns 

en möjlighet att konstruktionen av singelfrågorna på ARQ gör att man som respondent inte 

fyller i singelfrågorna korrekt. Därför förs först en diskussion om en möjlighet att resultatet 

innebär att respondenterna inte har svarat sanningsenligt och därefter en diskussion kring 

ARQ som instrument.  Därefter följer en diskussion kring säker anknytningsstil och 

emotionsfokuserad coping samt ”Brief Cope” som instrument och avslutas med en diskussion 

kring SAQ som instrument.  

        Resultatet av korrelationsberäkningarna (som visas i tabell, 4) visar att en mer säker 

anknytningsstil visade ett signifikant negativt samband med hälsa medan avvisande, 

självupptagen och ängslig anknytningsstil inte visade något signifikant samband med hälsa. 

Jämförelsen mellan den säkra och osäkra (se resultat av t-test, s 18) gruppen visade enbart en 

signifikant skillnad när det gällde den emotionsfokuserade copingen, där den säkra 

anknytningsstilen var förknippad med en mer emotionsfokuserad coping. Det råder med andra 

ord en diskrepans mellan de båda beräkningarna när det gäller relationen mellan 

anknytningsstil och hälsa.  

     Det går inte att fastställa en konkret orsak till varför det skiljer sig i de beräkningarna som 

gjorts därför kommer följande diskussion vara grundad helt och hållet på spekulationer kring 

tänkbara orsaksmöjligheter.  

     En möjlig orsak till det avvikande resultatet skulle kunna vara att man på utslagsfrågan har 

svarat så som man förväntas att svara, där respondenten kanske har tolkat studien som en 

granskning i negativ bemärkelse. Med andra ord trots att anonymitet har utlovats och att 

studien utförs på författarens eget initiativ kanske man har tolkat det som att studien utförs på 

verksamhet/avdelningschefens initiativ och därmed kanske man varken vill/vågar svara på ett 

korrekt sätt. Tittar man på antagandet gällande den säkra anknytningen (se antagande b, 

Appendix C) är det troligt att aspekter som att knyta nära känslomässiga relationer, både eget 

och andras oberoende samt att man inte är beroende av andras accepterande är det antagande 

som står närmast det mest socialt önskvärda.  

      Det kan även innebära att man har känt sig tvingad att delta i studien trots att frivillighet 

utlovats och att man därigenom inte har tagit undersökningen på allvar. Det kan den höga 73 
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% ursprungliga svarsfrekvensen men det interna bortfallet 10 % vara ett svar på. Eller kanske 

respondenterna helt enkelt inte vill att verksamheten skall genomgå några förändringar utan 

man är nöjd med verksamheten som den är och därför kanske man inte ser studien som en 

möjlighet utan mer som en skyldighet. Det finns även en möjlighet i att respondenterna av 

tidsmässiga skäl inte har läst igenom instruktionerna fullständigt vilket det interna bortfallet 

på 13 enkäter kan vara ett svar på.  

      Enkätens förstasida innehöll syfte och övrig information om frivillighet, anonymitet och 

uppsatsförfattarens telefonnummer, vilket gjorde att respondenterna hade möjlighet att 

kontakta uppsatsförfattaren under hela perioden för delgivningen av enkäterna. Man kan trots 

detta inte utesluta det faktum att avdelningscheferna och att inte uppsatsförfattaren 

informerade respondenterna om både syftet och övrig information hade betydelse för hur 

undersökningens seriositet kan ha tolkats. 

      Bortser man från att det finns en möjlighet att respondenterna har svarat 

medvetet/omedvetet inkorrekt kan man även diskutera ARQ som instrument.  

     Visserligen har singelfrågor som mäter anknytningsstil som i exempelvis ARQ visat sig ha 

god validitet (Bartholomew & Horowitz, 1991). Även utslagsfrågan på ARQ visar en 

godtagbar test - återtest reliabilitet som till exempel i studien gjord av Scharfe & Horowitz 

(1994), (citerad i Lapsley & Edgerton, 2002).  Det kan trots detta innebära att den skattning 

man gör från 1-7 där det enbart finns kategoriseringar från ”stämmer inte alls” till ”stämmer 

mycket bra” inte är fullt tillräcklig för att man skall kunna skatta sin anknytningsstil på ett 

korrekt sätt. Detta med tanken på den pilotstudie som utfördes där respondenterna ansåg att 

det var svårt att rangordna rutorna. Förändringen som innebar ett byte från rutor till siffror kan 

även ha inneburit att respondenten har en tendens att svara genom att dra sig mer mot 

mittenalternativet.  Det skulle därmed kanske kunna vara till hjälp att öka reliabiliteten och 

validiteten genom att man som respondent erbjuds fler kategoriseringsmöjligheter när det 

gäller singelfrågorna.   

      Det finns även andra möjligheter som kan vara värt att diskutera och som kan vara ett svar 

på varför denna studie skiljer sig från tidigare, framförallt när det gäller säker anknytningsstil 

och emotionsfokuserad coping. En mer säker anknytningsstil visade sig ha en tendens att 

sammanfalla med en mer emotionsfokuserad coping till skillnad från de andra 

anknytningsstilarna när det gäller beräkningen av korrelationen. Den säkra anknytningsstilen 

visade även en signifikant mer emotionsfokuserad coping än den osäkra gruppen när 

beräkning gjordes mellan grupperna. Det kan innebära att det finns en möjlighet att 

individerna med en säker anknytning inte upplever sig ha kontroll över sin arbets/livssituation 
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och det är därför de istället använder en mer emotionsfokuserad copingstrategi i handskandet 

med stress. Detta med tanke på att den problemfokuserade copingen har visat sig vara 

användbar för att reducera stress i en situation som personen upplever är kontrollerbar och 

emotionsfokuserade coping har däremot visat sig reducera stress i situationer som personen 

upplever är okontrollerbara (Aldwin, 1999; van den Heuvel et al, 2001). Det skulle kunna 

innebära att individerna med en säker anknytningsstil inte upplever sig ha möjligheten att 

använda sig av en mer problem eller socialt stödfokuserad coping i handskandet med stress 

utan den möjlighet som ges är att använda sig av en mer emotionsfokuserad coping för att 

reducera stress.   

      En annan anledning till varför denna undersökning skiljer sig från tidigare studier när det 

gäller anknytningsstil och copingstrategier kan även vara att de instrument som använts i 

tidigare studier skiljer sig från denna studies instrument, i den bemärkelsen att de innehåller 

andra aspekter på problem och emotionsfokuserad coping. Reliabiliteten genom Cronbachs 

alpha blev god i samtliga grupperingar som gjorts men kan trots detta innebära att de 

grupperingar som gjorts inte är optimalt för att mäta emotionsfokuserad och 

problemfokuserad coping. Trots att Carvers (1997) indelning i problem och 

emotionsfokuserad coping och att Carver (1997) hävdar att man kan använda 

copingstrategierna efter eget tycke, kan det innebära att grupperingarna gjorda i tidigare 

studier och grupperingarna gjorda i denna studie skiljer sig åt. Vilket exempelvis kan innebära 

att frågorna gällande emotionsfokuserad coping i ”Brief Cope” är för få och får en annan 

innebörd än de frågor och grupperingar som gjorts i tidigare studier. 

      Eftersom det råder en diskrepans i resultatet av denna undersökning gör det att man inte 

vågar uttala sig om resultatets tillförlitlighet och inte heller vågar uttala sig om vad 

verksamheten i dagsläget bör förbättra för att på ett bättre sätt ska kunna möta samhällets 

krav. Avslutningsvis kan några ord nämnas med tanke på att det visade sig vara väldigt svårt 

att både få access för att genomföra undersökningen (se, två verksamheter i proceduren, s 12-

13) och att urvalsgruppen kan anses vara en besvärlig grupp att undersöka med tanke på 

sekretess och skiftarbete. Trots dessa svårigheter bör man inte avskräckas för ytterligare 

studier men det kan med fördel genomföras vissa förbättringar. Det som generellt skulle 

kunna förbättras för att undersökningar av denna typ lättare skall kunna genomföras och att 

studierna ger något tillbaka till verksamheten är bland annat att undersökningarna ses som en 

tillgång. Det kan innebära att man från chefshåll informerar personalen om vikten av 

undersökningar och att man som chef sätter sig in i vikten av att man bedriver studier för att 

man skall kunna förbättra arbetsmiljön för de anställda.  

 24



     Eftersom det inte går att klargöra om resultatet av denna studie är ett faktiskt resultat, om 

respondenterna har svarat medvetet eller omedvetet inkorrekt vore det därför intressant att 

göra ett återtest för att kontrollera detta. Det är dock inte möjligt inom tidsramen för denna 

uppsats genomförande utan kan vara något för framtida studier. Stämmer studiens resultat 

med hur det i verkligheten förhåller sig vilket även en återtest skulle kunna svara på, verkar 

det som att de anställda saknar upplevelsen av kontroll i sin arbets/livssituaion. Detta med 

tanke på att resultatet av de 55 individerna som klassat sig som säkra i sin anknytningsstil 

(utslagsfrågan) vilket är 43 % av den totala arbetsstyrkan använde sig av en mer 

emotionsfokuserad coping än den osäkra gruppen i handskandet med stress. Därför är 

upplevelsen av kontroll en variabel som skulle kunna vara mycket användbar och intressant 

att undersöka i relation till de övriga variablerna. När det gäller symptomattribution kan det 

vara intressant att jämföra hur vårdande personal inom den psykiatriska sektorn skiljer sig 

gentemot vårdande personal inom den somatiska sektorn. 
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                                                                                                              Appendix  A   
 
                                             Modell av självet 
                                                   (Beroende) 

                                    Positiv (lågt)                   Negativ (högt) 
                                             
              Positiv                   Cell I                          Cell II 
                                      Attachmentstil A         Attachmentstil B                     
              (lågt)                     Säker                       Självupptagen 

Modell av andra 
  (undvikande)  

                                                                   
              Negativ                 Cell IV                       Cell III 
              (högt)              Attachmentstil C          Attachmentstil D  
                                         Avvisande                      Osäker  
           

 

           Figur A. Modell av vuxen attachment (Bartholomew &  Horowitz, 

1991).  

     Av figur A kan man göra sig en föreställning om termerna beroende den (horisontella 
axeln) och undvikande av intimitet (den vertikala axeln). Beroendet kan variera från låg (en 
positiv självuppfattning är grundlagd och man behöver inte feedback från andra) till hög 
(positiv självuppfattning kan man bara få genom andras accepterande). 
     
   Attachmentstil A, Säker (positiv bild av både sig själv och andra). Säkra ungdomar och 
vuxna beskriver de mest betydelsefulla kärlekskontakterna som speciellt glädjefulla, 
vänskapliga och pålitliga. De är kapabla att acceptera och uppmuntra andra trots fel och 
brister. Deras förhållanden tenderar att vara längre och de beskriver sig själva som lätta att 
lära känna och de uppfattar sig som älskade av de flesta människorna. De tror att människor 
oftast har goda avsikter och är godhjärtade. De är generellt positiva och självsäkra i mötet 
med andra människor (Colin, 1996, Bartholomew &  Horowitz, 1991). 
      
  Attachmentstil B, Självupptagen (negativ bild av sig själv, positiv bild av andra). De visar 
upp en tendens av att vara överengagerade i sina förhållanden. De är beroende av andras 
gillande för att få känslan av att må bra, samt tenderar att idealisera andra människor (Colin, 
1996, Bartholomew &  Horowitz, 1991). 
   
  Attachmentstil C, Avvisande (positiv bild av sig själv, negativ av andra). De nedtonar 
betydelsen i ett nära förhållande.  De betonar oberoende och självtillit, de har även en 
begränsad känslomässig kapacitet (Colin, 1996, Bartholomew &  Horowitz, 1991). 
    
  Attachmentstil D, Osäker (negativ bild av både sig själv och andra). De avstår från nära 
relationer för att de är rädda att bli avvisade. De bär med sig en känsla av osäkerhet och 
misstro mot andra (Colin, 1996, Bartholomew &  Horowitz, 1991). 
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Appendix B 
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Peter Strålman och jag håller just nu på med att skriva en D-uppsats under 
handledning av Professor Lars-Gunnar Lundh vid Institutionen för psykologi, Lunds 
Universitet.  
 
Jag vänder mig till dig dels för att få en möjlighet att få komma till din verksamhet och 
genomföra min undersökning, och dels för att ge dig möjlighet att ta del av den undersökning 
jag planerar. 
 
Syftet med min undersökning är att jag ska titta på om det finns någon skillnad mellan hur 
skötare och sjuksköterskor generellt härleder orsaken till olika kroppsliga symptom. Jag 
kommer även att titta på hur man ser sig själv i relationen till andra samt 
upplevelsen/hantering av stress.  
 
Jag har tänkt gå ut med min undersökning till hela sjukhuset vilket innebär att jag inte är 
intresserad av att studera en enskild verksamhet. Undersökningen sker genom ifyllandet av en 
enkät som för varje deltagare uppskattningsvis tar 20 minuter att fylla i. Deltagandet är helt 
frivilligt och anonymt, och resultaten av enkäterna kommer enbart att bearbetas statistiskt på 
gruppnivå. Jag kommer således inte att titta på verksamhetsskillnader utan enbart koncentrera 
mig på skillnader mellan sjuksköterskor och skötare. Jag kan även bistå med att distribuera 
min uppsats för din bedömning innan denna når offentligheten. 
 
Jag vore verkligen tacksam för din verksamhets medverkan. För övrig information kring 
genomförandet av undersökningen når ni mig eller min handledare på nedanstående 
telefon/adress. Med tanke på att jag har en begränsad tid för att genomföra min undersökning 
är jag väldigt tacksam för svar så fort som möjligt. Med anledning av detta kommer jag att 
ringa upp för diskussion och godkännande av undersökningen inom några dagar. 
 
Mvh Peter Strålman 
 
 
 
 
 
Peter Strålman                                                                    Lars- Gunnar Lundh 
 
 
Peter Strålman Lars- Gunnar Lundh 
Stallvägen 25. 202 A                                                         Institutionen för psykologi, 
 Lunds universitet 
 Box 213 
 221 00 Lund 
Tel: 0470/ 757951 046-2228776 
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Appendix C 
En undersökning om hur man generellt härleder orsaken till kroppsliga 
symptom, relationen till andra och upplevelse/hanterande av stress. 
 
Hej! 
 
I samband med mina studier vid Lunds Universitet håller jag just nu på med att skriva en 
uppsats och därför vill jag be om din medverkan. Uppsatsen handlar om hur man generellt 
härleder orsaken till kroppsliga symptom, relationen till andra och hur man upplever/hanterar 
stress.  
 
Frågeformuläret innehåller några frågor om hur man generellt härleder orsaken till olika 
kroppsliga symptom, några frågor om hur man upplever relationen till andra och några frågor 
om sin egen upplevelse/hantering av stress.  
 
Även om det ibland kan vara svårt att ta ställning, så vill jag att du fyller i formuläret så 
uppriktigt du kan. Det är viktigt att fylla i alla frågorna, så även om du känner dig tveksam, 
sätt en markering för det som känns bäst.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta närhelst du vill. Dina svar kommer att 
behandlas helt anonymt då frågeformuläret kommer att sammanställas statistiskt på 
gruppnivå. Det kommer att ta ca 20 minuter att fylla i frågeformuläret. 
 
Det medföljer även ett kuvert till frågeformuläret vilket innebär att ingen annan på 
arbetsplatsen kommer att ta del av dina svar på frågeformuläret.  
 
Det utgår ingen ersättning för deltagandet men jag kommer att distribuera ut ett exemplar av 
min färdiga uppsats så att du kan ta del av resultatet.  
 
Var vänlig och läs igenom instruktionerna väl innan du börjar 
svara på frågorna i enkäten. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Peter Strålman                                                            Handledare:  Lars - Gunnar Lundh 
 
Stallvägen 25. 202. A                                                 Institutionen för psykologi 
 
35252 Växjö                                                               Lunds Universitet 
 
0470 – 75 79 51                                                          Box 213  
 
                                                                                    22100 Lund 
                                                                            
                                                                                    046 – 222 87 76 
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Nedan följer några frågor om ålder, kön, utbildning och hälsa där jag vill att du sätter ett kryss 
för den kategori som passar dig. Exempel: 18-25    
 
Ålder:      18- 25            25-30           30-40           40- 50           50-60            över 60 
 
 
Utbildning:        Skötare                Sjuksköterska             Både skötare och sjuksköterska 
                                              Ingen av ovanstående utbildningar   
 

Kön:       Kvinna                   Man              

 

Hur är arbetet fördelat?      Natt                 Dag             Både natt och dag 
Om du svarat både natt och dag vill du vänligen förklara fördelningen på raden nedan. 

 
 

Nedan finns 1 fråga där jag vill att du fyller i ett av alternativen.  

 

Hur bedömer du att din hälsa är idag ? 

 

1. Utmärkt --------------------------                                          

 

2. Bra ------------------------------- 

                                             

3. Någorlunda ---------------------                                                            

 

4. Inte så bra -----------------------                                 

 

5. Dålig -----------------------------                                         
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Hur man generellt härleder orsaken till kroppsliga symptom. 

Här nedan beskrivs ett antal olika kroppsliga symptom som kan ha olika orsaker. Din uppgift 
är att bedöma hur vanligt du tror det är med olika slags orsaker till dessa symptom. Var vänlig 
och sätt ett kryss på den siffra efter varje möjlig orsak som stämmer bäst med hur vanligt du 
tror det är att symptomen har just denna förklaring. 
     Svara också på frågan om du upplevt dessa symptom själv någon gång under de senaste tre  
månaderna genom att ringa in ja eller nej!  Var vänlig och besvara alla frågorna! 
     
    Nedan följer ett fiktivt exempel på hur man kan besvara frågorna. OBS att Din uppgift är 
att bedöma rimligheten i alla orsaksförklaringar (alltså att sätta ett kryss på varje rad).  
 
Exempel på ifyllande : Kroppsliga smärtor beror på 
 Att man lider av någon sorts fysisk sjukdom                                                                0   1   2   3 
 Att man håller tillbaka känslor genom att spänna sig så hårt att man får ont               0   1   2   3 
 Att man varit utsatt för fysisk misshandel                                                                    0   1   2   3 
 
Har du haft kroppsliga smärtor under de sista tre månaderna 
     JA           NEJ 
 

De olika siffrorna betyder följande: 

                            0                           1                          2                          3 
                         Sällan                        Ibland                       Ofta                    För det mesta 
 

1. Ihållande huvudvärk beror på 
inre känslor av något slag (t ex upprördhet eller tillbakahållen gråt)                     0   1   2   3 
att det är något fel i hjärnan, nerverna eller musklerna                                          0   1   2   3 
att man varit utsatt för starka ljud, starkt ljus eller annan yttre obehagskänsla      0   1   2   3 

 
Har du haft ihållande huvudvärk under de sista tre månaderna 
     JA           NEJ 
 
2. Stark svettning beror på 

att man har feber eller någon infektion i kroppen                                                    0   1   2   3 
att man är nervös eller orolig                                                                                   0   1   2   3 

    värme, för mycket kläder, eller för hårt arbete                                                         0   1   2   3 
 
Har du svettats ymnigt någon gång under de sista tre månaderna 
     JA           NEJ 
 
3. Yrsel beror på 

hjärtfel eller högt blodtryck                                                                                      0  1   2   3 
att man ätit för litet, eller rest sig för snabbt                                                             0  1   2   3 

   att man är utsatt för stark stress                                                                                 0  1   2   3 
 
Har du känt yrsel någon gång under de sista tre månaderna 
      JA          NEJ 
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                            0                           1                          2                          3 
                         Sällan                        Ibland                       Ofta                    För det mesta 
 
4. Muntorrhet beror på 

att man är rädd eller ängslig                                                                                     0  1   2   3 
att man lider av brist på vätska                                                                                 0  1   2   3 
att det är något fel på salivavsöndringen                                                                  0  1   2   3 

 
Har du känt muntorrhet någon gång under de sista tre månaderna 
      JA          NEJ 

 
5.  Hjärtklappning beror på 
    att man ansträngt sig för mycket, eller druckit för mycket kaffe                             0  1   2   3 
     att man är upphetsad eller rädd                                                                                0  1   2   3 
      att det är något fel på hjärtat                                                                                    0  1   2   3 
 
Har du känt hjärtklappning någon gång under de sista tre månaderna? 
     JA            NEJ 
 
6.  Ihållande trötthet beror på 

   känslomässiga problem, eller upprepade motgångar                                              0  1   2   3 
      fysisk överansträngning, eller dålig kondition                                                        0  1   2   3 

    blodbrist eller någon annan blodsjukdom                                                               0  1   2   3 
 
Har du känt ihållande trötthet någon gång under de sista tre månaderna 
     JA             NEJ 
 
7.  Starka darrningar i händerna beror på 

någon form av neurologisk sjukdom 0  1   2   3 
stark nervositet 0  1   2   3 
att musklerna i handen blivit uttröttade 0  1   2   3 

 
Har du märkt att dina händer darrat någon gång under de sista tre månaderna 
JA            NEJ 
  
8.  Sömnsvårigheter beror på                           
     att man har värk eller andra obehagskänslor i kroppen                                           0  1   2   3 
      att man inte är tillräckligt trött, eller har druckit för mycket kaffe                         0  1   2   3 
      att man oroar sig eller är nervös för något                                                              0  1   2   3 
 
Har du haft svårt att sova under de sista tre månaderna 
       JA           NEJ 
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                            0                           1                          2                          3 
                         Sällan                        Ibland                       Ofta                    För det mesta 
 
 
9.  Ont i magen beror på 

att man är orolig eller spänner sig inför något                                                        0  1   2   3 
      influensa eller någon annan magsjuka                                                                    0  1   2   3 
      att man ätit något olämpligt                                                                                    0  1   2   3 
 
Har du haft ont i magen under de sista tre månaderna 
       JA           NEJ 
 
 
10.  Förlust av aptiten beror på 

  att man ätit för mycket eller inte behöver lika mycket mat som tidigare              0  1   2   3 
        att man oroar sig så mycket att mat helt enkelt inte smakar bra längre                 0  1   2   3 
        problem med magen eller tarmarna                                                                       0  1   2   3 
 
Har du förlorat aptiten någon gång under de sista tre månaderna? 
        JA            NEJ 
 
 
11.  Stark andfåddhet beror på 
       att lungorna har nedsatt kapacitet på grund av infektion eller annan sjukdom     0  1   2   3 
        att luften är kvav eller innehåller för mycket föroreningar                                   0  1   2   3 

     att man är upphetsad eller nervös                                                                         0  1   2   3 
 

Har du känt stark andfåddhet någon gång under de sista tre månaderna? 
        JA            NEJ 
 
 
12.  Stickningar eller domningar i händer och fötter beror på 

att man är utsatt för känslomässiga påfrestningar                                                 0  1   2   3 
 att det är något fel på nerverna eller blodcirkulationen                                        0  1   2   3 

  att man blivit nerkyld eller händer och fötter somnat                                           0  1   2   3 
 
Har du känt stickningar eller domningar i händer eller fötter under de sista tre 
månaderna?               JA              NEJ 
 
13. Förstoppning beror på 

att man inte äter tillräckligt mycket frukt eller fibrer                                            0  1   2   3 
att man är nervös eller spänd på ett sätt som stör matsmältningen                        0  1   2   3 
att det är något fel med magsäcken eller tarmarna                                                 0  1   2   3 

 
Har du känt förstoppning någon gång under de sista tre månaderna? 
        JA            NEJ 
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Olika Sätt Att Relatera Till Andra Människor 

 
 
Nedan beskriver vi fyra olika sätt att uppleva relationer till andra människor. Sätt ett kryss för 
hur väl Du anser att varje sätt passar in på just Dig, när Du tänker på hur Du fungerar i 
relationer till andra. 
 

A. Jag är tillfreds utan att ha nära känslomässiga relationer. Det är väldigt viktigt för mig 
att känna mig oberoende och att klara mig på egen hand. Jag föredrar att inte vara 
beroende av andra, eller att andra är beroende av mig. 

 
      1                   2                 3                  4                 5                 6                   7   
 

Stämmer inte alls                                                                                         Stämmer mycket bra 
 
B. Det är lätt för mig att komma känslomässigt nära andra människor. Jag är tillfreds med 

att vara oberoende av andra och med att veta att andra är oberoende av mig. Jag är inte 
orolig för att vara ensam eller för att andra inte skall acceptera mig. 

 
      1                   2                3                   4                 5                  6                  7     

 
Stämmer inte alls                                                                                         Stämmer mycket bra 

 
C. Jag vill vara känslomässigt helt nära andra, men ofta tycker jag att andra är ovilliga att 

komma mig så nära som jag skulle önska. Jag känner mig illa till mods utan nära 
relationer, men ibland oroar jag mig för att andra inte uppskattar mig lika mycket som 
jag uppskattar dem. 

 
                  1                  2                 3                   4                 5                6                   7    
      
     Stämmer inte alls                                                                                          Stämmer mycket bra 

 
D. Jag tycker det är obehagligt att komma andra nära. Jag vill ha nära, känslomässiga 

relationer, men jag tycker att det är svårt att helt lita på andra, eller att vara beroende 
av dem. Jag är rädd att bli sårad om jag tillåter mig själv att komma nära andra 
människor. 

 
      1                  2                 3                   4                  5                6                   7        

 
Stämmer inte alls                                                                                         Stämmer mycket bra 

 
Om Du skulle ge en av beskrivningarna ovan som mest typisk för hur Du är tillsammans 
med andra människor, vilket skulle det bli? Sätt en ring runt den bokstav som passar bäst: 
 
                         A                      B                        C                          D 
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Stress 
 

Frågorna i detta formulär handlar om dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. För 
varje fråga, ange hur ofta du upplevt, känt eller tyckt på ett speciellt sätt. Försök inte räkna ut hur ofta du 
känt dig på ett visst sätt, försök istället uppskatta det som verkar vara det rimligaste för dig enligt 
svarsalternativen. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på frågorna nedan. Ta ställning till varje 
alternativ och ringa in ditt svar. 

 
                                                                               aldrig        sällan         ibland          ganska         mycket         

                                                                                                                                                         ofta              ofta              
1. Hur ofta har du under den senaste månaden 
      blivit upprörd över något som skett helt oväntat                  0                 1                 2                  3                  4 
                    
2. Hur ofta har du under den senaste månaden 
    känt att du inte haft kontroll över de viktiga 
    faktorerna i ditt liv?                                                                0                 1                 2                  3                   4 
 
3. Hur ofta har du under den senaste månaden 
    känt dig nervös och stressad?                                                 0                 1                 2                  3                   4 
 
4. Hur ofta har du under senaste månaden 
    tagit itu med dagliga förtret på ett 
    tillfredsställande sätt?                                                             0                 1                 2                  3                   4 

 
    5. Hur ofta har du under den senaste månaden 

    effektivt hanterat avgörande förändringar i ditt liv?               0                 1                 2                  3                   4 
 
6. Hur ofta har du under den senaste månaden 
    känt dig säker på din förmåga att hantera dina 
    personliga problem                                                                  0                 1                 2                  3                   4 
 
7. Hur ofta har du under den senaste månaden 
    tyckt saker och ting har utvecklats som du har velat?             0                 1                 2                  3                   4 
 
8. Hur ofta har du under den senaste månaden 
    känt att du inte kan hantera allt som skall göras?                    0                 1                 2                  3                   4 

 
9. Hur ofta har du under den senaste månaden 
     känt att du har haft kontroll över irriterade moment 
     i ditt liv?                                                                                   0                 1                 2                  3                   4 
 

     10. Hur ofta har du under den senaste månaden   
           känt att du har haft kontroll över saker och ting?                  0                 1                 2                  3                   4 

     11. Hur ofta har du under den senaste månaden   
           blivit arg över saker som har hänt och som låg  
           utanför din kontroll?                                                              0                 1                 2                  3                   4 
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aldrig        sällan         ibland          ganska         mycket       
                                                                                                                                                             ofta              ofta       
 
     12. Hur ofta har du under den senaste månaden 
         kommit på dig själv med att fundera över saker 
         du måste utföra?                                                                    0                 1                 2                  3                  4 

     13. Har du ofta under den senaste månaden 
         kunnat bestämma dig hur du skall använda din tid?             0                 1                 2                  3                   4 

        14. Har du ofta under den senaste månaden 
             känt att problemen blivit så många att du inte 

          kunnat bemästra dem?                                                         0                 1                 2                  3                   4 
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Stress hantering 

 
Nedan följer ett antal frågor rörande stress och hantering av stress. Hur brukar du i 
allmänhet reagera när du hamnar i en stressfylld situation? Ta ställning till de olika 
alternativen och ringa in det alternativ som passar dig bäst. 
 
 

                                                                                                    mycket            ganska         ganska        mycket 
                                                                                                    sällan               sällan           ofta             ofta 
 

          1.  Jag arbetar eller gör andra saker för att inte tänka                     1                       2                  3                  4 
       på problemet 
 
  2. Jag anstränger mig för att göra något åt min situation                1                       2                  3                  4 
 
  3. Jag säger till mig själv ”detta är inte sant”                                  1                       2                  3                  4 
 
  4. Jag använder droger eller alkohol för att må bättre                     1                       2                  3                  4 

 
          5. Jag får känslomässigt stöd från andra                                          1                       2                  3                  4 
        
          6. Jag ger upp mina försök att klara av det                                      1                       2                  3                  4 

 
   7. Jag agerar för att försöka förbättra situationen                           1                        2                  3                 4 

 
          8. Jag vägrar inse att det har hänt                                                    1                       2                  3                  4 

 
 

          9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för mina                    1                       2                  3                  4 
  obehagliga känslor 

 
 

          10. Jag försöker få råd eller hjälp från andra om vad jag                 1                       2                   3                  4 
             ska göra 

 
          11. Jag använder alkohol eller droger för att ta                                1                       2                   3                  4 

           mig igenom det 
 

          12. Jag försöker se situationen i ett annat ljus för att få   1                        2                   3                  4 
            det att verka mer positivt 

 
          13. Jag är kritisk mot mig själv                                                        1                       2                   3                  4 

 
  
     14. Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska                    1                        2                  3                  4 

   göra 
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                                                                                                     mycket            ganska         ganska        mycket 
                                                                                                            sällan               sällan           ofta            ofta 

 
  15. Jag får tröst och förståelse från någon annan person                        1                      2                  3                4 

 
 

  16. Jag ger upp mina försök att hantera situationer                                1                      2                 3                 4 
 
 

  17. Jag försöker finna något bra i det som sker                                      1                      2                  3                4 
 
 

  18 Jag skämtar om det                                                                            1                      2                  3                4 
        
        
  19. Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer                                 1                      2                  3                4 
             sover, handlar eller gör något annat för att slippa 
             tänka på situationen 
 

         20. Jag accepterar det faktum att det hänt                                             1                       2                  3                4 
                                                                                                           

 
  21. Jag ger uttryck för mina negativa känslor                                       1                       2                  3                 4 

 
 

  22. Jag försöker finna tröst i min religion eller                                     1                       2                  3                 4           
              min andliga tro 

 
         23. Jag får hjälp och råd av andra människor                                       1                       2                  3                 4 

 
 

  24. Jag lär mig leva med det                                                                1                       2                  3                 4 
  
 

  25. Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta                             1                       2                 3                  4 
 

 
     26. Jag anklagar mig själv för saker som hänt                                      1                       2                  3                  4 

 
         
          27. Jag ber böner eller mediterar                                                          1                       2                  3                  4 

 
         
  28. Jag skojar om situationen                                                                1                     2                    3                  4 

 
 Nu är enkäten färdig och jag får verkligen tacka Dig för att Du tog dig tid för att medverka i min undersökning. 
 
  TACK 
 
  Peter Strålman 
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