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Sammanfattning 

 En kvantitativ enkätstudie har genomförts med syfte att undersöka korrelationer och 

prediktioner mellan vuxen anknytning och copingstrategier. Urvalet till studien är 133 

studenter från olika universitet och högskolor i Sverige som besvarade en enkät. För att mäta 

vuxen anknytning användes Experience in close relationship (ECR-R) och för att mäta 

copingstrategier användes Brief COPE. Insamlad data analyserades i SPSS med Pearsons 

korrelationskoefficient test och multipel regressionsanalys. Resultatet från föreliggande 

studie visade på ett negativt signifikant samband mellan ångestladdad anknytning och 

problemfokuserad coping. Resultatet visade även på ett negativt signifikant samband mellan 

undvikande anknytning och problemfokuserad coping. Resultatet visade på ett signifikant 

samband mellan ångestladdad anknytning och dysfunktionell coping. Resultatet visade även 

på ett signifikant samband mellan undvikande anknytning och dysfunktionell coping. 

Föreliggande studies resultat visade att det inte fanns något samband mellan ångestladdad 

anknytning och emotionsfokuserad coping. Resultatet från föreliggande studie visade även att 

det inte fanns något samband mellan undvikande anknytning och emotionsfokuserad coping.  

Resultatet visade på att ångestladdad anknytning var en signifikant prediktor av 

problemfokuserad coping där 15 % av variansen för problemfokuserad förklarades. 

Ångestladdad anknytning var en signifikant prediktor för dysfunktionell coping där 22 % av 

variansen förklarades. 

 Slutsatserna är att studenter med ångestladdad och undvikande anknytning använder 

i lägre grad problemfokuserad coping. Studenter med ångestladdad och undvikande 

anknytning använder i högre grad dysfunktionella copingstrategier. Slutsatsen är även att 

andra variabler än vuxen anknytning påverkar användande av olika copingstrategier.  
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Abstract 

A quantitative survey study has been carried out to investigate possible correlations and 

predictions between adult attachment and coping strategies. The sample for the study was 133 

students from various Universities and colleges in Sweden who answered a questionnaire. . 

To measure adult attachment this study used Experience in close relationship (ECR-R), and 

copingstrategies was measured by Brief COPE. Data collected were analyzed in SPSS using 

the Pearson correlationcoefficient test and multiple regression analysis.  

The results from the present study showed significant negative correlation between anxiety 

loaded attachment and problem focused coping. The results also showed a significant 

negative correlation between avoidance attachment and problem focused coping. The results 

from the present study showed a significant correlation between anxiety loaded attachment 

and dysfunctional coping. The results also showed a significant correlation between 

avoidance attachment and dysfunctional coping. The study results showed that there was no 

correlation between anxiety loaded attachment and emotion focused coping. The results also 

showed that there was no correlation between avoidance attachment and emotion focused 

coping.   

The result from the present study showed that anxiety loaded extension was a significant 

predictor of problem-focused coping where 15% of the variance of problem-focused was 

explained. Anxiety loaded attachment was a significant predictor of dysfunctional coping 

where 22% of the variance was explained. 

The conclusions are that students with anxiety loaded and avoidance attachment use lower 

grade of problem-focused coping. Students with anxiety and avoidance attachment uses 

increasingly dysfunctional coping strategies. It is concluded that variables other than adult 

attachment affects using various coping strategies.  
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Inledning 

 Anknytning är en livslång process och har inverkan på oss som individer genom 

hela livet (Waller & Shaver, 1994). En annan central del av livet är hur vi löser problem, 

individers problemlösningar kallas för copingstrategier (Carver, 1997). Studenter i Sverige 

löser problem under sina studieperioder, i princip varje dag. Det är allt ifrån tentapluggande 

och skrivande, till att man skall klara av att sköta sin egen ekonomi och skapa nya relationer 

till andra individer. Att vara student innebär ofta att de är första gången i livet man får klara 

sig utan sina föräldrar eller andra närstående som kan vara ett stort stöd i problematiska 

situationer. Frågan som uppstår om det finns något samband mellan vuxen anknytning och 

användande av olika copingstrategier?  

Bowlby ses som grundaren till anknytningsteorin och han menade att 

anknytning är en livslångprocess som formar oss som människor och framför allt, våra 

relationer (Bowlby, 1982; Ein-dor, Mikulincer, & Shaver, 2011). Enligt Bowlby (1988) 

utvecklar ett barn under sina första levnadsår en inre arbetsmodell för relationer i 

interaktioner med sina primära vårdnadshavare. För att förstå hur relationer fungerar 

använder sig barnet av inre arbetsmodellen (Bowlby, 1988 ). Inre arbetsmodellen påverkas av 

hur vårdnadshavaren bemöter barnet, är bemötande är varmt och välkomnande skapar barnet 

trygga arbetsmodeller för relationer (Bowlby, 1988; Simpson & Rholes, 2010). Om 

bemötandet är avvisande eller känslokallt skapar barnet otrygga arbetsmodeller för 

anknytning i relationer (Simpson & Rholes, 2010). Arbets– fungerande modellen har 

individen med sig hela livet och den avgör vilka förväntningar individen har på relationer 

(Bowlby, 1982; Ein- dor et al, 2011). 

Hazan och Shaver (1987) använde Bowlby´s forskning som grund till sin studie 

som syftade till att undersöka vuxen anknytning. Studien visade på att vuxna individers 

relationer påminner om anknytningsprocessen som barn utvecklar till sina primära 

vårdnadshavare (Tidwell, Reis & Shaver, 1996). Hazan och Shaver (1987) utgick ifrån de tre 

anknytningstilar som Ainsworth, Blehar, Waters, och Wall (1978)  forskning som visade på, 

trygg, ångestladdad och undvikande anknytning.  

Bartholomew och Horowitz (1991) studie undersökte vuxen anknytning och de 

fann menade att det fanns fyra olika anknytningsstilar, trygg, ångestladdad, undvikande och 

rädd-undvikande anknytning. Bartholomew och Horowitz (1991) undersökte anknytning 

utifrån inre arbetsmodeller, individers självbild och förväntningar på andra individer och fann 
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stöd för att självbild och olika typer arbetsmodeller ledde till olika typer av anknytning 

(Bartholomew & Horowitz, 1991). Även Hazan och Shaver (1987) fokuserade på 

arbetsmodeller i sin studie om vuxen anknytning. Hazan och Shavers (1987) menade att den 

inre arbetsmodell vuxna individer använder sig av vid skapande av nya relationer, påverkas 

av den inre arbetsmodellen som de hade som barn (Hazan & Shaver, 1987). Vid skapandet av 

nya relationer i vuxen ålder grundar individen de på erfarenheter från tidigare relationer, 

genom dessa erfarenheter tolkar vuxna individen andra individers intuitioner och mål med 

relationen (Fraley & Shaver, 2000).   

Vuxna individer med trygg anknyting söker närhet och ömsesidigt beroende av 

sin partner i relationen och de har lätt för att komma andra nära och de oroas sällan av att bli 

lämnade eller att någon kommer dem för nära (Hazan & Shaver, 1987). Vuxna individer med 

trygg anknytning i sina nära relationer kommer oftast ihåg sin relation till föräldrarna som 

uppmuntrande, accepterande och trygg (Fraley & Shaver, 2000). Det innebär att vuxna 

individer kan använda närheten och anknytningen i relationen som en trygghet vid 

utforskande av omvärlden, precis som barn använder sina vårdnadshavare som trygghet i sitt 

tidiga utforskande och experimenterande av omvärlden (Fraley & Shaver, 2000). Forskningen 

tyder också på att individer med säker anknytning är nöjdare och mer tillfredställda med sina 

relationer (Hazan & Shaver, 1987). 

Undvikande anknutna vuxna individer har ofta en känsla av obehag till närhet 

med sin partner och deras vardagliga liv präglas ofta av att de undviker närhet till andra 

individer (Hazan & Shaver, 1987). De har svårt att lita på andra, säga vad de känner och de 

trivs bäst med ytliga relationer (Hazan & Shaver, 1987). Undvikande anknutna känner sig 

obekväma och nervösa när någon kommer dem för nära och deras partner vill oftast att de ska 

vara mer intima än vad de känner sig bekväma att vara (Hazan & Shaver, 1987). Dessa 

svårigheter att leva i nära relationer med andra individer leder ofta också till att man inte 

ändrar sin anknytningsstil i vuxen ålder (Bartholomew & Horowitz, 1991). Utifrån deras 

erfarenheter från tidigare relationer har det svårt att lita på andra, vilket innebär att de ofta 

lever ensamma (Bartholomew & Horowitz, 1991).  

Ångestladdad anknytning i relationer innebär att vuxna individen vill ha nära 

relationer, samtidigt som de är rädda för att bli lämnade (Hazan & Shaver, 1987). De har ett 

beteende där de strävar efter att sammansmälta och kontrollera sin partner och de går ständigt 

runt med en oros-känsla över att de ska bli lämnade (Hazan & Shaver, 1987). Det kan i sin tur 

leda till att den andra individen i relationen känner ett obehag inför det kontrollerande 

beteendet och de dysfunktionella tankarna om relationen (Simpson & Rholes, 2010). Enligt 



 7 

Hazan och Shaver (1994) är individer med ångestladdad anknytning extremt svartsjuka, blir 

snabbt förälskade och har ett lågt självförtroende. Det låga självförtroendet hör ihop med den 

ständiga oron att bli lämnad (Hazan & Shaver, 1994). Wei, Heppner och Mallinckrodt (2003) 

studie fann stöd för att individer med ångestladdad anknytning lider i större utsträckning än 

andra av psykologisk stress, negativa tankar om sig själva, svårare att kontrollera sina känslor 

och drabbas lättare av depressioner. De lider också i större utsträckning av ångest, rädsla för 

att bli negativt utvärderade av andra och de hamnar lätt i konflikter i sina relationer (Wei et 

al., 2003; Bartholoew & Horowitz, 1991). 

Forskning om vuxna anknytningsteorin har i modern tid blivit viktigt för den 

psykosomatiska forskningen eftersom att den innehåller många olika fenomen som är viktiga 

för människors mående och fungerande (Ravitz, Maunder, Hunter, Sthankiya, & Lancee, 

2010). Den vuxna anknytningen har visats kunna förklara förklaringar i socialt fungerande, 

stress, copingstrategier och psykologiskt välmående (Ravitz et al., 2010). 

Copingstrategier handlar om hur individer använder strategier som en åtgärd vid 

stressfulla situationer, för att undvika en negativ inverkan på sitt psykosociala välmående 

som till exempel depression eller stress (Holahan & Moos, 1987). Enligt Lazarus och 

Folkmans (1984) är coping en process som är individuell för varje individ och den är 

föränderlig under hela livstiden. Hur individen bedömer problemfaktorn och hur agerandet 

mot problemfaktorn blir, avgörs av individens värderingar, mål och erfarenheter från tidigare 

problemlösning (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Carver (1997) finns det tre olika 

samlingsnamn för copingstrategier problemfokuserad, emotionsfokuserad och dysfunktionell 

coping.  

Problemfokuserad coping används när individen känner att något konstruktivt 

kan göras för att lösa problemfaktorn (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). 

Problemfokuserad coping ses som det mest effektiva sättet att lösa sina problem (Snell, et al, 

2011). I problemfokuserad coping ingår olika copingstrategier, aktiv coping, planering, 

sökande av instrumentellt socialt stöd och accepterande (Carver, 1997).  

Emotionsfokuserad coping handlar om att individen fokuserar på den 

känslomässiga reaktionen till problemfaktorn (Carver et al., 1989). Sökande av emotionellt 

stöd handlar om att individen söker stöd i form av förståelse, empati och sympati från 

omgivningen (Carver et al., 1989). Emotionsfokuserad coping ses som ett maladaptivt sätt att 

hantera sina problem på, användandet av denna typ av coping innebär ofta att problemfaktorn 

inte blir löst (Snell et al., 2011). Dock kan det vara en effektiv metod att hantera problem som 

inte kräver en lösning genom något konstruktivt agerande (Carver, 1997) I 
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emotionsfokuserad coping ingår sökande av emotionellt stöd, religion, humor, positiv 

omtolkning, accepterande och självdistraktion (Carver, 1997).  

Dysfunktionell coping handlar om någon form av flyktbeteende eller ett 

maladaptivt sätt att hantera problem (Carver, 1997). Vid användande av dysfunktionell 

coping undviker individen problemet genom strategier som innebär att problemfaktorn inte 

blir löst (Carver, 1997). Dysfunktionell coping ses som det mest maladaptiva sättet att 

hantera sina problem på (Snell et al., 2011). Vid användande av dysfunktionell coping 

undviker man problemfaktorn, oftast genom att flytta fokus från problemfaktorn genom att 

använda sig av självdistraktion (Snell et al., 2011).   I dysfunktionell coping ingår 

förnekande, skyllande av problemet på sig själv, substansanvändning, ventilering av känslor 

och uppgivenhet (Carver, 1997; Snell et al., 2011).   

Cheung och Cheng (2005) forskning om flexibel coping visade på att individer 

som löser sina problem på effektiva sätt har en förmåga av att använda flexibla 

copingstrategier (Cheung & Cheng, 2005). Flexibla copingstrategier innebär att individen 

anpassar olika typer av strategier till vilket typ av problem individen stöter på (Cheung & 

Cheng, 2005). Individer som använder sig av flexibel coping undviker negativa följder av 

sina problem och minskat lidande (Cheung & Cheng, 2005). Individer som inte har förmåga 

att använda flexibel coping får ofta negativ följder av sina problem (Cheung & Cheng, 2005).  

Flera studier som har genomförts inom områdena copingstrategier och vuxen 

anknytning mellan studenter, har visat på visat på skillnader och likheter mellan områdena 

(Berry & Kingswell, 2012; Gormley & Lopez, 2002; Wei et al., 2003). Vuxna individer med 

trygg anknytning har en hög tilltro till sin förmåga att lösa problem vilket leder till att de 

löser problem effektivare (Wei et al., 2003). De erkänner att problemet existerar, fokuserar på 

att lösa problemet och söker socialt stöd från omgivningen (Wei et al., 2003; Lopez & 

Gormley, 2002). Det är ett tydligt exempel på flexibla copingstrategier (Cheung & Cheng, 

2005).  

Wei et al. (2003) undersökte studenter utifrån ångestladdad och undvikande 

anknytning och dess innebörd på coping. Enligt Wei et al. (2003) leder ångestladdad och 

undvikande anknytning i vuxen ålder leder till att man ser problem som något hotande, 

otryggt och man regerar ofta med starka känsloyttringar (Wei et al., 2003; Lopez & Gormley, 

2002). Vuxna individer med ångestladdad anknytning har ofta en låg tilltro till sin 

problemlösningsförmåga och de ser sig själva som ineffektiva problemlösare (Wei et al., 

2003). Individer som ser sig själva som ineffektiva problemlösare har svårt att lita på andra, 
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de är mindre engagerade i sociala relationer och de lider oftast i större grad av de problem 

som drabbar dem (Wei et al., 2003).  

Berry och Kingswell (2012) forskning undersökte studenter under perioder där 

de upplevde akademisk stress utifrån coping och anknytning. Forskningen visade på att 

studenter med en säker anknytningsstil har lättare att klara av sina problem på grund av de är 

mer flexibla i sina val av copingstrategier, vilket leder till att de har lättare att lösa sina 

problem (Berry & Kingswell, 2012; Wei et al., 2003). Berry och Kingswells (2012) studie 

visad att studenter med ångestladdad och undvikande anknytning ofta associeras med 

användande av dysfunktionella copingstrategierna: låga nivåer av emotionellt stöd från 

närstående, borttryckande av negativa känslor och användande av alkohol och andra 

substanser för att slippa tänka på sina problem (Berry & Kingswell, 2012; Shaver & 

Mikulincer, 2008). Berry och Kingswells (2012) studie visade även skillnad mellan studenter 

med trygg och ångestladdad anknytning och hur de använder sig av sökande av socialt stöd 

vid problem. En individ med trygg anknytning använder sig av socialt stöd för att få hjälp av 

omgivningen för att lösa sitt problem. Studenter med ångestladdad anknytning använder sig 

av socialt stöd för att glömma att problemet existerar genom att beklaga sig över problemet 

utan att ha som mål att få hjälp med en lösning (Berry & Kingswell, 2012). Detta resultat 

stärks av Ein-Dor et al. (2011) studie där de fann stöd för att studenter med trygg anknytning 

förväntar sig hjälp och stöd från sin omgivning när de står inför ett problem.  

 Ein- dor et al. (2011) undersökte olika typer av inre scheman som studenter 

använder sig av vid problem. Dessa scheman är en typ av arbetsmodell för problemhantering. 

Studenter med säker anknytning hade effektivare scheman som ledde till att de upptäckte 

problem tidigare (Ein- Dor et al., 2011). Genom att upptäcka problemen tidigare löste 

studenterna med säker anknytning problemen på effektivare sätt än de med ångestladdad eller 

undvikande anknytning (Ein- Dor et al., 2011). Vilket innebar minskat lidande till följd av 

problemfaktorn (Ein-dor et al., 2011).   

 Mikulincer, Florian och Weller (1993) undersökte studenter som varit med om 

bombningarna under Gulf kriget och de copingstrategier studenterna använde sig av för att 

hantera bombningarna. Studenter med trygg anknytning som undersöktes i studien visad på 

ett mer kontrollerat känsloytteringssystem och en högre tilltro till sin egen förmåga att lösa 

problem (Mikulincer et al., 1993). Mikulincer et al. (1993) studie visade att högre tilltro till 

sin självförmåga och ett mer kontrollerat känslosystem hos studenter med trygg anknytning, 

leder till att de klarar av problem bättre än andra. Tryggt anknutna studenter hade mer positivt 

inställning och positiv attityd till livet (Mikulincer et al., 1993). Det innebär att studenter som 
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har varit med om något omfattande problem eller trauma under sitt liv klarar av det bättre om 

de har trygg anknytning (Mikulincer et al., 1993).  

Det finns få tidigare studier där man undersökt svenska studenter utifrån 

copingstrategier och vuxen anknytning. Det kan vara intressant att jämföra med tidigare 

studier från andra länder då det kan finnas skillnader i kultur och sociodemografiska aspekter. 

Att studera på ett universitet eller högskola i dag kan vara stressigt och innebär ofta problem 

som måste lösas. Det är en period som studenten ofta flyttar hemifrån och förlorar det 

vardagliga stödet och den trygga basen från familjen. Samtidigt som de ska klara av kraven 

från studierna, skaffa relationer till nya individer och klara av de vardagliga sysslorna med att 

ha ett eget boende (Lopez & Gormley, 2002). 

 

Syfte 

 Syftet var att undersöka om det finns samband mellan vuxen anknytningsstil och 

copingstrategier hos studenter över 20 års ålder. 

 

Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan studenters vuxna anknytning stil och 

copingstrategier?    

 

 

Metod 

Deltagare 

 Undersökningens deltagare var studenter över 20 år som studerar vid olika 

universitet och högskolor i Sverige. Anledningen till valet av studenter som studiepopulation 

var att flera tidigare studier mellan anknytning och coping har undersökt studenter. 

Anledningen till valet av studenter över 20 år var att de ses som vuxna individer. Deltagarna i 

studien valdes ut genom ett tillgänglighetsurval. 

  I föreliggande studie deltog totalt 133 studenter. Av dessa 133 studenter var 82,3 % 

kvinnor och 17,7 % män. Ålderspannet mellan deltagarna var mellan 20 och 50 år och 

medelålder för deltagande samtliga deltagande studenter var 25,27 år (s=5,83). Männens 

medelålder var 25,78 år (s=4,22) och kvinnornas medelålder var 25,17 år (s=6,13).   
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Design 

 Studien var utformad som en korrelation och regressions studie som undersökte 

eventuella samband mellan vuxen anknytning och copingstrategier.  

  Utifrån regressionsdesignen i föreliggande studie var beroende variabeln 

copingstrategier och oberoende variabeln var vuxen anknytning. Bakgrundsvariablerna i 

studien var ålder och kön. Bakgrundsvariablerna valdes ut grundat på frågeställningen som 

låg till grund för uppsatsen. Studien hade en deduktiv ansats. 

 

Instrument  

  Experience in close relationship (ECR-R). ECR-R är utvecklad av Fraley, 

Brennan och Waller (2000) och den syftar till att undersöka vuxen par-anknytning. 

Instrumentet baserades utifrån Ainsworth teorimodell av anknytning (Ainsworth et al., 1978). 

Instrumentet är framarbetat från en faktoranalys av dåtidens anknytnings mätinstrument 

(Fraley et al., 2000, Sibley, Fischer & Liu, 2005).  

 Testet delas in i två olika underliggande dimensioner av anknytning, undvikande och 

ångestladdad anknytning. Testet delas in dessa två underskalor men det mäter även trygg 

anknytning (Graham & Unterschute, 2014; Fraley et al., 2000). Lågt medelvärde på ångest 

och undvikande skalan innebär att individen har en trygg anknytning (Fraley et al., 2000). För 

instrumentet har normvärden räknats fram på 17,000 deltagare där ålders medelvärde var 27 

(s=10). Av deltagarna var 73 % kvinnor och 27 % var män. Normvärden som presenterade 

för ångestladdad anknytning var M=3,56 (s=1,12) och för undvikande anknytning M=2,92 

(s=1,19) (Fraley et al., 2000). 

 De 36 påståendena är fördelade mellan två underliggande dimensioner av 

anknytning med 18 påståenden kopplat till ångest och 18 till undvikande (Fraley et al., 2000). 

Två exempel från påstående på ångestladdad dimensionen i testet är ”Jag oroar mig en hel 

del för att förlora min partners kärlek” och ”Jag tycker inte att min partner vill ha lika 

mycket närhet som jag vill”. Två exempel från undvikande skalan är ”Jag föredrar att inte 

visa min partner vad jag känner innerst inne” och ”Jag tycker att det är svårt att låta mig 

själv bli beroende av min partner” (Fraley et al., 2000). Påståendena i instrumentet svaras på 

en likert skala från 1 till 7, där 7 är instämmer helt och 1 är instämmer inte alls (Fraley et al., 

2000). ECR-R instrumentet innehåller så kallade spegelvända påståenden (Fraley et al., 

2000). Testet som används till denna uppsats är översatt från engelska till svenska utav två 

professorer, Bo Persson och Elia Psouni vid Lunds Universitet. 



 12 

 Brief COPE. Brief cope är ett instrument som består av 28 påståenden. Instrumentet 

är en förkortad version av COPE inventory som var ett test som innehöll 60 påståenden 

(Carver, 1997). Dessa 28 påståenden är fördelade på 14 delskalor som i sin tur delas in i 3 

olika samlingsnamn för olika copingstrategier (Coolidge, Segal, Hook & Stewart, 2000). De 

tre samlingsnamnen för copingstrategier är emotionsfokuserad, problemfokuserad och 

dysfunktionell coping. De 14 delskalorna som ingår i instrumentet är aktiv coping, förnekelse 

av problemets existens, substansanvändning, emotionellt stöd, sökande instrumentellt socialt 

stöd, uppgivenhet, ventilering av känslor, positiv omtolkning, planering, humor, accepterande 

av problemets existens, religion och självanklagelse (Coolidge et al., 2000).  

 Varje delskala hör ihop med två påståenden i instrumentet. Poängen per delskala 

ligger mellan 2-8 poäng, där 2 innebär och betyder låg användning av strategin och 8 betydde 

hög användning av strategin (Snell, Siegert, Jean Hay-Smith & Surgenor, 2011).  . 

Instrumentet består av olika påståenden som besvaras på en likertskala 1-4, där 4 betyder att 

individen gör det mycket ofta och 1 att det använder det mycket sällan (Yusoff, Low & Yip, 

2010). Maxpoängen som deltagaren kunde få i testet var 112 och det lägsta poängtalet var 28. 

Maxpoängen för emotionsfokuserad var 48, problemfokuserad var 32 och dysfunktionell 

coping var 40. Exempel på påståenden som används i enkäten är, Jag använder alkohol eller 

andra droger för att må bättre, Jag får känslomässigt stöd från andra, Jag ger upp försöken 

att hantera problemet.  

 

Datainsamlingsmetod 

 Datainsamlingsmetoden som ligger till grund till föreliggande studie är en 

elektronisk enkät som utformats för att undersöka vuxen anknytning och copingstrategier. 

Hayes (2000) menar att enkät är ett bra instrument att använda när man vill få in stor 

datamängd från flera olika individer.  

 Enkäten skapades i ett elektroniskt verktyg för enkäter som heter Suvey and Report. 

Enkäten bestod av två beprövade mätinstrument och två bakgrundsfrågor. Enkäten bestod av 

totalt 67 frågor och påståenden och de fördelades på en samtyckesfråga, två bakgrundsfrågor 

samt 64 frågor fördelade på de två mätinstrumenten. Samtliga påståenden innehöll 

svarsalternativ på ordinalskale nivå med olika svarsfrekvenser.  

   

 

 

 



 13 

Genomförande 

 Data samlades in via en elektronisk enkät som publicerades via en länk på en 

lärplattform för studenter på fyra olika universitet och högskolor. Länken till enkäten 

publicerades även i olika studentgrupper på Facebook och ett exempel på grupp där den 

publicerades är ”De kallar oss studenter”. För att kunna besvara enkäten behövde studenterna 

tillgång till en dator eller mobiltelefon, en inloggning till lärplattformen på 

universitetet/högskolan eller ett medlemskap i någon av studentgrupperna på Facebook. 

Publiceringen av enkäten skedde genom att en kort informationstext informerade studenten 

om enkätens syfte. När studenten tryckte på länken till enkäten så skickades studenten direkt 

till informationsbrevet och samtyckesfrågan. Om studenten valde att svara ja på frågan om 

samtycke så fortsatte enkäten. När studenten hade svarat färdigt på alla frågor visades ett 

meddelande- ”tack för din medverkan!”. 

 Enkäten tog i genomsnitt 5-10 minuter att svara på, och var öppen för besvarande 

under 16 dagar. Inga kontextuella kontroller utfördes vid deltagarnas besvarande av enkäten i 

föreliggandestudie vilket innebär att man inte kan uttala sig om kontexten vid besvarandet.  

  

Databearbetning 

 Efter att enkäten stängts, exporterades alla insamlad data från Survey and Report till 

SPSS. Samtliga 133 enkätsvar exporterades in i SPSS för analys. I nästa steg testades 

reliabiliteten hos mätinstrumenten för att undersöka om de kunde användas till analys. 

Resultateten visade att både ECR-R och Brief Cope instrumentet hade goda Chronbach´s alfa 

värden och beslut togs om att de kunde användas till analys. Vidare delades ECR-R 

instrumentet in i två indexskalor, ångestladdad och undvikande anknytningsstil. För Brief 

Cope instrumentet skapades indexskalor för problemfokuserad, emotionsfokuserad och 

dysfunktionell coping.   

 I samtliga i korrelationer i föreliggande studie användes Pearsons parametiska 

korrelationstest. Valet av Pearsons korrelationstest gjordes utifrån Hayes (2000) 

rekommendationer att ett Pearsons test är mer finkänsligt för att upptäcka korrelationer än 

andra korrelationstest. Enligt Hayes (2000) måste data som analyseras med ett Pearsons 

korrelationer vara på minst intervall eller kvotnivå. För att följa detta krav delades samtliga 

variabler in i index. Denna indelning kallas för plastisk intervall skala (Hayes, 2000). Plastisk 

intervallskala innebär att man delar in och summerar deltagarnas svar till olika index (Hayes, 

2000). Ett annat krav för att använda Pearson parametiska korrelationtest är att data är 
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bivariat (Borg & Westerlund, 2012). För att undersöka bivariat normalfördelning användes 

histogram och plots och resultaten utifrån dessa visade på bivariat normalfördelning. 

 Fyra utav sex korrelationer visade på signifikans. Resultaten från korrelationerna 

jämfördes med Cohens riktlinjer för korrelationer. Cohens riktlinjer innebär att ett r värde på 

0,1 är ett svagt samband, 0,3 är ett medelstarkt samband och 0,5 tyder på ett starkt samband 

(Borg & Westerlund, 2012). Då sex stycken korrelationer genomfördes och presenterades i 

föreliggande studie finns en risk för så kallad massignifikans som bör tas i beaktning. 

Massignifikansproblem innebär att det finns en risk för att resultateten blir signifikanta av en 

slump när man kör flera signifikansprövningar, även kallat för Typ 1-fel (Borg & 

Westerlund, 2012). Signifikansnivån i föreliggande studie var satt till 0,05 vilket innebär att 

risken för att minst en av prövningarna blev signifikanta av en slump var 26 %. För att 

undvika massignifikansproblem kan man göra en så kallad Bonferroni-korrektion som 

innebär att man delar signifikansnivån i antalet signifikansprövningar (Borg & Westerlund, 

2012). I föreliggande studie utfördes ingen Bonferroni-korrektion men om den hade utförts 

hade varje enskild signifikansprövning behövt vara signifikant vid 0,008 nivån. 

Korrelationerna i föreliggande studie var signifikanta vid 0,01 nivån, vilket minskat risken för 

massignifikans.   

 På samtliga signifikanta korrelationer utfördes multipla regressionsanalyser. Genom 

att göra regressionsanalyser kan man göra så kallade prediktioner av sina data, vilket innebär 

att gör förutsägelser av sina data (Borg & Westerlund, 2012). Enligt Borg och Westerlund 

(2012) är ett av kraven för att använda regressionsanalyser att den oberoende variabeln 

(prediktor varibeln) som i detta fall var vuxen anknytning, är på minst intervall eller kvotnivå. 

För att uppfylla detta krav så sammanställdes varje vuxen anknytningsstil till ett index, en så 

kallad plastisk intervallskala. För att använda en regressionsanalys är ett av kraven att data är 

approximativt normalfördelad. Detta innebär att beroende variablerna (problem och 

dysfunktionell coping) skall vara approximativt normalfördelad för prediktorvariablerna 

(ångest och undvikande anknytning) för att en regressionsanalys skall kunna utföras (Borg & 

Westerlund, 2012). För att följa detta krav togs residual fördelningar fram genom histogram 

och scatterplots. Utifrån analys av histogram och scatterplots ansågs data vara approximativt 

normalfördelad och regression kunde användas. Dessutom måste korrelationerna som det 

utförs regressionsanalyser vara signifikanta (Borg & Westerlund, 2012). För att följa detta 

krav utfördes endast regressionsanalyser på de signifikanta korrelationerna. 
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 På bakgrundsvariabler beräknades central och spridningsmått för att kunna beskriva 

data och få en överblick. För bakgrundsvariabeln ålder beräknades medelvärden, 

standardavvikelser samt minimum och maximum värde.  

 

Bortfall 

 Av 133 insamlade enkäter fanns inga interna bortfall. Inga synliga externa bortfall 

registrerades men enkäten publicerades på olika Facebook sidor och en lärplattform med flera 

tusen deltagare och detta innebar att man i föreliggande studie inte hade någon kontroll över 

hur många som sett anslaget för enkäten och inte svarat på den. Det finns alltså en risk för ett 

icke synligt externt bortfall i föreliggande studie. 

 För att undvika bortfall utfördes en pilotstudie av enkäterna på 12 personer. Den 

elektroniska enkäten utformades så deltagaren endast kunde svara med ett svar till varje 

påstående i enkäten.  

 

Reliabilitet och validitet 

 ECR-R. Sibley och Liu (2004) validitets och reliabilitets testade ECR-R instrument 

under en längre tid och deras tester visade att ECR-R har en hög grad av validitet och 

reliabilitet. Sibley och Liu (2004) utförde test på instrumentet och mätte testet under 6 

veckors tid och testet visade sig ha god reliabilitet och valditet. Studien visade på att man 

kunde förklara 86 procent av variansen från de båda skalorna. Utifrån Sibley och Liu´s 

(2004) resultat av studien fanns det en god intern validitet och skalorna ångestladdad α.= 0,94 

och undvikande anknytning α.=0,93. Sibley och Liu (2004) testade ECR-R mot flera andra 

test som syftar till att undersöka vuxen anknytning. ECR-R var det test som de 

rekommenderar att man använder sig av till att undersöka självskattad anknytning (Sibley & 

Liu, 2004). Detta förstärks ytterligare från Graham och Unterchute (2014) forskning som 

visade på att ECR-R instrumentet hade det högsta Crohnbach´s alfa av samtliga test som 

mäter vuxen anknytning som undersöktes i studien. Studien visade också på ett 

konfidensintervall på 95 % i testet.  

 I föreliggande studie användes en svensk översättning av instrumentet ECR-R. 

Svenska översättningen av testet som använts i föreliggande studie har översatts av två 

forskare vid den psykologiska intuitionen på Lunds universitet. Ett Crohnbach´s alfa 

reliabilitetstest utfördes på samtliga 36 påståendena i ECR-R testet och de gav en acceptabel 

reliabilitet på 0,64. Undvikande skalan i ECR-R instrumentet som användes i föreliggande 

studie hade ett Crohnbach´s alfa på 0,93. Ångest skalan i föreliggande studies ECR-R 
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instrument hade ett Crohnbach´s alfa på 0,78 som tyder på god reliabilitet. För att förstärka 

reliabiliteten av den svenska översättningen som användes i föreliggande studie fick en 

person med engelska som modersmål läsa igenom både den svenska översättningen och 

engelska utförandet av testet. Efter genomläsandet av individen med engelska som 

modersmål, ändrades inget i instrumentet. på den svenska översättningen av ECR-R 

instrumentet. Inga ändringar gjordes i den svenska översättningen efter pilotstudien.  

 Brief COPE. Muhonen och Torkelsson (2003) utförde forskning på reliabiliteten hos 

Brief COPE instrumentet. Forskningen jämförde ursprungsversionen av instrumentet och 

utförde en faktoranalys på samtliga 14 delskalor i instrumentet och fann att 81,7 % av den 

totala variansen (Muhonen & Torkelsson, 2003). Instrumentet visade sig även att ha en god 

reliabilitet. 12 av 14 delskalor höll en acceptabel Crohnbach´s alfa på mellan 0,58- 0,92 

(Muhonen & Torkelsson, 2003). Då varje delskala endast innehåller två påståenden så ses 

ändå dessa värden som godtagbara för den svenska översättningen av instrumentet (Muhonen 

& Torkelsson, 2003). En av riskerna med testet är att skalorna accepterande och förnekade 

hade ett så lågt alfa värde att man måste ta med detta i tanken vid användande av instrumentet 

(Muhonen & Torkelsson, 2003). Senare forskning visar även att samtliga 14 delskalor i 

instrumentet höll en hög Crohnbach´s alfa och därmed en hög grad av reliabilitet (Yusoff et 

al., 2010). 

 För den svenska översättningen av Brief COPE som användes i föreliggande studie 

fann man ett Crohnbach´s alfa på de tre delskalorna emotionsfokuserad 0,76, 

problemfokuserad 0,69 och för dysfunktionell coping 0,74. Den svenska översättningen av 

instrumentet som användes i föreliggande studie är väl använd i annan forskning och ses som 

ett reliabelt test att använda för att mäta copingstrategier (Muhonen & Torkelsson, 2003).  

 Bakgrundsvariabler. Som bakgrundsvariabler var det endast sådan som efterfrågades 

som var intressant för uppsatsen. I enkäten efterfrågades kön och ålder som ses viktiga för 

valditeten och transparensen till föreliggande studie. Bakgrundsvariablerna i denna uppsats är 

använda stor del av all forskning som genomförs idag. 

 På hela enkäten som låg till grund för datainsamlingen fann man ett Crohnbach´s 

alfa på 0,89 vilket ses som acceptabelt då hela enkäten innehöll många frågor. För att stärka 

reliabiliteten av enkäten utfördes även en pilotstudie med hela enkäten för att undersöka om 

det fanns något som var oklart eller svårt att förstå i instrumentet. Pilotstudien besvarades av 

totalt 12 personer och de ombads att lämna synpunkter på brister i enkäten. Inga förändringar 

gjordes i enkäten efter synpunkter från pilotstudien hade samlats i. 
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Etiska överväganden 

 För att denna uppsats skall hålla en god kvalitet utifrån etiska överväganden, så har 

man i föreliggande studie utgått från Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer. Forskningsetik 

är viktigt, och av den anledningen upprättades ett etiskt protokoll (se bilaga 2). Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är konfideltialitetskravet ett krav vid studier där data samlas in från 

olika deltagare. I denna uppsats konfidentialitetskravet uppfyllts genom att man använt 

anonyma enkätinsamlingar, som innebär att inga personliga data samlades in som kan spåras 

tillbaka till enskilda deltagare. Enkäterna samlades in elektroniskt via en länk så inga data 

som samlats in kunde kopplas tillbaka till respondenterna. Data som samlades in fanns inte 

heller att tillgå att ta del av för obehöriga. 

   Samtyckeskravet är en viktig del för att upprätthålla en god etisk forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckeskravet innebär att alla deltagare i en studie måste lämna 

sitt samtycke för att delta och även informeras om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att följa detta krav så bifogades ett informationsbrev i enkäten som alla deltagare fick ta 

del av innan de kunde påbörja sin enkät. Första frågan i enkäten var utformad så att 

deltagaren kunde ge sitt samtycke eller inte. Informationsbrevet utformades även för att följa 

informationskravet som innebär att alla deltagare skall informeras om studiens syfte, villkor 

för deltagande och hur deltagandet kommer att gå till (Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet innebär att man måste väga samhällsnyttan mot riskerna mot de som deltar i 

studien samt att data som samlas in endast får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 

2011). För att följa nyttjandekravet så lästes instrumenten igenom för att undersöka om några 

frågor i dem kan vara förenat med risker för obehag hos deltagaren. Informationsbrevet 

utformades också till grund för att följa kravet så att deltagaren inte kände obehag inför sitt 

deltagande i studien.  

 

    Resultat 

 För varje copingsskala beräknades medelvärde, standardavvikelse, minimum 

och maximumvärde. Medelvärde för problemfokuserad coping 25,2 (s=3,57) och minimum 

19 och maximumvärde 32. Emotionsfokuserad coping var medelvärdet 32,3 (s=4,9) och 

minimumvärde 19 samt maximumvärde 46. För dysfunktionell coping var medelvärdet 17,2 

(s=3,7) och minimumvärde 10 och maximum 29.  

Medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximumvärde beräknades även 

för anknytningstilar. För ångest anknytningen var medelvärdet 3 (s=0,87) och minimumvärde 

1,71, samt maximumvärde 4,94. Den undvikande anknytningen hade medelvärde 2,62 (s=0,1) 
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och minimumvärde 1,11, samt maximumvärde 6,17. Detta innebär att deltagarna i studien var 

förhållandevis trygga i sin vuxna anknytning.  

 

 

Tabell 1. 

 

Korrelationer mellan vuxna anknytningstilar och copingstrategier 

__________________________________________________________________ 

        Ångest anknytning          Undvikande anknytning 

__________________________________________________________________ 

Problemfokuserad  -0,355 **  -0,349 **   

Emotionsfokuserad -0,030  0,007  

Dysfunktionell 0,465 **  0,337 ** 

________________________________________________________________ 

 ** = p < 0,01 (2-sidigt). N=133 

  

 Pearsons korrelationskoeffecient visade på ett negativt signifikant samband mellan 

problemfokuserad coping och anknytningstilarna ångestladdad och undvikande anknytning. 

Användande av problemfokuserad coping innebär låg ångestladdad eller undvikande 

anknytningstil. Mellan emotionsfokuserad coping och de olika anknytningsstilarna fanns 

inget signifikant samband.  Dysfunktionell coping visade på ett positivt signifikant samband 

mellan ångestladdad och undvikande anknytningsstil. Det innebär att användande av 

dysfunktionell coping innebär hög grad av ångestladdad och undvikande anknytningstil. 

 En mutipel regression beräknades på beroende variabeln problemfokuserad coping 

baserad prediktatorerna ångest och undvikande anknytning (VIF=1,16) och det gav en 

signifikant ANOVA (F(2,130)= 11,97, p <0,001). Resultatet visade på att ångestladdad 

anknytning är en signifikant preditkor av problemfokuserad coping där 15 % av variansen 

([R
2
 (justerad)=0,143] förklarades (p <0,001, t= – 3,45, ß= -0,30). Resultatet visade på att 

undvikande anknytning inte är en signifikant prediktor för dysfunktionell coping (p=0, 079, 

t= 1,77, ß=0,15). 

 En multipel regressions analys utfördes och beräknades på beroende variabeln 

dysfunktionell coping och prediktor variablerna ångestladdad och undvikande anknytning. 

Det gav en signifikant ANOVA (F(2,130)=18,552, p <.001). Resultatet visade på att 

ångestladdad anknytning är en signifikant prediktor av dysfunktionell coping 22 % av 

variansen [R
2
(justerad)=0,213] för klarades (p < 0,001, t= 5,86, ß=0,48). Resultatet visade 

även att undvikande anknytning inte är en signifikant prediktor av dysfunktionell coping (p= 

0,756, t=0,31, ß=0,02).  
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Diskussion 

 Syftet med denna uppsats var att undersöka samband mellan vuxen aknytningstil och 

copingstrategier. Huvudfrågan till undersökningen var ” Finns det ett samband mellan vuxna 

anknytningsstilar och copingstrategier hos studenter?”. Resultat från föreliggande studie 

visade på ett signifikant samband mellan dysfunktionell coping och ångestladdad anknytning. 

Det visade även på ett signifikant samband mellan dysfunktionell coping och undvikande 

anknytning. Resultatet från föreliggande studie visade på ett negativt samband mellan 

problemfokuserad coping och ångestladdad anknytning. Resultatet visade även på ett negativt 

signifikant samband mellan problemfokuserad coping och undvikande anknytning. Resultatet 

från föreliggande studie visar att ångestladdad anknytning är en signifikant prediktor av 

dysfunktionell och problemfokuserad coping. Undvikande anknytning var inte en signifikant 

prediktor av dysfunktionell coping och problemfokuserad coping. 

 Utifrån det signifikanta sambandet mellan dysfunktionell coping och ångestladdad 

anknytning och det signifikanta sambandet mellan undvikande anknytning och dysfunktionell 

coping kan slutsatsen dras att studenter som har en undvikande eller ångestladdad anknytning 

i en högre grad tenderar att använda sig av dysfunktionella copingstrategier. Det är tänkbart 

att studenter med ångestladdad eller undvikande anknytning har svårt för att använda sig av 

socialt stöd. Anledningen till detta kan vara att studenter med framför allt ångestladdad 

anknytning är rädda för att bli negativt utvärderade av sin omgivning (Wei et al., 2003). Det 

kan då innebära att studenter väljer att hålla sina tankar och känslor för sig själv för att 

undvika att bli negativt utvärderade av sin omgivning på grund av omförmågan till att hantera 

problemet. Det kan tänkas att rädslan för att bli negativt utvärderad grundar sig i rädslan för 

att bli lämnad av sin partner eller närstående. Det är också tänkbart att studenter med 

undvikande anknytning undviker socialt stöd på grund av deras rädsla för att någon ska 

komma dem för nära. Genom att dela sina känslor och tankar med andra individer kan 

innebära att man kommer dem närmare, vilket skapar obehagskänslor hos individer med 

undvikande anknytning (Hazan & Shaver, 1987). Tidigare studier har funnit stöd för att 

användande av socialt stöd skiljer sig åt mellan olika typer av vuxna anknytningstilar (Berry 

& Kingswell, 2012; Mikulincer et al., 1993; Wei et al., 2003).     

 Utifrån det signifikanta negativa sambandet mellan problemfokuserad coping och 

ångestladdad anknytning och det signifikanta negativa sambandet mellan problemfokuserad 

coping undvikande anknytning i föreliggande studie kan man dra slutsatsen att studenter med 

trygg anknytning verkar ha enklare för att lösa problem som de har svårt att lösa själva. En 
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tänkbar anledning till detta är att studenter med trygg anknytning litar på att få hjälp och stöd 

från sin omgivning. Genom att få hjälp och stöd från omgivningen undviker tryggt anknutna 

individer att använda dysfunktionella copingstrategier. Det är också tänkbart att studenter 

som använder socialt stöd vid problem lär sig nya sätt att hantera olika problem och på detta 

sätt kan lösa liknande problem på egen hand i framtiden. Denna slutsats får även stöd från 

tidigare forskning (Ein-dor et al., 2011). 

 Resultatet från föreliggande studie tyder på att studenter med trygg anknytning 

tenderar att använda sig av problemfokuserade copingstrategier. Anledningen till högre grad 

av problemfokuserad coping hos studenter med trygg anknytning kan tänkas bero på att de 

har högre tilltro till sin egen förmåga, en mer positivt självbild och en positivare inställning 

till livet vilket innebär att det har lättare för att lösa sina problem. Genom att ha en högre 

tilltro till sig själva innebär det att de har lättare för att använda sig av flexibla 

copingstrategier. Genom att använda sig av flexibla copingstrategier har de enklare för att 

hitta en lösning som passar till att lösa deras problem (Cheng & Chung, 2005). En mer 

flexibel coping innebär att studenter med trygg anknytning har en större ”verktygslåda” med 

olika verktyg att använda vid olika typer av problem.  

 Signifikanta negativa sambandet i föreliggande studie mellan problemfokuserad 

coping och ångestladdad eller undvikande anknytning visar på att studenter med dessa 

anknytnings stilar tenderar att använda problemfokuserad coping i lägre grad. Anledningen 

till detta kan vara deras låga tilltro till sin egen förmåga och negativa självbild. Genom att ha 

en låg tilltro till sin egen förmåga och negativ självbild innebär detta att de inte tar tag i 

problemet och försöker lösa det. Istället är det tänkbart att de använder sig de av 

copingstrategier som innebär att de undviker problemen som kan liknas med en typ av 

flyktbeteende. Genom att undvika problemet ökar även lidandet till följd av problemet och 

den negativa självbilden förstärks (Wei et al., 2003). Studenter med denna anknytning kan 

tänkas ha färre verktyg i sin ”verktygslåda” eller att de har verktygen men de har inte 

förmåga att använda dem på rätt sätt. Denna slutsats får stöd från Wei et al. (2003) forskning 

som fann stöd för att det finns en skillnad problemlösningsförmåga mellan studenter med 

ångestladdad eller undvikande anknytning och studenter med trygg anknytning.     

 I föreliggande studie fanns inget samband mellan ångestladdad anknytning och 

emotionsfokuserad coping. I föreliggande studie fanns inget samband mellan undvikande 

anknytning och emotionsfokuserad coping. Anledningen till att ingen av anknytning stilarna 

visade på ett samband kan vara att studenter med olika typer av anknytning använder olika 

delar av emotionsfokuserad coping, på olika sätt. Det är tänkbart att studenter med trygg 
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anknytning och ångestladdad anknytning använder sig av socialt stöd även vid bearbetande 

av problem som inte kan lösas med en konstruktiv lösning. Studenter med trygg anknytning 

förväntar sig att få hjälp och stöd från omgivningen vid alla typer av problem. Det är då 

tänkbart att de söker stöd i form av empati från omgivningen om problemfaktorn orsakar 

påverkar dem på ett känslomässigt plan. Detta får även stöd från tidigare forskning (Ein-dor 

et al., 2011). Man kan anta att studenter med ångestladdad anknytning använder sig av socialt 

stöd på ett dysfunktionellt sätt. Tidigare forskning har visat att studenter med ångestladda 

anknytning har ett instabilt känsloyttringssystem (Mikulincer, et al., 1993). Det är tänkbart att 

dessa studenter inte får stöd från sin omgivning på grund av deras svårighet att kontrollera 

sina känslor. Genom att ha svårt att kontrollera sina känslor kan även omgivningen bli 

skrämd av att ge stöd till studenter med denna typ av anknytning.  Studenter med undvikande 

anknytning som har svårare för att söka socialt stöd kan tänkas använda andra typer av 

emotionsfokuserad coping, som till exempel positiv omtolkning eller självdistraktion. Genom 

att använda dessa strategier trycker de undan sina känslor och beteendet kan liknas med en 

typ av flykt från verkligheten (Ein-dor et al., 2011). Detta kan innebära att studenter med 

undvikande anknytning lider mer till följderna av sina problem. 

 Deskriptiv statistik i föreliggande studie tyder på att deltagarna är övergripande 

trygga i sin vuxna anknytning. Utifrån detta kan man även dra slutsatsen att den vuxna 

anknytningen verkar vara förhållandevis lika mot tidigare studier som använt studenter som 

population. Utifrån deskriptiv statistik kan man även se att deltagarna i föreställande studie 

ligger i linje med de normvärden som presenterats för ECR-R instrumentet (Fraley et al., 

2000). 

 Utifrån deskriptiv statistik i föreliggande kan man utläsa att studenter använder sig 

av problemfokuserade copingstrategier i högre utsträckning än andra copingstrategier. 

Anledningen till detta kan vara att studenter på högskolor och universitet har en lång 

utbildning bakom sig och jobbar med problem varje dag som kräver problemfokuserad 

coping. Många av de uppgifter som studenter får i sin utbildning kräver en problemlösning, 

vilket innebär att de tränar sin förmåga att använda problemfokuserad coping. Det ligger i 

linje med Holahan och Moos (1987) teori om sociodemografiska skillnader mellan individer, 

som i detta fall innebär att högre utbildning förknippas med högre användning av 

problemfokuserad coping.  

 Ur en mer allmän synvinkel om resultatet i föreliggande studie finns det några 

aspekter som måste tas i beaktande. I samtliga regressionsanalyser som utfördes på de 

signifikanta korrelationerna kunde man endast förklara signifikanta prediktorerna till 15 och 
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22 % av variansen mellan fenomenen. Detta innebär att det är högst troligt att det är fler 

variabler än vuxen anknytning som spelar in i vilken typ av copingstrategier studenter 

använder sig av. För att höja variansen skulle man kunna väga in fler instrument av 

psykologisk karaktär och bakgrundsvariabler för att undersöka om variansen skulle bli högre. 

En annan viktig faktor att ha i åtanke när man drar slutsatser för resultatet är den skeva 

könsfördelningen mellan män och kvinnor i föreliggande studie. 82,3 % av deltagarna i 

föreliggande studie var kvinnor vilket innebär att generaliserbarheten av resultatet inte är 

representativt för män i samma utsträckning som det är för kvinnor. Inför vidare studier om 

dessa fenomen så kan man öka tillförlitligheten i generaliserbarheten till studenter eller andra 

populationer genom att använda ett större urval och en jämnare könsfördelning i sin 

datainsamling.  

 Den svenska översättningen av ECR-R instrumentet som användes i föreliggande 

studie var inte reliabilitets och validitets testad rent vetenskapligt innan instrumentet 

användes. Trots att instrumentet fick en accepterad Crohnbach´s alfa och att en person med 

engelska som modermål fick se över översättningen av instrumentet måste detta tas med i 

beaktande. Det kan finnas en risk för att vissa missuppfattningar kan existera mellan den 

engelska originalversionen och den svenska översättningen. En annan faktor som tagits i 

åtagande när det gäller resultatet från föreliggande studie är formuleringen av påståendena i 

ECR-R instrumentet. I bakgrundsvariablerna till föreliggande studie efterfrågades inte 

civilstånd. Flera påståden i ECR-R instrumentet var formulerade som om deltagaren levde i 

en romantisk relation. Vissa av frågorna hade behövts formulerats om, där till exempel ordet 

partner användes, hade man istället behövt använt ord som till exempel närstående. Detta för 

att undvika att deltagarna i föreliggande studie som inte hade en romantisk relation blev 

förvirrade och svarade på ett sätt som inte stämmer utifrån deras egna perspektiv. Till 

anledning av detta kan det finnas en risk för att valditeten av resultatet från föreliggande 

studie påverkades.  

 Enkäten som användes till föreliggande studie innehöll totalt 67 frågor. Således kan 

det ha inneburit en risk för trötthet hos deltagarna när de genomförde enkäten. Tröttheten kan 

ha medfört att koncentration och motivationen minskades. Datainsamlandet till denna uppsats 

utfördes även under en period där många studenter har en studierelaterad tid som ofta är 

ansträngd på grund av hög arbetsbelastning. Förutom trötthet kan även stress ha haft en 

inverkan på deltagaren när enkäten besvarades. Detta togs i beaktning i föreliggande studie 

när enkäten skapades genom att man satt ECR-R instrumentet som var längst, först i enkäten. 

Brief COPE instrumentet är kortare, har kortare påståenden och färre svarsalternativ. Risken 
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för trötthet hos respondenterna ses dock som liten då inga bortfall noterades. I en liten del av 

exporterad data från enkäten kunde man se mönster att vissa deltagare hade svarat med 

samma typ av svara på de sista frågorna i enkäten. Det var få enkäter där detta mönster kunde 

utläsas vilket innebar att det inte kan ha påverkat resultatet.  

 Den ekologiska valditeten i föreliggande studie är viktig att analysera eftersom 

resultatet bygger på självskattande instrument. Det kan föreligga en risk att så kallad social 

önskvärdhet kan ha påverkat resultatet. Risken för social önskvärdhet är något som nämns av 

allmän karaktär vid studier som bygger sina resultat på självskattande instrument och tester. 

Det finns inget som tyder på att just detta har haft en speciell inverkan på kvaliteten i 

föreliggande studie.   

 Inför framtida forskning mellan copingstrategier och vuxen anknytning finns det en 

del att utveckla. I tidigare forskning som finns mellan dessa fenomen är studenter som 

population överrepresenterad. Det skulle vara intressant att titta på andra populationer än 

studenter och dessutom komplitera med andra tester som mäter andra fenomen. Man skulle 

till exempel kunna väga in tester som mäter, subjektivt välmående, positiv och negativ affekt, 

och fram för allt större populationer än i föreliggande studie. I framtida forskning skulle till 

exempel andra studiepopulationer undersökas och jämföras med varandra, som till exempel 

arbetande individer, pensionärer, etnisk bakgrund och andra typer av populationer. Det skulle 

även vara intressant att väga in fler bakgrundsvariabler som civilstånd, sysselsättning, 

utbildningsgrad och andra sociodemografiska skillnader. Genom att väga in fler 

bakgrundsvariabler och andra tester kan detta leda till att variansen i regressionsanalyserna 

kan höjas och man kan finna andra variabler som påverkar val av copingstrategier mer än 

vuxen anknytning. En annan intressant aspekt att undersöka i framtida forskning skulle kunna 

vara att dela in studenter i yngre och äldre studenter. Genom att dela in studenter i yngre och 

äldre skulle det kunna visa på om det finns några eventuella skillnader mellan olika åldrar hos 

studenter. 

 För att kunna uttala sig mer exakt om vilka typer av copingstrategier som individer 

med olika typer av vuxen anknytning använder skulle man i framtida forskning kunna 

undersöka varje copingstrategi mot varje typ av anknytning. Genom att titta på alla 14 

delskalor istället för att dela in copingstrategier i tre underskalor, skulle man kunna se om det 

finns några speciella typer av coping som används mer eller mindre. 

 Slutsatsen som man kan dra från föreliggande studie är att det finns ett samband 

mellan studenters vuxna anknytning och copingstrategier. Slutsatserna är att studenter med 

ångestladdad och undvikande anknytning tenderar att använda lägre grad problemfokuserad 



 24 

coping. Studenter med ångestladdad och undvikande anknytning tenderar att använda högre 

grad dysfunktionella copingstrategier. Slutsatsen kan att fler variabler än vuxen anknytning 

spelar in i studenters användande av copingstrategier kan även dras    

 Föreliggande studie kan vara till hjälp för studenter genom att skapa en förståelse för 

coping och sin anknytning. Ökad förståelse hos individerna kan även bidra till minskat 

lidande till följd av problem och en ökad medvetenhet i sin anknytning.  Föreliggande studie 

kan även hjälpa vissa studenter att förstå varför de har svårt att skapa nära relationer till andra 

individer, varför de känner sig oroliga i sin relation och varför de känner obehag för att dela 

sina känslor och tankar med sina närstående. Genom en ökad förståelse för dessa två fenomen 

kan högskolor och universitet eventuellt se över sina rutiner för att hjälpa studenter som kan 

ha svårt för att lösa sina problem på egen hand och ge stöttning och hjälp. Genom att göra 

personal på högskolor och universitet medvetna om att studenter med undvikande anknytning 

kan ha svårt för att söka socialt stöd och använda dysfunktionella coping vid problem, så kan 

de kanske upptäcka dessa studenter och hjälpa dem. Studenter med exempelvis undvikande 

eller ångestladdad anknytning kan genom detta få hjälp att bli medvetna om sina tendenser att 

använda dysfunktionella copingstrategier. Vilket förhoppningsvis kan hjälpa studenter med 

att lösa sina problem effektivare som i sin tur kan resultera i ett ökat välmående.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Hej!  

Jag heter Jesper Wärme och jag skriver C-uppsats i psykologi vid Karlstad universitet. Syftet 

med denna studie är att undersöka olika sätt att lösa problem och närhet i relationer bland 

vuxna människor.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när du vill. För att kunna 

delta i studien så skall du vara minst 20 år gammal och du studerar vid ett universitet eller 

högskola i Sverige.  

 

Efter uppsatsen färdigställande och godkännande från examinator kommer all data att 

förstöras. Du lämnar ditt samtycke genom att svara JA på frågan om du samtycker till att 

delta i enkäten. Det är viktigt att du svarar så ärligt som möjligt på frågorna och påståendena i 

enkäten.  

 

Att svara på enkäten tar cirka 5-10 minuter.  

 

Ditt deltagande är helt anonymt och all data som samlas in i denna studie behandlas som 

konfidentiell, inget kan kopplas tillbaka till dig som person. Efter studiens färdigställande kan 

du som deltagare kontakta mig direkt för att få reda på resultatet av studien. Studien kommer 

även att publiceras i Divas portal för uppsatser.  

 

Med vänlig hälsning               Handledare  

Jesper Wärme                                  Henrik Bergman 

jesper.warme@outlook.com                                 henrik.bergman@kau.se                     

070-6232357                           
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Bilaga 2 Etiskt protokoll 

 

Vilken nytta medför studien? (för deltagaren och för vetenskapen) 

Nyttan med föreliggande studie är att man kan skapa förståelse för dysfunktionella 

anknytningsstilar och dysfunktionella copingstrategier. Resultatet av föreliggande studie kan 

vissa i fall det finns samband mellan dessa två fenomen. Detta kan leda till att nyttan för 

deltagaren blir att det kan få en ökad förståelse för dessa två fenomen.  

 

Vilka risker finns för deltagaren?  

Det kan finnas en risk för deltagaren att frågorna som ställs i enkäten kan vara negativt 

laddade eller provocerande för deltagaren. Det i sin tur kan väcka upp minnen och eventuellt 

negativa emotioner för deltagaren. En annan risk är att deltagarna kan känna en oro för att de 

inte får vara anonyma i sitt deltagande. Det kan leda till att man inte vill ställa upp att göra 

enkäten eller att det leder till negativ stress.  

 

Hur kan riskerna minskas? 

För att minimera riskerna skall man se till att data som samlas in skall vara konfidentiell, 

vilket innebär att man skall se till personlig information om deltagarna inte sprids vidare, och 

endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). En annan viktigt del är att 

informera deltagarna om vad som är syftet med studien och att deltagandet är frivilligt och 

kan avbrytas närsomhelst (Vetenskapsrådet, 2011).  För att följa detta så kommer ingen 

personlig information om deltagaren som kan kopplas tillbaka till dem att samlas in. 

Personlig information som till exempel namn, persondata eller adress kommer alltså inte 

samlas in i enkäten. Enkäten kommer att besvaras via en länk till en hemsida, vilket innebär 

att deltagaren är helt anonym i sitt deltagande. För att minimera riskerna kommer även ett 

informationsbrev finnas tillgängligt för deltagaren att läsa innan de påbörjar att svara på 

enkäten. Föreliggande studie använder endast beprövade enkäter och mätinstrument vilket 

minskar risken för etiska dilemman. Om mätinstrumenten är beprövade är de alltid etiskt 

testade. 

 

Vilken information ska deltagaren få? 

Se bifogat informationsbrev 



  

 

Hur ger deltagaren sitt samtycke?  

Deltagaren lämnar sitt samtycke genom att kryssa i en ruta om att de vill delta i studien. 

Denna ruta kommer att publiceras som en första fråga innan deltagaren svarar på enkäten. 

Om deltagaren svarar nej på frågan om de lämnar sitt samtycke avbryts enkäten direkt. Detta 

för att säkra att ingen svarar på enkäten som inte vill delta.  

 

Hur ska data hanteras? (Hur ska till exempel transkriberingar hanteras? Ska data 

lagras? Hur ska data analyseras?) 

Data som samlas in kommer att lagras på en lösenordsskyddad dator. Data kommer att 

analyseras med hjälp statistikprogrammet SPSS.  

 

Hur ska konfidentialitet garanteras, och spårbarhet minskas? 

I studie kommer man kunna garantera full anonymitet eftersom inga svar i enkäten som 

deltagaren besvarar i enkäten kan spåras tillbaka till dem. Inga persondata kommer att samlas 

in och enkäten besvaras helt anonymt via en länk till en internet sida.  

 

Hur får deltagarna del av resultatet? 

Deltagarna får ta del av resultatet efter att föreliggande studie är färdig genom att den 

kommer att publiceras på en internet sida. Genom att gå in på sidan kan deltagaren läsa hela 

studien och studiens resultat. I deltagarbrevet framgår även kontaktuppgifter till mig som 

studieförfattare och möjligheten att kontakta mig för att få ta del av resultatet. Där kan man 

genom mail få ta del av resultatet.  

 

 

 


