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Sammanfattning  
Individuella skillnader i val av copingstrategier är en viktig del av stresshantering och i förlängningen 
sannolikheten att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Syftet med studien var att predicera copingstrategier 
utifrån personlighet och vuxen anknytning och att undersöka korrelationer mellan personlighet och vuxen 
anknytning. 174 vuxna deltagare (män = 40) i åldrarna mellan 19 och 83 år svarade på enkäten som 
bestod av Big Five Inventory (BFI), Erfarenheter av Nära Relationer (ENR) och Brief COPE. BFI mäter 
personlighetsdragen enligt femfaktormodellen, ENR mäter anknytningsstil enligt de två dimensionerna 
undvikande respektive ångestladdad anknytning. Brief COPE mäter coping enligt 14 delskalor som kan 
delas in i problemfokuserad, känslofokuserad och dysfunktionell (undvikande) coping. Resultat avseende 
korrelationer visade att det fanns en negativ korrelation mellan undvikande anknytning och vänlighet, 
extraversion samt samvetsgrannhet. Undvikande anknytning och neuroticism korrelerade positivt. Ång-
estladdad anknytning var svagt negativt korrelerad med samvetsgrannhet samt positivt korrelerad med 
neuroticism. Ingen av anknytningsstilarna var signifikant korrelerade med öppenhet. Multipla regressions-
analyser visade att extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet och undvikande anknytning predicerade 
problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping predicerades av neuroticism och extraversion. Extra-
version och undvikande anknytning predicerade socialt stöd. Självanklagelse predicerades av neurotic-
ism. Neuroticism och ångestladdad anknytning predicerade dysfunktionell coping. Personlighet och an-
knytning kunde tillsammans predicera problemfokuserad och dysfunktionell coping samt socialt stöd. An-
knytning bidrog med unik varians för coping utöver personlighetsdimensionerna. Dock bidrog anknytning 
med relativt lite förklarad varians även om resultatet var signifikant.  
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Abstract   
Individual differences in choosing coping strategies are an important part of stress management, 
thereby affecting the risk of health problems related to stress in the long run. The purpose of this 
study was the prediction of coping strategies from personality and adult attachment and the exam-
ination of correlations between coping and adult attachment. 174 adult participants (men = 40) in 
the ages between 19 and 83 answered a survey comprised of the Big Five Inventory (BFI), Experi-
ences of Close Relationships (ECR) and Brief COPE. BFI measures personality according to the 
five-factor model. ECR measures attachment according to the two dimensions of avoidant and anx-
ious attachment. Brief COPE measures coping according to 14 subscales which may be divided 
into problem-focused, emotion-focused, and dysfunctional (avoidance) coping. Results regarding 
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ness, extraversion, and conscientiousness. There was a positive correlation between avoidant at-
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Den här studien syftar till att utreda sambandet mellan vuxen anknytningsstil, person-

lighetsdimensioner i femfaktorteorin och copingstrategier. Genom att utreda detta kan man se 

hur undvikande och ångestladdad anknytning och personlighetsdimensionerna öppenhet, sam-

vetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism (Costa & McCrae, 1988) kan fungera 

som prediktorer för copingstrategier. På så sätt kan man få ökad kunskap om hur dessa indivi-

duella skillnader har samband med val av copingstrategi och därmed hur effektivt man hanterar 

stress. Att hantera stress på ett effektivt sätt är viktigt eftersom det annars ökar risken för ohälsa 

på grund av stress (Semmer, 2003). Selye (1936) var pionjär inom stressforskningen och me-

nade att stress är en ospecifik fysiologisk respons på många olika sorters stimuli. Lazarus et al. 

(1985) menade att stress uppstår när förändringar i den omgivande miljön uppfattas som ett hot 

eller överstiger individens copingresurser. Beroende på vilka copingstrategier som individen 

nyttjar kan därmed samma stressor ha olika stor inverkan på individen (Folkman, Lazarus, 

Gruen & DeLongis, 1986). Både i Sverige och i övriga världen är stressrelaterad ohälsa ett stort 

samhällsproblem. Långvariga stressreaktioner ökar risken för exempelvis hjärt- och kärlsjuk-

domar (Kivimäki & Steptoe, 2018) och depression (Theorell et al., 2015). Vad gäller sjukfall 

på grund av psykiatriska diagnoser så motsvaras hälften av dessa av stressrelaterad ohälsa (För-

säkringskassan, 2017). Genom att identifiera individuella skillnader i anknytningsstil samt per-

sonlighetsdrag och hur detta tillsammans predicerar copingstrategi kan man således i förläng-

ningen få fördjupad förståelse om vilka faktorer som ökar risken för stressrelaterad ohälsa.      

Copingstrategier 

För att hantera stressorer kan människor använda sig av många olika copingstrategier, 

det vill säga olika sätt att handskas med stress. Enligt Lazarus transaktionella stressmodell så 

sker stresshanteringen i tre steg, där coping är det tredje steget (Folkman, Lazarus, Gruen & 

DeLongis, 1986). Det första steget är den primära värderingen (appraisal) där själva hotet upp-

fattas och i den sekundära värderingen, som är det andra steget, så tänker man ut en adekvat 

respons till detta hot. Det tredje steget är således coping, det vill säga själva responsen. Det 

huvudsakliga sättet att dela in dessa copingstrategier är i problemfokuserad coping och käns-

lofokuserad coping (Folkman & Lazarus, 1980). Med problemfokuserad coping syftas på att 

man försöker lösa själva orsaken till stressen. Med känslofokuserad coping menas att man i 

stället försöker hantera de känslor som stressen skapar. Både problemfokuserad och känslofo-

kuserad coping kan framkallas av samma stressor, men generellt sett så används problemfoku-

serad coping när man ser att något konstruktivt kan göras. Känslofokuserad coping används 

när man upplever att ingenting kan göras åt problemet. Denna ursprungliga indelning av co-

pingstrategier av Folkman och Lazarus (1980) förfinades sedan ytterligare av Carver et al. 

(1989). Exempel på deras delskalor vad gäller problemfokuserad coping är aktiv coping, pla-

nering och instrumentellt socialt stöd. Med aktiv coping menas att försöka avlägsna eller mildra 

stressorn genom handling. Med planering menas att tänka ut steg för steg hur dessa handlingar 

ska utföras. Att söka råd, hjälp och information från andra människor är det man kallar instru-

mentellt socialt stöd. Delskalor vad gäller känslofokuserad coping är emotionellt socialt stöd, 

positiv omtolkning, accepterande, förnekande, religion (Carver et al., 1989) och humor (Car-

ver, 1997b; Rothman et al., 2016; Segal et al., 2001). Vad gäller förnekande så kan det vara 

fördelaktigt om det är en stressor som kan förnekas utan att problemet med tiden blir större 

(Matthews et al., 1983). Accepterande kan också vara fördelaktigt, men bara om det är en stres-

sor som inte kan åtgärdas. Med emotionellt socialt stöd syftas på moraliskt stöd, sympati och 

förståelse. Emotionellt socialt stöd kan leda till att man känner sig uppmuntrad och orkar ta tag 

i problemet. Men det kan också leda till att man bara ventilerar sina känslor, vilket inte blir 

konstruktivt utan är kopplat till förnekande och uppgivenhet (Carver et al., 1989). Enligt Carver 

et al. så kan positiv omtolkning däremot möjliggöra att man sedan kan gå vidare till aktiv hand-

ling. Positiv omtolkning, humor och accepterande hör till det som man kan kalla kognitiv 
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omstrukturering (Doron et al., 2014). Carver et al. (1989) förde också fram vad de kallade 

mindre användbara eller dysfunktionella copingstrategier. Exempel på delskalor för dysfunkt-

ionell coping är ventilering, uppgivenhet och självdistraktion (Carver et al., 1989). Det finns 

naturligtvis tillfällen när det är lämpligt att ägna sig åt ventilering, exempelvis när man befinner 

sig i sorg. Uppgivenhet är när man helt enkelt inte längre försöker hantera stressorn, medan 

självdistraktion är när man använder sig av olika aktiviteter som ett sätt att slippa tänka på 

problemet. Som Carver et al. föreslog så är det många forskare som har separerat de dysfunkt-

ionella copingstrategierna från känslofokuserad coping och placerat dessa i en egen kategori. 

Forskningen om dysfunktionell coping har fortskridit och man har sedermera inkluderat även 

delskalorna förnekande, missbruk av alkohol/droger (Segal et al., 2001) och självanklagelse 

(Cooper et al., 2008; Rothman et al., 2016) från delskalorna i självskattningsformuläret Brief 

COPE (Carver, 1997b). 

Genom åren har delskalorna kategoriserats på många olika sätt, till exempel indelade i 

undvikande (avoidance) coping och närmande (approach) coping (Solberg Nes & Segerström, 

2006; Eisenberg et al., 2012). Med undvikande coping syftas här på de strategier som går ut på 

att försöka undvika att ta itu med stressen. Det kan således vara både att man försöker undvika 

att känna negativa känslor till följd av stressorerna eller att man helt enkelt undviker att ta tag 

i problemet. Exempel på delskalor för undvikande coping är förnekande, missbruk av alko-

hol/droger och självanklagelse (Eisenberg et al., 2012). Närmande coping är motsatsen, det vill 

säga att man aktivt tar tag i problemet eller aktivt handskas med sina känslor (Monzani et al., 

2015). Det ses som ett mer adaptivt sätt att hantera stress. Exempel på känslofokuserad coping 

som också är närmande coping är positiv omtolkning. Mycket utav forskningen inom coping 

har dock inkluderat alla skalor, som inte innefattas av problemfokuserad coping, i kategorin 

känslofokuserad coping (Solberg Nes & Segerström, 2006). 

I den här studien kommer tre copingkategorier användas, närmare bestämt problemfo-

kuserad, känslofokuserad och dysfunktionell (undvikande) coping. Syftet med indelningen av 

den här studiens copingkategorier är att tydligare kunna differentiera framför allt mellan när-

mande känslofokuserad coping respektive undvikande eller dysfunktionell coping som beskri-

vits ovan.     

Vuxen anknytningsstil och coping 

Anknytningsteori utvecklades ursprungligen av Ainsworth och Bowlby med början på 

60-talet (Ainsworth & Bowlby, 1991). Anknytningsteorin har sedan vidareutvecklats till vuxen 

anknytningsteori (Hazan & Shaver, 1987). Vilken anknytningsstil man har som vuxen har for-

mats av den ursprungliga anknytningen med vårdnadsgivaren. En vårdnadsgivare som utgör 

en trygg bas och som är tillgänglig lär barnet att det är i sin ordning att söka tröst och hjälp, 

vilket skapar trygg anknytning. En vårdnadsgivare som är avvisande lär i stället barnet att man 

inte får hjälp när man behöver det och barnet utvecklar då en tvångsmässig självständighet med 

svårigheter att släppa andra nära. Detta skapar vad man kallar undvikande anknytning. En vård-

nadsgivare som är oberäknelig och ibland tröstar och ibland reagerar negativt skapar en otrygg-

het hos barnet som yttrar sig i att barnet kräver uppmärksamhet men inte litar på att få det. Ett 

beteendemönster skapas som man benämner ängslig anknytning (Shaver & Mikulincer, 2013). 

Man kan säga att anknytningsstilen till vårdnadsgivaren är som en prototyp för hur alla andra 

sociala relationer ska fungera. Man har genom åren forskat mycket i hur vuxen anknytning kan 

ha samband med kognition, känslor och beteenden. Tidigare gjorde man en kategorisk indel-

ning av vuxen anknytning i trygg, undvikande och ängslig (ambivalent) anknytning (Hazan & 

Shaver, 1987). Bartholomew (1990) och sedan Bartholomew och Horowitz (1991) utvecklade 

ett dimensionellt sätt att mäta anknytning enligt de två dimensionerna bilden av sig själv och 

bilden av andra. De delade in anknytning i fyra stilar som benämndes trygg, upptagen (mot-

svarande ängslig), avfärdande undvikande och rädd undvikande. Förenklat kan man säga att 
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om man har en positiv bild av sig själv och negativ bild av andra motsvarar detta undvikande 

anknytning. Om man däremot har en negativ bild av sig själv, men en positiv bild av andra så 

motsvarar detta ångestladdad anknytning. Brennan et al. (1998, refererad i Noftle & Shaver, 

2006) vidareutvecklade denna dimensionella mätning av anknytning genom faktoranalys. De 

benämnde de två dimensionerna anknytningsrelaterad ångest samt anknytningsrelaterat undvi-

kande. Trygg anknytning visar sig som låga poäng både vad gäller anknytningsrelaterad ångest 

och anknytningsrelaterat undvikande. Sambandet mellan anknytning och coping grundar sig i 

att anknytningssystemet aktiveras när vi känner oss stressade. Beroende på vilken anknytnings-

stil en individ har så aktiveras olika beteenden (Simpson et al., 1996). Vid undvikande anknyt-

ning så undviker man för mycket närhet, vill inte vara beroende eller lita på andra samt är 

mindre benägen att be om hjälp. Vid ångestladdad anknytning så finns en rädsla för att bli 

avvisad samtidigt som det finns ett stort behov av extremt mycket närhet och bekräftelse (Sha-

ver & Mikulincer, 2013). Dessa beteenden påverkar val av copingstrategier (Johnstone & 

Feeney, 2015). Trygg anknytning ses som skyddande mot stress eftersom nyttjande av socialt 

stöd samt högre self-efficacy skapar förutsättningar för mer effektiva copingstrategier (Miku-

lincer & Florian, 1998). Individer med otrygg anknytning tenderar att inte använda sig av pro-

blemfokuserad coping i lika hög grad som de med trygg anknytning (Mikulincer & Shaver, 

2007). Som tidigare nämnts är ångestladdad anknytning associerad med en negativ bild av sig 

själv samt låg självkänsla och hög självkritik. Detta förklarar sambandet mellan ångestladdad 

anknytning och känslofokuserad coping som man har funnit. Svårare och mer långvariga stres-

sorer brukar innebära att även sambandet mellan undvikande anknytning och känslofokuserad 

coping blir tydligt (Mikulincer & Shaver, 2007). Sambandet mellan undvikande anknytning 

och känslofokuserad coping är dock inte lika kristallklart eftersom individer med undvikande 

anknytning tenderar att förtränga känslor av sårbarhet (Fraley & Shaver, 1997).  

Personlighetsdimensioner och coping 

Inom personlighetsforskningen utvecklades femfaktorteorin av Costa och McCrae 

(1988), även kallad Big Five-teorin. Enligt femfaktorteorin så kan personligheten delas in i fem 

drag, nämligen openness (öppenhet), conscientiousness (noggrannhet, samvetsgrannhet), ex-

traversion (utåtriktning), agreeableness (vänlighet) samt neuroticism. Med öppenhet menas öp-

penhet för nya erfarenheter, nyfikenhet, behov av omväxling och låg dogmatism. Andra adjek-

tiv som beskriver personlighetsdimensionen öppenhet är att vara artistisk, insiktsfull, fantasi-

full, originell och ha breda intressen (Costa et al., 1996). Med samvetsgrannhet syftas på hur 

effektiv, planerad, organiserad, ansvarsfull, noggrann och pålitlig man är. Låg samvetsgrannhet 

kan betecknas som lättsamhet. Extraversion är helt enkelt hur aktiv, entusiastisk, utåtriktad, 

pratsam och bestämd man är. Låg extraversion är således introversion. Vänlighet kan beskrivas 

med adjektiv såsom uppskattande, förlåtande, generös, vänlig, sympatisk och tillitsfull. Låg 

vänlighet kan beskrivas som antagonism. Personlighetsdimensionen neuroticism innefattar att 

vara ängslig, självmedlidande, spänd, instabil, orolig och känslig där motsatsen eller låg neu-

roticism är emotionell stabilitet. Costa et al. (1996) utforskade sambandet mellan personlig-

hetsdimensionerna och coping. De kom fram till att individer med hög öppenhet letar efter ny 

information och försöker hitta lösningar. Individer med hög samvetsgrannhet är uthålliga. Ex-

troverta individer pratar ut om problemet och skämtar med andra människor. Individer med 

hög vänlighet är tillmötesgående och stoiska. Individer med hög neuroticism anklagar sig 

själva, men kan också ta ut sin stress på andra människor. Korrelationerna mellan dessa per-

sonlighetsdimensioner och coping är svaga, maximalt r = .3 (Costa et al., 1996). Man har sett 

att neuroticism är korrelerad med känslofokuserad coping. Extraversion är korrelerad med und-

vikande coping (Uehara et al., 1999). Utifrån korrelationerna mellan personlighet och co-

pingstrategier i studien av Costa et al. (1996) så kan man se att öppenhet korrelerar med und-

vikande och problemfokuserad coping. Samvetsgrannhet korrelerar med problemfokuserad 
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coping och vänlighet korrelerar med undvikande coping. En studie av Brebner (2001) visade 

att det finns en signifikant korrelation mellan extraversion och undvikande coping. Man såg 

även att neuroticism var korrelerad med känslofokuserad coping. Öppenhet korrelerade med 

undvikande coping. Samvetsgrannhet påvisades ha en moderat korrelation med problemfoku-

serad coping. Att samvetsgrannhet gång på gång påvisats vara associerad med problemfokuse-

rad coping kan ha sin förklaring i att de personlighetsdrag som är typiska för samvetsgrannhet, 

nämligen att vara hårt arbetande, pålitlig och stoisk, också är egenskaper som kan vara till 

fördel vid problemfokuserad coping (DeLongis & Holtzman, 2005). O´Brien och DeLongis 

(1996) kunde i sin studie se att individer med högre neuroticism undviker att lösa problem och 

har högre nivåer av självanklagelse. Undvikande och känslofokuserad coping har därför visat 

sig vara ett sätt för individer med högre neuroticism att hantera stress. Individer med högre 

extraversion tenderade i stället att nyttja problemfokuserad coping eller närmande coping 

såsom positiv omtolkning i en studie av Newth och DeLongis (2004). Även annan kognitiv 

omstrukturering används i högre grad av extroverta individer (DeLongis & Holtzman, 2005). 

Högre vänlighet brukar innebära nyttjande av socialt stöd som copingstrategi (O´Brien & De-

Longis, 1996). Man har också sett att individer med högre vänlighet är mindre benägna att vara 

självkritiska (Lee-Baggley et al., 2005). En tänkbar förklaring till varför öppenhet är korrelerad 

med undvikande coping är att individer med hög öppenhet tenderar att använda kognitiv om-

strukturering i mindre grad (Newth & DeLongis, 2004). Kognitiv omstrukturering är som 

nämnts tidigare visserligen känslofokuserad coping men räknas som närmande coping, vilket 

gör det till en mer effektiv copingstrategi i jämförelse med undvikande coping (Solberg Nes & 

Segerström, 2006).  

Det finns dock kritik mot femfaktorteorin och i stället andra sätt att förklara fenomenet 

personlighet. Mischel och Shoda (1995, refererad i Mischel, 2009) utvecklade i mitten av 90-

talet ett kognitivt-affektivt bearbetningssystem som förkortas CAPS (cognitive-affective pro-

cessing system) som en alternativ personlighetsteori. Enligt denna teori är det varken person-

lighetsegenskaper eller enbart den yttre situationen som är det viktigaste. Mischel (2009) menar 

att olika situationer har olika mening eller betydelse beroende på individens tolkning och att 

detta i sin tur påverkar det sociala beteendet. Det är situationens aktivering av det underlig-

gande personlighetssystemet som är det intressanta. Hur individen uppfattar situationen är av-

görande för beteendet och situationsspecifika beteendemönster kan då upptäckas. När X händer 

så aktiveras beteende A hos en individ och när Y händer så aktiveras i stället beteende B hos 

samma individ, till exempel. Enligt CAPS är det således inte personlighetsegenskaper utan 

individuella skillnader i hur man processar och förstår situationen som skapar beteendemöns-

ter. Detta kan ses som ett resultat av individens biologiska och psykosociala historia. Dessa 

individuella skillnader är socialkognitiva personvariabler och består av värderingar 

(appraisals), förväntningar och trosföreställningar, affekter, känslor, mål och skripter som re-

glerar beteendet. Man kan se situationsspecifika beteendemönster som signaturbeteenden för 

personligheten. Mischels kritik mot personlighetspsykologin under 1980- och 90-talet är att 

man inte kan se personlighet som medelvärden av skillnader mellan individer enligt psyko-

lexiska dimensioner. Man måste i stället ta mer hänsyn till inom-person-varians och att män-

niskor uppvisar karakteristiska beteendesignaturer som innefattar olika beteenden i olika situ-

ationer.   

Anknytning och personlighet 

Korrelationer mellan anknytning och personlighet utforskades först av Shaver och 

Brennan (1992). Personlighetsdimensionerna i femfaktormodellen var korrelerade med an-

knytningsstil utan att vara så starkt korrelerade att de blev överflödiga. Efterföljande forskning 

har visat att ångestladdad anknytning är korrelerad med neuroticism, men inte korrelerad med 

öppenhet (Bäckström & Holmes, 2001; Carver, 1997a; Gallo et al., 2003). Därutöver har 
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resultaten varit väldigt varierande vad gäller korrelationer med de andra personlighetsdimens-

ionerna, vilket kan bero på att anknytning har uppmätts både kategoriskt, prototypiskt och di-

mensionellt (Noftle & Shaver, 2006). Undvikande anknytning har visats vara negativt korrele-

rad med vänlighet och extraversion (Bäckström & Holmes, 2001; Carver, 1997a; Gallo et al., 

2003). Ingen korrelation med öppenhet. Varierande resultat angående korrelationer med neu-

roticism och samvetsgrannhet, vilket åter igen kan bero på med vilka instrument man har mätt 

anknytning (Noftle & Shaver, 2006).    

Coping, personlighet och anknytning 

En studie av Best och Both (2015) predicerade copingstrategi utifrån personlighet och 

anknytning. De kom fram till att extraversion, öppenhet, samvetsgrannhet och ängslig anknyt-

ning predicerade problemfokuserad coping. Extraversion, samvetsgrannhet samt låg vänlighet 

predicerade socialt stöd som copingstrategi. Neuroticism, extraversion och ängslig anknytning 

predicerade känslofokuserad coping. Neuroticism och extraversion predicerade självankla-

gelse. Neuroticism, öppenhet och ängslig anknytning predicerade önsketänkande. Neuroticism 

och ängslig anknytning predicerade undvikande coping.   

Det finns dock kritik mot att människor skulle ha stabila copingstilar och generellt ten-

dera att använda vissa copingstrategier mer än andra. Om man ser coping som en dynamisk 

process så borde det vara rimligt att det finns en stor anpassningsförmåga i val av copingstrategi 

beroende på situation och vilket värderingssteg i den transaktionella stressmodellen man be-

finner sig i (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter et al., 1986). Intraindividuell analys i en studie 

av Folkman och Lazarus (1980) visade att studiedeltagarna var inkonsekventa i sina val av 

copingstrategier. Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter et al. (1986) fann i sin studie att det var 

den primära värderingen i form av vad som står på spel och den sekundära värderingen i form 

av vilka möjligheter som finns att tillgå, som var avgörande för variabiliteten i val av co-

pingstrategi. Med fokus på coping som en dynamisk process och daily process methods för att 

mäta coping på ett så dynamiskt sätt som möjligt, så fann dock DeLongis och Holtzman (2005) 

att det fanns tydliga samband mellan personlighet och copingstil. Detta gällde även fast man 

tog typ av stressfull händelse och det sociala sammanhanget med i beräkningen. Förklaringen 

kan vara att personligheten påverkar tolkningen av information (Brebner, 2001). En individ 

med hög neuroticism tenderar också att vara självkritisk (O´Brien & DeLongis, 1996) och ha 

högre negativ affekt (Newth & DeLongis, 2004). Att använda sig av känslofokuserad coping 

blir ett sätt att hantera alla negativa känslor som den stressfulla situationen framkallar. De ne-

gativa känslorna försämrar också förmågan att välja de mest lämpliga copingstrategierna bero-

ende på situation (DeLongis & Holtzman, 2005). Att vara extrovert innebär däremot inte bara 

att vara social utan även att ha en snabbare reaktionstid än mer introverta individer (Brebner & 

Flavel, 1978). Brebner (2001) menar därför att extroverta individer kan organisera sina respon-

ser snabbare, vilket underlättar val av copingstrategier. Även Lee-Baggley et al. (2004) och 

Newth & DeLongis (2004) fann i sina studier att extroverta individer är mer flexibla i val av 

copingstrategi och därmed mer sannolika att välja effektiva copingstrategier. Forskningen har 

huvudsakligen fokuserat på neuroticism och extraversion, vilket gör att man har något mer 

begränsad kunskap om övriga personlighetsdimensioner och coping (DeLongis & Holtzman, 

2005).    

Det har således forskats om sambandet mellan personlighet och anknytning, därutöver 

om sambandet mellan personlighet och coping samt om sambandet mellan anknytning och co-

ping. Det har däremot forskats ytterst lite om hur både personlighet och anknytning tillsam-

mans kan predicera copingstrategi, med undantag för studien av Best och Both (2015). Det är 

därför i högsta grad relevant att kombinera dessa samband i denna studie, där syftet är att pre-

dicera copingstrategi utifrån anknytningsstil och personlighet. 
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Syfte 

Hypoteser avseende korrelationer mellan anknytningsstil och personlighetsdimens-

ioner är för det första att undvikande anknytning ska vara negativt korrelerad med vänlighet. 

För det andra att undvikande anknytning även ska vara negativt korrelerad med extraversion. 

Den tredje hypotesen är att ångestladdad anknytning ska vara positivt korrelerad med neurot-

icism (Noftle & Shaver, 2006).  

Studien syftar även till att besvara frågeställningen: Hur stor del av variansen för co-

pingstrategi kan förklaras utifrån anknytningsstil och personlighet?  

 

Metod 

Försöksdeltagare 

Bekvämlighetsurval av vuxna över 18 år som kontaktades via Facebook samt via ett 

företag. Försöksdeltagarna var 174 varav 133 kvinnor, 40 män och 1 icke-binär. Ungefär 56 % 

var i ett förhållande och 44 % singlar. Försöksdeltagarna var mellan 19 och 83 år gamla (M = 

38.2, SD = 12.9).  

Etik    

Den etiska aspekten av korrelationsstudien har övervägts. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) ska fyra huvudkrav uppfyllas, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls genom att studiedeltagarna 

ges information om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att medverkan kan av-

brytas. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att all data är konfidentiell och att obehöriga 

inte får tillgång till materialet samt att enkätinsamlingen är anonym. Nyttjandekravet är också 

uppfyllt då insamlade enkäter används i forskningssyfte och inte för kommersiella syften. Sam-

tyckeskravet är uppfyllt då information ges till studiedeltagaren om att man genom att fylla i 

enkäten också ger sitt samtycke till studien och att studiedeltagaren måste godkänna detta först.   

Instrument  

Frågeformulären samlades in elektroniskt. Det är sammanlagt tre formulär som bildar 

enkäten. 

Coping 

Brief COPE har valts som frågeformulär angående copingstrategier. Svensk översätt-

ning av Muhonen och Torkelson (2005) efter den engelska originalversionen Brief COPE (Car-

ver, 1997b). Det innefattar 28 item som mäter copingstrategier enligt 14 delskalor som kan 

delas in ytterligare i problemfokuserad, känslofokuserad och dysfunktionell (undvikande) co-

ping samt socialt stöd. Till problemfokuserad coping räknas aktiv coping, instrumentellt socialt 

stöd och planering. Till känslofokuserad coping räknas humor, emotionellt socialt stöd, positiv 

omtolkning, accepterande och religion. Till dysfunktionell (undvikande) coping räknas venti-

lering, uppgivenhet, självdistraktion, förnekande, missbruk och självanklagelse. Till socialt 

stöd räknas både instrumentellt och emotionellt socialt stöd. Självskattning enligt Likertskala 

från 1 till 4 enligt svarsalternativen 1) Stämmer mycket sällan eller inte alls, 2) Stämmer ganska 

sällan, 3) Stämmer ganska ofta och 4) Stämmer mycket ofta. I den här studien låg Cronbachs 

alpha koefficienterna mellan .64 till .94 förutom .54 för förnekande, .58 för planering och .53 

för accepterande. Koefficienterna var .60 för känslofokuserad coping, .76 för problemfokuse-

rad coping, .68 för dysfunktionell coping och .91 för socialt stöd.   

Anknytning 

Frågeformuläret för vuxen anknytning som valts är ENR (Erfarenheter av Nära Relat-

ioner), vilket mäter anknytning tvådimensionellt enligt anknytningsrelaterad ångest och an-

knytningsrelaterat undvikande. Svensk översättning av Broberg och Granqvist (2003, refererad 
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i Strand & Ståhl, 2008) som baseras på den engelska originalversionen ECR (Brennan et al., 

1998). Det består av 36 item där 18 item mäter ångestladdad anknytning och 18 item mäter 

undvikande anknytning. Självskattning enligt en sjugradig Likertskala med svarsalternativ från 

1) Instämmer inte alls, 4) Neutral/blandad till 7) Instämmer helt. Reliabilitetsanalys för den här 

studien gav .93 för ångestladdad anknytning och .94 för undvikande anknytning. Korrelationen 

mellan de två dimensionerna var svag (r = .18).   

Personlighet 

Big Five Inventory (BFI) var det frågeformulär som användes för att skatta personlig-

heten enligt femfaktorteorin (John, Donahue & Kentle, 1991; John, Naumann & Soto, 2008). 

Det består av 44 item som mäter personligheten enligt de fem dimensionerna öppenhet, sam-

vetsgrannhet, extraversion, vänlighet och neuroticism. Svensk översättning av Claesson et al. 

(2001, refererad i Zakrisson, 2010). Studiedeltagaren skattar sig själv enligt svarsalternativen 

1) stämmer absolut inte, 2) stämmer ganska dåligt, 3) stämmer varken bra eller dåligt, 4) stäm-

mer ganska bra och 5) stämmer absolut. I den här studien visade en reliabilitetsanalys att 

Cronbachs alpha var .84 för neuroticism, .83 för extraversion, .79 för öppenhet, .68 för vänlig-

het och .75 för samvetsgrannhet. 

Procedur 

Relevant information om enkäten publicerades på Facebook, det vill säga kort inform-

ation om studien, författarens kontaktinformation såsom mejladress, information om sekretess, 

ungefärlig tidsåtgång för att besvara enkäten samt en länk till den elektroniska enkäten. In-

formations gavs om att deltagandet är frivilligt, att besvarandet av enkäten kan avbrytas samt 

att anonymitet upprätthålls. Första delen av enkäten bestod av demografiska frågor, närmare 

bestämt frågor om ålder, kön samt relationsstatus.  

Den digitala enkäten delades också internt via ett företag i syfte att få en större bredd i 

studiedeltagarnas ålder. Samma information om enkäten gavs som via Facebook.  

Ordningsföljden på frågeformulären i enkäten var formuläret om personlighet (BFI) 

först, sedan formuläret om anknytning (ENR) och formuläret om coping (Brief COPE) sist.  

Statistisk analys  

All databearbetning och analys skedde med hjälp av Jamovi. För ångestladdad anknyt-

ning respektive undvikande anknytning skapades variabler utifrån poängen i frågeformuläret 

ENR. Utifrån poängen i frågeformuläret BFI skapades en variabel för varje dimension i Big 

Five. För coping skapades huvudsakligen en variabel för problemfokuserad coping, en variabel 

för känslofokuserad coping samt en variabel för dysfunktionell (undvikande) coping utifrån 

poängen i frågeformuläret Brief COPE. Variabler för underkategorier av coping skapades 

också, det vill säga en variabel för socialt stöd och en variabel för självanklagelse. Poängen för 

ENR och BFI beräknades genom att addera relevanta item och därefter dividera med antal item. 

För Brief COPE beräknades poängen genom enbart addition. Reverserade item transformera-

des först.  Reliabilitetsanalys av formulärens item med Cronbachs alpha. Sambanden mellan 

anknytningsstil, personlighetsdimensioner och copingstrategi analyserades med hjälp av Pear-

son korrelationskoefficienter.  

En hierarkisk multipel regressionsanalys genomfördes för att kunna predicera co-

pingstrategi utifrån anknytningsstil och personlighet. Kön, ålder och relationsstatus lades in i 

steg ett av regressionsanalysen. Personlighet lades in i steg två, närmare bestämt neuroticism, 

extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Därefter lades anknytning in i det 

tredje och sista steget, det vill säga undvikande anknytning och sedan ångestladdad anknytning. 

Stegen och ordningsföljden i regressionsanalysen baserades på tidigare forskning (Best & 

Both, 2015; Noftle & Shaver, 2006). Genom att utföra en hierarkisk multipel regressionsanalys 

kan man se hur mycket av variansen av copingstrategi som kan härledas till 
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personlighetsdimensioner respektive anknytningsstil, samt hur mycket som kan förklaras av 

enbart ålder, kön och relationsstatus.  

Resultat 

Medelvärden och standardavvikelser för alla variabler kan ses i Tabell 1.  

Tabell 1 

Medelvärden och standardavvikelser för alla variabler 

 Kvinnor Män Alla 

 M SD M SD M SD 

Ålder 37.9 12.6 39.6 13.6 38.2 12.9 

Neuroticism 3.3 0.8 2.6 0.7 3.1 0.8 

Extraversion 3.1 0.8 3.2 0.7 3.1 0.7 

Öppenhet 3.7 0.7 3.5 0.8 3.6 0.7 

Vänlighet 3.9 0.5 3.9 0.5 3.9 0.5 

Samvetsgrannhet 3.8 0.6 3.8 0.5 3.8 0.6 

Undvikande  

anknytning 

2.9 1.3 2.9 1.1 2.9 1.3 

Ångestladdad  

anknytning 

3.7 1.3 3.1 1.3 3.6 1.3 

Problemfokuserad 

coping 

19.1 3.3 18.3 3.0 18.9 3.3 

Känslofokuserad  

coping 

26.8 4.5 25.6 4.8 26.5 4.6 

Dysfunktionell  

coping 

27.4 5.1 24.1 4.5 26.7 5.2 

Socialt stöd 11.6 3.3 9.8 3.5 11.2 3.4 

Självanklagelse 6.3 1.7 6.0 1.8 6.2 1.7 

Not: kvinnor, N=133, män, N=40 

Korrelationsanalyser 

Demografiska variabler  

Korrelationer mellan de oberoende variablerna kan ses i Tabell 2. Man kan se att kvin-

nor tenderade att ha högre poäng för neuroticism än män.  

Tabell 2 

Korrelationer mellan oberoende variabler 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Demografiska variabler          

1. Kön          

2. Ålder .02         

3. Relationsstatus -.06 -.03        

Big Five (BFI)          

4. Neuroticism -.28*** -.15 -.04       

5. Extraversion .08 .16* .05 -.29***      

6. Öppenhet -.11 .16* -.06 -.07 .17*     

7. Vänlighet -.01 .02 .11 -.35*** .30*** -.02    

8. Samvetsgrannhet -.03 .01 .14 -.28*** .16* -.04 .42***   

Anknytning (ENR)          

9. Undvikande -.00 -.10 -.37*** .16* -.21** .09 -.30*** -.21***  

10. Ångestladdad -.14 -.20** -.35*** .45*** -.03 .13 -.12 -.19* .18* 

Not: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Vad gäller ålder så fanns det en svag negativ korrelation mellan ålder och ångestladdad an-

knytning, det vill säga att yngre individer hade högre poäng. Det fanns också en väldigt svag 

korrelation mellan ålder och extraversion respektive öppenhet. Relationsstatus visade sig ha 

samband med anknytning på det viset att de i ett förhållande hade lägre poäng för undvikande 

och ångestladdad anknytning. 

Big Five och anknytning 

I Tabell 2 kan man se korrelationerna enligt resultatet från Pearson korrelationsanalys 

mellan dimensionerna i femfaktormodellen med undvikande samt ångestladdad anknytning. 

Det fanns en moderat korrelation mellan neuroticism och ångestladdad anknytning (r = .45), 

samt en mycket svag korrelation mellan neuroticism och undvikande anknytning (r = .16). 

Extraversion var svagt negativt korrelerad med undvikande anknytning (r = -.21). Ingen signi-

fikant korrelation mellan öppenhet och anknytning. En svag negativ korrelation mellan vänlig-

het och undvikande anknytning (r = -.30). Samvetsgrannhet var svagt negativt korrelerad med 

undvikande anknytning (r = -.21) och ännu svagare negativt korrelerad med ångestladdad an-

knytning (r = -.19).  

Tabell 3 

Korrelationer mellan oberoende och beroende variabler 

 Problem-

fokuserad 

coping 

Känslo- 

fokuserad  

coping 

Dysfunktionell 

coping 

Socialt 

stöd 

Självanklagelse 

Kön -.15 -.15 -.21** -.18* -.05 

Ålder .04 -.02 -.07 -.06 -.20** 

Relationsstatus .15 -.07 -.07 .16* -.03 

Neuroticism -.15* -.34*** .54*** -.02 .55*** 

Extraversion .37*** .31*** -.12 .25*** -.27*** 

Öppenhet .27*** .14 -.02 .09 -.14 

Vänlighet .24** .25** -.27*** .19* -.12 

Samvetsgrannhet .40*** .14 -.21** .18* -.06 

Undvikande  

anknytning 

-.33*** -.16* .18* -.44*** .13 

Ångestladdad  

anknytning 

-.05 -.06 .48*** .05 .30*** 

      

Not: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

Korrelationer mellan coping, Big Five och anknytning  

Hur copingstrategier korrelerar med Big Five och anknytning kan ses i Tabell 3. Pro-

blemfokuserad coping korrelerade med alla personlighetsdimensioner. Svag korrelation med 

extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Den starkaste korrelationen var mellan 

problemfokuserad coping och samvetsgrannhet (r = .40). Känslofokuserad coping korrelerade 

med neuroticism, extraversion och vänlighet. Den starkaste korrelationen var mellan känslofo-

kuserad coping och neuroticism (r = -.34). Dysfunktionell (undvikande) coping korrelerade 

moderat negativt med vänlighet och samvetsgrannhet, men korrelerade starkt med neuroticism 

(r = .54). Det visade sig även att kvinnor hade högre poäng för dysfunktionell coping än män. 

Socialt stöd var korrelerat med extraversion (r = .25). Självanklagelse korrelerade negativt med 

ålder, det vill säga äldre individer tenderade att vara mindre självkritiska. Självanklagelse kor-

relerade också negativt med extraversion (r = -.27). Det fanns en moderat korrelation mellan 

självanklagelse och neuroticism (r = .55). Vad gäller anknytning så fanns det en moderat ne-

gativ korrelation mellan undvikande anknytning och problemfokuserad coping (r = -.33) samt 

en moderat negativ korrelation med socialt stöd (r = -.44). Ångestladdad anknytning korrele-

rade med dysfunktionell coping (r = .48) och självanklagelse (r = .30).  
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Regressionsanalyser 

Prediktion av copingstrategier från Big Five och anknytning 

Hierarkiska multipla regressionsanalyser utfördes för att utreda hur Big Five samt an-

knytning kan predicera copingstrategier, se Tabell 4, 5 och 6. Kön inkluderades eftersom kvin-

nor tenderade att ha högre poäng för dysfunktionell (undvikande) coping. Ålder inkluderades 

eftersom äldre individer tenderade att vara mindre självkritiska. Det fanns även ett svagt sam-

band mellan relationsstatus och socialt stöd då de som var i ett förhållande nyttjade socialt stöd 

mer och därför inkluderades relationsstatus. För problemfokuserad coping (se Tabell 4) gav 

den fullständiga regressionsanalysen F(10,161) = 9.73, p < .001, R2 = .38. Att addera anknyt-

ning i steg 3 bidrog något till ökad förklarad varians, närmare bestämt en ökning i R2 med .04, 

p < .01. Undvikande anknytning, extraversion, öppenhet och samvetsgrannhet predicerade pro-

blemfokuserad coping. 

 
Tabell 4 

Hierarkisk multipel regression av problemfokuserad coping från Big Five och anknytning 

 Problemfokuserad coping 

 B SE t p β CI 95% R2 F ΔR2 

Steg 1       .05* 3.19* 
 

Kön -1.13 0.55 -2.05 .042 -0.15 [-0.30, -0.01]    

Ålder 0.01 0.02 0.58 .564 0.04 [-0.11, 0.19]    

Relationsstatus 1.06 0.49 2.16 .032 0.16 [0.01, 0.31]    

Steg 2       .34*** 10.30*** .28*** 

Kön -0.97 0.50 -1.95 .053 -0.13 [-0.27, 0.00]    

Ålder -0.01 0.02 -0.58 .561 -0.04 [-0.17, 0.09]    

Relationsstatus 0.69 0.42 1.63 .105 0.11 [-0.02, 0.23]    

Neuroticism 0.07 0.30 0.21 .831 0.02 [-0.13, 0.16]    

Extraversion 1.15 0.31 3.73 < .001 0.26 [0.12, 0.40]    

Öppenhet 1.05 0.32 3.30 .001 0.22 [0.09, 0.35]    

Vänlighet 0.22 0.48 0.46 .647 0.04 [-0.11, 0.18]    

Samvetsgrannhet 
1.93 0.40 4.84 < .001 0.35 [0.21, 0.49]    

Steg 3       .38*** 9.73*** .04** 

Kön -0.97 0.49 -1.99 .048 -0.13 [-0.26, 0.00]    

Ålder -0.02 0.02 -0.90 .368 -0.06 [-0.19, 0.07]    

Relationsstatus 0.19 0.47 0.40 .686 0.03 [-0.12, 0.17]    

Neuroticism 0.06 0.33 0.17 .866 0.01 [-0.15, 0.17]    

Extraversion 1.05 0.30 3.45 < .001 0.24 [0.10, 0.38]    

Öppenhet 1.16 0.32 3.63 < .001 0.24 [0.11, 0.37]    

Vänlighet -0.09 0.48 -0.20 .846 -0.02 [-0.16, 0.13]    

Samvetsgrannhet 
1.85 0.39 4.74 < .001 0.33 [0.20, 0.47]    

Undvikande  

anknytning -0.59 0.18 -3.24 .001 -0.23 [-0.37, -0.09]    

Ångestladdad  

anknytning 0.02 0.19 0.10 .923 0.01 [-0.15, 0.16]    
Not: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Även kön predicerade problemfokuserad coping. Det fanns ett negativt samband mellan und-

vikande anknytning och problemfokuserad coping. För extraversion, öppenhet och samvets-

grannhet var sambandet positivt. För känslofokuserad coping (se Tabell 5) var F = 5.6, p < 

.001, R2 = .26. Neuroticism och extraversion predicerade känslofokuserad coping. Även kön 

predicerade känslofokuserad coping. Anknytning i steg 3 bidrog inte signifikant till att förklara 

varians. För neuroticism och känslofokuserad coping var sambandet negativt och för extravers-

ion och känslofokuserad coping var det positivt.  För dysfunktionell (undvikande) coping (se 

Tabell 6) var F = 10.5, p < .001, R2 = .40. I steg 3 bidrog anknytning med ΔR2 = .08, p < .001. 

Neuroticism och ångestladdad anknytning predicerade dysfunktionell coping. Det fanns ett po-

sitivt samband mellan neuroticism och ångestladdad anknytning med dysfunktionell coping. 

För socialt stöd var F = 6.6, p < .001, R2 = .29. Anknytning i steg 3 bidrog signifikant med 

ökad förklarad varians, ΔR2 = .14, p < .001. 

Tabell 5 

Hierarkisk multipel regression av känslofokuserad coping från Big Five och anknytning 

 Känslofokuserad coping 

 B SE t p β CI 95% R2 F ΔR2 

Steg 1       .03 1.64  
Kön -1.60 0.78 -2.05 .042 -0.16 [-0.31, -.01]    

Ålder -0.01 0.03 -0.23 .820 -0.02 [-0.17, 0.13]    

Relationsstatus -0.64 0.69 -0.92 .360 -0.07 [-0.22, 0.08]    

Steg 2       .25*** 6.67*** .22*** 

Kön -2.61 0.74 -3.52 < .001 -0.26 [-0.40, -0.11]    

Ålder -0.04 0.03 -1.56 .121 -0.11 [-0.25, 0.03]    

Relationsstatus -1.00 0.63 -1.59 .113 -0.11 [-0.25, 0.03]    

Neuroticism -1.86 0.45 -4.13 < .001 -0.33 [-0.49, -0.17]    

Extraversion 1.28 0.46 2.81 .006 0.21 [0.06, 0.36]    

Öppenhet 0.37 0.47 0.78 .439 0.06 [-0.09, 0.19]    

Vänlighet 0.82 0.72 1.14 .256 0.09 [-0.07, 0.25]    

Samvetsgrannhet 
-0.06 0.60 -0.10 .921 -0.01 [-0.16, 0.14]    

Steg 3       .26*** 5.59*** .01 

Kön -2.61 0.74 -3.51 < .001 -0.26 [-0.40, -0.11]    

Ålder -0.04 0.03 -1.65 .101 -0.12 [-0.26, 0.02]    

Relationsstatus -1.34 0.72 -1.85 .066 -0.15 [-0.30, 0.01]    

Neuroticism -1.88 0.50 -3.75 < .001 -0.33 [-0.51, -0.16]    

Extraversion 1.21 0.46 2.61 .010 0.20 [0.05, 0.35]    

Öppenhet 0.44 0.49 0.90 .367 0.07 [-0.08, 0.21]    

Vänlighet 0.59 0.73 0.80 .426 0.07 [-0.10, 0.23]    

Samvetsgrannhet 
-0.11 0.60 -0.19 .848 -0.02 [-0.17, 0.14]    

Undvikande  

anknytning -0.43 0.28 -1.55 .124 -0.12 [-0.27, 0.03]    

Ångestladdad  

anknytning 0.04 0.29 0.12 .902 0.01 [-0.16, 0.18]    
Not: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 
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Extraversion, undvikande anknytning och kön predicerade socialt stöd. Mellan extraversion 

och socialt stöd var sambandet positivt och mellan undvikande anknytning och socialt stöd var 

sambandet negativt. För självanklagelse var F = 9.53, p < .001, R2 = .37. I steg 3 bidrog inte 

anknytning signifikant med någon förklarad varians. Neuroticism och kön predicerade själv-

anklagelse. Det fanns ett positivt samband mellan neuroticism och självanklagelse.  

Tabell 6 
Hierarkisk multipel regression av dysfunktionell (undvikande) coping från Big Five och anknytning 

 Dysfunktionell (undvikande) coping 

 B SE t p β CI 95% R2 F ΔR2 

Steg 1       .06* 3.36* 
 

Kön -2.53 0.88 -2.86 .005 -0.22 [-0.36, -0.07]    

Ålder -0.03 0.03 -0.95 .343 -0.07 [-0.22, 0.08]    

Relationsstatus -0.86 0.79 -1.10 .274 -0.08 [-0.23, 0.07]    

Steg 2       .31*** 9.26*** .26*** 

Kön -1.04 0.82 -1.27 .206 -0.09 [-0.23, 0.05]    

Ålder -0.00 0.03 -0.11 .915 -0.01 [-0.14, 0.13]    

Relationsstatus -0.44 0.69 -0.64 .521 -0.04 [-0.17, 0.09]    

Neuroticism 3.18 0.49 6.43 < .001 0.49 [0.34, 0.64]    

Extraversion 0.49 0.50 0.98 .330 0.07 [-0.07, 0.21]    

Öppenhet -0.15 0.52 -0.29 .769 -0.02 [-0.15, 0.11]    

Vänlighet -0.88 0.79 -1.12 .265 -0.09 [-0.24, 0.07]    

Samvetsgrannhet 
-0.45 0.65 -0.69 .492 -0.05 [-0.20, 0.09]    

Steg 3       .40*** 10.53*** .08*** 

Kön -0.96 0.77 -1.25 .213 -0.08 [-0.21, 0.05]    

Ålder 0.03 0.03 1.03 .304 0.07 [-0.06, 0.20]    

Relationsstatus 1.14 0.75 1.52 .131 0.11 [-0.03, 0.25]    

Neuroticism 2.13 0.52 4.09 < .001 0.33 [0.17, 0.48]    

Extraversion 0.27 0.48 0.56 .579 0.04 [-0.10, 0.17]    

Öppenhet -0.66 0.50 -1.32 .189 -0.09 [-0.22, 0.04]    

Vänlighet -0.93 0.76 -1.22 .224 -0.09 [-0.24, 0.06]    

Samvetsgrannhet 
-0.22 0.62 -0.36 .719 -0.02 [-0.16, 0.11]    

Undvikande  

anknytning 0.39 0.29 1.33 .186 0.09 [-0.05, 0.23]    

Ångestladdad  

anknytning 1.38 0.31 4.54 < .001 0.35 [0.20, 0.51]    
Not: *p < .05. **p < .01. ***p < .001. 

Att byta plats på steg 2 och steg 3 kan ge ytterligare förståelse. Att istället föra in anknytning i 

steg 2 och Big Five i steg 3 innebar att anknytning signifikant bidrog till ökad förklarad varians 

för känslofokuserad coping jämfört med enbart de demografiska variablerna, ΔR2 = .05, p < 

.05. För självanklagelse blev ΔR2 = .08, p < .001. Ångestladdad anknytning predicerade då 

självanklagelse signifikant (B = 0.38, t = 3.63, p < .001). Big Five bidrog dock signifikant till 

modellen oavsett i vilket steg som personlighetsdimensionerna fördes in. Frågeställningen av-

seende hur stor del av variansen för copingstrategi som kan förklaras utifrån anknytningsstil 
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och personlighet besvarades således. Anknytningsstil bidrog med väldigt lite förklarad varians 

för problemfokuserad och dysfunktionell (undvikande) coping utöver Big Five. För socialt stöd 

bidrog anknytning med något större andel förklarad varians jämförelsevis.    

Diskussion 

Denna studie utforskade sambanden mellan personlighet, anknytning och coping. Tre 

hypoteser avseende korrelationer mellan personlighetsdimensioner och anknytningsstil pröva-

des. Prediktion av copingstrategier utifrån personlighet och anknytning undersöktes.  

Den första hypotesen var att undvikande anknytning skulle vara negativt korrelerad 

med vänlighet. Den andra hypotesen var att undvikande anknytning även skulle vara negativt 

korrelerad med extraversion. Resultatet i korrelationsanalysen (se Tabell 2) visade att undvi-

kande anknytning korrelerade negativt med vänlighet och extraversion, men det fanns även en 

negativ korrelation med samvetsgrannhet. Utöver detta så korrelerade undvikande anknytning 

med neuroticism. Tidigare forskning har påvisat en negativ korrelation mellan undvikande an-

knytning och vänlighet samt extraversion (Bäckström & Holmes, 2001; Carver, 1997a; Gallo 

et al., 2003), vilket även denna studies resultat stödjer. Angående den negativa korrelationen 

mellan undvikande anknytning och samvetsgrannhet så har tidigare forskning funnit detta sam-

band (Carver, 1997a; Gallo et al., 2003). Tidigare forskning har dock även lika ofta inte kunnat 

påvisa någon korrelation mellan undvikande anknytning och samvetsgrannhet (Bäckström & 

Holmes, 2001; Shaver & Brennan, 1992). Vad gäller den positiva korrelationen mellan undvi-

kande anknytning och neuroticism i denna studie så finns det stöd från tidigare forskning 

(Bäckström & Holmes, 2001; Carver 1997a; Gallo et al., 2003; Shaver & Brennan, 1992). De 

varierande resultaten kan bero på val av instrument vid mätning av anknytning (Noftle & Sha-

ver, 2006).  

I enlighet med den tredje hypotesen var ångestladdad anknytning positivt korrelerad 

med neuroticism, men även väldigt svagt negativt korrelerad med samvetsgrannhet. Tidigare 

forskning har visat att ångestladdad anknytning är korrelerad med neuroticism (Bäckström & 

Holmes, 2001; Carver, 1997a; Gallo et al., 2003). Den väldigt svaga negativa korrelationen 

mellan ångestladdad anknytning och samvetsgrannhet har forskare likaså funnit tidigare (Car-

ver, 1997a; Gallo et al., 2003). Man har dock lika ofta inte hittat något samband (Bäckström & 

Holmes, 2001).  

Resultatet av korrelationanalysen var att öppenhet inte var signifikant korrelerad med 

anknytning. Tidigare forskning har inte heller funnit något samband mellan vare sig undvi-

kande eller ångestladdad anknytning och öppenhet (Gallo et al., 2003; Shaver & Brennan, 

1992).    

Resultatet av regressionsanalysen (se Tabell 4, 5 och 6) blev att extraversion, öppenhet, 

samvetsgrannhet och undvikande anknytning predicerade problemfokuserad coping. Att sam-

vetsgrannhet har samband med problemfokuserad coping är något som kontinuerligt har påvi-

sats i tidigare forskning (Best & Both, 2015; Brebner, 2001; Costa et al., 1996). Att öppenhet 

predicerar problemfokuserad coping påvisades av Best och Both (2015) samt av Costa et al. 

(1996). Att extraversion har samband med problemfokuserad coping visades även det i tidigare 

forskning (Best & Both, 2015; Newth & DeLongis, 2004). Sambandet mellan undvikande an-

knytning och problemfokuserad coping var negativt. Detta var förväntat eftersom otrygg an-

knytning har visat sig ha samband med användning av problemfokuserad coping i mindre grad 

(Mikulincer & Shaver, 2007).  

Neuroticism och extraversion predicerade känslofokuserad coping. Att neuroticism har 

samband med känslofokuserad coping har påvisats i tidigare forskning (Best & Both, 2015; 

Brebner, 2001; Costa et al., 1996; O´Brien & DeLongis, 1996). Dock var det ett oväntat resultat 

att sambandet mellan neuroticism och känslofokuserad coping var negativt. Sambandet mellan 

extraversion och känslofokuserad coping har likaså observerats tidigare. Extroverta individer 
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tenderar att använda sig av exempelvis positiv omtolkning och humor i högre grad (Best & 

Both, 2015; DeLongis & Holtzman, 2005; Newth & DeLongis, 2004). Det var dock ett förvå-

nansvärt resultat att varken ångestladdad eller undvikande anknytning kunde predicera känslo-

fokuserad coping. En tänkbar förklaring till detta samt det negativa sambandet med neuroticism 

kan vara hur man definierar känslofokuserad coping. Mycket av den tidigare forskningen har 

inkluderat dysfunktionell coping (även kallad undvikande coping) i känslofokuserad coping 

(DeLongis & Holtzman, 2005; Johnstone & Feeney, 2015; O´Brien & DeLongis, 1996).  

Som denna studie visade så kan dysfunktionell coping prediceras från ångestladdad an-

knytning och neuroticism. Att inkludera dysfunktionell coping i känslofokuserad coping hade 

därmed kunnat ge ett annat resultat. Att separera dysfunktionell coping till en egen kategori ger 

dock fördjupad kunskap om vilka copingstrategier som kan ha samband med både personlighet 

och anknytning. Slutsatsen man skulle kunna dra av denna studies resultat är att ångestladdad 

anknytning har ett positivt samband med dysfunktionell coping. Neuroticism och ångestladdad 

anknytning skulle därför kunna ses som riskfaktorer för dysfunktionell (undvikande) coping, 

som är ett maladaptivt sätt att hantera stress (Eisenberg et al., 2012; McCrae & Costa, 1986; 

Monzani et al., 2015; O´Brien & DeLongis, 1996).  

Vad gäller den här studiens smalare definition av känslofokuserad coping som inte in-

kluderar dysfunktionell (undvikande) coping så blev resultatet ändå att neuroticism och extra-

version var prediktorer. Således skulle dessa personlighetsdimensioner ha betydelse även för 

copingstrategier såsom emotionellt socialt stöd, positiv omtolkning, humor, religion och ac-

cepterande. Tidigare forskning har visat att extraversion har samband med just socialt stöd, 

positiv omtolkning och humor (Costa et al., 1996; Newth & DeLongis, 2004; O´Brien & De-

Longis, 1996). Regressionsanalysen för socialt stöd visade också att extraversion var en pre-

diktor. Till skillnad från extraversion var dock sambandet mellan neuroticism och känslofoku-

serad coping negativt. En tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att neuroticism har ett 

negativt samband med copingstrategier såsom positiv omtolkning, humor och accepterande. 

Sambandet mellan negativ affekt och neuroticism (Newth & DeLongis, 2004) samt extravers-

ion och positiv affekt (Smillie et al., 2014) kan vara det som ligger bakom. Positiv affekt har 

visat sig vara korrelerad med just positiv omtolkning (Pearson et al., 2014). Neuroticism har 

visat sig korrelera negativt med hälsofrämjande humor medan extraversion korrelerar positivt 

(Plessen et al., 2020). Mer forskning skulle krävas för att utreda extraversion och neuroticism 

som prediktorer för känslofokuserad coping när dysfunktionell coping är exkluderad.      

Regressionsanalysen visade att extraversion och undvikande anknytning predicerade 

socialt stöd. Att extraversion skulle predicera socialt stöd var förväntat eftersom extraversion 

tidigare har visat sig ha samband med socialt stöd (Best & Both, 2015; O´Brien & DeLongis, 

1996). Att undvikande anknytning predicerade socialt stöd var föga förvånande, närmare be-

stämt att sambandet mellan socialt stöd och undvikande anknytning var negativt. Som nämnts 

tidigare så innefattar undvikande anknytning både en negativ bild av andra och en vilja att inte 

vara beroende av andra (Bartholomew & Horowitz, 1991), vilket förklarar det negativa sam-

bandet mellan undvikande anknytning och socialt stöd. Ett oväntat resultat var att vänlighet 

inte predicerade socialt stöd. Om man tittar på korrelationen mellan vänlighet och socialt stöd 

så var den visserligen signifikant, men väldigt svag. En tänkbar förklaring kan vara att relia-

bilitetsanalysen visade att Cronbachs alpha för vänlighet var låg, endast 0.68. Utprövning av 

BFI för svenska förhållanden har tidigare visat att Cronbachs alpha ska vara minst 0.73 (Zakri-

sson, 2010).  

Neuroticism predicerade självanklagelse. Detta var förväntat eftersom tidigare forsk-

ning visat att det finns en korrelation mellan neuroticism och självanklagelse (Best & Both, 

2015; McCrae & Costa, 1986; O´Brien & DeLongis, 1996). Det var däremot ett oväntat resultat 

att ångestladdad anknytning inte kunde predicera självanklagelse då ångestladdad anknytning 

inbegriper en negativ bild av sig själv (Bartholomew & Horowitz, 1991). Tidigare forskning 
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har även påvisat samband mellan ångestladdad anknytning och högre nivåer av självkritik 

(Braunstein-Bercovitz, 2014; Cantazaro & Wei, 2010; Mikulincer & Shaver, 2007). Att föra in 

anknytning i steg 2 i stället för i steg 3 i regressionsanalysen medförde däremot att ångestladdad 

anknytning blev en signifikant prediktor för självanklagelse. Slutsatsen av detta är att ångest-

laddad anknytning visserligen kan predicera självanklagelse men blir överflödig då den inte 

bidrar med någon förklarad varians utöver Big Five.   

Regressionsanalysen visade att neuroticism och ångestladdad anknytning predicerade 

dysfunktionell coping. Att ångestladdad anknytning var en prediktor var förväntat på det viset 

att ångestladdad anknytning har satts i samband med känslofokuserad coping (Mikulincer & 

Shaver, 2007), vilket kan bero på att ångestladdad anknytning är associerad med låg självkänsla 

och en negativ bild av sig själv (Bartholomew & Horowitz, 1991). Mycket utav forskningen 

brukar inkludera dysfunktionell coping i känslofokuserad coping. Att neuroticism predicerade 

dysfunktionell coping var förväntat eftersom tidigare forskning stödjer detta (Best & Both, 

2015; Costa et al., 1996; O´Brien & DeLongis, 1996). Till exempel så har man funnit samband 

mellan neuroticism och ventilering (Newth & DeLongis, 2004). Sambandet mellan neuroticism 

och självanklagelse har tidigare beskrivits (Best & Both, 2015; McCrae & Costa, 1986; 

O´Brien & DeLongis, 1996) och självanklagelse är en delskala i dysfunktionell coping. Upp-

givenhet och undvikande att lösa problem har också påvisats ha samband med neuroticism 

(Costa et al., 1996; O´Brien & DeLongis, 1996).  

Det var dock förvånande att varken extraversion, öppenhet eller vänlighet kunde predi-

cera dysfunktionell coping eftersom tidigare forskning visat detta (Brebner, 2001; Costa et al., 

1996; Newth & DeLongis, 2004; Uehara et al., 1999). En tänkbar förklaring till att vänlighet 

inte kunde predicera dysfunktionell coping kan vara som tidigare nämnts att Cronbachs alpha 

för vänlighet var låg. Att öppenhet inte kunde predicera dysfunktionell coping är dock inte 

alltför förvånande eftersom det inte har forskats om öppenhet och coping i alls lika hög grad 

som neuroticism och coping. En del studier har visat blandade resultat, däribland att öppenhet 

inte har något samband med dysfunktionell coping. McCrae och Costa (1986) genomförde två 

studier om personlighet och coping. I den ena studien kom man fram till att öppenhet korrele-

rade med humor och religion och i den andra studien att öppenhet korrelerade med bland annat 

självdistraktion, fientliga reaktioner, obeslutsamhet och tillbakadragande. Det krävs således 

mer forskning för att fördjupa kunskapen om hur öppenhet korrelerar med coping. Däremot 

har det forskats betydligt mer om korrelationer mellan extraversion och coping. Extraversion 

har satts i samband med både problemfokuserad och undvikande coping. Som denna studie 

visade så kunde extraversion predicera problemfokuserad coping, men inte dysfunktionell 

(undvikande) coping. Som nämnts tidigare så finns det en viss konsensus om att högre extra-

version har samband med en förmåga att mer effektivt välja lämpliga copingstrategier (Breb-

ner, 2001; Lee-Baggley et al., 2004; Newth & DeLongis, 2004). Detta skulle kunna vara an-

ledningen till att resultatet av denna studie blev att extraversion kunde predicera problemfoku-

serad coping, men inte dysfunktionell coping. När det inte är möjligt att använda sig av pro-

blemfokuserad coping, till exempel vid tillstånd av kronisk smärta, så har extraversion däremot 

visat sig ha samband med ventilering (Newth & DeLongis, 2004). En effekt av ventileringen 

kan bli att positiv omtolkning i stället minskar, vilket annars brukar vara en effektiv copingstra-

tegi för extroverta individer (DeLongis & Holtzman, 2005; Newth & DeLongis, 2004).   

Att undvikande anknytning enbart kunde predicera problemfokuserad coping och inte 

känslofokuserad eller dysfunktionell coping är ett intressant resultat. Tidigare forskning har 

visat att undvikande anknytning har samband med känslofokuserad coping, dock så kan det 

vara svårt att få fram detta samband eftersom undvikande anknytning innebär att man tenderar 

att förtränga känslor av sårbarhet (Fraley & Shaver, 1997). Med andra ord att man förnekar att 

man överhuvudtaget är stressad. Till exempel så fann Shedler et al. (1993) att om man säger 

sig vara symtomfri vad gäller sin mentala hälsa kan det genuint vara så, men även att man helt 
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enkelt förnekar det. För att finna sambandet mellan undvikande anknytning och känslofokuse-

rad coping kan det därför vara nödvändigt att använda sig av andra metoder än just enkäter för 

självskattning. Exempelvis så har man lättare kunnat forska om undvikande anknytningsstil 

med hjälp av kliniska bedömningar (Dozier & Lee, 1995).   

En klar metodisk svaghet i denna studie är att all data är baserad på enkäter för själv-

skattning. Det hade kunnat vara fördelaktigt att kontrollera för svarsbias, närmare bestämt för 

social önskvärdhet. Många studier i ämnet har dock visat att detta inte är nödvändigt vid ano-

nyma undersökningar då det inte har påverkat resultatet (Noftle & Shaver, 2006; Piedmont et 

al., 2000). Man har likaså funnit att människor svarar ärligt på undersökningar via internet 

(Gosling et al., 2004). Som nämnts ovan så skulle dock kliniska bedömningar kunnat ge ett 

mer tillförlitligt resultat jämfört med enkäter för självskattning.  

Potentiellt så är ordningseffekt ytterligare en svaghet hos studien. Ordningsföljden av 

formulären i enkäten var samma för alla deltagare och för att minimera en ordningseffekt så 

hade det varit fördelaktigt med omväxlande ordningsföljd. Urvals- och bortfallsfel är en meto-

disk svaghet hos denna studie då enkäten publicerades på Facebook och det är omöjligt att 

uppskatta hur många individer som kom i kontakt med enkäten och därmed hur stort bortfallet 

var. Det kan ha uppstått en bias på grund av att det är en viss typ av människor som svarade på 

enkäten jämfört med normalpopulationen.  

En annan uppenbar svaghet är att det är övervägande andel kvinnor som försöksdelta-

gare. Det gör det svårare att uttala sig om eventuella skillnader mellan könen. Till exempel så 

visade regressionsanalysen att kön predicerade coping, närmare bestämt att vara kvinna predi-

cerade problemfokuserad och känslofokuserad coping. Ett sådant resultat skulle rimligtvis 

kunna bero på att försöksdeltagarna var till övervägande andel kvinnor, vilket kan ge ett miss-

visande resultat. Studiens resultat blir således mindre representativt för hur män hanterar stress.  

Den tidsmässiga aspekten är också en brist hos studien. Det hade varit intressant att 

göra en longitudinell studie och följa upp personlighet, anknytning och coping över tid. På så 

sätt hade man fått mer kunskap om hur variablerna förändras och hur deras förmåga att predi-

cera coping kanske förändras i ett längre tidsperspektiv. Det skulle också kunna ge mer kunskap 

om kausala samband. Att det faktiskt finns ett kausalt samband mellan anknytning och coping 

har dock tidigare påvisats av bland annat Mikulincer et al. (1993). En styrka hos denna studie 

var att åldersspannet hos försöksdeltagarna var brett, då deltagarna var mellan 19 och 83 år 

gamla. En annan styrka hos den här studien är att copingstrategierna är indelade i tre kategorier 

där dysfunktionell (undvikande) coping är separerad från närmande känslofokuserad coping. 

Det har varit en brist hos många tidigare studier att coping bara har varit indelad i problemfo-

kuserad och känslofokuserad coping, då känslofokuserad coping blir en alltför bred kategori. 

En viktig brist hos den här studien är att signifikansnivån sattes till .05, vilket medför 

att risken för ett typ 1-fel är onödigt stor. Detta innebär att det är 90 % sannolikhet att minst en 

av korrelationerna är signifikant på grund av slumpen. Om signifikansnivån istället hade satts 

till .01 så hade denna sannolikhet minskat till 36 %. Dock uppnådde majoriteten av korrelat-

ionerna en signifikansnivå på .01 och .001, vilket således har minskat risken.    

Med dessa svagheter och styrkor i åtanke så kan man dock dra slutsatsen att denna 

studie stödjer sambanden mellan neuroticism och dysfunktionell coping samt självanklagelse. 

Denna studie stödjer också sambanden mellan extraversion och problemfokuserad och känslo-

fokuserad coping samt socialt stöd. Därutöver stöds sambanden mellan öppenhet och samvets-

grannhet med problemfokuserad coping. Man finner också stöd för sambandet mellan ångest-

laddad anknytning och dysfunktionell coping. Sambandet mellan undvikande anknytning och 

problemfokuserad coping samt socialt stöd bekräftades även. Allt detta har tidigare forskning 

redan påvisat. Ny kunskap som denna studie har fört fram är att personlighet och anknytning 

tillsammans kan predicera problemfokuserad och dysfunktionell coping samt socialt stöd bättre 

än enbart personlighet. Dock så bidrog anknytning med väldigt lite förklarad varians utöver 
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personlighetsdimensionerna. Framtida forskning behöver således bekräfta detta resultat och 

även utreda hur eventuella interaktioner mellan personlighet och anknytning kan påverka pre-

diktionen av coping med hjälp av till exempel en modererad multipel regressionsanalys. Det 

skulle även vara fördelaktigt att göra en mediationsanalys med exempelvis self-efficacy och 

socialt stöd som mellanliggande faktorer, vilket exempelvis Johnstone och Feeney (2015) 

gjorde i sin studie för att predicera coping utifrån anknytning. En större förståelse för vilka 

faktorer som påverkar val av copingstrategier är viktigt för att både förebygga och behandla 

stressrelaterad ohälsa. Till exempel så kan man utforma anpassade interventioner beroende på 

vilken typ av personlighet och anknytningsstil som en individ har och på så sätt få en mer 

individanpassad behandling. Ett område som kan vara aktuellt för framtida forskning.       
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Bilaga 1. 

Big Five Inventory (BFI) 

Här är ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig. Instämmer du till 

exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? Svara enligt det alternativ du först 

kommer att tänka på och tänk inte för länge på varje påstående. Skriv en siffra framför varje påstå-

ende för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer. 

1. Stämmer absolut inte 

2. Stämmer ganska dåligt 

3. Stämmer varken bra eller dåligt 

4. Stämmer ganska bra 

5. Stämmer absolut 

 
Jag ser mig själv som någon som.... 

__1. Är pratsam     __23. Tenderar att vara lat  

__2. Tenderar att hitta fel hos andra  __24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så 

lätt  

__3. Gör ett grundligt jobb    __25. Är uppfinningsrik 

 __4. Är deprimerad, nere    __26. Har en självhävdande personlighet 

 __5. Är originell, kommer med nya idéer  __27. Kan vara kall och distanserad  

__6. Är reserverad     __28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd  

__7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra  __29. Kan vara lynnig 

__8. Kan vara något vårdslös  __30. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser  

__9. Är avspänd, hanterar stress väl   __31. Är ibland blyg, hämmad  

__10. Är nyfiken på många olika saker   __32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla  

__11. Är full av energi     __33. Gör saker effektivt 

 __12. Startar gräl med andra    __34. Förblir lugn i spända situationer  

__13. Är pålitlig i arbetet    __35. Föredrar rutinarbete  

__14. Kan vara spänd     __36. Är utåtriktad, sällskaplig  

__15. Är sinnrik, en djup tänkare   __37. Är ibland ohövlig mot andra  

__16. Sprider mycket entusiasm    __38. Gör upp planer och fullföljer dem  

__17. Har en förlåtande läggning   __39. Blir lätt nervös  

__18. Tenderar att vara oorganiserad   __40. Tycker om att reflektera, leka med idéer  

__19. Oroar mig mycket    __41. Har få konstnärliga intressen  

__20. Har livlig fantasi     __42. Tycker om att samarbeta med andra  

__21. Tenderar att vara tystlåten   __43. Blir lätt distraherad  

__22. Är i allmänhet tillitsfull __44. Har en utvecklad smak för konst, musik eller 

litteratur 

Kontrollera att du skrivit en siffra framför varje påstående.  
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Bilaga 2. 

Erfarenheter av Nära Relationer (ENR) 

Följande påståenden handlar om hur du upplever dina nära relationer. Svara efter hur du gene-

rellt upplever förhållanden, inte bara vad som händer i ett nuvarande förhållande. Svara på varje fråga 

genom att ange till vilken grad du instämmer eller inte instämmer med påståendet. Skriv en siffra 

framför varje påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer.  

1. Instämmer inte alls 

2. 

3. 

4. Neutral/blandad 

5. 

6. 

7. Instämmer helt 

 

___1. Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst inne. 

___2. Jag oroar mig för att bli övergiven. 

___3. Det känns mycket naturligt och bra för mig att vara nära min partner. 

___4. Jag oroar mig mycket för mina relationer. 

___5. Precis när min partner börjar komma mig nära, märker jag att jag drar mig undan. 

___6. Jag är orolig för att min partner inte ska bry sig om mig i samma utsträckning som jag bryr 

mig om honom/henne. 

___7. Jag känner mig besvärad när min partner vill komma mycket nära mig. 

___8. Jag oroar mig en hel del över att förlora min partner. 

___9. Det känns inte bra för mig att öppna mig helt för min partner. 

___10. Jag önskar att min partners känslor för mig vore lika starka som mina känslor för ho-

nom/henne. 

___11. Jag vill gärna komma nära min partner men drar mig ändå ofta tillbaka. 

___12. Jag vill ofta känna mig helt förenad med min partner och detta skrämmer ibland bort ho-

nom/henne. 

___13. Jag blir orolig/nervös när min partner kommer mig alltför nära. 

___14. Jag oroar mig för att vara ensam. 

___15. Det känns naturligt och bra för mig att dela mina innersta tankar och känslor med min 

partner. 

___16.  Min önskan att vara känslomässigt mycket nära min partner skrämmer ibland bort ho-

nom/henne. 

___17. Jag försöker undvika att komma alltför nära min partner. 

___18. Jag behöver ofta få veta att jag är älskad av min partner. 

___ 19. Jag tycker att det är ganska lätt att komma nära min partner. 

___20. Ibland känner jag att jag tvingar min partner att visa mer känsla, mer engagemang. 

___21. Jag tycker det är svårt att låta mig själv vara beroende av en partner. 
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___22. Jag oroar mig inte särskilt ofta för att bli övergiven. 

___23. Jag föredrar att inte komma för nära min partner. 

___24. Om jag inte kan få min partner att visa intresse för mig blir jag upprörd (ledsen eller arg). 

___25. Jag berättar i stort sett allt för min partner. 

___26. Jag tycker inte att min partner vill komma mig så nära som jag skulle vilja. 

___27. Jag diskuterar oftast mina bekymmer och angelägenheter med min partner. 

___28. När jag inte har något förhållande känner jag mig något ängslig och osäker. 

___29. Det känns naturligt och bra för mig att vara beroende av min partner. 

___30. Jag blir frustrerad när min partner inte finns där så mycket som jag skulle önska. 

___31. Jag har inget emot att be min partner om tröst, råd eller hjälp. 

___32. Jag blir frustrerad om min partner inte finns där för mig när jag behöver honom/henne. 

___33. Det hjälper att vända sig till min partner när jag behöver det. 

___34. När min partner tycker illa om något hos mig känner jag mig värdelös. 

___35. Jag vänder mig till min partner i många sammanhang, t.ex. för att få trygghet och upp-

muntran. 

___36. Jag tar illa upp när min partner ägnar sig åt annat än mig. 

 

Kontrollera att du skrivit en siffra framför varje påstående. 
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Bilaga 3. 

Brief COPE 

Hur brukar du i allmänhet göra när du stressas av problem? Varje individ är unik och använder 

sig av olika metoder för att hantera den stressfyllda situationen, det finns inga korrekta eller felaktiga 

svar. Försök vara så ärlig och sanningsenlig som möjligt och tänk inte för länge på frågorna. Svara på 

varje fråga genom att ange till vilken grad du instämmer eller inte instämmer med påståendet. Skriv 

en siffra framför varje påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer.  

1. Mycket sällan           2. Ganska sällan  3. Ganska ofta   4. Mycket ofta 

 

___1. Jag arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på problemet.  

___2. Jag anstränger mig för att göra något åt min situation.  

___3. Jag säger till mig själv "detta är inte sant".  

___4. Jag använder alkohol eller andra droger for att känna mig bättre.  

___5. Jag får känslomässigt stöd från andra.  

___6. Jag ger upp mina försök att klara av det.  

___7. Jag agerar för att försöka förbättra situationen.  

___8. Jag vägrar inse att det har hänt.  

___9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp for mina obehagliga känslor.  

___10. Jag får hjälp och råd från andra människor.  

___11. Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för att ta mig genom situationen.  

___12. Jag försöker se det i ett annat ljus för att få det att verka mer positivt.  

___13. Jag är kritisk mot mig själv.  

___14. Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra.  

___15. Jag får tröst och förståelse från någon annan person.  

___16. Jag ger upp mina försök att hantera situationen.  

___17. Jag försöker finna något bra i det som sker.  

___18. Jag skämtar om det.  

___19. Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover, handlar eller gör något annat för att 

slippa tänka på situationen.  

___20. Jag accepterar det faktum att det hänt.  

___21. Jag ger uttryck för mina negativa känslor.  

___22. Jag försöker finna tröst i min religion eller andliga tro.  

___23. Jag försöker få råd eller hjälp från andra människor om vad jag ska göra.  

___24. Jag lär mig leva med det.  

___25. Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta.  

___26. Jag anklagar mig själv för saker som hänt.  

___27. Jag ber eller mediterar.  

___28. Jag skojar om situationen. 
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Bilaga 4. 

Hej, 

mitt namn är Marylin Clang och jag skriver C-uppsats i psykologi vid Högskolan Kristian-

stad. Syftet med studien är att undersöka hur individuella skillnader påverkar stresshantering.  

Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst. All data är konfidentiell 

och ditt deltagande är helt anonymt. Insamlade data kommer endast användas i forsknings-

syfte. Om du vill ta del av resultat på studien eller har andra frågor så kontakta mig via mejl. 

Uppsatsen kommer att publiceras i DiVa (Digitala Vetenskapliga arkivet). 

Att svara på enkäten tar cirka 15 minuter. 

Du måste vara minst 18 år gammal för att delta i studien. 

Genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att vara med i studien.  

 

Tack för din medverkan! 

  

Med vänlig hälsning     Handledare 

Marylin Clang      Peter Jönsson 

marylin.clang0027@stud.hkr.se   peter.jonsson@hkr.se  

mailto:marylin.clang0027@stud.hkr.se

