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Sammanfattning 

Inledning: Trots att anknytningsforskningen är väl utbredd inom det 
utvecklingspsykologiska forskningsfältet har arbetsmiljöforskare hittills i stor 
utsträckning bortsett ifrån anknytningsteorin vad gäller studier av individers 
olikheter på arbetsplatsen. Syftet med denna studie var att undersöka 
anknytningsstilens betydelse för upplevelsen av psykosocial arbetsmiljö. 

Frågeställningar: Hur förhåller sig anknytningsstil till upplevelsen av krav, 
inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen? 

Metod: Sjuksköterskor och undersköterskor anställda på akutmottagningarna, 
Skånes universitetssjukhus (n=218), fick besvara Attachment Style Questionnaire 
(ASQ) och Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). 

Resultat: 135 enkäter (62%) inkluderades i studien. I flertalet analyser sågs inga 
samband mellan anknytningsstil och upplevelse av psykosocial arbetsmiljö. Hög 
grad av sakorientering och distans på ASQ var dock relaterad till lägre grad av 
upplevt stöd ifrån kollegor. Dessutom fanns ett samband mellan högre grad av 
upplevt stöd ifrån kollegor och högre grad av tillit. Tryggt anknutna visade sig i lägre 
utsträckning belastade av kvantitativa krav och upplevde mer stöd från kollegor än 
otryggt anknutna. 

Diskussion/slutsats: Det finns endast ett svagt samband mellan anknytningsstil 
och upplevelse av krav, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen. Anledningen 
till detta kan delvis bero på mätinstrumentens utformning, studiepopulationens 
relativa homogenitet samt ett relativt stort bortfall. De samband som återfanns 
överensstämmer med tidigare forskning. 

Nyckelord: Anknytningsteori, psykosocial arbetsmiljö, ASQ, COPSOQ 
  



 
 

 
 

 

 

 

Abstract 

Introduction: Although attachment theory is widely studied within the field of 
developmental psychological research, work environment research frequently 
disregards attachment-related individual characteristics of co-workers when 
studying workplace environment. The aim of this study was to investigate the 
impact of attachment style on the perception of psychosocial work environment. 

Research question: How does attachment style relate to the experience of 
demands, influence and social support at work? 

Method: Nurses and assistant nurses employed at the emergency departments, 
Skåne University Hospital (n = 218), were asked to answer the Attachment Style 
Questionnaire (ASQ) and Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ). 

Results: A total of 135 questionnaires (62%) were included in the study. In the 
majority of the analyses no correlations were found between attachment style and 
experience of psychosocial work environment. A lower degree of perceived support 
from colleagues was, however, related to higher discomfort with closeness and 
relationships as secondary. An association between higher degree of perceived 
support from peers and higher degree of confidence in self and others was found. 
Securely attached individuals were less burdened by quantitative requirements and 
experienced more support from peers than insecure attached individuals. 

Discussion/conclusion: There is only a weak relationship between attachment 
style and experience of demands, influence and social support at work. This might 
partly be explained by the nature of the questionnaires, the homogeneity of the 
study population and missing cases. The statistically significant correlations that 
were found are supported by findings in previous studies. 

Keywords: Attachment theory, psychosocial work environment, ASQ, COPSOQ 
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1 Inledning 

Arbetsplatsen utgör för många individer ett viktigt sammanhang i livet och innebär för de flesta ett 

rikt utbud av mellanmänskliga relationer. Arbetsmiljö och arbetsförhållande är många gånger 

föremål för diskussion i samband med att anställda drabbas av psykisk ohälsa som t.ex. 

stressrelaterade sjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2012). Studier av arbetstillfredsställelse och av hur 

arbetsmiljön påverkar individen har ofta ett fokus på faktorer i arbetsmiljön snarare än på 

individens egenskaper och interpersonella relationer (Richards & Schat, 2011; Hazan & Shaver, 

1990). 

 

En av de viktigaste psykologiska teorierna för hur människan förhåller sig till närhet och beskydd 

å ena sidan och självständighet och upptäckarlust å andra sidan är anknytningsteorin. Trots att 

anknytningsforskningen är väl utbredd inom det utvecklingspsykologiska forskningsfältet har 

arbetsmiljöforskare hittills i stor utsträckning bortsett ifrån anknytningsteorin vad gäller studier av 

individuella olikheter på arbetsplatser (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2009; Harms, 

2011).  

  

Syftet med denna studie var att undersöka anknytningsstilens betydelse för upplevelsen av 

arbetsmiljön utifrån tre dimensioner: krav, inflytande och socialt stöd på arbetsplatsen bland 

sjuksköterskor och undersköterskor på akutmottagningarna, Skånes Universitetssjukhus, i Malmö 

och Lund. 

 

 

2 Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Anknytningsteori 

Bowlby (2010) formulerade anknytningsteorin. Teorin utgår ifrån det känslomässiga band som 

upprättas mellan ett litet barn och dess närmaste anknytningsperson och beskriver hur barnet, i 

nära samspel med anknytningspersonen, efter hand bygger upp inre arbetsmodeller som återger 

barnets inre mentala representationer – inre bilder – av sig själv och andra. Dessa inre 

arbetsmodeller påverkar hur barnet dels tolkar och förutsäger anknytningspersonens beteenden 

och känslor och dels reglerar barnets egna anknytningsbeteenden, tankar och känslor.  Bowlby 

betonade att den inre arbetsmodellen är ett tvåpersonsfenomen som formar en människas sätt att 

vara, relatera och agera i nära relationer. Hos föräldern motsvaras barnets anknytningssystem av 

omvårdnadssystemet, vilket uttrycks genom förälderns sätt att skydda och hjälpa sitt barn. 

Förälderns omvårdnadssystem har sin grund i egna anknytningserfarenheter, av hur han eller hon 

själv byggt upp inre bilder av sig själv och relationer till omgivningen. 

      Bowlby (2010) utgick ifrån evolutionsbiologin för att beskriva anknytningen som ett beteende 

med ett eget inre motivationssystem som driver barnet att knyta och upprätthålla ett starkt 

känslomässigt band till en anknytningsperson. Enligt honom föds barnet med en hjärna som är 

biologiskt programmerad för att överleva ett liv bland rovdjur och andra faror och därför måste 

relationen till en tryggande anknytningsperson bevaras till vilket pris som helst. 
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Anknytningsbeteendet omfattas av varje form av beteende som leder till att en individ når eller 

bibehåller närhet till en annan klart definierad individ som uppfattas som bättre i stånd att bemästra 

världen. På så vis ökar barnets chanser till överlevnad, dels genom att väcka anknytningspersonens 

omvårdnadsbeteende och dels genom att upprätthålla fysisk närhet till samma person när fara 

hotar. Anknytningen innebär således ett tillhandahållande av en trygg bas från vilken barnet kan ge 

sig ut i omvärlden och till vilken det kan återvända, förvissat om att få fysisk och känslomässig 

näring. Barnet får därmed möjlighet att utforska världen och ta in ny kunskap under så trygga 

förutsättningar som möjligt.  

 

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

konstruktionen av den s.k. främmandesituationen med utgångspunkt ifrån observationer av mödrar 

och barn. Syftet var att observera barnets balans mellan utforskande och trygghetssökande genom 

förmågan att använda sig av föräldern som en trygg bas. Utifrån dessa studier formulerade 

Ainsworth tre anknytningsmönster: trygg, otrygg undvikande samt otrygg ambivalent anknytning. 

Den flexibla pendlingen mellan å ena sidan närhetssökande och å andra sidan nyfiket utforskande 

är det som karaktäriserar en trygg anknytning. Barnet har då lärt sig att tillgodose och reglera sina 

behov av både närhet och självständighet. De otryggt undvikande barnen visade en deaktiverande 

anknytningsstrategi. Dessa barn visade sig ha stängt av uttryck för behov av närhet och ignorerade 

eller avvisade anknytningspersonens försök till kontakt vid återförening efter en separation. På 

motsatt sätt visade barnen med otrygg ambivalent anknytningsbeteende en hyperaktiverande 

strategi i mötet med anknytningspersonen. De hade ett ständigt påslaget anknytningssystem, 

befann sig i samma upprörda tillstånd under hela undersökningssituationen och lät sig inte tröstas 

vid återförening efter en separation.  

      Vid studierna av olika riskgrupper noterades att många barn inte kunde klassificeras i något av 

dessa tre mönster. En del av dessa barn har senare beskrivits med hjälp av begreppet desorganiserad 

anknytning, ett traumatiserat anknytningsmönster då barnets inre arbetsmodeller kollapsar och 

saknar ett enhetligt mönster. De desorganiserade barnen kunde t.ex. röra sig förvirrat och 

motsägelsefullt; rusa fram till föräldern för att bli upplyft vid återföreningen men plötsligt ändra sig 

och röra sig mot väggen på andra sidan rummet. Mönstret har visat sig organiseras utifrån uppenbar 

allvarlig omvårdnadsbrist, t.ex. fysisk misshandel och vanvård, men också utifrån mindre 

uppenbara skrämda eller skrämmande föräldrabeteenden, som t.ex. frånvarande eller hjälplös 

omvårdnad, abdikerat föräldraskap eller fientlig omvårdnad. Forskning har visat att det är framför 

allt desorganiserad anknytning som tydligt är förknippad med allvarliga svårigheter senare under 

barnets utveckling (Broberg et al, 2009). 

 

Fonagy (2007) betonar anknytningssystemets nära koppling till utvecklingen av ett mer komplext 

mentalt liv genom affektreglering och mentalisering. Ett tryggt anknutet barn ser genom 

anknytningspersonens reflekterande hållning en bild av sig själv som en individ med önskningar, 

intentioner och antaganden och genom internalisering av denna representation grundläggs och 

organiseras självet. Ett otryggt anknutet barn, vars omvårdnadsperson inte klarar av att spegla eller 

härbärgera barnets tillstånd, kommer däremot att uppleva sina affekter som skrämmande och 

hotande. Barnet blir då beroende av omgivningens affektreglering eftersom det själv saknar 

förmåga till självreglering och självorganisation. Den främsta förlusten i en otrygg anknytning är 
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enligt Fonagy möjligheten till reglering av affekter samt möjligheten att bedöma och organisera 

mentalt innehåll.  

 

2.1.1 Anknytning i vuxen ålder 

En individs anknytningsmönster är särskilt uppenbart i början av barndomen i de tidigaste 

relationerna till omvårdnadspersonerna, men mönstret är, enligt Bowlby (2010), relativt oförändrat 

under uppväxt och i vuxen ålder. Broberg, Granqvist, Ivarsson & Mothander (2006) betonar 

människans grundläggande behov av nära relationer livet igenom samtidigt som de flesta vuxna har 

utvecklat strategier för att reglera sina känslor.  

      Ainsworth (1985) menade att t.ex. syskon och livspartners i vuxen ålder kan ersätta de tidiga 

omvårdnadspersonernas roll och funktion. Anknytningsstil anses därmed ha en fundamental 

betydelse för hur individer i vuxen ålder upplever, formar och bevarar relationer till andra 

människor. Liksom det lilla barnet, med trygg anknytning, flexibelt kan balansera sina behov av 

såväl närhet som utforskande, kan trygg anknytning i vuxen ålder betraktas som ett uttryck för 

differentiering, d.v.s. att värdesätta, skapa och bibehålla nära relationer och samtidigt bibehålla ett 

självständigt, autonomt perspektiv. Ainsworth betonade dock försiktighet med att generellt 

beteckna vuxna nära relationer som anknytningsrelationer då hon såg en risk med att tunna ut 

anknytningsbegreppets innehåll och djupare betydelse. Broberg et al (2006) nämner t.ex. mor- far 

föräldrar, äldre syskon, föreskolepersonal, psykoterapeuter som individer som kan involvera 

anknytningssystemet. Författarna lyfter samtidigt fram brist på forskning om utveckling av kriterier 

för vuxna anknytningsrelationer.  

      Barnets otrygga anknytningsmönster har från början ett relationsbevarande syfte. Genom att 

anpassa sig till anknytningspersonens bristande förmåga till känslomässigt möte finner barnet vägar 

att bibehålla relation och närhet i största möjliga utsträckning utifrån rådande omständigheter. 

Samma otrygga anknytningsstilar som för barnet, i relation till anknytningspersoner, utgjort viktiga 

strategier för känslomässig överlevnad kan dock snarare verka begränsande och hämmande i vuxna 

relationer, där närhet, intimitet och ömsesidighet skulle bidra till en mer psykologiskt gynnsam 

utveckling (Shaver & Mikulincer, 2009).  

      Otrygg anknytning innebär en ökad risk för att utveckla psykopatologi i vuxen ålder medan en 

trygg anknytning kan verka skyddande mot utveckling av psykiatriska diagnoser. Individer med 

desorganiserad anknytningsstil har visat sårbarhet för utveckling av olika psykopatologiska tillstånd 

i vuxen ålder som t.ex. dissociativa tillstånd. Medan undvikande anknytning har visat sig utgöra en 

riskfaktor för utagerande patologi, så som t.ex. antisociala beteenden, kriminalitet och 

drogmissbruk, är ambivalent anknytning kopplad till inåtvänd patologi så som t.ex. 

ångeststörningar eller depression (Broberg et al, 2009; van Ijzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 

1996).  
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3 Tidigare forskning 

 

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

 

Sökning gjordes i databaserna APA, Pubmed och PsycINFO. Sökorden som användes 

var ”Attachment Style”, ”ASQ”, ”Attachment Style Questionnaire”, ”Psychosocial 

environment”, ”COPSOQ”, ”Copenhagen Psychosocial Questionnaire”, “Job Satisfaction”. 

 

3.1.1 Arbetsmiljöforskning – COPSOQ 

Arbetsmiljöforskning har under de senaste decennierna flyttat sitt fokus ifrån arbetsplatsrelaterade 

faktorer, så som t.ex. högt arbetstempo, monotont arbete eller kvantitativa krav till ett fokus på 

relationella faktorer mellan medarbetare och överordnade, mellan medarbetare och 

klienter/patienter och medarbetare emellan på en arbetsplats. Tonvikten har då legat på begrepp 

som t.ex. support, ledarskapsutveckling, rollkonflikter och interpersonella konflikter. Efter hand 

som sambandet mellan psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa allt mer klargjorts och 

accepterats riktar sig dagens aktuella fokus nu vidare mot ett makroperspektiv utifrån vilka faktorer 

som kan sägas forma den psykosociala arbetsmiljön (Kristensen, 2010). 

      Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ) har utvecklats av det danska nationella 

forskningscentret för arbetsmiljö som ett instrument för bedömning av den psykosociala 

arbetsmiljön. Utformningen av COPSOQ har bidragit till utvecklingen av en mer omfattande 

förståelse för psykosociala faktorer i arbetslivet genom formulärets funktion som verktyg för att 

underlätta utvecklingsarbete, kommunikation och samarbete mellan arbetsplatser, de som arbetar 

med arbetsmiljöfrågor och forskare (Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014; 

Kristensen, 2010). COPSOQ anses idag vara ett validerat och reliabelt instrument för 

arbetsplatsundersökning och jämförelser. I utvärdering av COPSOQ har det framkommit att 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig åt mellan olika yrkeskategorier. Anställda 

inom vården har t.ex. visats ha högre grad av känslomässiga krav jämfört med arbeten utanför vård 

och omsorgssektorn som t.ex. industri- och byggarbetare (Kristensen, Hannerz, Högh & Borg, 

2005). 

       Tidigare studier i Danmark och Spanien har visat att socioekonomisk status är relaterad till 

flertalet delskalor av COPSOQ. Sämre psykosociala förutsättningar i arbetet har t.ex. oftare visat 

sig förekomma i lägre socioekonomiska samhällsgrupper. Tendensen visade sig kunna modereras 

genom ett lands ekonomiska och arbetsmarknadsmässiga strukturer och rådande lagstiftning 

(Moncada et al., 2010). 

     COPSOQ har bland annat visats vara användbart för att, utifrån kartläggning av den 

psykosociala arbetsmiljön, kunna prediktera grad av sjukfrånvaro för yrkesverksamma (Rugulies, 

Aust & Pjetersen, 2010) samt benägenhet för sjuksköterskor att lämna professionen (Li et al., 2010).  
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3.1.2 Förhållandet mellan anknytningsstil och upplevelse av arbetsmiljö 

Trygg anknytning  

Hazan och Shaver (1990) fann att tryggt anknutna individer upplevde bättre relation till 

medarbetare, högre grad av trygghet på arbetet, större tillfredsställelse med inkomst samt ökad 

möjlighet att utmanas och utvecklas i arbetet. Tryggt anknutna angav tillit till att de själva och 

medarbetare uppfattade dem som goda arbetare. Författarna kunde även visa att tryggt anknutna 

individer hade en högre utbildningsgrad än otryggt anknutna. 

      Tryggt anknutna individer har visats ha högre prestationsförmåga, större benägenhet att känna 

tillit till överordnade samt bättre förmåga att bygga och använda sig av socialt stöd, såväl i som 

utanför arbetslivet. Man såg även ett negativt samband mellan trygg anknytning och utbrändhet 

(Simmons, Gooty, Nelson & Little, 2009). Detta har bekräftats av Meredith, Poulsen, Khan, 

Henderson och Castrisos (2011).  

      Desivilya, Sabag och Ashton (2006) studerade individuella skillnader i anknytning och kunde 

visa att individer med trygg anknytning i större utsträckning hade höga nivåer av omhändertagande 

jämfört med de som hade otrygg anknytning. Dessa fynd stämmer väl överens med resultat av 

Meredith, Merson, och Strong (2007) som året därpå visade att majoriteten av studenter med 

vårdrelaterad yrkesutbildning hade en trygg anknytningsstil.  

 

Otrygg anknytning 

Till skillnad från tryggt anknutna individer fann Mikulincer och Shaver (2007) att individer med 

otrygg anknytning visade lägre nivåer av arbetsengagemang och förmåga till egna initiativ på 

arbetsplatsen utan påtryckning eller krav. Littman-Ovadia, Oren och Lavy (2013) såg ett samband 

mellan såväl undvikande som ambivalent anknytning och utbrändhet samt känslomässig stress.  

 

Även om tidigare forskning visat att otryggt anknutna individer utgör en minoritet bland anställda 

har studier av otryggt anknutna visat sig ha stor betydelse då dessa individer har en stor påverkan 

på arbetsmiljön. Det finns dock skillnader mellan otrygg undvikande och otrygg ambivalent 

anknytningsstil i relation till upplevelser av arbetsmiljö (Littman-Ovadia et al., 2013; Simmons et 

al., 2009). 

 

Otrygg undvikande anknytning. För individer med otrygg undvikande anknytningsstil har arbetet visat 

sig vara en viktig faktor för att undvika social interaktion med, samt beroende av, omgivningen. 

Otrygga undvikande individer föredrog ensamarbete och var mer uppgiftsorienterade i samspel 

med andra människor, vilket resulterade i hög produktivitet men försämrat välbefinnande (Hardy 

& Barkham, 1994; Hazan & Shaver, 1990). Även Richards & Schat (2011) fann att individer med 

undvikande anknytningsstil i mindre utsträckning sökte såväl praktiskt som känslomässigt stöd hos 

medarbetare samt tenderade att anta en distanserad hållning till känslomässigt krävande situationer 

i arbetet. Hazan och Shaver (1990) visade att otryggt undvikande individer rapporterade missnöje 

i relation till medarbetare men upplevde, i likhet med tryggt anknutna individer, tillfredsställelse 

med trygghet i arbetet och med möjligheter att lära och utvecklas. De skattade sig själva lägre i 

arbetsprestation och förväntade sig även att medarbetare skulle göra det. Littman-Ovadia et al. 

(2013) fann ett negativt samband mellan undvikande anknytning och arbetsengagemang samt 

karriärssträvan. 
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Otrygg ambivalent anknytning. Till skillnad från otrygg undvikande anknytning visade Hardy och 

Barkham (1994) att ambivalent anknutna individer i större utsträckning föredrog att arbeta nära 

andra människor eftersom de upplevde behov av bekräftelse för att känna sig motiverade och 

uppskattade på arbetet. Samtidigt upplevde de i större utsträckning än andra individer att de blev 

missförstådda samt bar på en oro över att bli avvisade av andra. Hazan och Shaver (1990) fann att 

individer med otrygg ambivalent anknytning upplevde större otrygghet i arbetet, större brist på 

uppskattning av medarbetare samt svårigheter att nå avancemang eller befordran i arbetet. De 

förväntade sig att medarbetare skulle undervärdera deras arbetsinsatser.  

       

Sammantaget visar tidigare forskning att arbetsmiljöforskare i stor utsträckning hittills har bortsett 

ifrån anknytningsteorin vad gäller förståelsen för individuella olikheter på arbetsplatser trots att 

anknytningsforskningen är väl utbredd inom det utvecklingspsykologiska forskningsfältet. En 

genomgång av forskningsfältet på området visar på behovet av ytterligare studier rörande 

personlighetens betydelse kopplat till arbetsrelaterat beteende samt ledarskap (Harms, 2011). Den 

forskning som finns har dock visat att anknytningsteorin låter sig väl tillämpas för att förstå 

formandet av individers arbetsrelaterade beteenden, attityder, motivation och känslomässiga 

reaktioner (Richards & Schat, 2011). Anknytningsstil har visat sig påverka individuella 

förutsättningar i arbetslivet, och relationen mellan vuxen anknytningsstil och upplevelse av arbetet 

har likställts med relationen mellan anknytning och utforskande hos små barn (Hazan & Shaver, 

1990; Mikulincer & Shaver, 2007).  

 

       

4 Frågeställning 

Hur förhåller sig anknytningsstil till upplevelsen av krav, inflytande och socialt stöd på 

arbetsplatsen? 

 

 

5 Metod 

 

5.1 Undersökningsdeltagare 

Studien vände sig till samtliga sjuksköterskor och undersköterskor anställda på akutmottagningarna 

i Lund och Malmö, Skånes universitetssjukhus (Sjuksköterskor: N=127; Malmö/Lund 69/58 och 

undersköterskor: N=91; Malmö/Lund 48/43). Totalt skickades således enkäter ut till 218 

individer. Långtidssjukskrivna, tjänstlediga, föräldralediga och studielediga exkluderades. På 

akutmottagningarna omhändertas akut vårdsökande utan remisstvång inom specialiteterna 

medicin, kirurgi urologi, neurokirurgi, thoraxkirurgi och ortopedi.  

       Totalt inkluderades 135 enkäter. Av de totalt 137 insamlade exkluderades 2 enkäter ur samtliga 

analyser p.g.a. inkompletta uppgifter. Bortfallet omfattar således 38% (83/218) individer. I övrigt 

fanns ej tillgång till vidare uppgifter om de individer som ej svarade och därmed var inte någon 

kontroll av huruvida bortfallet var systematiskt möjlig. Det var därför inte heller möjligt att skicka 
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påminnelser specifikt riktade till de som inte svarat, vilket gör att det inte kan uteslutas att samma 

individ lämnat in enkäten vid mer än ett tillfälle. Av de totalt inkluderade 135 enkäterna kunde inte 

COPSOQ beräknas i 4 fall p.g.a. inkompletta svar (131 enkäter). I ASQ uppvisade 2 individer 

persevererande svarsstil och exkluderades därför från vidare analyser (133 enkäter). I 3 enkäter 

saknades bakgrundsvariabler och ytterligare 1 undersökningsdeltagare hade inte uppgett kön vilket 

gör att antalet individer varierar i de olika statistiska beräkningarna. För att tydliggöra 

resultatredovisning anges därför alltid antalet individer (n) för respektive analys. 

 

5.2 Datainsamlingsmetoder 

Hermeneutik och positivism är två olika vetenskapliga forskningsinriktningar. Syftet med en 

hermeneutisk ansats är att få förståelse för varelser, ting eller händelser som uttrycker mening eller 

innebörd. Den positivistiska utgångspunkten syftar till att så långt det är möjligt kvantifiera fakta 

och behandla denna statistiskt för att möjliggöra generella slutsatser (Thurén, 1991). Föreliggande 

studie utgår ifrån en positivistisk vetenskap med kvantitativ metod. Metoden valdes med avsikt att 

belysa generella mönster och samband snarare än enskilda individers upplevelser. 

      I kvantitativ metod är det viktigt att skilja mellan mätinstrumentets validitet – förmågan att 

mäta det som avses att mätas och inte något annat – och mätinstrumentets reliabilitet – hur 

tillförlitligt detta mäts (Langemar, 2008). I föreliggande studie användes väl beprövade 

mätinstrument för att få frågeställningarna besvarade på ett tillförlitligt sätt.  

      Hög reliabilitet är avhängig frånvaron av slumpens inflytande på mätvärdena och innebär 

således att de olika leden i mätprocessen ska vara precisa och att oberoende mätningar ska ge 

samma resultat (Thurén, 1991). För att minimera risk för sådana slumpmässiga fel genomfördes 

dubbelkontroller och stickprov av insamlad data i föreliggande studie. 

     Deltagarna ombads besvara två formulär, ett för att mäta anknytningsstil hos vuxna (5.3.1) och 

ett för att mäta upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön (5.3.2). Formulären kompletterades 

med bakgrundsvariabler (5.3.3).  

 

5.2.1. ASQ – Attachment style Questionnaire, svensk version (bilaga 1) 

Feeney, Noller och Hanrahan (1994) formulerade mätinstrumentet Attachment Style 

Questionnaire (ASQ) som ett sätt att mäta individers interpersonella anknytningsstil. Förståelse för 

det interpersonella anknytningsmönstret kan sedan användas för att t.ex. utforska och öka kunskap 

kring anknytningsbeteenden inom olika grupper i forskningssammanhang. Håkansson och 

Tengström (1997) har utvecklat en svensk version av formuläret.  

      Det svenska formuläret har visat god validitet och reliabilitet i samtliga delskalor (Cronbachs 

alpha: .71 -.84, test-retest: .68 - .88) på samtliga delskalor. Generaliserbarheten är begränsad i fråga 

om kön och ålder. Man har funnit en signifikant skillnad vad gäller skalan sakorientering mellan 

män och kvinnor, där män hade högre medelvärden (Andersson, Jonasson & Eisemann, 2002; 

Feeney, et al, 1994; Håkansson, Tengström & Armelius, 1996). 
      ASQ består av 40 frågor. Svarsskalan är en 6-gradig Likert-skala med svarsalternativ 

från ”fullständigt oense” (1) till ”instämmer fullständigt” (6). ASQ beskriver fem aspekter av 

anknytningsstilar hos vuxna utifrån fem delskalor (se Figur 1): tillit (trygg anknytning), distans 

(otrygg undvikande), sakorientering (otrygg undvikande), relationsfixering (otrygg ängslig) samt 

bifallsbehov (otrygg ängslig). De fem delskalorna representerar dels attityder till självet 
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(huvudsakligen de två ängsliga delskalorna: bifallsbehov och relationsfixering), attityder till andra 

(huvudsakligen de två avståndstagande delskalorna: distans och sakorientering), samt attityder till 

både självet och andra (den trygga tillitsskalan). Tillit utmärks av trygghet i relation till självet och 

andra. Individer med hög grad av tillit har förmåga till flexibelt samspel med omgivningen, att knyta 

an och separera utan alltför stark upplevelse av ångest. För en individ med hög grad av distans ger 

mellanmänskliga kontakter upphov till obehag och/eller ångest, något individen skyddar sig mot 

genom en undvikande hållning gentemot omgivningen. Högre grad av sakorientering innebär en 

strävan efter oberoende gentemot andra människor samt en större tonvikt vid personliga 

prestationer än mellanmänskliga relationer. Bifallsbehov domineras av individens behov av andras 

gillande och acceptans. Hög grad av relationsfixering uttrycks genom ett överinvolverat närmande 

till omgivningen, ett sätt att genom nära relationer söka fylla tomrummet efter omättat behov av 

tillhörighet och trygghet (Håkansson och Tengström., 1997).  

 

Ett medelvärde beräknas för varje individ på varje delskala och det är den inbördes relationen 

mellan delskalorna, inte delskalornas medelvärde var för sig, som tillsammans uttrycker ett 

individuellt anknytningsbeteende och därmed bildar individens unika anknytningsstil. En viktig 

första distinktion är att avgöra om individen har trygg eller otrygg anknytning. Att ha hög nivå på 

tillitsskalan och samtidigt låga poäng på otrygga delskalor innebär att individen är tryggt anknuten. 

Om individen har låga poäng på tillitsskalan och höga på en eller flera otrygga delskalor betraktas 

individen som otryggt anknuten. I det fall en individ med hög nivå på tillitsskalan samtidigt har 

medelvärden som överstiger referenspopulationen vad gäller de otrygga skalorna kan höga värden 

på tillitsskalan anses fungera som en moderator hos individen. Genom tillit som moderator kan 

förmåga till trygghet och flexibilitet i relationer till omgivningen därmed kompensera för höga 

nivåer på otrygga delskalor (Håkansson och Tengström., 1997).  

      Utöver ovanstående redogörelser kan anknytningsprofilen i analysen kännetecknas av att 

individen har en ambivalent eller persevererande (inkongruent) svarsstil. Den ambivalenta 

svarsprofilen visar höga poäng i delskalor som vid en första anblick ter sig ömsesidigt uteslutande, 

d.v.s. höga poäng (över standardavvikelse utifrån referenspopulationens värden) på såväl de 

undvikande delskalorna som på de ängsliga delskalorna. Dessa individer bedöms vara otryggt 

ambivalent anknutna, vilket pekar på svårigheter att känslomässigt förhålla sig till att forma och 

bevara nära relationer samtidigt som det finns en upplevelse av nära relationer som betydelsefulla 

för att erhålla acceptans och stöd för sin person. Effekten av detta anknytningsmönster är att 

individen pendlar mellan dessa olika upplevelser av den nära relationen (Håkansson och 

Tengström, 1997).  

      Den persevererande svarsstilen kännetecknas av att individen erhåller ungefär samma 

medelvärden i alla delskalorna, medelvärdena kan vara antingen höga eller låga. Vid tolkning av 

profilen uppstår ibland problemet att individen tycks ha värderat de flesta påståendena lika oavsett 

vilken delskala de mäter emot (Håkansson och Tengström, 1997). I denna studie betraktades en 

persevererande svarsprofil som inkongruent och därför otillförlitlig för inklusion i vidare analyser.  

      En individuell analys av varje deltagares unika anknytningsstil gjordes enligt ovan. Analysen 

utgick ifrån ASQ-manualens referensgrupp (gymnasie- och universitetsstudenter, n=90, 27 män, 

62 kvinnor, medelålder 21.5 år, range =18-42 år) (Håkansson och Tengström, 1997). Ett 

medelvärde på tillitsskalan >4,0 betraktades som en trygg anknytning. Om en individ med >4,0 på 
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tillitsskalan samtidigt visade värden, överskridande referensgruppens, på en eller flera otrygga 

delskalor benämndes denna individ som modererat tryggt anknuten. Om en individ visade lågt mått 

(<4,0) av tillit men samtidigt var inom ramen för referensgruppens värde på samtliga otrygga 

delskalor bedömdes denna vara ospecificerat otryggt anknuten.  

 

 
Trygg 

anknytning 
Otrygg 

anknytning 

   

 

   
Trygg Undvikande Ambivalent Ängslig Ospecificerad 

          

       
Tillit Distans Relationsfixering 

 Sakorientering Bifallsbehov 

      
Figur 1. Fördelning av olika anknytningsstilar enligt ASQ (baserat på figur av Håkansson och Tengström., 

1997). Individer med inkongruent svarsstil klassificerades som persevererande och exkluderades från 

analyser. 

 

Den i litteraturen beskrivna uppdelningen av olika otrygga anknytningsstilar (Ainsworth et al, 1978) 

skiljer sig till viss del ifrån de anknytningsstilar som används i ASQ. I svenska teoretiska 

utgångspunkter motsvarar engelskans anknytningsstil anxious (ängslig) en ambivalent 

anknytningsstil medan ASQ skiljer mellan ängslig och ambivalent anknytning enligt ovanstående 

beskrivning (5.3.1). Vad gäller refererande till teori och tidigare forskning kommer fortsättningsvis 

den svenska benämningen, ambivalent anknytning, användas i denna uppsats. I hänvisningar till 

resultat i ASQ används den uppdelning mellan ängslig och ambivalent anknytning som Håkansson 

och Tengström (1997) förespråkar enligt ovan.  

 

5.2.2. COPSOQ – Copenhagen Psychosocial Questionnaire, svensk version 

(bilaga 2) 

Frågeformuläret COPSOQ har utvecklats vid det Nationale forskningscenter for arbejdsmiljo i Danmark 

(NFA) för att bidra till förbättrad kommunikation mellan arbetsplatser, de som arbetar med 

miljöfrågor och forskare. Formulärets olika dimensioner är baserade på empirisk forskning samt 

olika psykosociala teorier (Berthelsen et al, 2014).  

 

Formuläret består av 30 dimensioner (frågeområden) med totalt 141 frågor med möjlighet att 

selektivt använda ett urval dimensioner. För varje enskild svarsperson beräknas ett medelvärde för 

varje dimension. Svarsalternativen sträcker sig mellan 1 och 5 med ett medelvärde som kan ligga 

på mellan 0 och 100 (Berthelsen et al 2014).  

      Föreliggande studie omfattade tre dimensioner av den psykosociala arbetsmiljön: 1) krav 

(kvantitativa och känslomässiga), 2) inflytande och 3) socialt stöd (från överordnade och kollegor) 

vilket innebär totalt 18 frågor. Kvantitativa krav handlar om förhållandet mellan arbetsuppgifternas 
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omfattning och det tidsmässiga utrymme som finns för att utföra dessa på ett tillfredsställande sätt. 

Med känslomässiga krav avses upplevelsen av känslomässigt påfrestande situationer som uppstår i 

nära arbete med människor och deras problem eller behov. Inflytande i arbetet handlar om den 

anställdes egen upplevelse av att kunna påverka struktur och innehåll i sin egen arbetssituation. 

Socialt stöd från överordnade innebär upplevelsen av den närmaste chefens hjälp, återkoppling och 

beredskap att lyssna och, slutligen, det sociala stödet ifrån kollegor handlar om att få adekvat hjälp 

och relevant vägledning eller kritik ifrån medarbetare. Vid delfrågor som rör krav (kvantitativa och 

känslomässiga) innebär lägre poäng en lägre upplevd belastning av krav i arbetet. Vad gäller 

delfrågorna som rör inflytande och socialt stöd (bland kollegor och överordnade) betyder högre 

poäng upplevelse av större inflytande och stöd (Berthelsen et al, 2014).  

 

COPSOQ har i studier visat måttlig till god reliabilitet (Cronbach’s alpha: .59-.93; delskalor för 

föreliggande studie: kvantitativa krav: .65, känslomässiga krav: .87, inflytande: .73, stöd ifrån chef: 

.87, stöd ifrån kollegor: .74; Kristensen et al., 2005). Den svenska versionen av formuläret har 

uppdaterats och språkligt validerats av Berthelsen et al. (2014).  

  

5.2.3. Bakgrundsvariabler – bilaga 3 

För att kunna relatera utfallet av ASQ och COPSOQ till bakgrundsvariabler kompletterades 

enkäterna med frågor om kön, ålder, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå.  

 

5.3 Bearbetningsmetoder 

Efter enkätinsamling kodades och bearbetades datamaterialet med hjälp av IBM SPSS Statistics, 

Version 22.0, (IBM, New York, USA).  

      Oberoende t-test användes som metod för signifikansprövning avseende skillnader mellan två 

olika medelvärden. Vid test av skillnader i medelvärden mellan flera grupper, t.ex. åldersgrupper 

eller tid i tjänst, tillämpades ett ANOVA-test som åtföljdes av ett post hoc-test enligt Bonferroni 

för att korrigera för multipla jämförelser och därmed undvika risken för massignifikans, d.v.s risken 

för slumpmässigt uppkomna samband. I mätningar avseende fördelning av bakgrundsvariabler i 

tryggt jämfört med otryggt anknutna individer användes 2-test. För att undersöka sambandet 

mellan olika delskalor i ASQ och COPSOQ beräknades Pearson’s korrelationskoefficient r mellan 

-1 och +1. Ju svagare sambandet är desto närmare 0 är r-värdet. Ett sätt att beskriva standardiserade 

skillnader mellan olika grupper, d.v.s. medelvärde i förhållande till spridning (standardavvikelse), är 

att beräkna effektstorlek. Vid beräkning av effektstorlek mellan grupper användes Cohen’s d, där 

≤0,2=liten, 0,5=måttlig och ≥0,8=stor effektstorlek (Holme, Solvang, Floistad, Kjeldstadli, & 

O’Gorman, 1997). Signifikansprövning är ett sätt att pröva om ett samband eller en skillnad mellan 

två eller flera variabler inte är slumpmässigt och den statistiska signifikansen uttrycks med hjälp av 

ett p-värde. Ett p-värde på 0,05 betyder att sannolikheten för att skillnaden eller sambandet är 

slumpmässig är 5 på 100 (Lagerberg & Sundelin, 2000). I denna studie betraktades p<0,05 som 

statistiskt signifikant i samtliga analyser. Resultaten redovisas som medelvärde ± standardavvikelse.  
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5.4 Genomförande 

Personalen informerades i förväg om studien såväl muntligt, i samband med arbetsplatsträffar, som 

skriftligt, genom e-post till samtliga anställda. Enkäterna delades därefter ut under två 

eftermiddagspass då personal överlappade varandra (Malmö) respektive under fyra planerade 

utbildningsdagar (Lund). Därefter skickades information/påminnelse ut till samtliga anställda 

tillsammans med enkät i pappersformat för möjlighet att fylla i och återsända enkät i adresserat 

kuvert. De anställda fick utrymme att, på enskild plats på arbetstid, fylla i enkäten och återlämna 

direkt till författaren. 

 

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Föreliggande studie har beaktat lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460). Lagens syfte är värna om människovärdet och mänskliga rättigheter genom att skydda 

individer mot fysisk och psykisk skada samt integritetskränkning.  

      Vetenskapsrådets (2014) forskningsetiska principer ställer fyra huvudkrav på humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Den aktuella undersökningen omfattades av dessa riktlinjer. Deltagarna 

informerades såväl muntligen som skriftligen om syftet med undersökningen. Medverkan var 

frivillig och deltagarna försäkrades om att de när som helst under undersökningens gång hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan. Samtliga uppgifter behandlades varsamt och konfidentiellt för 

att säkerställa att inga enskilda individer kunde identifieras utifrån det sammanställda materialet. 

Enkäterna numrerades för att deltagarna, genom att notera sitt unika enkätnummer, skulle ges 

möjlighet att avbryta sin medverkan även efter att enkäterna lämnats in. Deltagarna erbjöds att, 

med hjälp av sitt enkätnummer, kontakta författaren för personlig återkoppling av svaren. 

Författarens kontaktuppgifter lämnades för att deltagarna skulle ges möjlighet att nå fram med 

frågor eller synpunkter. Det faktum att formulären återsändes direkt till författaren genom 

personlig kontakt, e-post eller post säkrar deltagarnas anonymitet gentemot den egna arbetsgivaren. 

Undersökningsdeltagarna informerades om att enkätsvaren skulle nyttjas enbart i föreliggande 

studies syfte. 
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7 Resultat 

7.1 Bakgrundsvariabler 

Bakgrundsvariabler presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Bakgrundsvariabler (n=132) 

    

Kön (K/M)  106 / 25* 

Yrke (ssk/usk) 79 / 53 

Ort (Lund/Malmö) 77 / 55 

Civilstånd (gifta/ogifta) 91 / 41 

Ålder   

     < 25 år 5 (4%) 

     26-35 år 41 (31%) 

     36-45 år 34 (26%) 

     46-55 år 30 (23%) 

     > 56 år 22 (17%) 

Tid i nuvarande tjänst   

     0-6 mån 22 (17%) 

     6-12 mån 16 (12%) 

     1-5 år 36 (27%) 

     5-10 år 17 (13%) 

     > 10 år 41 (31%) 

 

K=kvinna, M=man, n=antal, ssk=sjuksköterska, usk=undersköterska, *n=131 

 

7.2 ASQ – fördelning och relation till bakgrundsvariabler 

En individuell analys för varje undersökningsdeltagares anknytningsstil utifrån ASQ gjordes. 

Svarsprofilerna delades in i trygg, otrygg undvikande, otrygg ambivalent, otrygg ängslig eller 

ospecificerat otryggt anknuten anknytningsstil. De modererat trygga inkluderades i trygg 

anknytningsstil. Därutöver identifierades individer med persevererande svar. Figur 2 visar 

typexempel på svarsprofiler för de olika anknytningsstilarna från individer inkluderade i 

föreliggande studie.  
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Figur 2. Exempel på anknytningsstilarnas svarsprofil utifrån en analys av delskalor i ASQ. Streckad linje 

och felstaplar utgör medelvärden och spridningsmått för referenspopulation enligt Håkansson och 

Tengström (1997). Heldragen linje visar typexempel på svarsprofiler för de olika anknytningsstilarna från 

individer inkluderade i föreliggande studie. 

 

Fördelning av anknytningsstil presenteras i Figur 3. En majoritet (71%, 95/133) av deltagarna var 

tryggt anknutna. Av de otryggt anknutna (29%, 38/133) hade 39% (15/38) en undvikande 

anknytningsstil, 11% (4/38) ambivalent och 5% (2/38) visade en ängslig anknytning. 45% (17/38) 

av de otryggt anknutna bedömdes som ospecificerat otryggt anknutna då resultatet i tillitsskalan 

visade på otrygg anknytning samtidigt som värdena på de otrygga delskalorna var inom 

referenspopulationens gränsvärden.  
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Figur 3. Fördelning i anknytningsstilar utifrån ASQ. Notera att de olika otrygga anknytningsstilarna kan 

återfinnas i en eller flera undvikande (distans och sakorientering) eller ängsliga (relationsfixering och 

bifallsbehov) delskalor. Därför avviker totalsumman i den nedre delen av figuren ifrån de övre delarna. 

n=antal individer som bedömdes tillhöra respektive anknytningsstil. n*=antal individer med svarspoäng >1 

SD över medelvärde för referenspopulationen (se metodbeskrivning 5.3.1). 

 

Andelen otryggt anknutna män (46%, 11/24) var större (p=0,039) än andelen otryggt anknutna 

kvinnor (25/105, 24%). Det fanns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan tryggt anknutna och 

otryggt anknutna gällande övriga bakgrundsvariabler. 

 

7.3 COPSOQ – fördelning och relation till bakgrundsvariabler 

Undersökningsdeltagarnas poängfördelning på samtliga delskalor illustreras i Figur 4 (n=129). Ett 

medelvärde på 50 på varje delskala motsvarar svarsalternativet ”ibland”. Medelvärdet på delskalan 

inflytande var 28±14 vilket innebär att deltagarna övervägande svarade ”sällan/nästan aldrig” på 

de frågor som rörde möjlighet till inflytande. På frågor gällande stöd ifrån chef och kollegor 

hamnade medelpoängen mellan svarsalternativen ”ibland” och ”ofta” (57±20 resp. 63±16). 

Medelpoängen för upplevelsen av krav (kvantitativa/känslomässiga) motsvarade svarsalternativ 

mellan ”ibland/delvis” och ”ofta/i hög grad” (58±17 resp. 64±16). 
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Figur 4. Poängfördelning på delskalor i COPSOQ. Staplarna anger medelvärdet för respektive delskala 

och felstaplar visar en standardavvikelse.  

 

Undersökningsdeltagarna i Lund (n=72) upplevde signifikant högre (63±20) stöd ifrån chefer än 

deltagarna i Malmö (n=54, 48±18, p<0,001). Samtidigt upplevde anställda i Malmö signifikant 

högre stöd ifrån kollegor (67±13) än anställda i Lund (59±17, p=0,005). Det fanns också ett 

samband mellan upplevelse av stöd ifrån chef och tid i tjänst (p=0,011). Post hoc-analys visade att 

individer som arbetat 0-6 månader upplevde signifikant större stöd ifrån chefen jämfört med de 

som angett längst tid i tjänst, ≥10 år (70±16 resp. 51±19; p=0,01).  

 

7.4 Samband mellan anknytningsstil (ASQ) och upplevelse av 

arbetsmiljö (COPSOQ) 

 

Sambandet mellan delskalorna i ASQ och COPSOQ redovisas i Tabell 2. För flertalet delskalor 

sågs inga samband. Det fanns dock ett statistiskt signifikant samband mellan högre grad av såväl 

distans som sakorientering och lägre grad av upplevt stöd ifrån kollegor. Dessutom visade sig ett 

statistiskt signifikant samband mellan högre grad av upplevt stöd ifrån kollegor och högre grad av 

tillit. 

 

Tabell 2. Samband (Pearson’s korrelationskoefficient) mellan delskalor i ASQ och COPSOQ 

(n=129) 

             

 Kvantitativa Känslomässiga  Inflytande Stöd från Stöd från 

  krav krav    chef kollegor 

Distans 0,08 0,04  -0,02 -0,06    -0,24** 

Sakorientering -0,01 -0,05  0,06 -0,09    -0,25** 

Tillit -0,10 0,10  0,00 0,08     0,32** 

Bifallsbehov -0,05 0,08  0,06 -0,02 0,02 

Relationsfixering 0,04 0,09  0,08 -0,13 -0,09 

**=p<0,01 
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Skillnaden mellan trygg och otrygg anknytningsstil med avseende på de olika delskalorna i 

COPSOQ redovisas i Tabell 3. Tryggt anknutna visade sig i lägre utsträckning belastade av 

kvantitativa krav än otryggt anknutna med en liten till måttlig effektstorlek. Vidare upplevde tryggt 

anknutna mer stöd från kollegor än otryggt anknutna med en måttlig till stor effekstorlek. I övrigt 

sågs små effektstorlekar utan signifikanta skillnader.  

 

Tabell 3. Skillnader i COPSOQ-poäng mellan tryggt och otryggt anknutna 

          

Anknytningsstil 

  
Trygg 
(n=95) 

Otrygg 
(n=38) Cohen's d p 

Kvantitativa krav 57±18 63±13 0,39 0,039 

Känslomässiga krav 64±17 63±16 0,06 0,68 

Inflytande 29±15 26±13 0,21 0,18 

Stöd från chef 58±21 54±18 0,21 0,34 

Stöd från kollegor 66±15 56±15 0,67 < 0,001 

 

 

Uppdelning av den otrygga gruppen i dess olika undergrupper redovisas i Tabell 4. Mellan 

grupperna undvikande och ospecificerat anknutna sågs en statistisk signifikant skillnad avseende 

upplevelse av stöd ifrån kollegor. Effektstorleken mellan dessa grupper var stor. En måttlig till stor 

effektstorlek sågs även mellan grupper samma vad gäller känslomässiga krav.  

 

Tabell 4. Skillnader i COPSOQ-poäng mellan de olika otrygga anknytningsstilarna 

              

Otrygg anknytningsstil 

  
Undvikande 

(n=15) 
Ängslig 
(n=2) 

Ospecificerad 
(n=17) 

Ambivalent 
(n=4) Cohen's d* p* 

Kvantitativa krav 61±12 63±9 64±15 63±14 0,22 0,65 

Känslomässiga krav 55±16 75±18 66±14 70±11 0,73 0,052 

Inflytande 25±10 34±4 26±14 23±19 0,083 0,95 

Stöd från chef 56±15 38±6 52±21 63±17 0,22 0,55 

Stöd från kollegor 48±15 58±0 61±11 58±28 1,00 0,008 

*p och Cohen’s d avser statistiska skillnader respektive effektstorlek mellan grupperna undvikande och 
ospecificerad otrygg anknytningsstil. P.g.a. det låga antalet individer i övriga grupper beräknades inte d och 
p för dessa. 

 

 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

Utifrån att studiens upplägg syftar till att undersöka samband mellan anknytningsstil och upplevelse 

av psykosocial arbetsmiljö var en kvantitativ ansats lämplig för att besvara frågeställningarna. 

Metoden tillåter inklusion av en mer omfattande och således mer representativ studiepopulation 

vilket ger reliabilitet åt generella slutsatser för vårdpersonal. I studien användes frågeformulär som 
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är vetenskapligt beprövade vilket ger validitet åt metodologin. En alternativ metod hade varit att 

inkludera ett mindre antal deltagare för djupintervjuer. Detta tillvägagångssätt skulle, i jämförelse 

med en enkätbaserad studie, kunna ge en djupare förståelse för den enskilda individens 

anknytningsmönster samt en mer nyanserad beskrivning av hur arbetsmiljön upplevs. Denna 

metod skulle dock ha ett begränsat värde för generella mönster och samband. 

 

Tidigare forskning på samband mellan anknytning och upplevelse av arbetsmiljö har utgått ifrån 

mätningar med andra metoder än en jämförelse mellan ASQ och COPSOQ, vilket öppnar för 

frågan om hur valet av mätinstrument inverkat på avsaknaden av samband mellan anknytningsstil 

och upplevelse av arbetsmiljö. COPSOQ är ett mätinstrument med möjlighet att selektivt använda 

och utvärdera för ändamålet relevanta dimensioner. Det skulle kunna vara så att de dimensioner 

som valts ut i föreliggande studie (krav, inflytande och stöd) saknar samband med anknytningsstil 

medan andra frågeområden i COPSOQ skulle ge ett annorlunda resultat. Vad gäller 

mätinstrumentets specifika frågor har dess olika svarsalternativ stor betydelse för resultatets 

variation. Det kan t.ex. vara så att avståndet mellan de olika svarsalternativen kan upplevas som för 

stor och att deltagarna därför tenderar att välja ett mellanalternativ (”ibland”) istället för alternativ 

som ”sällan” eller ”aldrig/nästan aldrig”. Skalan 1-5 (COPSOQ) eller 1-6 (ASQ) är numeriskt linjär 

medan orden som representerar siffrorna är beroende av varje deltagares individuella tolkning.   

      Referenspopulationen, som användes för analys av deltagarnas anknytningsprofil i ASQ 

(Håkansson och Tengström, 1997), bestod av gymnasie- och universitetsstudenter. Huruvida 

denna kan anses utgöra en representativ referensgrupp för sjuksköterskor och undersköterskor i 

föreliggande studie kan ifrågasättas.  

      Sammantaget kan noteras att det inte är uteslutet att resultatet blivit annorlunda med val av 

andra mätinstrument för samma frågeställningar. 

 

Antalet deltagare i föreliggande studie är relativt litet och bortfallet relativt stort. Det faktum att det 

inte fanns någon möjlighet att kontrollera eventuell systematik i bortfallet innebär begränsade 

möjligheter att dra generella slutsatser av denna studie. En tänkbar orsak till detta bortfall kan ha 

att göra med den låga upplevelsen av inflytande deltagarna rapporterade. Individer som upplever 

bristande möjlighet att påverka form och innehåll i sin arbetssituation kan även tänkas ha svårt att 

känna tilltro till ökat inflytande utifrån deltagande i en arbetsmiljöundersökning.  

      Det skulle kunna vara så, att de individer som upplevde störst belastning i sitt arbete, högst 

känslomässig stress och utbrändhet, avstod ifrån deltagande i en enkätstudie då den skulle innebära 

ytterligare en pålagd uppgift i en redan belastad arbetssituation.                        

      I Malmö, där bortfallet var störst, var även upplevelsen av stöd ifrån närmaste cheferna lägst. 

En förståelse för bortfallet i Malmö skulle kunna ges utifrån att de individer som är minst nöjda 

med organisation och ledning också skulle kunna tänkas vara minst benägna att ställa upp i 

arbetsmiljöundersökningar som förankrats med stöd av de närmaste cheferna, då anställdas tillit till 

deras hjälp, återkoppling och beredskap att lyssna är låg.  

      I det fall det finns en systematik i bortfallet, d.v.s. att det finns likheter mellan de individer som 

valt att inte delta (t.ex. individer som upplever minst tillit alternativt störst belastning i arbetet), 

skulle detta innebära en missvisande fördelning av delskalepoängen vilket i sin tur skulle kunna ge 

en möjlig förklaring till avsaknad av samband. 
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8.2 Resultatdiskussion 

En majoritet, 71 %, av deltagarna i denna studie var tryggt anknutna medan 29 % var otryggt 

anknutna. Andelen tryggt anknutna ligger strax över den i litteraturen tidigare presenterade andelen 

tryggt anknutna individer (60-70 %) i normalbefolkningen i västvärlden (Broberg et al, 2009). 

Resultaten i föreliggande studie är därmed förenliga med tidigare forskning som visat att 

majoriteten av studenter med vårdrelaterad yrkesutbildning har en trygg anknytningsstil (Meredith 

et al, 2007). 

       

Fördelningen av svar på COPSOQ visade relativt höga medelvärden på såväl kvantitativa som 

känslomässiga krav samt upplevelse av stöd ifrån chef och kollegor. Samtidigt visade sig 

upplevelsen av inflytande i arbetet vara låg - men utan att korrelera med anknytningsstil. Resultaten 

samstämmer med tidigare forskning (Kristensen et al, 2005) vad gäller den höga upplevelsen av 

känslomässiga krav bland anställda inom vårdrelaterade yrken. Föreliggande studie riktar sig till två 

arbetsplatser, båda med ett stort antal anställda inom ramen för en omfattande organisation där 

övergripande beslutsprocesser många gånger sker långt ifrån varje enskild individs inflytande. 

Möjligen skulle upplevelsen av inflytande se annorlunda ut i en mindre organisation där anställda 

hade andra förutsättningar att t.ex. påverka schemaläggning eller arbetsinnehåll.  

      Det fanns en skillnad mellan anställda i Lund, som upplevde signifikant större stöd ifrån 

närmaste chefen jämfört med Malmö. Samtidigt upplevde anställda i Malmö, i signifikant större 

utsträckning än i Lund, mer stöd ifrån kollegor. Kanske kan det vara så att individer, som upplever 

brister i relation till närmaste chefen, kompenserar denna brist med att söka stöd hos medarbetare. 

Eller är det snarare så att individer som upplever mindre stöd bland medarbetare istället söker stöd 

hos närmaste chef? 

 

Generellt visade sig endast få samband mellan anknytningsstil enligt ASQ och upplevelsen av 

arbetsmiljö enligt COPSOQ. Uteblivna samband strider mot resultat ifrån tidigare studier, som 

visat samband mellan såväl undvikande som ambivalent anknytningsstil och ökade upplevelser av 

svårigheter i arbetet, som t.ex. känslomässig stress och utbrändhet (Mikulincer & Shaver, 2007; 

Littman-Ovadia et al 2013; Hazan & Shaver 1990).   

 

Bowlby (2010) och Ainsworth (1978) menade att anknytningssystemet aktiveras när barnet är i 

behov av tillhandahållandet av en trygg bas för att öka sina chanser till överlevnad i en potentiellt 

farofylld värld. Arbetslivet är ett sammanhang som för de flesta individer kan tänkas innebära en 

relativt förutsägbar kontext i väl kända omgivningar och umgängen. Möjligen är det så att denna 

förutsägbarhet gör att individers anknytningsmönster blir mindre framträdande i det vardagliga 

förvärvsarbetet än vad de skulle vara i t.ex. sammanhang som även för vuxna individer innebär hot 

om fara eller risk.  

 

Ainsworth (1985) och Broberg et al (2006) betonar försiktighet i generella slutsatser om utveckling 

av anknytningsrelationer i vuxen ålder. Det skulle kunna vara så att relationer till medarbetare för 

de flesta individer är mer distanserad än t.ex. relationer inom den närmaste familjen där 

anknytningssystem och anknytningsmönster är mer framträdande.  
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Förmågan till affektreglering och mentalisering, som utgår ifrån individens anknytningsstil, innebär 

utveckling av ett mer komplext och rikt vuxet mentalt liv (Fonagy, 2007). Datainsamling med 

betoning på dessa senare och högre utvecklade förmågor, istället för på ursprunglig anknytningsstil, 

skulle möjligen kunna visa på annan variation i vuxna individers sätt att relatera och därmed också 

visa på en annan betydelse för upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Föreliggande studie genomfördes bland sjuksköterskor och undersköterskor. Mellan dessa grupper 

sågs inga statistiska skillnader, vilket indikerar en relativt homogen studiepopulation. En mer 

heterogen studiepopulation, inkluderande andra personalkategorier som t.ex. administrativ 

personal, läkare, chefer eller yrkeskategorier i helt andra branscher, skulle kunna ge större spridning 

vad gäller såväl anknytningsstil som upplevelse av arbetsmiljö. Detta skulle i sin tur kunna påvisa 

underliggande samband som i föreliggande studie inte framkommer.  

 

I föreliggande studie visade sig det sig att tryggt anknutna individer i större utsträckning upplevde 

stöd ifrån kollegor på arbetsplatsen jämfört med otryggt anknutna individer. Samtidigt upplevde 

tryggt anknutna mindre belastning av kvantitativa krav än otryggt anknutna individer. Vad gäller 

resultat för upplevelse av kvantitativa krav har även tidigare forskning visat ett samband mellan 

trygg anknytning och högre prestationsförmåga (Simmons et al 2009) samt mellan otrygg 

anknytning och utbrändhet samt lägre arbetsengagemang (Mikulincer & Shaver, 2007; Littman-

Ovadia et al, 2013). Däremot fanns i föreliggande studie inget statistiskt samband mellan 

anknytningsstil och känslomässiga krav eller upplevelse av stöd ifrån chef, vilket tidigare forskning 

indikerat (Simmons et al, 2009; Richards & Schat, 2011; Littman-Ovadia et al, 2013).  

 

Ett samband sågs mellan högre grad av såväl distans som sakorientering samt lägre grad av upplevt 

stöd ifrån kollegor. Det visade sig även att individer med högre grad av tillit i större utsträckning 

upplevde stöd ifrån kollegor. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare forskning som visat 

på samband mellan trygg anknytning och tillfredsställelse i relation till medarbetare samt bättre 

förmåga att skapa och använda sig av socialt stöd (Hazan & Shaver, 1990; Simmons et al, 2009). 

Samstämmigheten gäller även tidigare studier som visat samband mellan otrygg anknytning och 

undvikande av social interaktion med andra, större benägenhet att söka ensamarbete, större 

upplevelse av missnöje och brist på uppskattning i relation till medarbetare samt undvikande av 

såväl praktiskt som känslomässigt stöd i arbetet (Hazan & Shaver, 1990; Hardy & Barkham, 1994; 

Richards & Schat, 2011).  

 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning är begränsad till sjukvårdspersonal inom ett område av den somatiska 

sjukvården. Det vore intressant att relatera studiens utfall till andra områden, såväl inom som utom 

sjukvården. Ett annat intressant forskningsområde vore att rikta samma frågeställningar till 

ledningsgrupper på arbetsplatser, dels för att undersöka fördelning av anknytningsstilar i denna 

grupp och dels för att se hur ledningens anknytningsstil eventuellt påverkar de anställdas upplevelse 

av arbetsmiljön.  
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      Föreliggande studie begränsades till tre olika delskalor av COPSOQ: krav (kvantitativa och 

känslomässiga), inflytande och stöd (från kollegor och överordnade). Denna avgränsning gjordes 

för att inte riskera att ett alltför omfattande enkätmaterial skulle påverka svarsfrekvensen negativt. 

Intressant för vidare forskning vore att inkludera andra eller ytterligare delskalor i COPSOQ för 

korrelation med anknytningsstil. 

      I föreliggande studie sågs generellt få samband mellan ASQ och COPSOQ. Det vore intressant 

att undersöka samma frågeställning med andra mätinstrument som mäter anknytningsstil 

respektive upplevelse av psykosocial arbetsmiljö.  
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Bilaga 1 

 

Datum:  
 

 

1. Jag är…    

Man           Kvinna    

 

 2. Ålder:        

18‐25            26‐35            36‐45             46‐55             56‐   

  

3. Jag är…        

Ensamstående            Gift/sambo   

 

4. Jag arbetar som…    

Undersköterska    Sjuksköterska     

 

5. Jag arbetar huvudsakligen i… 

Lund       Malmö       

 

6. Hur länge har du arbetat i nuvarande tjänst?   

0–6 mån        6 mån–1 år        1 – 5 år        5 – 10 år        10 år –     

  

7. Vilken är din högsta utbildning (Obs! Ange ett alternativ)?   

Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

Gymnasieutbildning   

Universitets‐ eller högskoleutbildning     
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Bilaga 2 

ASQ – Attachment Style Questionnaire 
 

Läs följande påståenden och välj det svarsalternativ som du tycker bäst 

stämmer in på dig som person. Detta gör du genom att markera det på 

skalan. Svara så uppriktigt som möjligt, det bästa svaret är många gånger det 

som du först kommer att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, det är 

vad du själv tycker och känner som är det viktiga. 

 

Obs! Sätt endast ett kryss på varje rad! 
 

1 

I stort sett är jag en person som 

är värd att lära känna. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

2 

Jag är lättare att lära känna än 

de flesta andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

3 

Jag känner mig säker på att 

andra kommer att finnas till 

hands för mig när jag behöver 

dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

4 

Jag litar hellre på mig själv än 

till andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

5 

Jag föredrar att hålla mig för 

mig själv. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

6 

Att be om hjälp är att medge att 

man är misslyckad. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

7 

Människors värde bör bedömas 

utifrån vad de åstadkommer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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8 

Att åstadkomma saker är 

viktigare än att bygga upp 

relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      

 

9 

Att göra sitt bästa är viktigare 

än att komma överens med 

andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

10 

Om det är något du skall göra 

bör du göra det även om någon 

blir sårad. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

11 

Det är viktigt för mig att vara 

omtyckt. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

12 

Det är viktigt för mig att 

undvika att göra saker som 

andra inte skulle gilla. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

13 

Jag tycker att det är svårt att 

fatta beslut när jag inte vet vad 

andra tycker. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

14 

Mina relationer till andra är 

oftast ytliga. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

15 

Ibland tycker jag att jag inte 

duger någonting till. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

16 

Jag tycker det är svårt att lita på 

andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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17 

Jag tycker det är jobbigt att 

vara beroende av andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

18 

Jag upplever att andra inte vill 

komma så nära mig som jag 

skulle vilja ha dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

 

19 

Jag har ganska lätt att komma 

nära andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

20 

Jag tycker att det är lätt att lita 

på andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

21 

Det känns bra för mig att vara 

beroende av andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

22 

Jag oroar mig för att andra inte 

skall bry sig lika mycket om 

mig som jag bryr mig om dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

23 

Jag oroar mig för att människor 

skall komma mig för nära. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

24 

Jag oroar mig för att jag inte 

skall vara lika bra som andra 

människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

25 

Jag har blandade känslor inför 

närhet till andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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26 

Samtidigt som jag vill komma 

andra nära så känner jag 

obehag inför det. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

27 

Jag undrar varför människor 

skulle vilja engagera sig i mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

28 

Det är mycket viktigt för mig 

att ha en nära relation. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

29 

Jag oroar mig mycket över 

mina relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

30 

Jag undrar hur jag skulle klara 

mig utan någon som älskar 

mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

31 

Jag känner mig trygg i min 

kontakt med andra. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

32 

Jag känner mig ofta utanför 

eller ensam. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

33 

Jag oroar mig ofta för att jag 

inte riktigt passar in bland 

andra människor. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

34 

Andra människor har sina 

problem så jag besvärar dem 

inte med mina. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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35 

När jag pratar om mina 

problem med andra känner jag 

mig för det mesta skamsen eller 

dum.  

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

36 

Jag är för upptagen med annat 

för att lägga alltför mycket tid 

på relationer. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

37 

Om det är något som bekymrar 

mig så märker andra oftast det 

och bryr sig om mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

38 

Jag är säker på att andra 

människor kommer tycka om 

och respektera mig. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

39 

Jag blir orolig om andra inte 

finns till hands när jag behöver 

dem. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 

      
 

40 

Andra människor gör mig ofta 

besviken. 

Fullständigt 

oense 

Ganska 

oense 

Lite oense Instämmer 

lite 

Instämmer 

ganska 

mycket 

Instämmer 

fullständigt 
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Bilaga 3 

 
COPSOQ – Copenhagen Psychoscocial Questionnaire 
 

Här är några frågor som berör din arbetsmiljö. Varje fråga har 5 möjliga svar. Markera den 
siffra som bäst passar in på hur du känner. Det bästa svaret är många gånger det som du 
först kommer att tänka på. Det finns inga “rätt“ eller “fel“ svar, det är vad du själv tycker och 
känner som är det viktiga. Ge endast ett svar på varje fråga. 
 
1. Är din arbetsbörda ojämnt fördelad så att arbete samlas på hög? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

2. Hur ofta händer det att du inte hinner slutföra alla dina arbetsuppgifter? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

3. Kommer du efter med ditt arbete?  

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

4. Har du tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

5. Hamnar du genom ditt arbete i känslomässigt påfrestande situationer? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

6. Måste du förhålla dig till andra människors personliga problem i ditt arbete? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 
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7. Är ditt arbete känslomässigt krävande? 

1  I mycket hög grad      2  I hög grad      3  Delvis      4  I liten grad      5  I mycket liten grad 

 

8. Blir du känslomässigt berörd av ditt arbete? 

1  I mycket hög grad      2  I hög grad       3  Delvis      4  I liten grad      5  I mycket liten grad 

 

9. Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller ditt arbete? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

10. Kan du påverka vem du arbetar tillsammans med? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

11. Kan du påverka din arbetsmängd? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

12. Kan du påverka vad du gör i ditt arbete? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

13. Om du behöver, är din närmaste chef beredd att lyssna på problem som rör ditt 

arbete? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 
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14. Om du behöver, får du stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

15. Hur ofta talar din närmaste chef med dig om hur du utför ditt arbete? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

16. Om du behöver, får du hjälp och stöd från dina kollegor? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

17. Om du behöver, är dina kollegor beredda att lyssna till dina problem med arbetet? 

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

18. Hur ofta talar dina kollegor med dig om hur du utför ditt arbete?  

1   Alltid 2   Ofta 3   Ibland 4   Sällan 5    Aldrig/nästan aldrig 

 

 

Kontrollera gärna att du besvarat alla frågorna! 


