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Sammanfattning 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka anknytningsteorin i relation till 

arbetslivet. Anknytningsteorin behandlar samspelet mellan omvårdnad och 

anknytning. Teorin omfattas av olika anknytningsstilar: trygg, undvikande och 

ängslig, som människan utvecklar beroende på hur de behandlas av sin primära 

vårdnadsgivare under uppväxten. Det huvudsakliga syftet var att undersöka om 

trygg anknytningsstil genererar hög arbetstillfredsställelse. Studien utgick från Self 

Determination Theory som bygger på att behoven autonomi, kompetens och 

samhörighet bör uppfyllas för att skapa motivation och därmed nå högre 

tillfredsställelse. Teorin omfattas även av två olika motivationsformer: autonom 

och kontrollerad, vilka i föreliggande studie undersöktes i relation till 

anknytningsstilarna. Populationen var vårdanställda (n = 88) i en kommun i södra 

Sverige. Deskriptiv data visade att anställda inom vården har en övervägande trygg 

anknytningsstil. Resultatet i denna studie visade att det fanns ett signifikant 

samband mellan hög arbetstillfredsställelse och hög nivå av trygg anknytningsstil 

(p = .006). Resultatet visade inga signifikanta skillnader i motivationsform mellan 

de olika anknytningsstilarna. Den huvudsakliga slutsatsen i föreliggande studie var 

att trygg anknytningsstil kan predicera hög arbetstillfredsställelse (p = .007).  

 

Nyckelord: Anknytningsteorin, Relationer, Arbetstillfredsställelse, Vårdsektorn 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to examine Attachment Theory in relation to 

working life. Attachment Theory deals with the interaction between nursing and 

attachment. The theory includes different attachment styles: secure, avoidant and 

anxious that people acquire depending on how they are treated by their primary 

caregiver while growing up. The main purpose was to investigate whether a secure 

attachment style generates high job satisfaction. The study was based on Self 

Determination Theory which states that the needs for autonomy, competence and 

relatedness should be met to create motivation and achieve higher satisfaction. The 

theory also contains two different forms of motivation: autonomous and controlled, 

which in the present study were investigated in relation to the attachment styles. 

The population was health care workers (n = 88) in a municipality in southern 

Sweden. Descriptive data showed that health care workers have a predominantly 

secure attachment style. The results of this study showed that there was a 

significant correlation between high job satisfaction and high level of secure 

attachment style (p = .006). The results showed no significant differences in 

motivation between the various attachment styles. The main conclusion in this 

study was that secure attachment style can predict high job satisfaction (p = .007). 

 

 

Keywords: Attachment Theory, Relationships, Job satisfaction, Health sector 
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Introduktion 

 

Anknytningsteorin ses idag som en av de viktigaste psykologiska teorierna om individens 

förhållningssätt till relationer (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 2008). 

Anknytningsteorin utgår från hur individen knyter an till sin primära vårdnadsgivare och hur 

detta speglar livets senare relationer (Meredith, Merson & Strong, 2007). Ett tämligen 

outforskat område i relation till anknytningsteorin är arbetslivet. Arbetet är en betydelsefull 

faktor för människan och många spenderar mycket tid på sin arbetsplats. Det är därför av stor 

vikt att individen känner tillfredsställelse i arbetet (Harms, 2011). Vad påverkar då att 

människan upplever hög arbetstillfredsställelse? 

 

Tidigare studier har främst fokuserat på att aspekter som arbetsmiljön skulle vara det som 

påverkar arbetstillfredsställelse och mindre på de möjliga samband som skulle kunna finnas 

mellan tillfredsställelse i arbetet och tillfredsställelse i sociala relationer (Hazan & Shaver, 

1990). Arbetstillfredsställelse påverkas av ett flertal faktorer, exempelvis stimulerande 

arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter, självständighet och mellanmänskliga relationer 

(Theandersson, 2000). Utifrån anknytningsteorin har individer olika sätt att hantera sociala 

och självständiga relationer, utveckling och utforskning beroende på tidiga upplevelser. Detta 

ger uttryck i många viktiga sammanhang, exempelvis på arbetsplatsen (Harms, 2011).  

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka om arbetstillfredsställelse 

samspelar med individens anknytningsstil hos anställda inom vårdsektorn. Anställda inom 

vårdsektorn har i huvudsak relationsorienterade arbetsuppgifter som handlar om att vårda 

andra och hantera relationer. En tryggt anknuten person känner sig bekväm med att komma 

nära andra människor och dras till att arbeta med uppgifter av vårdande och 

omhändertagande karaktär. Antagandet utvecklas från Meredith et al. (2007) som bygger på 

teorin om att studenter med trygg anknytning både dras mer till och är mer tillfredsställda 

med valet av en vårdrelaterad yrkesutbildning. Intresset av att undersöka ett yrke inom 

vårdsektorn i föreliggande studie grundas i antagandet om att övervägande del av individerna 

inom denna yrkesgrupp har en trygg anknytningsstil. 

 

I en stor del av både privat- och arbetslivet är människan en del av en grupp. I många 

arbetssituationer används grupper för att öka produktiviteten (Nilsson, 2005). Forskning har 

visat att grupperingar och relationer är betydelsefulla för individen och att dessa aspekter 
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starkt påverkar tillfredsställelse i arbetet (Theandersson, 2000). Studier har även visat att 

människor ofta värderar nära relationer som det mest meningsfulla medan pengar och 

materiella saker är mindre betydelsefulla (Nilsson, 2005). 

 

Det svenska arbetslivet har moderniserats under senare delen av 1900-talet och präglas nu av 

att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Arbetsmarknaden har blivit mer gränslös och 

förändras ständigt i takt med nedskärningar och nyrekryteringar (Allvin, 2006). 

Anställningsformer som tidsbestämda samt projektanställningar blir allt vanligare vilket leder 

till att relationsskapande och långvariga relationer i arbetslivet blir allt svårare att behålla 

(Allvin, 2006). Enligt Nilsson (2005) består den moderna dynamiska arbetsmarknaden ofta 

av grupper av individer med olika bakgrund, erfarenheter och åsikter. Detta är givande för de 

flesta organisationer då det ger många infallsvinklar och bred kompetens. Människans 

förmåga att utveckla och hantera olika sorters relationer på arbetsplatsen är därmed en viktig 

förutsättning för samarbeten i arbetslivet, framgång i organisationen och karriärbyggande 

(Nilsson, 2005).  

 

Anknytningsteori 

Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby (1969, 1973, 1980) som var en engelsk 

psykoanalytiker och barnpsykiater samt Mary D Ainsworth, utvecklingspsykolog på 1950-

talet (Broberg et al., 2008). Bowlby ansåg att människan likt andra däggdjur är beroende av 

närhet och omsorg av vuxna på grund av barnets oförmåga att klara sig själv i tidig ålder. 

Anknytningsteorin anses vara en av de viktigaste teorierna för att förklara hur individer 

förhåller sig till närhet, omsorg och självständiga relationer från tidig spädbarnsålder till 

vuxen ålder (Meredith et al., 2007). 

 

Anknytningsteorin behandlar samspelet mellan omvårdnad och anknytning. För att skapa en 

trygg anknytningsstil bör barnets primära vårdnadsgivare utgöra en trygg bas för nyfiket 

utforskande samt en säker hamn för barnet att återvända till vid osäkerhet. Samspelet 

omfattar förälderns eller annan primär vårdnadsgivares förmåga att ta hand om barnets behov 

och ge trygghet i utforskandet av omvärlden (Broberg, Mothander, Granqvist & Ivarsson, 

2006). 

 

Under barnets första år utvecklas dess kognitiva förmågor. Föreställningar om självet och 

omgivningen bildas med hjälp av inre arbetsmodeller. Dessa inre arbetsmodeller blir en del 
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av personligheten och ligger till grund för barnets förmåga att uppfatta och hantera relationer. 

Arbetsmodellen blir därmed ett effektivt hjälpmedel för att socialt kunna orientera sig 

(Broberg et al., 2008). Den inre arbetsmodellen är ett verktyg för att kunna tolka och 

förutsäga beteenden hos barnets vårdnadsgivare och byggs upp utifrån tidiga interaktioner 

med anknytningspersoner. Hos den vuxna individen har anknytningsstilen fastställts men den 

kan ännu påverkas genom nya relationer och händelser i livet (Broberg et al., 2006, 2008). 

 

Om det lilla barnets anknytningsperson svarar med en positiv reaktion på närhetssökande 

samt ger ett tryggt stöd, lär sig barnet att utgå från att anknytningspersonen finns som en 

trygg bas och säker hamn vid behov. Detta genererar att barnet får en trygg anknytning, 

individen blir bekväm i sina relationer och har lätt för att lita på andra människor (Broberg et 

al., 2008). I en amerikansk studie av Hazan och Shaver (1990) klassificerades 50 % av 

deltagarna som tryggt anknutna. Detta styrker andra studiers (Simmons, Gooty, Nelson & 

Little, 2009) resultat att hälften av populationen har en trygg anknytningsstil. Om barnets 

anknytningsperson istället svarar med en negativ reaktion lär sig barnet att det inte kan lita på 

att vårdnadsgivaren finns där vid behov. Barnet utvecklar då en otrygg anknytningsstil. Detta 

innebär att barnet ängsligt klamrar sig fast vid vårdnadsgivaren eller nonchalerar 

vårdnadsgivaren som om denne inte behövs (Broberg et al., 2008). Individer med otrygg 

anknytningsstil blir ofta obekväma i sina relationer och har svårt att lita på andra.  

 

Karaktäristiskt för barn med trygg anknytningsstil är att de visar oro när vårdnadsgivaren 

lämnar barnet ensamt. Barnet söker sig till vårdnadsgivaren vid återförening och blir snabbt 

lugn, för att sedan fortsätta leka och utforska. Individer med denna anknytningsstil är mer 

benägna att interagera, utforska sin miljö och visa emotionalitet (Sperling & Berman, 1994). 

Det finns två olika typer av otrygg anknytning, undvikande och ängslig. Ett barn med 

undvikande anknytningsstil visar oro vid separation från sin vårdnadsgivare men visar ingen 

bekräftelse och tar avstånd vid återförening. Denna anknytningsstil kan ta sig uttryck genom 

att visa ångest och rädsla samt aggressivitet och uppmärksamhetssökande tendenser. Ängslig 

anknytningsstil kännetecknas genom hög nivå av oro när vårdnadsgivaren lämnar barnet och 

kan bli väldigt närgånget och klängigt vid återförening. Barn som har denna anknytningsstil 

kan vara osäkra och är ofta emotionellt instabila (Sperling & Berman, 1994). 
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Föreliggande studie utgår från forskning av Feeney, Noller och Hanrahan (Sperling & 

Berman, 1994). De behandlar fem aspekter av anknytningsteorin hos vuxna, en trygg och fyra 

otrygga (se figur 1). Den trygga anknytningsstilen omfattas här av tillit. Denna handlar om att 

inneha ett tillitsfullt förhållande till sig själv och andra. Som tidigare nämnts delas otrygg 

anknytningsstil in i två olika grupper: undvikande och ängslig. Otrygg anknytning med 

undvikande i fokus innebär att individen har ett distanserat förhållande till andra människor. 

Denna anknytningsstil omfattas även av ett sakorienterat beteende där prestationer sätts 

framför relationer. Den otrygga anknytningen med ängslan i fokus innebär en 

relationsfixering med överdrivet behov av tillhörighet med andra. Den kan även omfattas av 

ett bifallsbehov som innebär att individen känner ett starkt behov av andras acceptans 

(Tengström & Håkansson, 1997). Föreliggande studie behandlar de tre anknytningsstilarna: 

trygg, otrygg undvikande samt otrygg ängslig.  

 

Figur 1 

 

 

 

    

 

 

 

Figur 1. Modell över teoretisk konceptualisering av anknytning (Tengström & Håkansson, 1997, s.5). 

 

Forskning om anknytning hos vuxna startade inom socialpsykologin och grundade sig på 

experimentell metod (Broberg et al., 2008). Den anknytningsstil man antagit som barn följer 

ofta med in i vuxenlivet och ligger till grund för hur relationer och gemenskap skapas. En 

trygg anknytningsstil som vuxen innebär att individen är bekväm i att komma nära andra 

människor och har lätt för att vara ömsesidigt beroende av personer i sin omgivning. En 

tryggt anknuten person känner inte oro för att bli övergiven eller att någon ska komma för 

nära. Individen har haft en trygg bas i barndomen och kunde därför utforska sin omvärld på 

ett tryggt vis. Detta medför att nyfikenhet, upptäckande samt känslan av att vara bekväm i att 

ta risker och utveckla sin kreativitet följer med i vuxenlivet (Simmons et al., 2009). Har den 
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vuxna individen en undvikande anknytningsstil uppstår känslor som nervositet i relationer 

och svårigheter i att lita på eller vara beroende av andra. Den undvikande personen vill inte 

komma för nära andra (Desivilya, Sabag & Ashton, 2006; Hazan & Shaver, 1990). En 

ängsligt anknuten person har känslor av att andra inte vill komma lika nära som individen 

själv skulle önska och visar ofta överdrivna känslor. Oro och rädsla över att bli lämnad ensam 

är ofta dominerande känslor i relationer och kan verka avskräckande för personer i individens 

närhet. Ängsligt anknutna känner att det är viktigt att bli socialt accepterade (Desivilya et al., 

2006; Mikulincer & Shaver, 2012). 

 

Sedan anknytningsteorin blev en viktig ram för att förstå mänskliga processer i vuxen ålder 

har anknytningsstilens påverkan på kvaliteten i relationer studerats i olika sammanhang 

(Simmons et al., 2009). På senare tid har forskning använt sig av anknytningsteorin i 

förhållande till arbetsrelaterade relationer. Detta utifrån att de olika anknytningsstilarna kan 

förklara en del av de individuella skillnader som upptäckts på arbetsplatser (Harms, 2011). 

Tidigare forskning (Desivilya et al., 2006) har funnit tydliga relationer mellan individuella 

skillnader i anknytning och vårdrelaterade yrken. Individer med trygg anknytningsstil 

tenderade att uppvisa höga nivåer av omhändertagande jämfört med de med otrygg 

anknytningsstil. Vidare fann Meredith et al., (2007) att majoriteten av studenter med en 

vårdrelaterad yrkesutbildning hade en trygg anknytningsstil. I en jämförelse mellan studenter 

med vårdrelaterad yrkesutbildning och handelsstudenter fanns det signifikant fler tryggt 

anknutna individer bland de studenter som ville arbeta inom vårdsektorn (54.7 % kontra 32.0 

%). Detta fynd stödjer tidigare antaganden att individer med en trygg anknytning skulle vara 

mer benägna att välja ett vårdande och relationsorienterat yrke. 

 

Som tidigare nämnt har individer med en trygg anknytningsstil haft en trygg bas i barndomen 

och därför kunnat utforska sin omvärld på ett tryggt vis. Hos dessa individer utvecklas en 

nyfikenhet och en trygghet inför utmaningar. Utforskande och kreativitet följer med i 

arbetslivet och arbetstagare med trygg anknytningsstil känner inte oro för att ta sig an 

utmaningar i jobbet. Personer med trygg anknytningsstil känner heller ingen oro för att bli 

övergivna eller komma för nära vilket leder till att de ofta skapar bra relationer med sina 

kollegor. De känner tillit både till att kollegorna ska hjälpa dem vid behov och till sin egen 

förmåga att klara av olika uppgifter (Harms, 2011). Simmons et al. (2009) utförde en studie 

gällande trygg anknytningsstil i relation till hopp, förtroende, utbrändhet och prestation i 

arbetslivet. Denna studie visade starka positiva korrelationer mellan trygg anknytningsstil och 
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hoppfullhet, samt mellan trygg anknytningsstil och förtroende. En negativ korrelation fanns 

mellan trygg anknytningsstil och utbrändhet. Hazan och Shaver (1990) kunde i sin studie 

bekräfta sin hypotes om att arbetstagare med en trygg anknytningsstil hade en mer positiv 

inställning till sitt arbete. De tryggt anknutna var minst benägna att skjuta upp sitt arbete och 

hade lättare att fullfölja sina arbetsuppgifter. De kände sällan oro för att misslyckas eller över 

att få avslag från sina kollegor. De skulle heller inte äventyra sin hälsa eller sina relationer på 

grund av arbetet. Tidigare studier har vidare funnit samband mellan trygg anknytningsstil och 

hög grad av arbetstillfredsställelse (Hazan & Shaver, 1990).  

 

De med undvikande anknytningsstil har utifrån sina tidiga anknytningsrelationer utvecklat 

svårigheter att lita på eller vara beroende av andra människor. I arbetsrelaterade situationer 

bidrar detta till att de inte vill komma för nära andra och föredrar att arbeta ensamma. De kan 

även använda arbetet för att undvika andra relationer och spenderar då mycket av sin tid på 

arbetsplatsen (Hazan & Shaver, 1990). Individer med ängslig anknytningsstil känner oro över 

att bli lämnade ensamma vilket grundar sig i tidiga anknytningsrelationer. Individer med 

ängslig anknytningsstil känner ofta press att få andras accepterande och blir då mer stressade 

på arbetsplatsen (Harms, 2011). Tidigare forskning av Harms har även visat att individer som 

har en otrygg anknytning är mindre tillfredsställda med relationer till sina medarbetare och 

nivån av självständighet. De kände även att de inte fick den uppmärksamhet de förtjänade.  

 

Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan definieras utifrån flera olika perspektiv och en väl använd och 

beskrivande definition är: “Arbetstillfredsställelse är de positiva och negativa känslor och 

attityder man har till sitt jobb” (Schultz och Schultz, 2010, s.189). Arbetstillfredsställelse 

beror på flera olika arbetsrelaterade faktorer, såsom arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Även 

personliga faktorer som ålder, hälsa och sociala relationer påverkar arbetstillfredsställelse. I 

vilken utsträckning arbetstagaren bidrar till sin yrkesroll utanför de grundläggande kraven för 

arbetet har också en effekt på attityden till arbetet (Schultz & Schultz, 2010). 

Arbetstillfredsställelse handlar om arbetstagarens upplevelse och sammanfattande 

helhetsintryck av sitt arbete (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

I en studie utförd av Theandersson (2000) visar sig kön vara en av de variabler som har stor 

betydelse då arbetstillfredsställelse undersöks. Kvinnor uttrycker överlag en högre grad av 

arbetstillfredsställelse än män trots att kvinnorna generellt sett haft sämre arbetsförhållanden 
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över tid. Kvinnor värderar även sociala relationer på arbetsplatsen högre än män 

(Theandersson, 2000). Män har en mer instrumentell inställning till arbetet till skillnad från 

kvinnor som lägger mer vikt på gemenskap och möjlighet till lärande. Theandersson menar 

att lön och befordran är av större vikt för män än för kvinnor. Enligt Spector (1997) förväntar 

sig kvinnor mindre av arbetet och blir därför lättare tillfreds. Detta har utvecklats över 

generationer där kvinnor generellt sett har haft lägre lön och mindre utvecklingsmöjligheter 

för samma arbete jämfört med män. Theandersson (2000) menar även att ålder kan ha en 

inverkan på individens upplevelse av arbetstillfredsställelse. Det är dock problematiskt att 

avgöra vilken åldersgrupp som skulle ha högst grad av arbetstillfredsställelse då värderingar 

och attityder kan skilja sig mellan generationer.  

 

Arbetstillfredsställelse används vanligen tillsammans med begreppet arbetsmotivation 

(Björklund, 2001).  Motivation är den drivkraft som får människan att utföra olika beteenden 

medan arbetstillfredsställelse handlar om individens upplevelse av och känslor för sitt arbete 

(Schultz & Schultz, 2010). Behovet av att prestera leder till att individen vill utföra ett bra 

arbete för att nå sina mål. Arbetstagare med en hög grad av arbetsmotivation tenderar att få 

en hög grad av arbetstillfredsställelse. Detta eftersom de arbetar mot sina mål och är 

motiverade till att prestera oavsett arbetsuppgift (Schultz & Schultz, 2010). 

 

Forskare är överens om att ett flertal faktorer påverkar arbetstillfredsställelse. Dock är de inte 

lika eniga om vilka faktorer som är av störst vikt. Inom flera teoritraditioner har faktorer som 

självständighet, stimulerande arbetsuppgifter, utvecklingsmöjligheter och mellanmänskliga 

relationer visat sig spela stor roll (Theandersson, 2000). Detta bekräftas i teorin Self 

Determination Theory (SDT), vilken föreliggande studie utgår från. Teorin utvecklades av 

Edward L. Deci och Richard M. Ryan under 1980-talet och bygger på att de psykologiska 

behoven autonomi, kompetens och samhörighet bör uppfyllas för att nå hög tillfredsställelse 

(Gagné & Deci, 2005).  

 

Dessa behov handlar om den fria viljan, möjlighet att använda sin kompetens och känna 

delaktighet (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Soenens & Lens, 2011). Det första 

grundläggande behovet är autonomi vilket innebär självbestämmande. Det definieras av 

individens behov av att uppleva känslan av valmöjligheter och psykologisk frihet (Van den 

Broeck et al., 2011). När individen upplever känslan av självständighet i utförandet av 

arbetsuppgifter leder det enligt SDT till högre motivation (Deci & Ryan, 2008). Känslan av 
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kompetens är det andra grundläggande behovet. Det definieras av individens inneboende 

önskan att känna sig effektiv och integrera med miljön. Det är viktigt att få uppmuntran att 

utforska miljön och engagera sig i utmanande uppgifter för att testa och utöka sin kompetens 

(Van den Broeck et al., 2011). Om arbetstagaren har en känsla av möjlighet att på ett fritt sätt 

använda och utveckla sin kompetens leder detta till högre grad av motivation (Deci & Ryan, 

2008). Det tredje grundläggande behovet benämns som samhörighet och definieras av 

individens benägenhet att känna samhörighet med andra, det vill säga att vara medlem i en 

grupp med goda relationer (Van den Broeck et al., 2011). Enligt Deci och Ryan (2008) är det 

viktigt att gemenskapen är självvald då det leder till högre motivation än där relationer har 

skapats genom yttre påtryckningar.   

 

Deci och Ryan menar att det finns olika typer av motivation: autonom och kontrollerad. Den 

autonoma motivationsformen involverar fullständig känsla av fri vilja och valmöjligheter 

under utförandet av arbetet. Kontrollerad motivationsform handlar om känslan av yttre 

reglering och saknar självbestämmande. Exempel på kontrollerande motivationsfaktorer är 

lön och bekräftelse (Deci & Ryan, 2008). Deci och Ryan menar att det är den autonoma 

formen av motivation som bör eftersträvas eftersom den genererar kreativt tänkande, högre 

prestation och god psykisk hälsa i jämförelse med kontrollerad motivationsform. Enligt SDT 

skiljer sig autonom och kontrollerad motivation från inre och yttre motivation. Inre 

motivation omfattas av känslan av att uppgiften individen utför är intressant och spontant 

tillfredsställande. Yttre motivation innebär att en uppgift utförs med målet att erhålla en 

belöning eller för att undvika ett straff (Deci och Ryan, 2008). Autonom motivation kan 

uppkomma även när uppgiften inte är intressant och spontant tillfredsställande. Denna 

motivationsform uppkommer även när arbetet hjälper individen att definiera sig som person 

och när denne känner ett värde i uppgiften. Ett exempel är att om sjuksköterskor starkt 

värdesätter sina patienters komfort och hälsa och förstår vikten av att göra sin del av mindre 

tillfredsställande uppgifter för patientens välbefinnande. Detta genererar autonom motivation 

även om uppgiften i sig inte är tillfredsställande för arbetstagaren (Gagné & Deci, 2005). 

 

Self-Determination Theory har skapat och genererat en stor mängd forskning som tillämpats i 

flera sammanhang, exempelvis i sjukvård, idrottsverksamhet, skolmiljöer och 

företagsorganisationer. Behoven autonomi, kompetens och samhörighet är applicerbara i 

många sammanhang och teorin blir då aktuell inom flera olika områden (Deci & Ryan, 2008). 

Studier i organisationer har gett stöd för att autonom motivation främjar tillfredsställelse av 
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de tre grundläggande behoven. Dessa i sin tur leder till hög motivation, 

arbetstillfredsställelse, positiv inställning till arbetet och psykiskt välbefinnande (Gagné & 

Deci, 2005). 

 

SDT menar att det är den autonoma formen av motivation som bör eftersträvas för att nå 

högst grad av arbetstillfredsställelse. Detta uppnås genom att uppfylla de tre behoven, 

autonomi, kompetens och samhörighet (Deci & Ryan, 2008). Enligt anknytningsteorin har en 

trygg anknytningsstil många positiva utfall. Individen tror på sig själv och upplever 

självständighet, har lätt för att utforska miljön, engagera sig i utmanande uppgifter och 

interagera i sociala relationer. Egenskaperna hos en tryggt anknuten person kan kopplas 

samman med de behov som bör uppfyllas enligt SDT för att nå hög grad av 

arbetstillfredsställelse.  

 

Utifrån ovanstående bygger denna studie på följande hypoteser: 

Hypotes 1: Det finns samband mellan graden av arbetstillfredsställelse och de tre 

anknytningsstilarna trygg, undvikande och ängslig.  

Hypotes 2: Det finns skillnader mellan autonom och kontrollerad motivationsform i nivåerna 

av de tre anknytningsstilarna. 

Hypotes 3: Hög arbetstillfredsställelse prediceras av faktorerna anknytningsstilar, 

motivationsform, ålder och kön. 

 

Metod 

Deltagare 

Enkäter delades ut till 100 deltagare och besvarades av 88 stycken. Deltagarna var 

yrkesverksamma vårdare, undersköterskor och sjuksköterskor i en kommun med 13 000 

invånare i södra Sverige. Deltagarna arbetade inom olika enheter i form av äldreomsorg, 

psykiatri, hemtjänst och handikappomsorg. De fick utöver frågeformulären svara på frågor 

om kön, ålder och utbildningsnivå. Könsfördelningen var ojämn och bestod av 77 kvinnor 

och 11 män (87,5% - 12,5%). Åldersfördelningen var mellan 19 och 66 år (M = 40,9 år). 

Fördelningen inom utbildningsnivån var: 8 % grundskoleutbildade, 73 % gymnasieutbildade 

och 19 % högskoleutbildade. Det interna bortfallet (n = 28) berodde på att dessa deltagare 

fyllt i fler än ett svarsalternativ per fråga eller missat att fylla i hela sidor. Det externa 

bortfallet (n = 12) berodde främst på att deltagarna inte lämnade in sina enkäter.  

 



13 
 

 

 

Material 

De formulär som använts är ASQ (Attachment Style Questionnaire) och PAK (Psykosocial 

Arbetskartläggning). Feeney, Noller och Hanrahan (Sperling & Berman, 1994) utvecklade 

mätinstrumentet ASQ med syftet att vidareutveckla tidigare mätinstrument. ASQ är ett 

anknytningsformulär som är flerdimensionellt för att kunna beskriva individuella skillnader i 

anknytningsstil och omfattar ett spektrum av olika anknytningsmönster. ASQ anses även vara 

ett bra mätverktyg för exempelvis ungdomar som har få eller inga erfarenheter av 

kärleksrelationer. Detta till skillnad från mätinstrumentet Relationship Questionnaire (RQ) 

som kräver att individen har erfarenheter av ett kärleksförhållande för att kunna besvaras 

korrekt. Tengström och Håkansson (1997) utvecklade en svensk översättning av ASQ. Detta 

gjordes genom översättning från engelska, därefter en statistisk bearbetning och pilottestning 

på studenter. Tengström och Håkansson utförde ett reliabilitetstest genom att undersöka 

Cronbachs Alpha reliabilitetskoefficient där alla fem delskalorna uppmättes till över 0,7 som 

tyder på stark intern homogenitet inom delskalorna. Meredith et al. (2007) har använt RQ i 

deras studie och rekommenderar ASQ som ett mer utförligt mätverktyg för att mäta 

anknytningsstil. ASQ har därför valts som mätverktyg i föreliggande studie. Tengström och 

Håkansson (1997) anser att ASQ är lämpligt vid forskning om vuxenanknytning. 

 

ASQ består av 40 påståenden som mäter anknytningsstil i fem delskalor (se figur 1). Skalan 

tillit omfattas av trygg anknytning. Fyra delskalor står för otrygg anknytning: distans, 

sakorientering, bifallsbehov och relationsfixering. Tillit består av åtta items varav en är 

inventerad. Ett exempel på ett påstående är: “Jag oroar mig ofta för att jag inte riktigt passar 

in bland andra människor”. Delskalorna distans och sakorientering mäter anknytningsstil av 

undvikande karaktär. Distans består av tio items varav två är inverterade, exempel på ett 

påstående är: “Jag litar hellre på mig själv än till andra människor”. Sakorientering har sju 

items, varav en är: “Att be om hjälp är att medge att man är misslyckad”. Delskalorna 

relationsfixering och bifallsbehov mäter anknytningsstil av ängslig karaktär. Bifallsbehov 

innehåller sju items så som: “Ibland tycker jag att jag inte duger någonting till”. 

Relationsfixering innehåller åtta påståenden, exempelvis: “Jag oroar mig mycket över mina 

relationer”. Svarsskalan är en sexgradig Likert-skala med svarsalternativen “Fullständigt 

oense, Ganska oense, Lite oense, Instämmer lite, Instämmer ganska mycket, Instämmer 

fullständigt”. Värdet på varje delskala (1-6 poäng) räknas samman och divideras med antalet 
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items för att få fram ett medelvärde på varje delskala. Medelvärdet representerar vilken 

anknytningsstil individen har högst nivå av, trygg, otrygg undvikande eller otrygg ängslig. 

 

Mätinstrumentet Psykosocial arbetskartläggning, PAK (Rubenowitz, 2004) är ett väletablerat 

instrument och mäter psykosociala faktorer i arbetslivet. Det utgörs i sin helhet av fem olika 

delskalor: egenkontroll, arbetsledningsklimat, stimulans från själva arbetet, arbetsgemenskap 

och arbetsbelastning. För föreliggande studie valdes tre av de fem delskalorna ur PAK 

(egenkontroll, stimulans från själva arbetet och arbetsgemenskap) för att mäta 

arbetstillfredsställelse. Detta eftersom studien utgår från att de psykologiska behoven 

autonomi, kompetens och samhörighet bör uppfyllas för att nå högre arbetstillfredsställelse. 

Delskalorna arbetsledningsklimat och arbetsbelastning valdes bort då de inte hade lika hög 

relevans med tanke på studiens utgångspunkt. Frågorna modifierades till påståenden för att 

passa in i en konsistent svarsskala. Svarsskalan modifierades från exempelvis “Mycket stora 

möjligheteter - Mycket små möjligheter” och från “Ja mycket ofta - Nej inte alls” till en 

femgradig Likert-skala till alla påståenden, “Tar helt avstånd, Tar delvis avstånd, Varken 

instämmer eller tar avstånd, Instämmer delvis, Instämmer helt”. De fem svarsalternativen 

fick ett värde från ett till fem där fem representerar hög nivå och ett låg nivå av 

arbetstillfredställelse. Fråga 16 utgörs av en tillagd fråga om vad som motiverar deltagarna 

mest i arbetet. Frågan löd: ”Vad motiverar dig mest att utföra ditt arbete?”. Svarsalternativen 

som utgör exempel på autonoma motivationsfaktorer är ”Jag tycker mitt arbete är viktigt”, 

”Jag tycker mina arbetsuppgifter är roliga” och ”Mitt arbete är en stor del av den jag är”. 

Svarsalternativen som representerar faktorer som tyder på kontrollerad motivation är ”Min 

lön”, ”Att få bekräftelse från min chef” och ”Att ha ett arbete att gå till för att känna mig 

bra”. Deltagarna skulle fylla i ett svarsalternativ som sedan kategoriserades till respektive 

grupp, autonom eller kontrollerad motivationsform.  

 

Då mätinstrumentet PAK modifierades från frågor till påståenden och svarsalternativen 

ändrats utfördes ett reliabilitetstest med hjälp av Cronbachs Alpha. Alla delskalor mättes 

tillsammans och uppnådde ett alphavärde på 0,7 som står för stark intern homogenitet. Då 

varje delskala testades enskilt uppmättes alphavärdet till över 0,7 på samtliga delskalor. Detta 

visar på stark intern homogenitet i frågeformuläret trots modifieringen. Samma 

reliabilitetstest utfördes i ASQ där alphavärdet för samtliga 40 items i formuläret uppnådde 

0,8 som står för mycket stark intern homogenitet. Testet i varje delskala för sig gav ett 

alphaväde på minst 0,7. 
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Procedur 

Ett bekvämlighetsurval gjordes i en kommun i södra Sverige. En enhetschef inom 

äldreomsorgen kontaktades via telefon för godkännande av datainsamling hos kommunens 

anställda inom vårdsektorn. Ett mail med presentation av föreliggande studie, syfte samt 

mätinstrument skickades ut i kommunen (se bilaga 1). Under ett möte presenterades enkäten 

muntligt och skriftligt för anställda inom kommunen där frivilliga fick ta emot enkäter att 

dela ut till de som ville delta. De fick information muntligt om att deltagandet var helt 

frivilligt och att svaren behandlades anonymt. Denna information fanns även i missivbrevet. 

Det gavs även information om att enkäten tar cirka 10 minuter att fylla i. För att undvika 

bortfall informerades det skriftligen om att endast fylla i ett svarsalternativ per fråga, 

kontrollera att ingen fråga lämnades obesvarad och att ställa frågor om något var otydligt. En 

del av enkäterna delades även ut personligen och samlades in direkt. När all data samlats in 

kodades den och fördes in i programmet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

version 21.  

 

Etik 

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat omfattar 

frivillighet och anonymitet hos studiens deltagare. De fyra huvudkrav som forskare bör följa 

då undersökningar utförs är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Informationskravet har studien tagit hänsyn till genom att ha informerat 

deltagarna om innehåll, syfte och vilken roll deltagaren har i studien. Information angående 

att deltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande har även delgivits. Hänsyn har även tagits till 

samtyckeskravet genom att få samtycke av deltagaren att vara med i undersökningen för 

studien. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till genom att alla personuppgifter och annan 

identitetsinformation behandlades på ett sådant sätt att personerna i undersökningen inte ska 

kunna identifieras av utomstående. Nyttjandekravet innebär att allt material som samlats in 

för undersökningen enbart får användas i det syftet vilket studien också tar hänsyn till. 

Materialet får inte föras vidare till andra parter eller användas i andra kommersiella bruk 

(Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

 

Syftet med studien var att undersöka om arbetstillfredsställelse samspelar med individens 

anknytningsstil hos anställda inom vårdsektorn samt om de anställda främst drivs av autonom 

motivation. Syftet var även att undersöka vilka faktorer som predicerar hög 

arbetstillfredsställelse. Tabell 1 redovisar deskriptiv data och visar att anställda inom vården 

har en övervägande trygg anknytningsstil. Tabellen visar även att vårdanställda inom studien 

upplever hög arbetstillfredställelse. 

 

Tabell 1, deskriptiv data för studiens samtliga deltagare 

N=88                                                                M                                 SD 

Arbetstillfredsställelse                                     4.01  .36 

Trygg anknytning                                            4.78  .58 

Otrygg undvikande anknytning                      2.87  .58 

Otrygg ängslig anknytning                              2.88  .73                       

Not. Variabeln arbetstillfredsställelse har ett medelvärde utifrån en skala från 1 till 5. De olika 

anknytningsstilarnas medelvärde är utifrån en skala från 1 till 6.  

 

Den första hypotesen prövades genom korrelation för att undersöka om det fanns samband 

mellan graden av arbetstillfredsställelse och de tre anknytningsstilarna trygg, undvikande och 

ängslig. Då studien undersöker sambandet mellan kontinuerliga variabler utfördes Pearsons r 

korrelationer. Korrelationerna var mellan den beroende variabeln arbetstillfredsställelse och 

de oberoende variablerna trygg anknytning samt undvikande anknytning. Variabeln ängslig 

anknytningsstil var inte normalfördelad. För att mäta sambandet mellan arbetstillfredsställelse 

och den oberoende variabeln ängslig anknytningsstil gjordes därför en Spearmans rho. 

Resultatet (se figur 2) visade att det fanns ett signifikant samband mellan 

arbetstillfredsställelse och nivån av trygg anknytningsstil (r = .290, n = 88, p = .006, two-

tailed). Resultatet visade inget signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och nivån 

av undvikande anknytningsstil (r = -.147, n = 88, p = .172, two-tailed) och inte heller mellan 

arbetstillfredsställelse och nivån av ängslig anknytningsstil (rho = -.041, n = 88, p = .704, 

two-tailed). 
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Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar samband mellan trygg anknytningsstil och arbetstillfredsställelse. Ju högre nivå av trygg 

anknytning desto högre arbetstillfredsställelse.  

 

Studiens andra hypotes undersöktes genom oberoende t-test för att mäta skillnader mellan 

autonom och kontrollerad motivationsform i nivåerna av de tre anknytningsstilarna. 

Hypotesen prövades genom att fråga 16 som innehöll sex svarsalternativ gjordes om till en 

dikotom variabel med alternativen autonom alternativt kontrollerad motivation. Variabeln 

ängslig anknytning uppfyller här kraven för normalfördelning och lika varians. Den prövades 

därför genom oberoende t-test för att medelvärden jämförs på kontinuerliga variabler för två 

olika grupper. Mellan trygg och undvikande anknytningsstil och motivationsform utfördes 

Mann-Whitneys tester då det fanns signifikanta variansskillnader. Resultatet visade inga 

signifikanta skillnader mellan autonom eller kontrollerad motivationsform i trygg 

anknytningsstil (U = 244.000, n1 = 11, n2 = 50,  p = .559, two-tailed). Resultatet visade 

heller inga signifikanta skillnader när det gällde undvikande anknytningsstil i relation till 

autonom (1) eller kontrollerad (2) motivationsform (U = 238.500, n1= 50, n2 = 11,  p = .493, 

two-tailed). Det fanns inte heller några signifikanta skillnader i ängslig anknytningsstil 

mellan autonom och kontrollerad motivationsform (t = .024, df = 59, p = .981, two-tailed). 

Därigenom falsifierades hypotesen. Resultatet visade dock att anställda inom vården i 

signifikant övervägande grad hade besvarat alternativ som tyder på autonom motivation (n = 

50) jämfört med kontrollerad motivation (n = 11) genom ett chi
2
-test (χ

2
 (df=1) = 24.934, p < 

.001).  
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Den tredje hypotesen prövades med multipel regressionsanalys (MRA) för att undersöka 

vilka faktorer som predicerar hög arbetstillfredsställelse. En hierarkisk MRA användes då 

variablerna tas med i en bestämd ordning utifrån hypotesen. Prediktorvariablerna var tre 

anknytningsstilar, motivationsformer, ålder och kön. Preliminära analyser utfördes för att 

kontrollera antagandena för MRA. Variabeln ängslig anknytning uppfyllde inte kraven för 

normalfördelning och transformerades med rangordning. Då det var stort bortfall på variabeln 

motivationsform (n = 27) exkluderades denna variabel. Därmed utfördes en MRA med 

studiens samtliga deltagare (n = 88). Ålder och kön inkluderades i block 1 och förklarade 2 % 

av variansen i upplevd arbetstillfredsställelse. Efter inmatning av de olika anknytningsstilarna 

i block 2 kunde modellen som helhet förklarades av 10.7 % av den totala variansen, F (5, 82) 

= 1.960, p = .093. Anknytningsstilarna förklarade ytterligare 8.7 % av variansen i 

arbetstillfredsställelse, efter kontroll för ålder och kön: R
2 

change = .087, F change (3, 82) = 

2.670, p = .053. I den slutliga modellen var endast trygg anknytning en statistiskt signifikant 

prediktor, som gav ett högt betavärde (beta = .318, p = .013). Undvikande och ängslig 

anknytningsstil bidrog inte till hög arbetstillfredsställelse. Ju högre nivå av trygg anknytning, 

desto högre arbetstillfredsställelse. 

 

Tabell 2, översikt av linjär multipel regressionsanalys med faktorer för prediktion av 

arbetstillfredsställelse.  

Prediktorer för  arbetstillfredsställelse           B             SE B               β                 95 % CI (B)            

Trygg anknytning                                          .20 .08 .32  [.04, .35] 

Otrygg undvikande anknytning                    -.02 .08 -.03  [-.18, .15]   

Otrygg ängslig anknytning                             .00 .00 .11  [-.00, .01] 

Ålder                                                              .00 .00 .01 [-.01, .01] 

Kön                                                                 .14 .11 .13 [-.09, .36] 

Tabell 2 visar CI (B) = Konfidensintervall för B, β = Beta Standardiserad koefficient, SE B = Std. 

Error och B = B Ostandardiserade Koefficients. 
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Diskussion 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att relationen mellan trygg anknytningsstil och 

yrkesgruppen vårdanställda hade ett samband. En tryggt anknuten person känner sig bekväm 

med att komma nära andra människor och dras till att arbeta med uppgifter av vårdande och 

omhändertagande karaktär. Anställda inom vården har valt ett yrke med främst 

relationsorienterade uppgifter. Studien visade att hög nivå av trygg anknytningsstil var 

signifikant högre representerad hos de vårdanställda än undvikande och ängslig 

anknytningsstil. Att ha en trygg anknytningsstil har ofta många positiva utfall som är 

väsentliga för individens arbetsplats. Individen har då en god förmåga att ta hjälp av sin 

omgivning samtidigt som denne har självförtroende gällande den egna förmågan. Denne är 

även mer benägen att skapa goda relationer och utforska nya möjligheter vilket främjar 

kreativitet och nytänkande. Då tidigare forskning (Simmons et al., 2009) har visat samband 

mellan trygg anknytningsstil och hoppfullhet kan det leda till att vårdare är mer hoppfulla i 

arbetet och därmed ger utlopp för bättre prestationer.  

 

Då anknytningsstilarna inte är jämnt fördelat på människor generellt (Hazan & Shaver, 1990) 

så förväntades resultatet bli högst på trygg anknytningsstil. Att det var så pass signifikant fler 

med trygg anknytningsstil kan bero på att individer med trygg anknytningsstil väljer att 

arbeta inom vården då de har lätt för att skapa relationer och har höga nivåer av 

omhändertagande. Individer med någon av de otrygga anknytningsstilarna kan ha valt 

vårdyrket av andra anledningar än relationsskapande och omhändertagande. Exempelvis kan 

en ängsligt anknuten person söka bekräftelse genom det vårdande yrket då känslor som 

överdrivet närhetssökande och behov av acceptans är dominerande.  

 

Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka om arbetstillfredsställelse samspelar med den 

anställdes anknytningsstil. Efter analys av resultatet i studiens data från första hypotesen 

kunde det utläsas att arbetstagarna med trygg anknytningsstil hade signifikant högre 

arbetstillfredsställelse. Detta jämfört med de med undvikande och ängslig anknytningsstil. 

Därmed bekräftades den första hypotesen. Ju högre nivå av trygg anknytningsstil den 

anställde hade desto högre grad av arbetstillfredsställelse angav den anställde. Otrygg 

undvikande samt otrygg ängslig anknytningsstil visade inget samband med hög 

arbetstillfredsställelse.  
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I föreliggande studie innebär arbetstillfredsställelse uppfyllandet av faktorerna autonomi, 

kompetens och samhörighet. Det är gynnande för en vårdanställds arbetstillfredsställelse att 

ha egenskaper som en trygg anknytningsstil genererar då de samspelar med dessa faktorer.  

De vårdanställdas arbetsuppgifter sätter, likt tryggt anknutna personer, samhörighet och 

mänskliga relationer i centrum. Individer med trygg anknytningsstil upplever även känslan av 

självständighet i arbetet då de tror på sig själva. Trygg anknytning genererar också en 

trygghet inför utforskande och engagemang till utmanande uppgifter för att utöka sin 

kompetens (Simmons et al., 2009). Därmed utgör faktorerna samhörighet, autonomi och 

kompetens en betydelsefull del för arbetstillfredsställelsen hos de anställda inom vården.  

 

Fråga 16 avser autonom respektive kontrollerad motivation. SDT menar att autonom 

motivation bidrar till bättre arbetstillfredsställelse (Gagné & Deci, 2005). Därför undersöks 

vilken typ av motivation de vårdanställda drivs av mest. Då hypotes två undersöktes visade 

resultatet ingen signifikant skillnad i autonom och kontrollerad motivationsform mellan 

nivåerna av de tre anknytningsstilarna.  Det kunde dock utläsas att anställda inom vården 

signifikant övervägande har besvarat alternativ som står för autonom motivation. Enligt SDT 

bör arbetstagaren sträva efter autonom motivation då det bidrar till högre 

arbetstillfredsställelse. Att de anställda inom vården främst har besvarat alternativ av 

autonom karaktär kan grundas i att arbetstagarna verkligen känner att de gör något viktigt 

eller att arbetet hjälper individen att definiera sig som person. Det kan även vara så att 

uppgifterna i sig inte är tillfredsställande men att den anställde ändå förstår vikten av att göra 

de för patientens välbefinnande. Arbetstagaren känner då ett starkt värde i uppgiften och detta 

värde bidrar till autonom motivation. Arbetsförhållanden och socioekonomisk status behöver 

i detta fall inte vara så högt då arbetstagarna känner tillfredsställelse i sina vårdande 

uppgifter. Att hypotesen inte visade något signifikant samband mellan motivationsform och 

anknytningsstil kan bero på att det är få individer i grupperna. Detta på grund av högt bortfall 

på frågan om motivationsform vilket gör att sannolikheten att hitta något signifikant resultat 

minskar.  

 

Hypotes tre prövades genom en multipel regressionsanalys mellan beroende variabeln 

arbetstillfredsställelse och prediktorerna anknytningsstilar, ålder och kön. Resultatet visade 

ett signifikant samband mellan prediktorn trygg anknytningsstil och hög 

arbetstillfredsställelse. Eftersom effektstorleken var hög visar det att trygg anknytningsstil är 

en betydelsefull faktor för tillfredsställelse i arbetet. Undvikande och ängslig anknytningsstil 
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visade inget samband med arbetstillfredsställelse. Individer med en otrygg anknytning har 

sämre förutsättningar att tro på sig själva, utforska och skapa relationer (Desivilya et al., 

2006) vilket missgynnar hög arbetstillfredsställelse. Då frågan som behandlar 

motivationsform gav högt bortfall exkluderades denna variabel ur regressionsanalysen. 

Motivationsform kan i föreliggande studie därmed inte ge svar på prediktion av hög 

arbetstillfredsställelse.  

 

Jämfört med studien utförd av Theandersson (2000) som visade att kön har stor betydelse då 

arbetstillfredsställelse undersöks, har kön utifrån föreliggande studie inget samband med hög 

arbetstillfredsställelse. Detta kan bero på att det förekom en ojämn könsfördelning som kan 

ha påverkat resultatet. Theandersson menar att kvinnor, i jämförelse med män, värderar 

sociala relationer på arbetsplatsen högre. Utifrån detta kan antaganden dras om varför 

kvinnor var överrepresenterade inom vårdyrket i föreliggande studie. Ålder och hög 

arbetstillfredsställelse hade inte något signifikant samband. Detta resultat kan diskuteras 

utifrån Theandersson (2000) som menar att generationer skiljer sig åt gällande värderingar i 

arbetet. Hög arbetstillfredsställelse kan i föreliggande studie inte prediceras av ålder då olika 

generationer kan uppleva arbetstillfredsställelse på skilda sätt. Spekulationer i 

generationsskillnaderna kan vara att den yngre generationen främjas mest av frihet och 

självbestämmande. Äldre generationer värdesätter möjligtvis trygghet och långvariga 

relationer på arbetsplatsen högre. Detta antagande grundas utifrån att det moderna arbetslivet 

präglas av gränslöshet och snabba förändringar (Allvin, 2006). Tidigare studier (Gagné & 

Deci, 2005) har gett stöd för att autonom motivation leder till högre arbetstillfredsställelse. 

Att föreliggande studie inte kunde undersöka detta samband beror på högt bortfall på frågan 

om motivationsform. Dock kan deskriptiv data i studien påvisa höga nivåer av både trygg 

anknytning och arbetstillfredsställelse samt en majoritet av individer med en autonom 

motivationsform.  

 

Skillnader i individers förhållningssätt till relationer är en intressant aspekt att studera, detta 

eftersom det är av stor betydelse för prestation, produktivitet och tillfredsställelse i arbetet. 

Föreliggande studie har visat att individer med hög nivå av trygg anknytning har högre 

arbetstillfredsställelse. Tidigare forskning har även visat på många andra positiva utfall för 

tryggt anknutna individer i arbetslivet. Det är därför av stor vikt att få individen att känna sig 

trygg på arbetsplatsen. Genom att uppmärksamma anknytningsteorin i arbetslivet och få 

kunskap om de olika stilarna skulle detta kunna leda till att medarbetarna lär sig att anpassa 



22 
 

 

sitt bemötande utifrån individernas anknytning. Kollegor kan ge extra stöd och tid med de 

med otrygg anknytning för att de ska känna sig mer trygga på arbetet. Detta då de med otrygg 

anknytning har svårare att känna tillit och bilda sunda relationer till övriga medarbetare.  

 

För att summera så stödjer resultatet tidigare forskning (Hazan och Shaver, 1990) gällande 

arbetstillfredsställelse i relation till anknytningsstil. Resultatet visade ett samband mellan 

trygg anknytningsstil och hög grad av arbetstillfredsställelse. Ju högre nivå av trygg 

anknytningsstil individen har, desto högre arbetstillfredsställelse angav de. Det är troligt att 

de individer med trygg anknytningsstil är mer nöjda med sitt yrkesval tack vare att de har 

lättare att skapa gynnsamma relationer i arbetet. Detta i sin tur kan leda till högre 

arbetstillfredsställelse.  

 

Metoddiskussion 

Generaliserbarheten för föreliggande studie är förhållandevis låg då den bedrivits genom data 

från enbart 88 deltagare inom samma yrkesgrupp. Även geografiskt sett kan studiens resultat 

inte generaliseras till andra orter eller länder då data är insamlad från en mindre kommun i 

Sverige. Studien kan vara bristfällig genom att deltagarnas svar inte blivit helt 

sanningsenliga. Spekulationen grundas i att överordnade på arbetsplatsen kan ha varit 

närvarande vid ifyllandet av enkäten. Vår uteblivna närvaro när en del av enkäterna delades 

ut kan ha påverkat svarsfrekvensen samt att alla enkäter inte lämnades in. Eftersom enkäten 

handlar om anknytningsstil och arbetstillfredsställelse, som kan vara av känslig karaktär, kan 

deltagarna ha svarat annorlunda än om de hade varit säkra på att undersökningsledarna hade 

fått enkäterna av deltagarna direkt.  

 

Föreliggande studies resultat stämde bra överens i Cronbachs alpha för samtliga fem 

delskalor i ASQ med Tengström och Håkanssons studie (1997). Likaså hade PAK en god 

intern homogenitet då samtliga delskalor uppmätte ett alphavärde på över 0.7 enskilt samt 

tillsammans. Fråga 16 i del två av enkäten gällande arbetstillfredsställelse, “Vad motiverar 

dig mest till att utföra ditt arbete?” var avsedd för att kunna kategorisera deltagarnas 

arbetsmotivation som autonom eller kontrollerad. Det blev bortfall (n = 24) på fråga 16 då 

deltagarna fyllde i mer än ett svarsalternativ. För att undvika detta bortfall kunde 

instruktionerna om att endast ett svarsalternativ skulle fyllas i varit ännu tydligare. Alternativt 

kunde informationen upprepats innan fråga 16, då den hade en annorlunda svarsskala än 

övriga frågor. Även fler items som mätte motivationsform hade kunnat inkluderas i enkäten 
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för att resultatet från hypotesen skulle blivit starkare. Enkäten innehöll endast en fråga som 

undersökte detta vilket gav en vag bild av verkligheten. 

 

Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är en mer omfattande studie där fler yrken inom vården och fler 

kommuner involveras för att göra det mer generaliserbart. Det hade även varit intressant att 

undersöka och jämföra med andra yrkesgrupper. För att utveckla studien hade det varit 

intressant att jämföra de vårdanställda som har relationsorienterade arbetsuppgifter med en 

yrkesgrupp där det läggs mest fokus på uppgiftsorienterat arbete. Detta för att jämföra om de 

med uppgiftsorienterat arbete har lägre nivå av trygg anknytning än de med 

relationsorienterade uppgifter. Detta antagande baseras på att en person med trygg 

anknytningsstil har ett större intresse av att utveckla relationer och strävar mer efter 

omhändertagande (Desivilya et al., 2006). En person med en otrygg anknytningsstil undviker 

att skapa allt för nära relationer och har svårare att känna tillit (Hazan & Shaver, 1990). På 

grund av de olika egenskaperna är det då rimligt att anta att det kommer finnas en skillnad i 

yrkesgrupperna gällande arbetstillfredsställelse. Det skulle även vara intressant att utveckla 

studien genom att undersöka om trygg anknytningsstil leder till mindre stress och därmed 

också mindre sjukskrivningar. 

 

Anknytningsteorin är en av de största personlighetsteorierna men har ändå lagts i skymundan 

i forskning om hur de olika anknytningsstilarna inverkar på arbetsrelaterade beteende 

(Harms, 2011). Då relationer är av stor vikt i arbetslivet hade ytterligare forskning om 

anknytningsteorin i relation till arbetslivet varit väsentligt. Detta eftersom anknytningsteorin 

antas kunna förklara förmågan att skapa och utveckla relationer. Med en ökad förståelse och 

kunskap för anknytningsteorin kan den även användas för att ge individer arbetsuppgifter och 

befattningar med hänsyn till sin anknytning. Även att uppmärksamma de tre faktorerna inom 

SDT kan vara av intresse för organisationer i arbetslivet. Uppfyllande av faktorerna kan 

generera hög arbetstillfredsställelse och därmed förbättra arbetssituationen samt öka 

produktiviteten.  
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Appendix 

Bilaga I. 

 
Hej! 

 

Vi heter Fredrika och Sandra och är två studenter vid Linnéuniversitetet i Växjö som skriver 

en C-uppsats i psykologi. Vi skulle bli tacksamma om du vill vara med i vår undersökning 

genom att besvara vår enkät.   

Syftet med vår studie är att undersöka hur man ser på sig själv och sitt arbete.  

Den första delen handlar om hur du ser på dig själv och andra delen handlar om hur du ser på 

ditt arbete. Du har blivit utvald att delta för att du är anställd inom vårdsektorn.  

Undersökningen är givetvis frivillig och beräknas ta cirka 10 minuter. Du kan välja att 

avsluta när du själv önskar och du är anonym.  

 

Svara så uppriktigt och spontant du kan, ta inte för lång betänketid på varje fråga. När du 

besvarar frågorna är det viktigt att du bara markerar ett svarsalternativ per fråga. Vi 

uppskattar också om du efteråt vill titta igenom dina svar för att undvika att någon fråga 

lämnas obesvarad. Det är viktigt att alla frågor besvaras. 

 

Är det något som du tycker är otydligt går det bra att ställa frågor.  

 

Vi tackar så mycket för ditt deltagande! 

 

Fredrika Demberg och Sandra Gustafsson 
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Födelseår: ………….          Ringa in om du är kvinna (K) eller man (M):     K     M 

 

Kryssa för din högsta utbildningsnivå: 

Grundskola    □        Gymnasium    □        Högskola/Universitet    □ 

Del II 

Nedan följer lite påståenden om hur du ser på ditt arbete. Du markerar ditt svar genom att 

sätta ett kryss vid det påstående som stämmer bäst överens med vad du tycker.  

 

1. Jag har stora möjligheter att själv bestämma min arbetstakt. 

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

2. Jag har stora möjligheter att själv bestämma när olika arbetsuppgifter skall göras. 

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

3. Jag har stora möjligheter att vara med och besluta om upplägget av mitt arbete.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

4. Jag har stora möjligheter att påverka fördelningen av arbetsuppgifterna inom min 

arbetsgrupp. 

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

5. Jag har stora möjligheter att utföra mitt arbete utan att hämmas av lagar och 

föreskrifter. 

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
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6. Mitt arbete är intressant och stimulerande.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

 

7. Jag har stora möjligheter att använda mina kunskaper i mitt arbete.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □      

    

8. Jag har stora möjligheter att lära mig nya saker i mitt arbete.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □        
  

9. Jag tycker att mina arbetsuppgifter är viktiga och meningsfulla.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

10. Jag känner vanligtvis en positiv känsla inför att gå till mitt arbete.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □       
   

11. Jag känner att jag tillhör en trivsam arbetsgrupp.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

12. Jag pratar ofta med mina arbetskamrater om saker som har med arbetet att göra.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
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13. Jag får ofta uppskattning av mina arbetskamrater när jag gjort ett bra arbete.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            

 

14. Jag anser att vi öppet diskuterar olikheter i åsikter på min arbetsplats.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □  
 

15. Jag betraktar mina arbetskamrater som goda vänner.  

 

Tar helt            Tar delvis          Varken instämmer      Instämmer         Instämmer  

avstånd            avstånd              eller tar avstånd         delvis                helt 

        □           □           □             □            □            
 

 

16. Vad motiverar mig mest att utföra mitt arbete?  

Min lön                     □ 

Jag tycker mitt arbete är viktigt                           □ 

Att få bekräftelse från min chef                    □  

Jag tycker mina arbetsuppgifter är roliga           □    

Att ha ett arbete att gå till för att känna mig bra □ 

Mitt arbete är en stor del av den jag är               □  

 

 

Tack för din medverkan! 

Fredrika & Sandra 


