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Stresshantering och välbefinnande 

Fördisponerad copings betydelse för subjektivt välbefinnande 

 
 

Marko Alatalo och Ken Strömberg 

 

Trots en hög andel unga med psykosomatiska besvär visar statistiken även 

att ungdomar generellt upplever sig ha en god psykisk hälsa, ett gott humör, 

god självkänsla och en god framtidstro. Denna studie fokuserar på att 

utforska hur varaktiga mönster av stresshanteringsstrategier hos ungdomar 

kan relateras till deras subjektivt upplevda välbefinnande i termer av 

affektiva tillstånd och kognitiva bedömningar av livstillfredsställelse. En 

enkätundersökning genomfördes med 104 deltagare, varav 80 kvinnor, i 

åldrarna 15 till 19 år. Mätinstrument som användes var svenska versioner av 

COPE Inventory, Positive and Negative Affect Schedule och Satisfaction 

With Life Scale. Resultatet visade att emotionsfokuserade copingstrategier i 

högre grad än respektive problemfokuserade strategier predicerade 

välbefinnande, vilket skiljer sig från tidigare resultat där de senare stått för 

detta samband främst i studier med vuxna. Användbarheten av detta resultat 

kan bidra till ökad förståelse för ungdomars stresshantering och hur denna 

relaterar till tidigare tillämpad kunskap generad utifrån vuxna populationer. 

Keywords: coping, subjective well-being, affect, life satisfaction, 

adolescents 

 

 

Inledning 
 

I Skolverkets (2010) rapport anges att ungefär en tredjedel av eleverna i gymnasiet upplever 

sig stressade. Detta är siffror som Skolverket gör gällande har varit stabila under det senaste 

decenniet. Samtidigt redogörs för, i SOU (2006), att dessa siffror nästan är tre gånger så höga 

som de i mitten av förra decenniet. Trenden visar att ökningen visserligen avstannat men ger 

samtidigt en allvarlig bild av hur våra ungdomar mår. Trots den höga andelen unga med 

psykosomatiska besvär, det vill säga kroppsliga reaktioner utlösta av psykiska faktorer, visar 

statistiken även att ungdomar generellt upplever sig ha en god psykisk hälsa, ett gott humör, 

god självkänsla och en god framtidstro (SCB, 2009). Denna diskrepans kan tänkas förklaras 

främst utifrån att skolan i synnerhet står för det som ungdomar upplever som stressande och 

att det i allmänhet är en ökad individualisering i samhället där just skolan bidrar med ökade 

krav på att ungdomar på egen hand ska ta ansvar för när, var och hur de ska studera samt vad 

ungdomarna skall ha för mål med studierna (SOU, 2006). En mer generell upplevelse av den 

mentala hälsan grundar sig i hur stress upplevs och hanteras över de samtliga livsdomäner 

som innefattas i ungdomens liv. Forskning visar även på att vissa strategier för att hantera 

stress (coping) har ett signifikant positivt samband med förekomsten av psykosomatiska 

åkommor trots att de i ett första skede kan antas vara adaptiva. Folkman, Lazarus, Dunkel-

Schetter, Delongis och Gruen (1986) visade i sin studie att ett flertal copingstrategier i sin 

tillämpning uppvisade ett mönster av att både höja de mentala symptomen av stress samt att 
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samtidigt sänka hälsostatusen. Mot bakgrund av att det finns en viss begränsning i 

stressforskning kring ungdomar, i synnerhet i Sverige, och att mycket av aktuell kunskap 

kring ungdomars stresshantering i praktiken är en tillämpning av forskning genererad från 

vuxna populationer, kan det tänkas vara av intresse att ytterligare studera faktorer som antas 

relaterade till ungdomars stressupplevelse och mentala hälsa. I denna studie ligger fokus på att 

utforska hur, över tid och situation, varaktiga mönster av stresshanteringsstrategier hos 

ungdomar kan relateras till deras subjektivt upplevda välbefinnande i termer av affektiva 

tillstånd och kognitiva bedömningar av livstillfredsställelse. Inledningsvis kommer 

stressbegreppet att introduceras i korta drag för att för att klargöra den kontext i vilken studien 

tar sin början för att vidare beskriva tidigare forskning kring centrala begrepp som coping, 

copingstil samt subjektivt välbefinnande och dess ingående komponenter. 

 

 

Stressbegreppets bakgrund 
 

Det biologiska stressbegreppet har sitt ursprung i den kliniska verksamheten och myntades 

1936 av Hans Seyle (Levi, 2005). Fram till början av 1980-talet fokuserade stressforskningen 

antingen på att definiera de olika stressorerna, det vill säga att peka ut de enskilda faktorer 

som påverkade stressen eller på hur dessa upplevdes individuellt. Bland annat listades olika 

livshändelsers inbördes ordning av Holmes och Rahe (1967) i en skala som de kallade Social 

Readjustment Rating Scale. Forskning av denna typ bygger på ett synsätt som i litteraturen 

benämns som stimulusmodellen och syftar främst till klassificering, vilket antas utgöra den 

inledande fasen i varje vetenskaplig strävan. I stimulusmodellen förklaras stress utifrån de 

yttre faktorer som påverkar individer. Ytterligare ett sätt att se på stress är att se den som 

upplevelser och beteenden, det vill säga reaktioner på stressorer. Detta synsätt benämns som 

responsmodellen, men i likhet med stimulusmodellen har också denna övergetts till förmån 

för det i dag vedertagna synsättet där stress beskrivs som en transaktion mellan individ och 

kontext. I transaktions- eller processmodellen tas hänsyn till såväl individ- som miljömässiga 

variabler samt interaktionen mellan dessa (Cassidy, 1999). En av föregångarna till detta 

synsätt var Lazarus som lyfte in den individuella psykologiska bedömningen (eng. appraisal) 

i en transaktionsprocess mellan individen och hennes yttre miljö, och menade att stress 

uppkommer som ett resultat utifrån om individen uppfattar en potentiellt stressande händelse 

som stressande för just henne (Lazarus & Folkman, 1984; Ogden, 2007). Lazarus antas vara 

den stressforskare som först introducerade psykologiska faktorer som centrala komponenter 

för att förstå processen kring stress (Cassidy), men är också en forskare vars forskning ännu 

till dags datum fortfarande är valid inom fältet. I sin kognitiva teori kring psykologisk stress 

differentierade Lazarus mellan primary och secondary appraisal där den förstnämnda är just 

individens bedömning av en stressors betydelse för denne medan den nästnämnda betecknar 

processen i vilken individen utvärderar sina möjligheter att hantera densamma (Lazarus & 

Folkman). Thoits (1995) beskrev nyare teorier kring stress som förfinade och mer detaljerade 

teorier som innefattar faktorer som lindrar eller hindrar effekterna av stress på fysisk och 

mental hälsa. Olika dämpande faktorer som copingresurser, copingstrategier och socialt stöd 

har fått sina egna grenar inom stressforskningen. 

 

 

Definition av coping och dess operationalisering 
 

Begreppet coping representerar individens hantering av stress. En tydlig definition som inom 

forskningen nått ett brett användande är författad av Lazarus och Folkman (1984). Dessa 
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författare definierar coping i grunden som ”kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 

som en person uppbringar för att bemästra de interna och externa krav som i en situation 

bedöms påfrestande eller överstigande personens resurser” (s.141). Lazarus och Folkman 

skapade Ways of Coping, ett självskattningsformulär för identifikation av copingstrategier, i 

vilken copingstrategier implicit klassificeras utifrån vilket funktion dessa har för individen. 

Om funktionen hos en strategi i första hand riktas mot att lösa ett problem, eller för den delen 

förändra källan till stress i sig, definieras detta som en problemfokuserad coping. Strategier 

med funktion att hantera eller minska den känslomässiga upplevelsen av en stressor definieras 

som emotionsfokuserad coping. Begreppet coping ges av dessa författare en relativt snäv 

avgränsning och man poängterar att coping inte är liktydigt med vare sig automatiserade 

processer eller kognitiva stilar som innefattar sådana processer. De copingstrategier som 

identifierats som underliggandes de bägge funktionsklasserna är åtta till antalet varav två 

primärt problemfokuserade. Den ena av dessa är konfrontation medan den andra innebär 

planerad problemlösning. De övriga sex strategierna – distansering, flykt-undvikande, ta 

ansvar, självkontroll, söka socialt stöd och positiv omtolkning - klassades vara primärt 

emotionsfokuserade strategier (Folkman & Lazarus, 1991). 

    Andra forskare (Carver, Scheier, & Weintraub, 1989; Schwarzer & Schwarzer, 1996; 

Skinner, Edge, Altman, & Sherwood, 2003) har till viss del kritiserat denna alltför klumpiga 

indelning dels på grund av att den saknar viktiga distinktioner inom de respektive klasserna 

och dels på grund av att man definierat allt som inte korrelerar med de problemfokuserade 

strategierna som emotionsfokuserad coping. Carver et al. utarbetade utifrån en teoretisk ansats 

ett instrument, COPE Inventory, som på ett mer distinkt sätt särskiljde de olika strategierna åt. 

Dock är funktionsgrupperna desamma som i tidigare forskning och man identifierar dessa 

som problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och undvikande coping. Den senare 

gruppen innefattar strategier som syftar till att, som namnet antyder, undvika källan till stress. 

Kritiken kan också antas vara grundad i en något vidare definition av coping än den som 

Lazarus och Folkman (1984) använt sig av. Detta i den mening att man definierat coping som 

de ansträngningar som individen gör för att skapa förutsättningar som tillåter henne att 

fortsätta mot önskade mål, eller bort från oönskade, samt ansträngningar för att lösgöra sig 

från mål som inte längre verkar tillgängliga (Carver & Scheier, 1999). Fokuset på mål härrör 

från de självregleringsteorier som dessa forskare tar sin ansats utifrån. Dock menar de att detta 

i stora drag går i linje med den forskning och begreppsbildning som Lazarus kan antas vara 

ledande inom. I en översiktsstudie rörande copingforskningen konstaterade Skinner et al., 

efter att ha analyserat 100 av de mest förekommande skattningsverktygen för coping, att det 

råder en utbredd oenighet om kategoriseringen av copingstrategier och dess funktionsgrupper. 

    En fråga som skiljer forskningsansatserna kring coping åt är om den antas vara ett stabilt 

och stadigvarande mönster hos individen, det vill säga en fördisponerad egenskap, eller om 

copingprocessen hela tiden är situationsbunden. Det har genom copingforskningens historia 

svängt en del mellan dessa ansatser. Från psykodynamikernas egoförsvarsteorier som i sin 

grund är knutna till individuella psykometriska egenskaper (se Haan, 1977; Shapiro, 1965; 

Valliant, 1977), till en era av situationella och interaktionistiska perspektiv (se Folkman & 

Moskowitz, 2004; Mattlin, Wethington, & Kessler, 1990) för att åter ge mark åt en 

forskningssyn som fokuserat på coping som något stadigvarande. Antingen den antas vara 

predisponerad utifrån bakomliggande personlighetsvariabler eller om det för den delen 

handlar om en benägenhet att välja vissa strategier i liknande situationer utifrån andra 

personliga referenser som till exempel erfarenhet (se Aldwin, 2007; Snyder, 1999; Watson, 

Davis, & Suls, 1999). Lazarus (1993) menade att detta var två sidor av samma mynt där bägge 

antogs vara relevanta. Om vi fokuserar på föränderlighet och kontextuell påverkan å ena sidan 

har vi att göra med en process eller ett state-koncept. Om vi å andra sidan lägger vår fokus på 
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att beforska coping över tid och situation har vi att göra med ett trait-koncept. För att 

åskådliggöra dessa bägge sidor på en och samma gång behöver vi kombinera intra- och 

interpersonell forskningsdesign (Lazarus).  

    Inom copingforskning av trait-konceptuell ansats har ett flertal olika spår bidragit till ett 

gemensamt antagande om individers stresshantering som stabilt och stadigvarande. 

Exempelvis Gorzynski et al. (1980) visade i en studie med 30 kvinnor, tidigare ställda inför 

det stressande beskedet om en förestående bröstoperation, att efter tio år uppvisade 9 av 10 

kvinnor en stabilitet i såväl den fysiologiska stressnivån (vilken mättes utifrån nivåerna av 

stresshormonet kortisols förekomst i urinet), likväl som för de psykologiska 

försvarsmekanismer de, genom utvärderingen av semistrukturerade intervjuer, antogs inneha 

trots att den stressande situationen inte längre var närvarande. Liknande resultat gällande 

stabiliteten av stress och de stresshanterande funktioner som individen uppvisar över tid 

presenterade Kobasa (1979) som föreslog att denna stabilitet var kopplat till olika 

personlighetsegenskaper.  

   En stor del av forskningen kring coping har visat att det finns signifikanta samband, så väl 

positiva som negativa, mellan olika individuella predispositioner och de sätt som människor 

hanterar sin stress på. I studier av sambandet mellan personlighetsdimensioner i modeller som 

The Big Five och coping, med användning av ett flertal copingskattningsinstrument, har det 

presenterats signifikanta resultat som stödjer att Neuroticism korrelerar positivt med 

emotionsfokuserad coping (Bolger, 1990; Carver et al., 1989; McCrae & Costa, 1986) och att 

Extraversion korrelerar positivt med problemfokuserade copingstrategier (Amirkhan, 

Risinger, & Swickert, 1995; Watson & Hubbard, 1996). 

    Frydenberg (1996) har föreslagit en ansats av trait-state karaktär, vilken tog hänsyn till 

såväl fördisponerade som situationella faktorer, när det gäller copingforskning i allmänhet och 

forskning om ungdomars coping i synnerhet. I en studie över 178 gymnasieelever i 

Australien, presenterade Frydenberg och Lewis (1994) resultat som visade att ungdomarna 

hade en stabil hierarkisk ordning på de copingstrategier som de vanligast använde men att det 

likväl visade på signifikanta skillnader när det kom till olika specifika situationer. Detta 

stödjer, enligt Frydenberg, en konceptualisering kring coping som delvis stödjandes på 

generella stilar som inte är problemspecifika, likväl som på en mindre komponent som gör 

coping specifik för stressorn som sådan. 

    De flesta forskare är idag överens om att ett interaktionistiskt perspektiv är att föredra, det 

vill säga att man betraktar copingprocessen som påverkad av såväl personlig predisposition 

likväl som situationella faktorer, men om proportionerna däremellan råder det fortfarande 

oenighet kring (Aldwin, 2007). Ben-Zur (2008) menade att det råder en trend inom 

copingforskningen som betraktar coping som en viktig förstärkare av positiv affekt, subjektivt 

välbefinnande och mental såväl som fysisk hälsa. 

 

 

Copingstil som föredragen stresshantering 
 

Med copingstil menas en individs mönster av föredragna eller predisponerade val av 

copingstrategier. Till skillnad från copingstrategier som är de beteenden som används för att 

hantera en stressor syftar copingstilar till att beskriva användningen av dessa strategier utifrån 

funktion i kategorier som avspeglar individens val av dessa över tid. För användningen av 

strategier som syftar till att hantera själva stressorn gäller att dessa hör till en 

problemfokuserad copingstil, medan användandet av strategier som snarare tenderar till att 

hantera de känslor som stressorn ger upphov till tillskrivs den emotionsfokuserade 

copingstilen. Utövandet av strategier som vare sig syftar till att förändra stressorer, eller för 
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den delen hantera de känslor som dessa ger upphov till, utan snarare karakteriseras av ett 

aktivt undflyende från situationen inordnas som en undvikande copingstil. Compas (1987) 

förklarade dessa val som karakteristika för en individs reaktioner på stress över antingen olika 

situationer eller över olika tidpunkter inför samma sorts stressor. Den copingstil som en 

individ uppvisar har inte nödvändigtvis sin förankring i egenskaper hos personligheten utan 

kan utgöra förvärvade erfarenheter av ett kognitivt slag (Aldwin, 2007; Cassidy, 1999; 

Lazarus & Folkman, 1984; Snyder, 1999; Watson et al., 1999), men den reflekterar ändock 

tendensen att reagera på vissa specifika sätt inför stress oavsett vad detta har sin bakgrund i 

(Compas). I den föreliggande studien kommer en ansats att göras där copingbeteenden antas 

vara relativt stabila över tid och situationer. 

 

 

Subjektivt välbefinnande som begrepp 

 

Vad som gör människor lyckliga har diskuterats i flera hundra år men det har inte undersökts 

med empiriska studier förrän under senare decennier (Diener, Suh, & Oishi, 1997). Den 

positiva psykologins forskning och praktiserande har ökat förståelsen för vilka komponenter 

som ingår i begreppet välbefinnande (well-being). Baserat på en nyttighetstradition och 

hedonistisk psykologi menade Diener (1984; Diener et al., 1997; Diener, Suh, Lucas, & 

Smith, 1999) att välbefinnande är en subjektiv utvärdering av en människas nuvarande status i 

sin värld, det vill säga ens erfarenhet av njutning och uppskattning av livets belöningar. Andra 

termer som har använts för att beskriva subjektivt välbefinnande är emotionellt välbefinnande 

(emotional well-being) och lycka (happines) (Snyder & Lopez, 2007). Diener et al. (1997) 

menade att subjektivt välbefinnande var den bästa termen att använda inom forskningen då 

lycka även kan syfta till ett kortvarigt tillstånd medans å andra sidan emotionellt 

välbefinnande bara syftar till den affektiva delen av välbefinnande.  

    Tidig forskning inom subjektivt välbefinnande fokuserade mycket på relationen mellan 

välbefinnande gentemot demografiska faktorer som kön, ålder, etnicitet, utbildning och 

inkomst. Alla demografiska faktorer tillsammans kunde bara förklara runt 20 procent av 

variansen i subjektivt välbefinnande vilket var ganska lite (Diener et al., 1999). Senare 

forskning har fokuserat mer på de underliggande processer som antas vara skapande av 

subjektivt välbefinnande så som personlighetsegenskaper, uppfyllandet av personliga 

målsättningar och hantering av yttre påverkan (Diener et al.). Att ha mål uppsatta och att 

kunna närma sig dessa är viktigt för det subjektiva välbefinnandet. Vilka mål som leder till 

välbefinnande varierar, men de ska vara viktiga för individen själv. Miquelon och Vallerand 

(2008) visade att självstyrande mål leder till ökat välbefinnande medan kontrollerade mål 

hindrar densamma. Waterman (1993) menade att lycka och välbefinnande inte är samma sak 

utan att lycka behöver behov och mål att uppfylla för att räknas som välbefinnande. 

    Subjektivt välbefinnande handlar om hur lyckliga människor upplever sig vara med sina 

liv, sett ur deras egna perspektiv. Det kan vara en bedömning om hur nöjd någon är med sitt 

liv generellt, eller hur nöjd med sitt liv någon är inom ett specifikt livsområde som arbete eller 

äktenskap. Människor utvärderar sina liv dels kognitivt genom en medveten reflekterad 

bedömning av sin tillfredsställelse med livet och dels affektivt genom upplevelser av trevliga 

och otrevliga känslor som uppstår av reaktioner på olika livshändelser (Diener, 1984; Diener 

et al., 1997; Diener et al., 1999). För att försöka förtydliga hur affekter och känslor relaterar 

med varandra så beskrev Snyder och Lopez (2007) affekt som en komponent i en 

känslostämning och att denna i sin tur är en specifik variant av sinnesstämning där affekt 

definieras som en persons omedelbara fysiologiska respons på stimuli, oftast baserat på en 

underliggande känsla av upphetsning.  
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Det subjektiva välbefinnandets komponenter och sammansättning 

 

En ofta använd definition av subjektivt välbefinnande är den av Ed Diener (1984) som består 

av tre primära komponenter: life satisfaction, positiv affekt, och negativ affekt. En person som 

har ett högt subjektivt välbefinnande är nöjd med sitt liv (life satisfaction), känner ofta glädje 

(positiv affekt) och känner sig sällan ledsen eller arg (negativ affekt). Att dela upp affekt i två 

separata komponenter, istället för ett kontinuum, var nödvändigt då olika variabler inom till 

exempel coping eller målteorier relaterade till de tre komponenterna negativ affekt, positiv 

affekt och life satisfaction på olika sätt (Diener et al., 1999). Affektkomponenterna kan även 

användas tillsammans för att mäta den hedonistiska balansen genom att använda differensen 

mellan positiv och negativ affekt (Diener & Biswas-Diener, 2008). Watson och Tellegen 

(1985) gjorde en stor inventering av olika mätinstrument som mätte sinnesstämning och kom 

fram till att denna karakteriseras av två dominerande dimensioner, nämligen positiv- och 

negativ affekt. Dessa två dimensioner representerade, i huvudsak, en känslomässig 

upplevelse. Vissa termer var rena nog för att beskrivas på de respektive dimensionerna av 

antingen negativ- eller positiv affekt, medan andra termer var en blandning av de bägge 

dimensionerna på axeln (se Figur 1). Vidare så definierades vissa termer, som till exempel 

interpersonella beskrivningar, på en annan axel nämligen Pleasantness- Unpleasantness. 

Diener hade noterat att medan vissa undersökningar inte visade någon korrelation mellan 

positiv affekt och negativ affekt så fanns det även undersökningar som hittade negativa 

samband. Watson och Tellegen förklarade detta med ovanstående, nämligen att det berodde 

på vilka termer som använts i undersökningarna.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Affekt i en tvåfaktorstruktur (Watson & Tellegen, 1985, p.221) 
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Undersökningar har visat att både life satisfaction och båda affektkomponenterna har 

medelhög till hög reliabilitet även över flera års tid (Diener et al., 1997). Eid och Dieners 

(2004) undersökning visade att alla globala, det vill säga välbefinnande över tid, subjektivt 

välbefinnandevariabler och personlighetsvariabler var starkare relaterade till stämningsläge på 

traitnivå än på en situationsbunden nivå så personlighetsegenskaper ansågs vara en stark 

prediktor för subjektivt välbefinnande vilket också gav den stabilitet över tid. Även om olika 

situationer påverkar det subjektiva välbefinnandet uppåt och nedåt så återvänder det oftast till 

en individuell basnivå (Diener et al., 1999). Människor som inte beskriver extremvärdena av 

högt subjektivt välbefinnande, det vill säga hög life satisfaction, hög positiv affekt och låg 

negativ affekt, eller för den delen lågt subjektivt välbefinnande, det vill säga låg life 

satisfaction, låg positiv affekt och hög negativ affekt, kan fortfarande vara lika mycket, eller 

lite, funktionella som extremerna vilket kan vara ett resultat av människans 

anpassningsförmåga (Busseri, Sadava, Molnar, & DeCourville, 2009) inom olika områden 

som till exempel coping.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Fördisponerad adaptiv stresshantering (problemfokuserad coping) har visat sig kunna öka 

välbefinnandet hos människor (Greenglass & Fiksenbaum, 2000) och kan vara ett viktigt 

verktyg för människors hälsa. Syftet med denna studie var att generera mer kunskap kring 

områdena stresshantering och välbefinnande och deras relation till varandra, men även att 

belysa detta ur ungdomars perspektiv. Forskningsfrågorna var:  

 

Hur ser sambanden ut mellan fördisponerade copingstilar (Problemfokuserad, 

Emotionsfokuserad och Undvikande) och Subjektivt välbefinnande samt dess 

specifika komponenter (Life satisfaction, Positiv affekt och Negativ affekt) bland 

ungdomar?  

 

Vilka copingstrategier kan visas predicera subjektivt välbefinnande och dess specifika 

komponenter? 

 

    För besvarandet av forskningsfrågorna gjordes under arbetets gång ett antagande om att det 

generella, icke livsområdesspecifika, välbefinnandet kan vara ett resultat av individers 

copingprocesser.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Urvalet i föreliggande studie gjordes genom tillgänglighet på tre gymnasieskolor i 

Mellansverige till vilka förfrågan gick ut via e-post och personligt besök. Två av dessa skolor 

visade intresse varpå 120 enkäter administrerades bland programstudenter med teoretisk 

inriktning; 104 insamlade enkäter användes för vidare analys och de övriga 16 enkäterna 

betraktas som generellt bortfall. Samtliga 104 insamlade enkäter användes för bearbetning i 

SPSS med ett varierande partiellt bortfall på grund av ofullständigt ifyllande av centrala delar 

för vissa av analyserna (se Tabell 2 och 3). 
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    Deltagare i studien var gymnasieelever varav 46 från Skola 1 och 58 från Skola 2. 

Könsfördelningen bland deltagarna var 80 kvinnor (76.9%) och 24 män (23.1%) med ett 

åldersintervall på 15 till 19 år (M = 16.28, SD =0.66). Inga signifikanta skillnader i ålder 

fanns mellan könen men däremot mellan de bägge skolorna hade Skola 1:s elever högre 

medelålder (M = 16.65, SD =0.82) än Skola 2 (M = 15.98, SD =0.23), t(102) = 5.92,  

p = <.001. 

    Ingen ersättning utgick för medverkan. 

 

 

Material 
 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av en enkät som innehöll totalt 85 frågor. Enkäten 

inleddes med demografiska frågor, följda av frågor om coping respektive affekt och life 

satisfaction, i denna ordning.  

 

   Demografisk information. De bakgrundsfakta som efterfrågades var deltagarnas kön och 

ålder. Dessa frågor placerades först i enkäten. Även en indelning efter respektive skola blev 

tillgänglig vid datainsamlingen. 

 

     Coping. Deltagarnas copingbeteende mättes med COPE Inventory (Carver et al., 1989; 

Carver, n.d.) som översattes från engelska till svenska av uppsatsens författare. En tidigare 

svensk översättning (se Muhonen & Torkelsson, 2005) valdes bort till förmån för egen 

översättning främst då tidigare översättning är byggd på en tidigare version som inte är 

komplett i jämförelse med den idag aktuella COPE Inventory (Carver, n.d.). Mätinstrumentet 

COPE Inventory bestod av 60 frågor fördelat på 15 subskalor med 4 frågor till varje. 

Subskalorna representerade strategier definierade enligt Carver et al. (1989; Carver, n.d.) 

Frågorna besvarades på en 4-gradig skattningsskala med svarsalternativen 1 (Aldrig), 2 

(Sällan), 3 (Ibland) och 4 (Ofta). Dessa subskalors interna konsistens (se Tabell 1), var i stora 

drag i linje med de värden som presenterades av Carver et al. Tre superskalor konstruerades 

från de 60 frågorna baserat på de 15 subskalorna. Superskalornas sammansättning gjordes 

utifrån strategiernas teoretiska indelning i funktionsklasserna problemfokuserad coping, 

emotionsfokuserad coping och undvikande coping. I problemfokuserad coping ingick följande 

subskalor, med exempel inom parentes: Aktiv coping (”Jag gör vad som behöver göras, ett 

steg i taget”); Planerande (”Jag gör en handlingsplan”); Avstå andra aktiviteter (”Jag 

åsidosätter andra aktiviteter för att koncentrera mig på detta”); Återhållsamhet (”Jag undviker 

att förhasta mig”) och Instrumentellt socialt stöd (”Jag frågar andra personer med liknande 

erfarenheter vad de gjorde”). I emotionsfokuserad coping ingick följande subskalor, med 

exempel inom parentes: Emotionellt socialt stöd (”Jag pratar om mina känslor med någon”); 

Positiv omtolkning (”Jag försöker att se något positivt i det som händer”); Acceptans (”Jag 

vänjer mig vid tanken att det har hänt”); Spirituell coping (”Jag ber mer än vanligt”) och 

Humor (”Jag skrattar åt situationen”). I undvikande coping ingick följande subskalor, med 

exempel inom parentes: Fokus på och ventilerande av känslor (”Jag känner starkt 

känslomässigt obehag och uttrycker detta mycket”); Förnekelse (”Jag agerar som att det inte 

ens har hänt”); Beteendemässig flykt (”Jag ger upp att försöka nå mina mål”); Mental flykt 

(”Jag dagdrömmer om annat”) och Droganvändande (”Jag använder mig av droger eller 

alkohol för att ta mig igenom det”).  

    Mätinstrumentet anpassades till att mäta generella copingstilar och strategier genom att 

deltagarna ombads att svara efter hur de vanligtvis beter sig när de upplever sig som mycket 

stressade. Det kan dock finnas vissa individuella skillnader i vilka copingstilar och strategier 
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som används i olika situationer. Carver et al. (1989) visade att de positiva sambanden mellan 

generella och situationsbundna copingbeteenden ibland är ganska medelmåttiga, men trots allt 

signifikanta i de flesta fall, medans det positiva sambandet var starkt signifikant mellan andra 

av subskalorna. 

 

    Affekt. Positive And Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark, & Tellegen, 

1988), översatt från engelska till svenska av uppsatsens författare, användes för att mäta 

deltagarnas positiva och negativa affekt. PANAS består av 20 adjektiv som beskriver olika 

stämningslägen och affektiva tillstånd, exempelvis: Orolig, Alert och Inspirerad. Deltagarna 

ombads att för varje adjektiv ange hur ofta de känner sig så på en 5-gradig skattningsskala 

med svarsalternativen 1 (Aldrig), 2 (Sällan), 3 (Ibland), 4 (Ofta) och 5 (Mycket ofta). 

Mätinstrumentet användes i föreliggande studie för att mäta frekvensen av generell affekt 

vilket ligger i linje med Watson et al. kontrollerade användningsområden. Två index, Positiv 

affekt och Negativ affekt, med 10 adjektiv i varje skapades utifrån en studie av Watson et al., 

vilket för det aktuella stickprovet resulterade i hög intern reliabilitet samt en variationsvidd på 

1 till 5 för respektive index där en högre siffra anger en högre grad av den aktuella affekten 

(se Tabell 1). Ytterligare en variabel skapades för att avgöra den hedonistiska balansen 

(Diener & Biswas-Diener, 2008) vilken bestod av differensen mellan positiv affekt och affekt. 

Variabelns variationsvidd var – 4 till 4 där en högre siffra anger en högre grad av upplevda 

lyckokänslor.  

    Mätinstrumentet i originalform har i tidigare forskning visat sig ha hög validitet och 

reliabilitet. Den interna konsistensen (Cronbachs alfa) för indexet Positiv affekt var i 

originalutförandet .88 och för Negativ affekt .87 i samma studie vid mätning av generell 

affekt (Watson et al., 1988).  

 

    Life satisfaction. Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 

1985) översattes av uppsatsens författare. Mätinstrumentet bestod av 5 påståenden som 

deltagaren kan hålla med om eller inte hålla med om till exempel ”Förutsättningarna för mitt 

liv är utmärkta”. Frågorna besvarades på en 5-gradig skattningsskala från 1 (Stämmer inte 

alls) till 5 (Stämmer helt) istället för originalets 7-gradiga skala. Endast skalans ändpunkter 

gavs språkliga uttryck i enkäten och skalan minskades ned till 5 svarsalternativ för att öka 

läsbarheten.   

    Ett index för Life Satisfaction skapades av de 5 påståendena och visade för det aktuella 

stickprovet ha en hög intern reliabilitet (se Tabell 1) som även var i linje med den 

motsvarande engelska versionens (se Diener et al., 1985) interna reliabilitetstest vilken 

resulterade i ett Cronbachs alfavärde på .87. Indexet byggde på medelvärden och 

variationsvidden blev 1-5 där en högre summa angav en högre grad av tillfredsställelse med 

livet. SWLS är skapad för att mäta global livstillfredsställelse för enligt Diener et al. så är en 

övergripande bedömning av hela deltagarens liv nödvändig för att kunna ingå i en mätning av 

det som ingår i konceptet Life Satisfaction.  

    För att mäta deltagarnas subjektiva välbefinnande skapades variabeln SWB utifrån Positive 

And Negative Affect Schedule och Satisfaction With Life Scale innehållande summan av den 

hedonistiska balansen (PA-NA) och LS med variationsvidden -3 till 9 där en högre siffra 

anger en högre grad av subjektivt välbefinnande. För reliabilitetstest se Tabell 1. Enligt 

Linley, Maltby, Wood, Osborne och Hurling (2009) är Positive And Negative Affect 

Schedule respektive Satisfaction With Life Scale de mest använda mätinstrumenten för att 

mäta subjektivt välbefinnande och de säkerställer en robust operationalisering med validerade 

mätningar.  
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Procedur 

Inledande kontakt togs med tre gymnasierektorer föreståendes var sin skola. I samråd med två 

av dessa kontaktades ansvariga lärare med vilkas hjälp enkätutdelningen kunde påbörjas. 

Både rektorer och ansvariga lärare blev upplysta muntligt och skriftligt om undersökningens 

syfte och utformning samt att hänsyn tagits till forskningsetiska principer. Vid två tillfällen, 

under likvärdiga betingelser, besöktes skolorna av uppsatsens författare varvid deltagarna 

muntligen blev informerade om undersökningens syfte, frivilligheten i deltagandet samt att de 

kunde avbryta sin delaktighet närhelst de ville. Studiens syfte angavs avse undersökandet av 

hur ungdomars stresshantering relaterar till deras egenupplevda välmående. Även uppsatsens 

författare presenterade sig och redogjorde kort för sina motiv till att undersöka just detta fält 

inom psykologin. Denna information inkluderades dessutom skriftligen i det inledande 

missivbrevet. Deltagarna upplystes även om konfidentialiteten kring deras delaktighet i 

studien samt innebörden av denna. För vidare kontakt eller intresse av att ta del av det slutliga 

arbetet välkomnades detta med kontaktuppgifter till undersökningsledarna.  

    Vidare upplystes deltagarna om den ungefärliga tiden som enkäten förväntades ta i anspråk 

och tackades på förhand för deras medverkan. Under ifyllandet av enkäten var uppsatsens 

författare behjälpliga med att förklara eventuella ord som eleverna inte på egen hand förstod. 

När enkäten var ifylld av respektive deltagare samlades denna in och eleven fortsatte i övrigt 

med ordinarie skoluppgifter.  

 

 

Resultat 
 

Då författarna av den föreliggande studien antagit en explorativ ansats vad gäller så väl syfte 

som frågeställning inleds resultatdelen med analyser av copingstilar på en konceptuellt högre 

nivå. Med andra ord används den kategorisering som tidigare omnämnts som de tre 

superskalorna för att vidare analysera de olika subskalornas relation till de respektive 

ingående komponenterna i subjektivt välbefinnande samt till subjektivt välbefinnande som 

sammansatt variabel. Till analysen av materialet användes Pearsonkorrelationer och 

regressionsanalyser. Detta för att, i enlighet med den första forskningsfrågan, hitta de 

signifikanta samband som kan tänkas finnas mellan fördisponerade copingstilar och det 

subjektiva välbefinnandet. Men även för att i de följande regressionerna göra ett försök att 

predicera det subjektiva välbefinnandet och dess komponenter, i enlighet med den andra 

forskningsfrågan, utifrån de olika copingstrategierna. Subjektivt välbefinnande förkortas i 

resultatsdelen till SWB för att underlätta läsbarheten. Antal deltagare, medelvärden, 

standardavvikelser, variationsvidd och Cronbachs alfa för skapade index visades i Tabell 1.  

 

 

Sambandsanalyser 

Signifikanta Pearson korrelationer mellan indexerade variabler, kön och ålder (se Tabell 2) 

visade att Emotionsfokuserad coping samvarierade positivt med både Problemfokuserad 

coping och Undvikande coping. Både Emotionsfokuserad coping och Problemfokuserad 

coping samvarierade positivt med Positiv affekt. Undvikande coping samvarierade positivt 

med Negativ affekt och negativt med både Life satisfaction och SWB. SWB samvarierade 

positivt med både Life satisfaction och Positiv affekt och negativt med Negativ affekt. Life 

satisfaction samvarierade positivt med Positiv affekt och negativt med Negativ affekt. 

Könsskillnader fanns gällande Undvikande coping och Negativ affekt.  Oberoende t-test 
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visade att kvinnor använde mer Undvikande coping än män t(35) = -2.73, p = .01, och att 

kvinnor upplever mer Negativ affekt än män t(100) = -2.47, p = .015. Ålder samvarierade 

positivt med Positiv affekt. 

 

 

Tabell 1 
    Medelvärden (M), standardavvikelser (SD) och Cronbachs alfa () samt antal Item/index 

Variabler M SD  Item 

Copingindex och subindex 

    

 
Problemfokuserad Coping 2.60 0.48 .89 5 

  
Aktiv coping 2.79 0.62 .72 4 

  
Planerande 2.54 0.65 .77 4 

  
Avstå andra aktiviteter 2.37 0.62 .77 4 

  
Återhållsamhet 2.68 0.56 .63 4 

  
Instrumentellt socialt stöd 2.64 0.70 .77 4 

 
Emotionsfokuserad Coping 2.51 0.38 .76 5 

  

Emotionellt socialt stöd 2.77 0.65 .82 4 

  

Positiv omtolkning 2.97 0.59 .66 4 

  

Acceptans 2.81 0.62 .71 4 

  

Spirituell coping 1.73 1.05 .94 4 

  

Humor 2.32 0.67 .78 4 

 
Undvikande Coping 2.23 0.38 .78 5 

  
Fokus på och ventilerande av känslor 2.65 0.64 .75 4 

  
Förnekande 2.07 0.59 .60 4 

  
Beteendemässig flykt 2.18 0.66 .73 4 

  
Mental flykt 2.74 0.53 .36 4 

  
Droganvändande 1.55 0.70 .92 4 

SWB-variabel och komponenter 

    

 

SWB 4.01 1.30 .55 2 

  
Positiv Affekt 3.29 0.55 .82 10 

  
Negativ Affekt 2.72 0.64 .87 10 

    Life Satisfaction 3.42 0.74 .81 5 
Noter. Tabellen visar deskriptiv statistik för superskalorna, subskalorna för copingstartegier samt SWB-

variabel och dess ingående komponenter. N = 98-104, testpoängens variationsvidd var för copingskalorna 1-4, 

för SWB-variabeln -3-9 och för SWB-komponenter 1-5, förkortningen SWB = subjektivt välbefinnande.  
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Tabell 2 
         Pearson korrelationer mellan index samt ålder och kön 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          1. ProblFok Coping   - 
        

2. EmoFok Coping 

    

.59**    - 
       3. Undvikande 

Coping .00 

    

.30**  - 
      

4. Positiv Affekt 

    

.36** 

     

.41** -.04   - 
     

5. Negativ Affekt -.01   .17 

      

.56**   .10   - 
    

6. Life Satisfaction .06 -.10 -.26* 

      

.30** -.23*  - 
   7. SWB .19 .03 -.44** .56** -.60** .81** - 

  

8. Kön¹ .04   .01 

      

.28** -.01   .24*   .07 -.08 - 
 9. Ålder .09   .13 -.05   .25* -.09   .07 .18 -.15 - 

Noter. Tabellen visar superskalornas samvariation med SWB och dess affektiva och kognitiva komponenter 

samt demografiska variabler. N =  98-104, * p < .05, ** p < .01 (tvåsidig), Kön¹ kodades 1 = Man och 2 = 

Kvinna, Förkortningar enligt följande: ProblFok = problemfokuserad coping, EmoFok = emotionsfokuserad 

coping och SWB = subjektivt välbefinnande.  

 

 

Prediktionsanalyser 
 

För att analysera de enskilda subskalornas prediktiva styrka för de   

ingående komponenterna i SWB korrelerades dessa med beroendevariablerna Positiv affekt, 

Negativ affekt och Life Satisfaction. De subskalor som saknade signifikanta korrelationer (p 

= <.05) var Acceptans, Spirituell coping och Droganvändande. Subskalan Mental flykt 

exkluderades på grund av låg intern reliabilitet (se Tabell 1). Signifikanta korrelationer lyftes 

sedan in som oberoende variabler i följande multipla regressionsanalyser (se Tabell 3).     

    Oberoendevariabler som användes för prediktionen av Positiv affekt (PA) var Aktiv coping, 

Planerande, Avstå andra aktiviteter, Återhållsamhet, Instrumentellt socialt stöd, Emotionellt 

socialt stöd, Positiv omtolkning, Beteendemässig flykt och Ålder. En multipel 

regressionsanalys (metod stepwise) visade att modellen totalt förklarade nära en tredjedel av 

variansen i Positiv affekt (se Tabell 3). Starkast prediktor var Positiv omtolkning som ensam 

förklarade 15.7% av variansen i beroendevariabeln medan Emotionellt stöd och Ålder 

förklarade ytterligare 6.3%  respektive 5% vardera. Övriga oberoende variabler exkluderades. 

    För att predicera beroendevariabeln Negativ affekt (NA) användes oberoendevariablerna 

Instrumentellt socialt stöd, Positiv omtolkning, Humor, Fokus på och ventilerande av känslor, 

Förnekande, Beteendemässig flykt samt Kön. En multipel regressionsanalys (metod stepwise) 

visade att modellen totalt förklarade lite mer än en tredjedel av variansen i Negativ affekt. 

Starkast prediktor var Fokus på och ventilerande av känslor som ensam förklarade 26% av 

variansen i beroendevariabeln medan Beteendemässig flykt  förklarade ytterligare 12%. 

Övriga oberoendevariabler exkluderades. 
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Tabell 3 

          Signifikanta variabler, subskalor och demografiska variabler, i prediktionen av PA, NA, LS, 

och SWB samt SWB Män respektive SWB Kvinnor 

Beroendevariabel R²   F   Modell Beta   t   p 

           PA Index(N = 101) .27 
 

11.92** 
            

    
Positiv omtolkning .32 

 
3.54 

 
.001 

     
Emotionellt socialt stöd .24 

 
2.54 

 
.013 

     
Ålder .22 

 
2.54 

 
.013 

           NA Index(N = 102) .38 
 

30.70** 
       

     

Fokus på och ventilerande av 

känslor .43 
 

5.25 
 

< .001 

     
Beteendemässig flykt .25 

 
4.44 

 
.004 

           LS Index(N = 98) .11 
 

11.24** 
       

     
Beteendemässig flykt -.33 

 
-3.35 

 
.001 

 
 

          SWB(N = 97) .29 
 

38.40** 
       

     
Beteendemässig flykt -.54 

 
-6.20 

 
< .001 

 
 
 

          SWB Män(N = 24) .61 
 

16.22** 
       

     
Beteendemässig flykt -.78 

 
-5.61 

 
< .001 

     
Förnekande .29 

 
2.09 

 
.049 

           SWB Kvinnor(N = 
73) .43 

 
17.66** 

       

     
Beteendemässig flykt -.28 

 
-2.71 

 
.008 

     

Fokus på och ventilerande av 

känslor -.58 
 

-4.86 
 

< .001 

     

Emotionell socialt stöd .46 

 

3.80 

 

< .001 

                      
Noter. Tabellen visar resultatet av multipla regressioner där SWB och dess ingående affektiva och kognitiva 

komponenter prediceras utifrån signifikant samvarierande copingstrategier. *p < .05, **p < .01, förkortningar 

enligt följande: PA = positiv affekt, NA = negativ affekt, LS = LifeSatisfaction och SWB = subjektivt 

välbefinnande.  
 

 

    Prediktionen av Life Satisfaction (LS) inleddes med inmatningen av oberoendevariabeln 

Beteendemässig flykt. En multipel regressionsanalys (metod enter) visade att modellens R var 

0.33 och vilket förklarade lite drygt en tiondel av variansen i beroendevariabeln. Den enda 

prediktorn Beteendemässig flykt stod för hela den förklarade variansen. 



14 

 

    Ytterligare regressionsanalyser genomfördes även för att predicera den sammansatta 

variabeln SWB dels genom användningen av det totala samplet, men även med samplets två 

könskategorier var för sig. För att predicera SWB inkluderades i samtliga tre följande 

regressioner oberoendevariablerna Aktiv coping, Planerande, Avstå andra aktiviteter, 

Återhållsamhet, Instrumentellt socialt stöd, Emotionellt socialt stöd, Positiv omtolkning, 

Fokus på och ventilerande av känslor, Humor, Förnekande, Beteendemässig flykt samt Ålder. 

En multipel regressionsanalys (metod stepwise) visade att modellen totalt förklarade 48% av 

variansen i SWB när hela samplet inkluderades. Ensam prediktor i modellen var 

Beteendemässig flykt som ensam förklarade nästan en tredjedel av variansen i SWB. Övriga 

beroendevariabler exkluderades. Som framgår av Tabell 3 förklaras SWB av en samling av de 

faktorer som samvarierat med Positiv affekt, Negativ affekt och Life Satisfaction. 

    En multipel regression (metod stepwise) för att predicera SWB med enbart männen i 

samplet visade att modellen totalt förklarade knappt två tredjedelar av variansen i 

beroendevariabeln. Även i denna regression förklaras en stor del av variansen av prediktorn 

Beteendemässig flykt som på egen hand förklarar 53% och resterande 8% förklaras av 

prediktorn Förnekande. Övriga oberoendevariabler exkluderades. 

    I prediktionen av SWB hos kvinnorna i samplet genomfördes en multipel regression (metod 

stepwise) vilken redovisade en modell totalt förklarandes nära hälften av variansen i 

beroendevariabeln. Starkaste prediktorn var även hos kvinnorna Beteendemässig flykt vilken 

ensam förklarade med 23% av variansen i beroendevariabeln medan de kompletterande 

prediktorerna i modellen, Emotionellt socialt stöd jämte Fokus på och ventilerande av 

känslor, förklarade resterande 12% respektive 8%. Övriga oberoendevariabler 

exkluderadesPrediktionen av Life Satisfaction (LS) inleddes med inmatningen av 

oberoendevariabeln Beteendemässig flykt. En multipel regressionsanalys (metod enter) visade 

att modellens R var 0.33 och vilket förklarade lite drygt en tiondel av variansen i 

beroendevariabeln. Den enda prediktorn Beteendemässig flykt stod för hela den förklarade 

variansen. 

    Ytterligare regressionsanalyser genomfördes även för att predicera den sammansatta 

variabeln SWB dels genom användningen av det totala samplet, men även med samplets två 

könskategorier var för sig. För att predicera SWB inkluderades i samtliga tre följande 

regressioner oberoendevariablerna Aktiv coping, Planerande, Avstå andra aktiviteter, 

Återhållsamhet, Instrumentellt socialt stöd, Emotionellt socialt stöd, Positiv omtolkning, 

Fokus på och ventilerande av känslor, Humor, Förnekande, Beteendemässig flykt samt Ålder. 

En multipel regressionsanalys (metod stepwise) visade att modellen totalt förklarade 48% av 

variansen i SWB när hela samplet inkluderades. Ensam prediktor i modellen var 

Beteendemässig flykt som ensam förklarade nästan en tredjedel av variansen i SWB. Övriga 

beroendevariabler exkluderades. Som framgår av Tabell 3 förklaras SWB av en samling av de 

faktorer som samvarierat med Positiv affekt, Negativ affekt och Life Satisfaction. 

    En multipel regression (metod stepwise) för att predicera SWB med enbart männen i 

samplet visade att modellen totalt förklarade knappt två tredjedelar av variansen i 

beroendevariabeln. Även i denna regression förklaras en stor del av variansen av prediktorn 

Beteendemässig flykt som på egen hand förklarar 53% och resterande 8% förklaras av 

prediktorn Förnekande. Övriga oberoendevariabler exkluderades. 

    I prediktionen av SWB hos kvinnorna i samplet genomfördes en multipel regression (metod 

stepwise) vilken redovisade en modell totalt förklarandes nära hälften av variansen i 

beroendevariabeln. Starkaste prediktorn var även hos kvinnorna Beteendemässig flykt vilken 

ensam förklarade med 23% av variansen i beroendevariabeln medan de kompletterande 

prediktorerna i modellen, Emotionellt socialt stöd jämte Fokus på och ventilerande av 

känslor, förklarade resterande 12% respektive 8%. Övriga oberoendevariabler exkluderades. 



15 

 

Diskussion 
 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka relationen mellan olika copingstilar och 

subjektivt välbefinnande hos ungdomar. Diener et al. (1999) menade att de olika 

komponenterna hos subjektivt välbefinnande (life satisfaction, positiv affekt och negativ 

affekt) har unika relationer till olika variabler och därför undersöktes relationen mellan 

copingstilar, life satisfaction, positiv affekt, negativ affekt och demografiska variabler. 

Tidigare forskning (Lazarus & Folkman, 1984; Carver et al., 1989) har även visat att flera 

copingstilar kan samverka vid stresshantering. Därför delades copingstilarna upp i sina 

underliggande copingstrategier vid prediktionen av subjektivt välbefinnande och dess 

komponenter.  

     

 

Samband mellan variabler 
 

Problemfokuserad coping hade ett signifikant positivt samband med Positiv affekt och 

Undvikande coping hade ett signifikant positivt samband med Negativ affekt (se Tabell 2). 

Däremot visade undersökningen inga signifikanta negativa samband mellan 

Problemfokuserad coping och Negativ affekt eller mellan Undvikande coping och Positiv 

affekt (se Tabell 2). Ingen av de tre copingstilarna Problemfokuserad coping, 

Emotionsfokuserad coping och Undvikande coping hade signifikanta samband med samtliga 

tre komponenter i subjektivt välbefinnande och inga signifikanta samband påvisades mellan 

Positiv affekt och Negativ affekt (se Tabell 2). Detta resultat stödjer Diener et al.s (1999) 

teorier om att Positiv affekt och Negativ affekt inte är olika ändpunkter på samma kontinuum 

utan att de är två skilda affektkomponenter som har unika relationer med olika variabler. Det 

fanns inga signifikanta samband mellan Problemfokuserad coping och Undvikande coping 

men Emotionsfokuserad coping hade ett signifikant positivt samband både med 

Problemfokuserad coping och med Undvikande coping (se Tabell 2). Lazarus och Folkman 

(1984) menade att människor kan använda både problemfokuserad coping och 

emotionsfokuserad coping för att hantera samma stressorer. Enligt Carver et al. (1989) 

innefattar problemfokuserad coping ett aktivt närmande för att lösa problemet och 

Undvikande coping innefattar undvikande strategier.  Snyder och Lopez (2007) menade att 

när starka emotionella erfarenheter blir stressorer som leder till en stor belastning kan det 

resultera i undvikande copingstrategier, vilka tillhör en Undvikande copingstil, som för 

tillfället antagligen är adaptiva. Men att exempelvis fokusera för mycket på att hantera 

negativa känslor kan bli maladaptivt i ett längre perspektiv. En balansgång mellan aktivt 

närmande och undvikande kan vara det som fungerar bäst. Detta kan tänkas vara en förklaring 

till varför Emotionsfokuserad coping hade ett positivt samband med både Problemfokuserad 

coping och Undvikande coping, i denna undersökning.  

    Emotionsfokuserad coping hade ett signifikant positivt samband med Positiv affekt men 

inga signifikanta samband med Negativ affekt (se Tabell 2). Detta får inte stöd av tidigare 

forskning då emotionsfokuserad coping för det mesta antas ha ett positivt samband med 

negativ affekt. Det finns dock undantag där undersökningar som exempelvis Ben-Zur (2009) 

har visat ett signifikant positivt samband mellan Emotionsfokuserad coping och Positiv affekt. 

Att denna studies population enbart bestod av ungdomar och att frågorna var riktade mot 

generella copingbeteenden kan ha påverkat den emotionella copingens betydelse för 

affektkomponenterna då ungdomar antagligen inte hunnit lära sig lika många 

problemfokuserade copingstrategier som vuxna, och att dessa strategier kan variera beroende 

på situation. 
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    Life satisfaction hade ett signifikant positivt samband med Positiv affekt och ett signifikant 

negativt samband med Negativ affekt. Affektkomponenterna hade inte ett signifikant samband 

med varandra, men Life satisfaction korrelerar signifikant med bägge variablerna. Resultatet 

indikerar att alla tre variablerna är viktiga för att mäta det subjektiva välbefinnandet vilket 

även uppvisas i analyserna med den sammansatta variabeln SWB i denna studie (se Tabell 2).  

    Signifikanta könsskillnader fanns gällande två av variablerna (se Tabell 2). Kvinnor 

uppvisade en högre grad av Undvikande coping och Negativ affekt än männen i den 

föreliggande studien. Detta resultat kan ha påverkats av att de manliga deltagarna var relativt 

få. Gällande ålder sågs ett positivt samband mellan Positiv affekt signifikant och stigande 

ålder (se Tabell 2). Detta skulle kunna bero på en ökad anpassning till vuxenlivet eller att 

äldre ungdomar har lättare att skatta och sätta ord på sina känslor. Tidigare forskning har visat 

blandade resultat gällande det positiva sambandet mellan Positiv affekt och ålder (Diener et 

al., 1999). 

     

 

Prediktioner 
 

Copingstrategin Beetendemässig flykt stod för nära en tredjedel av variansen i subjektivt 

välbefinnande och var den enda signifikanta oberoende variabeln (se Tabell 3). När den 

sammansatta variabeln SWB delades upp i en variabel för män och en variabel för kvinnor så 

blev förnekande en signifikant variabel för männen och tillsammans med Beteendemässig 

flykt predicerade variablerna nära två tredjedelar av variansen hos männen (se Tabell 3). Att 

förnekande, vilken kategoriseras som en undvikande strategi, var en positiv prediktor för 

subjektivt välbefinnande hos männen var överraskande men under en kortare period, om 

resurser saknas för att lösa problemet, kan även undvikande strategier vara adaptiva för 

individens välmående. Det subjektiva välbefinnandet hos kvinnorna i studien predicerades av 

oberoende variablerna Beteendemässig flykt, Fokus på och ventilerande av känslor och 

Emotionellt socialt stöd (se Tabell 3). Tillsammans stod de för knappt hälften av variansen 

hos kvinnornas subjektiva välbefinnande där negativa samband fanns med Beteendemässig 

flykt och Fokus på och ventilerande av känslor. Emotionellt socialt stöd kan vara viktigare för 

kvinnor för att flytta fokus från känslorna kring problemet till själva problemet men för både 

män och kvinnor verkar det viktigaste vara att inte undvika problemet utan att ta tag i det. 

    Både Emotionsfokuserad coping och Problemfokuserad coping hade signifikanta samband 

med Positiv affekt (se Tabell 2), men vilka strategier som bäst predicerade Positiv affekt är 

två emotionsfokuserade strategier nämligen Positiv omtolkning och Emotionellt socialt stöd 

(se Tabell 3). Detta kan betyda att vissa emotionsfokuserade strategier är minst lika viktiga 

som problemfokuserade strategier för ungdomars stresshantering och välbefinnande. Folkman 

och Moskowitz (2000) menade att positiv omtolkning av en situation, tillsammans med 

problemfokuserad coping som skapar mål och kontroll av situationen, är coping som 

genererar Positiv affekt. Andra Emotionsfokuserade strategier som Fokus på och ventilerande 

av känslor var en stark prediktor för Negativ affekt (se Tabell 3), vilket betyder att en 

Emotionsfokuserad copingstil både kan förstärka Positiv och Negativ affekt beroende på vilka 

strategier som används. För subjektivt välbefinnande och Life satisfaction var den starkaste 

prediktorn ett negativt värde av Beteendemässig flykt (se Tabell 3), vilket kan betyda att det 

går att använda väldigt många olika sätt och strategier för att hantera en stressor men det 

viktigaste, för det subjektiva välbefinnandet, är att ta tag i problemet på något sätt antingen för 

att lösa problemet eller känslan av problemet.   Dock kan här inflikas att många av de 

stressorer som ungdomar upplever saknar sin lösning i funktionella copingstrategier av en mer 

problemfokuserad karaktär i den meningen att de är i det närmaste omöjliga att aktivt 
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förändra. Det kan exempelvis handla om förändringar genom puberteten eller att vara 

omyndig kontra en strävan efter autonomi. I dessa och liknande fall kan en emotionsfokuserad 

copingstil i större grad predicera välbefinnande vilket också skulle förklara den högre 

förekomsten av strategier med denna funktion i den föreliggande studien.  

    I dataanalys av materialet har ett antagande om copingens prediktiva styrka för 

välbefinnande gjorts utifrån studiens frågeställningar. Prediktionerna i denna studie är enbart 

teoretiska i sin karaktär och uppsatsens författare gör inga anspråk på att resultaten till fullo 

förklarar riktningen för orsak och verkan.    

     

 

Validitet och reliabilitet     
 

Reliabilitetstestet av SWB, som en sammansatt variabel av den hedonistiska balansen och 

Life satisfaction, visade ett lågt Cronbachs alfavärde (se Tabell 1). Eftersom den hedonistiska 

balansen är en affektiv komponent och Life satisfaction är en kognitiv komponent så mäter de 

olika delar av subjektivt välbefinnande vilket kan påverka ett Cronbachs alfa värde negativt. I 

gengäld breddas begreppet. Linley et al. (2009) menade att det verkar finnas en ganska hög 

samstämmighet att subjektivt välbefinnande mäts som balansen mellan positiv och negativ 

affekt tillsammans med Life satisfaction och att de mest använda mätinstrumenten för detta är 

Positiv and Negativ Affect Schedule  och Satisfaction With Life Scale. Ett lågt Cronbachs alfa 

värde sänker dock möjligheten för korrelationer med andra variabler vilket kan ha påverkat 

resultaten. Diener et al. (1999) menade att det är viktigt att även använda 

huvudkomponenterna i subjektivt välbefinnande var för sig eftersom de korrelerar olika med 

andra variabler. Denna studie har använt subjektivt välbefinnande både som en egen variabel 

och uppdelad i dess komponenter i analysen, vilket ger en möjlighet att jämföra det subjektiva 

välbefinnandet samt de ingående komponenternas korrelationer med andra variabler.  

    I reliabilitetstester av COPE Inventory visade sig subskalan Mental flykt ha ett allt för lågt 

Cronbachs alfa värde (se Tabell 1) och exkluderades därmed från fortsatt användande i 

dataanalysen. Orsaker till indexets låga interna konsistens kan vara att frågorna som skapar 

detta index efterfrågar svar på en allt för stor spridning av copingbeteenden. Carver et al. 

(1989) menade att Mental flykt bestod mer av olika strategier än en enhetlig grupp av 

beteenden jämfört med de andra subskalorna vilket också deras egna reliabilitetstest visade. 

Spirituell coping hade ett högt alfavärde men också den största standardavvikelsen bland 

subskalorna (se Tabell 1) vilket kan bero på att spirituell coping kan vara svårt att utföra 

halvhjärtat, antingen används det fullt ut eller inte alls.  

    COPE Inventory uppvisade överlag i denna studie en hög intern reliabilitet med avseende 

på dess ingående subskalor (se Tabell 1) och det största hotet mot originalets väl befästa 

validitet är att den på egen hand är översatt av författarna. En validerad översatt version av 

COPE Inventory (Muhonen & Torkelsson, 2001) fanns att tillgå men valdes bort på grund av 

svårigheter med att få tillgång till den inom utsatta ramar för konstruerandet av enkäten och 

att den inte var fullständig samt riktad till en äldre population. Subskalornas alfavärden i den 

aktuella studien (se Tabell 1) var dock relativt samstämmiga med värden redovisade av 

Carver et al. och av Muhonen och Torkelsson. Vid översättningen av så väl COPE Inventory 

som de bägge andra instrumenten, Positiv and Negativ Affect Schedule och Satisfaction With 

Life Scale, har största försiktighet och noggrannhet iakttagits genom bland annat 

triangulering. Alla tre mätinstrument har översatts enskilt av båda författarna för att sedan 

jämföras med varandra och reliabilitetstest av mätinstrumentens skalor har jämförts med 

originalens med goda resultat. En ytterligare översättning tillbaka till engelska av någon 

utomstående hade eventuellt kunnat förbättra validiteten och reliabiliteten. Författarna hittade 
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inga validerade svenska översättningar av varken Positiv and Negativ Affect Schedule eller av 

Satisfaction With Life Scale. Alla tre mätinstrument som använts i den föreliggande studien är 

väletablerade och fortfarande aktuella inom sina områden vilket borde medföra en relativt hög 

begreppsvaliditet. Instrumenten saknar dock någon form av kontroll för att sålla bort effekter 

av exempelvis social önskvärdhet. 

    Det partiella bortfallet som kan ses i vissa av analyserna (se Tabell 3), kan ha berott på 

enkätens längd då mestadels av bortfallet fanns i enkätens senare delar. Även vissa av de 

affektiva adjektiven kan vara svåra att skatta men uppsatsens författare fanns på plats för att 

förklara och förtydliga vid båda insamlingstillfällena. Enkäten testades sporadiskt innan 

datainsamlingen, men en riktig pilotstudie kanske hade kunnat begränsa bortfallet då 

eventuella layoutförändringar kunnat göras i god tid. Datainsamlingen gjordes vid två olika 

tillfällen men under likvärdiga förhållanden. Undersökningen riktar sig inte mot något 

specifikt livsområde, även om datainsamlingen gjordes i skolmiljö, för att undvika en 

eventuell spillovereffekt från andra livsområden. Att generalisera resultaten från denna studie 

till andra populationer är inte att rekommendera då stickprovet var ganska litet med en stor 

snedfördelning mellan könen. En återupprepning av studien i en population med en 

likafördelning av könen i en annan miljö skulle behövas för att eventuellt öka 

generaliserbarheten. 

 

 

Slutsats och förslag till framtida forskning 
 

Att använda sig av emotionsfokuserade copingstrategier kan vara viktigare för ungdomar än 

för vuxna när det gäller det subjektiva välbefinnandet. Eftersom vissa emotionsfokuserade 

copingstrategier förstärker positiv affekt medans andra förstärker negativ affekt kan valet av 

dessa strategier påverka det subjektiva välbefinnandet i olika riktningar trots att de återfinns 

under samma copingstil, nämligen den emotionsfokuserade copingstilen. När det gäller 

forskning om coping och välbefinnande bland ungdomar kanske det inte går att använda sig 

av ett så generellt mått som vilken copingstil som predicerar välbefinnande utan stilen 

behöver brytas ner i underliggande strategier för att se hur det subjektiva välbefinnandet 

påverkas. Men rent generellt så stöder denna undersökning fortfarande tidigare forskning där 

det viktigaste, för det subjektiva välbefinnandet, är att ta tag i problemet på något sätt 

antingen genom emotionsfokuserade eller problemfokuserade strategier istället för att undvika 

problemet. Nu kan resultaten från denna undersökning vara specifika för just den undersökta 

populationen och det blir svårt att generalisera resultaten till andra ungdomspopulationer utan 

att göra ytterligare undersökningar med jämnare könsfördelning och med bättre validerade 

översättningar av mätinstrumenten.    

    Då det i den föreliggande studien fokuseras på de fördisponerade copingstilar som 

ungdomar tenderar att använda sig av vore det lämpligt att i framtida forskning göra 

longitudinella studier för att se varaktigheten av dessa copingstilar över tid. Det kan även vara 

intressant att se ungdomsåren som en övergångsålder till vuxenlivet och utifrån detta 

perspektiv anta en metodologisk ansats som genom longitudinella studier överbryggar 

diskrepansen mellan stressforskning på barn och ungdomar respektive vuxna. Vidare kan det 

vara av intresse att jämföra mätningar av fördisponerad coping mot respektive mätningar där 

situationell coping efterfrågas för att se till vilken grad dessa bär samstämmighet för 

ungdomar som population. Kan vi anta att de fördisponerade copingstilar och strategier som 

redogörs för i denna studie också på ett adekvat sätt predicerar förekomsten av dessa 

strategier på daglig basis? Besvarandet av en sådan frågeställning kan bidra till att ytterligare 
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överbrygga mellan trait- och staitansatserna, vad gäller coping, till förmån för ett utvecklande 

av det interaktionistiska perspektivet på stresshantering. 
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