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Ungdomar och arbetslöshet 

Olika faktorers påverkan på val av copingstrategi 

 

Lisa Hoffman 

 

 
Arbetslöshet påverkar människor på olika sätt. Olika sätt finns för att 

bemästra sin situation som arbetslös. De vanligaste bemästringsstrategierna 

är problemfokuserad och emotionsinriktad coping. Tidigare forskning har 

fokuserat mycket på hälsan i förhållande till copingstrategier hos arbetslösa 

personer, men inte många har fokuserat enskilt på vilka faktorer som gör att 

en person väljer en speciell copingstrategi. Syftet med denna studie var att 

se huruvida faktorer som kön, ålder, utbildning, socialt stöd och 

levnadsförhållande predicerade val av problemfokuserad samt 

emotionsinriktad coping. Studien genomfördes med enkäter som delades ut 

via Arbetsförmedlingen. 88 personer deltog, 51 män och 37 kvinnor, där 

samtliga var arbetslösa ungdomar i ålder 18-25 år. Resultatet visade att ålder 

och akademisk utbildning predicerade val av problemfokuserad coping, 

samt att kön och levnadsförhållande predicerade val av emotionsinriktad 

coping. Studien kan bidra med att ge personer som arbetar med arbetslösa 

en grund för att hjälpa dem ytterligare med deras hälsa. 

 

Keywords: coping, unemployed youth, gender, social support 

 
  

Inledning 

 
Arbetslöshet har stor inverkan i många människors liv, och är därför ett viktigt område att 

studera. Ett specifikt område man studerar när det gäller arbetslöshet är hur människor 

bemästrar och upplever själva arbetslösheten och alla de känslor situationen framhäver. Här 

ses det till olika copingstrategier och på vilket sätt de används för att bemästra situationen 

som arbetslös. I tidigare studier har det rapporterats om sämre livstillfredsställelse, 

emotionellt välbefinnande och även fysisk hälsa vad gäller arbetslösa individer (McKee-Ryan, 

Song, Wanberg & Kinicki, 2005). Detta ses i förhållande till återanställning, eller anställning, 

där det syntes signifikanta förbättringar vad gällde dessa egenskaper. 

Begreppet coping har definierats av Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis och 

Gruen (1986) som en persons kognitiva och beteendemässiga hanterbarhet av inre och yttre 

krav som bedöms som påfrestande eller anses överskrida den personens resurser. Det handlar 

alltså om hur en person klarar av de krav som ställs, där fokus ligger på de föränderliga 

kognitiva och beteendemässiga försöken att hantera sin situation. När det gäller coping finns 

det en mängd olika strategier för hur en person bemästrar olika situationer. Det är dock två 

strategier som framhävs mest och de strategierna ligger oftast i fokus i de flesta studier. 

Folkman et al. kallade strategierna för problemfokuserad coping och emotionsinriktad coping. 

Inom problemfokuserad coping ser man till roten av den stressande situationen och försöker 

handla därefter. Emotionsinriktad coping ser istället till de känslomässiga reaktionerna som 

kan komma från en stressande situation och hur man hanterar dem (McKee-Ryan et al., 2005). 

McFadyen (1995) beskrev även problemfokuserad coping som att en person gör något för att 

bättra på det som anses vara problemet i situationen, för att därmed få till en förändring som 

minskar lidandet. Emotionsinriktad coping innefattar istället en fokusering på jaget där det 
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bland annat uppkommer förbindelser mellan önsketänkande, avståndstagande och 

självisolering. Grossi (1999) tog upp hur problemfokuserad coping exempelvis inkluderar 

arbetssökande, flytt och omskolning medan emotionsinriktad coping exempelvis inkluderar 

beteenden såsom träning och avslappning samt sökning efter socialt stöd. Emotionsinriktad 

coping inkluderar även kognitiva processer såsom önsketänkande, egen skuld och 

arbetsnedvärdering, vilket är ett sätt att omstrukturera situationen att bli mindre hotfull. I en 

annan studie gjord av Julkunen (2001) beskrevs problemfokuserad coping som en 

bemästringsstrategi där ansträngningarna läggs på att göra något konstruktivt vad gäller den 

situation man befinner sig i, medan emotionsinriktad coping beskrevs som förmågan att 

reglera de känslor som framkommer genom situationen. Tillsammans ser de två strategierna 

till hantering och förändring samt reglering av känslor i förhållande till det problem eller den 

situation som framkommer. 

McKee-Ryan et al. (2005) beskrev hur olika former av problemfokuserad och emotions-

inriktad coping används och tog exempelvis upp aktivt jobbsökande som en form av 

problemfokuserad coping, där fokus ligger på att söka så många jobb som möjligt för att 

förhoppningsvis kunna få en anställning inom en snar framtid. Denna form ses ofta som 

positiv från ett utanför-perspektiv då det kan tänkas att de jobbsökande känner att de får något 

gjort och att de är aktiva. Men forskning visar istället att det har en negativ effekt på 

individers psykiska hälsa. Detta då aktivt jobbsökande är fyllt av osäkerhet och avvisningar, 

vilket sänker individers självkänsla och självförtroende, speciellt när jobbsökande skett under 

en längre period utan att ha lett till någon framgång. Andra strategier som tas upp av McKee-

Ryan et al. Inkluderade en problem/kontroll-orienterad strategi samt en emotionell/symtom-

relaterad strategi. De problem/kontroll-orienterade strategierna lägger bland annat fokus vid 

sådant som att arbeta med ekonomi, flytta samt granska de egna yrkeskunskaperna. De 

emotionell/symtom-relaterade strategierna lägger istället fokus på sådant som att söka socialt 

stöd och att själv försöka lyfta upp sin situation, exempelvis genom att påminna sig själv om 

att det kunde ha varit värre och att en tid av arbetslöshet inte är hela världen. Julkunen (2001) 

tog dock upp andra strategier i sin studie jämfört med McKee-Ryan et al. Där togs 

problemfokuserad coping upp med fokus på egentid och hur väl en person kände att denne 

kunde använda sin tid och huruvida det fanns mer tid för övriga aktiviteter än själva 

jobbsökandet. Detta då copingstrategierna anses handla om mer än själva problemlösandet, 

och då även vilka resurser som finns tillgängliga för en person samt hur denne försöker 

bemästra sociala förhållanden genom att ta till individuella åtgärder. Emotionsinriktad coping 

handlar enligt Julkunen om de känslor som uppkommer i en viss situation och hur en person 

reglerar dessa. Fokus inom denna copingstrategi låg på att sysselsätta strategier såsom 

acceptans, förnekande och sökande efter känslomässigt stöd samtidigt som fokus inom 

problemfokuserad coping låg på att vara aktiv, planering och att söka efter ett stöd. Dessa 

strategier ser mer till hanteringen av en stressfull händelse och lägger även mer fokus på 

hälsan och det psykiska välbefinnandet (Julkunen). 

Emotionsinriktad coping anses vara mindre produktiv än problemfokuserad coping när det 

kommer till de flesta studier men det finns undantag. Langens och Mose (2006) tog upp hur 

emotionsinriktad coping kommer till användning då individer inte kan ändra orsaken till en 

viss stressfylld händelse. Då är strategier såsom optimism, sökande av socialt stöd och 

acceptans bra sätt att hantera händelsen. Det har även påvisats att de strategierna vid 

stressfyllda händelser på lång sikt skapar en nedgång av subjektiv ångest. När det kommer till 

arbetslöshet så har det påvisats vilka strategier som är produktiva samt mindre produktiva vad 

gäller en persons hanterbarhet av situationen. De produktiva strategierna är dels de aktiva 

copingstrategierna, planering och eftersökning av instrumentellt stöd, dels sökning av 

emotionellt stöd och positivt nytänkande. De strategier som har påvisats vara mindre 
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produktiva är bland annat beteendemässigt tillbakadragande, förnekande, egen skuld och 

droganvändning. 

Det finns alltså många aspekter att beakta när det gäller copingstrategier och inte minst när 

det gäller arbetslöshet. Det finns olika former som har olika påverkan på olika individer 

samtidigt som det finns många olika faktorer som spelar in för hur en individ upplever sin 

arbetslöshet. Bland dessa kan ses att faktorer såsom ålder, längd av arbetslöshet, finansiell 

status, förväntan på återanställning, arbetstillfredsställelse och socialt stöd är några av de mest 

framstående faktorerna (Smári, Arason, Hafsteinsson & Ingmarsson, 1997).  

 

 

Coping och kön 
 

Kön ses i många fall inte som lika framträdande som andra faktorer vad gäller coping. Det 

finns dock studier som har visat att kön har en betydande roll vad gäller val av 

copingstrategier. Enligt Meléndez, Mayordomo, Sancho och Tomás (2012) har det hittats 

flera determinatorer i relation till stress, som påvisar skillnad mellan män och kvinnor och 

deras copingstrategier, samt att samma stressorer kan påverka könen på olika sätt. Forskning 

har visat att män oftare antingen konfronterar det problem som har uppstått direkt eller 

simpelt förnekar det. Kvinnor har däremot oftare visat sig vara mer emotionella i sitt 

förhållningssätt till uppkomna problem och förlita sig mer på socialt stöd från vänner och 

familj. Detta kan bero på att den feminina rollen är mer definierad av förmågan att uttrycka 

sig och att kommunicera med andra samtidigt som kvinnor tränas mer i att visa empati med 

andra personer och att visa sina egna känslor. Den maskulina rollen är däremot mer definierad 

av att hämma och kontrollera sina känslor (Meléndez et al.). Med detta i åtanke har det 

diskuterats och hävdats att män använder sig mer av problemfokuserade copingstrategier, 

medan kvinnor använder sig mer av emotionsinriktade copingstrategier. 

 

 

Coping och ålder 

 
Ålder är en faktor som enligt vissa studier påverkar val av copingstrategi. Enligt Meléndez et 

al. (2012) så har tidigare studier visat att individer använder mer passiv coping ju äldre de 

blir. De går alltså från problemfokuserad coping till mer emotionsinriktad coping. Forskning 

har visat att yngre individer oftare använder problemfokuserad coping, alltså ett mer aktivt 

copingmönster. Äldre personer utsätts för större påfrestningar vad gäller hälsa, exempelvis 

förlust av nära och kära och ökat beroende av andra, samtidigt som yngre individer får en 

ökning av kontrollförmågor då de kan behöva anpassa sig till många olika utvecklingsmässiga 

banor då det ses till utbildning och framtida arbete, något de äldre redan gått igenom och 

därmed inte behöver anpassa sig till igen (Meléndez et al.). Andra studier har även påvisat att 

yngre individer använder sig av aktiva copingstrategier såsom problemfokuserade, detta även 

tillsammans med individer med hög utbildning, individer med barn samt individer som har 

varit arbetslösa under kortare tid (Julkunen, 2001). Här tas även det faktum upp att yngre 

individer är bättre på att bemästra sin situation som arbetslös än vad äldre individer är samt att 

de yngre oftare använder sin tid som arbetslösa till att lösa olika problem och även till att söka 

arbete. 

Forskning har dock visat att problemfokuserade strategier användes av individer över olika  

åldersspann, både äldre och yngre, på en ungefär likvärdig nivå (Meléndez et al., 2012). Den 

skillnad de såg var att det skedde en minskning av problemfokuserade strategier mellan 

medelålders och äldre personer. Då det gällde de yngre fann de att problemfokuserad coping 
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var det som användes mest och att emotionsinriktad coping användes mer av äldre, som 

exempelvis personer i medelåldern och pensionärer. 

 

 

Coping och utbildning 

 
En faktor som inte har uppmärksammats särskilt när det gäller copingstrategier är utbildning. 

De flesta studier som ser till utbildning och coping ser inte till sambandet när det gäller olika 

grad av utbildning, utan fokuserar mer på hur copingstrategier används i förhållande till olika 

situationer i en viss utbildning. Krypel och Henderson-King (2010) tog upp hur personer inför 

olika tentamen tar till olika sorters copingstrategier när det kommer till deras känsla av 

kontroll över sin kunskapsbas inför tentan. De tog även upp en del om hur 

grundutbildningsstudenter oftare tar till problemfokuserad coping för att de kände att det var 

lättare att göra något åt stressiga situationer genom att ta tag i problemen direkt istället för att 

stressa upp sig och se till sina känslor. Det tas även upp hur icke traditionella 

högskolestuderande personer oftare använder sig av problemfokuserad coping än de 

traditionella högskolestuderande. Dock beskrivs det samtidigt i studien hur de flesta individer 

som använder sig av problemfokuserad coping är de som klarar sig bättre i skolan. Det finns 

alltså lite motsatta resultat vad gäller kopplingen mellan utbildning och val av copingstrategi. 

 

 

Coping och socialt stöd 

 
Socialt stöd är en viktig del av människors hälsa. När människor ställs inför olika 

problematiska situationer i livet, såsom arbetslöshet, har socialt stöd visat sig vara särskilt 

avgörande för välbefinnande (Creed & Moore, 2006). Socialt stöd definieras som en 

interaktion med andra som medför känslomässigt stöd, instrumentellt stöd och 

självbekräftelse hos den som mottar det sociala stödet. Vid förlust av socialt stöd leder det 

ofta till ensamhet, planlöshet, tristess och som en nedgång av individens välbefinnande. Då 

människor går miste om det sociala stöd de haft från arbetsplatsen har det ofta visat sig leda 

till nedsatt psykisk hälsa samtidigt som personliga relationer blir än viktigare för människors 

hälsa när de är arbetslösa (Creed & Moore). Det finns alltså studier som har påvisat att 

arbetslöshet innebär både en förlust av socialt stöd och en ökad betydelse av socialt stöd. 

Socialt stöd har visat sig positivt i stressfyllda situationer då det har en buffert effekt samtidigt 

som det ökar copingförmågan och kan hjälpa till att modifiera graden av psykologisk reaktion 

i den situation som upplevs som stressfull. Social underminering kan alltså vara ett direkt hot 

mot effektiv coping (Creed & Moore). 

I Coyne och Downey (1991)beskrivs det hur brist på socialt stöd ökar risken för depression 

eller annan psykisk ohälsa samtidigt som nära relationer har en buffrande effekt när det 

kommer till ohälsa. Dock kan det vara av vikt att diskutera det faktum att det oftast inte enbart 

handlar om brist på socialt stöd när det kommer till ohälsa, utan mer är en kombination av 

flera negativa aspekter i sociala och konfliktskapande relationer. Det beskrivs även hur 

depressiva personer tenderar att använda sig mer av emotionsinriktad coping än 

problemfokuserad (Coyne & Downey). 
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Coping och levnadsförhållande 

 
Julkunen (2001) tog upp alternativa, direkta och indirekta strategier i sin studie om coping och 

mental hälsa hos unga arbetslösa. Dessa strategier ser till olika aktiviteter som används för att 

bemästra sin situation och därmed ens copingstrategi. Direkta strategier omfattar aktiviteter 

som syftar till att bli anställd eller återanställd genom att utveckla sina egenskaper. 

Exempelvis jobbsökande och medverkan i grupper. De indirekta strategierna omfattar inte 

strategier son syftar till att bli anställd utan istället aktiviteter som hör till det vardagliga livet, 

såsom hushållsarbete och sociala kontakter. De alternativa strategierna omfattar övriga 

aktiviteter som exempelvis barnomsorg och frivilligarbete och aktiviteter som går utöver de 

direkta och indirekta strategierna, exempelvis medlemskap i förening. I denna studie tas dessa 

olika strategier in som en faktor som kan tänkas påverka människors val av copingstrategi, 

och kallas här för levnadsförhållande.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Som tidigare forskning visat har alltså arbetslöshet en stor inverkan på människors hälsa och 

välmående. Vilka copingstrategier man använder har visat sig ha särskilt stor betydelse för 

hälsan hos dessa personer. Många studier har fokuserat på själva hälsodelen av arbetslöshet 

och sett till hur olika faktorer kan påverka val av copingstrategier men få studier har fokuserat 

på ungdomar vad gäller arbetslöshet. Det finns även en del motsatta resultat om vilka faktorer 

som faktiskt påverkar val av copingstrategi. Exempel på detta kan ses i Smári et al. (1997) där 

de beskriver hur könsskillnader har hittats vad gäller bland annat användning av coping, något 

som många studier ser som en faktor som inte har blivit tillräckligt utforskad (Meléndez et al, 

2012). Även ålder är en faktor där det har påvisats olika resultat där Julkunen (2001) 

beskriver hur yngre individer använder sig av mer problemfokuserad coping medan de äldre 

oftare ser till emotions-inriktad. Meléndez et al (2012) fick dock fram i sin studie att 

problemfokuserad coping användes likvärdigt av individer över olika åldrar och att det då inte 

verkade föreligga någon skillnad.  

Denna studie syftade till att studera hur kön, ålder, utbildning, socialtstöd och levnads-

förhållande predicerar val av copingstrategi. Frågeställningarna var: 

 På vilket sätt predicerar ovanstående faktorer val av problemfokuserad copingstrategi? 

 På vilket sätt predicerar ovanstående faktorer val av emotionsinriktad copingstrategi? 
 
 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Deltagarna i denna studie har rekryterats genom kontakt med Arbetsförmedlingen i en stad i 

Mellansverige. Samtliga deltagare var mellan 18-25 år och hade varit arbetslösa samt 

inskrivna hos arbetsförmedlingen mellan 1-37 månader, där majoriteten hade varit arbetslösa i 

mindre än fem månader. Urvalet bestod av 88 deltagare, 37 kvinnor och 51 män. De flesta 

deltagare (n=65) hade grundskola och gymnasial utbildning som den högsta utbildningen 

medan 23 personer hade högre utbildning, 13 med yrkesutbildning och 10 med akademisk 

utbildning. Sammanlagt delades 114 enkäter ut, varav 88 samlades in, vilket ger ett generellt 

bortfall på 26 personer.  
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Material 

 
Enkäten som användes är tagen från Julkunen (2001) som inriktade sig på arbetslösa 

ungdomar och deras copingstrategier samt välmående. Vissa delar av den ursprungliga 

enkäten togs bort inför denna studie då de inte var aktuella. De frågor som togs bort var; ”hur 

ofta har du gått utan ett varmt mål mat?”, ”hur ofta har du köpt nödvändiga kläder?” och ”hur 

ofta har du inte betalat hyran i tid?”. Faktorn utbildning mättes i enkäten genom att 

respondenterna fick ringa in sin högsta utbildning, där alternativen var grundskola, 

yrkesutbildning eller akademisk utbildning där yrkes- och akademisk utbildning syftade till 

fortsatt utbildning efter gymnasiet.  

Socialtstödmättes med åttafrågor som fokuserade på det stöd som gavs av föräldrarna, 

tillsammans med faktorer som umgänge med vänner samt stöd som kom från myndigheter 

och läkare. Frågorna baserades på en femgradig skala från 1 (aldrig) till 5 (ofta) i 

bemärkelsen hur ofta vissa händelser hade inträffat under en två-veckorsperiod respektive en 

ett-årsperiod. Exempel på frågor som ställdes är ”hur ofta har du fått hjälp av en 

läkare/psykolog?”, ”hur ofta har dina föräldrar visat värme och tillgivenhet?” och ”hur ofta 

har du haft vänner inbjudna?” (Cronbach’s alpha .675). 

Levnadsförhållande mättes utifrån olika aktiviteter såsom hushållsarbete, bio/teater, träffa 

vänner, ideellt arbete, medlemskap i förening, ta hand om barn, jobbsökande och deltagande i 

grupper (genom arbetsförmedlingen) och hur ofta de utfördes under en vanlig vecka 

(Cronbach’s alpha .411).Svarsalternativen besvarades på en femgradig skala från 1 (sällan) 

till 5 (dagligen).Ett lågt alpha-värde som visas här kan förklaras i att de aktiviteter som ingår i 

indexet inte fångar upp samma saker. Detta kan vara ett resultat av att indexet är sammansatt 

av direkta, indirekta och alternativa strategier. Då aktiviteterna hushållsarbete, bio/teater och 

ta hand om barn uteslöts uppnåddes högsta värdet (Cronbach’s alpha .554), vilket fortfarande 

var lågt och resulterade i att alla aktiviteter togs med i analysen. 

Problemfokuserad coping och emotionsinriktad coping som var de beroende variablerna, 

mättes genom svaren på ett antal påståenden från Julkunen (2001). De påståenden som 

kopplades till problemfokuserad coping var ”jag har mer tid för familj och vänner”, ”jag kan 

använda min tid som jag vill” och ”jag har mer tid för fritidsintressen (Cronbach’s alpha 

.777). Emotionsinriktad coping mättes genom påståendena ”jag åstadkommer ingenting”, ”jag 

har problem med planering för framtiden”, jag är ekonomiskt beroende av andra”, ”jag känner 

att jag förlorar mitt självförtroende”, ”jag känner mig isolerad” och ”jag känner att min hälsa 

håller på att försämras” (Cronbach’s alpha .836). Höga värden inom indexet 

problemfokuserad coping innebär mer coping medan höga värden inom indexet 

emotionsinriktad coping innebar mindre coping. 

 

 

Procedur 

 
Kontakt med Arbetsförmedlingen upprättades där kontaktuppgifter till deras 

samarbetspartners gavs ut. Enkäter delades ut hos både arbetsförmedlingen och deras 

samarbetspartner där respondenterna fick själva välja tid för att sätta sig ner och svara på 

enkäterna som de sedan lämnade in till sina handläggare och vid ett senare tillfälle samlades 

in. Vetenskapsrådets fyraforskningsetiska principer togs i beaktandevid utdelning av 

enkäterna och deltagarna informerades om syftet med studien, att de var anonyma när det 

gällde inlämningen av enkäten, att ingen skulle kunna förstå att de hade deltagit och att 

deltagande i studien var frivillig (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat 

 
Två multipla linjära regressionsanalyser användes för att analysera resultaten och inför 

analysen delades de olika svaren från enkäten in i olika index utifrån de svarsalternativ som 

fanns och hur de var kopplade till varje begrepp. De index som sammanställdes var socialt 

stöd, levnadsförhållande, problemfokuserad coping och emotions-inriktad coping. Utbildning 

användes i form av tre kategorier – grundskola, yrkesutbildning och akademisk utbildning, 

vilka omvandlades till dummy-variabler i regressionsanalysen. Grundskolan inbegrep flest 

respondenter varav den valdes till referensgrupp. 

Först genomfördes en deskriptiv analys av de index som användes i studien. Här visade det 

sig att vid indexet levnadsförhållande ägnade sig deltagarna ganska lite av de aktiviteter som 

ingick, då det visade ett lågt medelvärde. Vid socialt stöd kom det fram att deltagarna 

upplevde ett relativt neutralt stöd från familj och vänner, vilket tyder på att de varken kände 

sig mer eller mindre stöttade under arbetslösheten gentemot andra situationer. 

Problemfokuserad coping visade ett neutralt värde som innebär att deltagarna kände att de 

varken hade mer eller mindre tid till sig själva eller familj och vänner, samtidigt som 

emotionsinriktad coping visade ett lågt värde. Detta innebär i sin tur att deltagarna uppfattade 

känslomässiga situationer på ett negativt sätt under arbetslösheten(se Tabell 1).  

En Pearson korrelationsanalys visade en signifikant negativ korrelation mellan 

problemfokuserad coping och emotionsinriktad coping. Detta innebär att desto mer en person 

använder sig av problemfokuserade copingstrategier, desto mindre kommer denna att använda 

sig av emotionsinriktade strategier. Signifikanta korrelationer fanns även mellan faktorerna 

ålder och problemfokuserad coping, akademisk utbildning och problemfokuserad coping, kön 

och emotionsinriktad coping, ålder och yrkesutbildning, ålder och akademisk utbildning, 

levnadsförhållande och yrkesutbildning samt levnadsförhållande och socialt stöd (se Tabell 

1). Mellan ålder och problemfokuserad coping fanns det ett negativt samband vilket påvisar 

att personer med lägre ålder tenderar att använda problemfokuserad coping i högre grad än 

äldre personer. Även akademisk utbildning och problemfokuserad coping visade ett negativt 

samband vilket innebär att färre personer med akademisk utbildning använder sig av 

problemfokuserad coping än personer med enbart gymnasial utbildning. Vad gällde kön och 

emotionsinriktad coping fanns det en negativ korrelation som visar att kvinnor tenderade att 

använda sig mer av denna form av coping än män. Ålder och yrkesutbildning, samt även ålder 

och akademisk utbildning, visade på en positiv korrelation, vilket innebär att ju äldre en 

person är, desto mer sannolikt är det att den har eftergymnasial utbildning såsom yrkes- eller 

akademisk utbildning. Levnadsförhållande och yrkesutbildning visade på en positiv 

korrelation som innebär att desto mer aktiv en person var, desto större var sannolikheten att 

denne hade en yrkesutbildning. Den sista signifikanta korrelationen var levnadsförhållande 

och socialt stöd som även den var positiv. Detta innebär att desto mer aktiv en person var, 

desto större stöd fanns det från familj och vänner. 
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Tabell 1. Pearsonkorrelationer mellan oberoende variabler och problemfokuserad coping 

      Index            1.        2 .       3.        4.        5.        6.       7.    M          SD 

 

1. Problemfokuserad                     10.26      2.77           

Coping 

2. Emotionsinriktad        -.27*                                        15.25     5.64 

Coping 

3. Kön          .09      -.32**                    1.58        0.50 

 

4. Ålder         -.31**  .12     .02                  21.69      2.16 

 

5. Yrkesutbildning             .14       .12    -.10    .34**                 0.15        0.36 

 

6. Akademisk utbildning   -.41**  .13    -.20    .32**  -.15                 0.110      .32 

 

7. Socialt stöd          .08     -.07   -.18    -.20     -.06    -.0222          .94         5.33 

 

8. Levnadsförhållande        -.03    -.15    -.16    .15     .22*    .02     .28**  18.81    3.67   

Not: Kvinna=1, Man= 2 

**p< .01, * p< .05 

 

I den förstaregressionsmodellen användes problemfokuserad coping som beroende variabel 

och kön, ålder, utbildning, socialt stöd och levnadsförhållande som oberoende variabler. Den 

andra regressionsmodellen bestod av samma oberoende variabler, men som beroende variabel 

användes emotionsinriktad coping. 

Den första regressionsmodellen (se Tabell 2) visar att de oberoende variablerna förklarade 

totalt 24% av variansen tillsammans. Analysen visade att kön bidrog med 3.48% till val av 

problemfokuserad coping. Ålder bidrog med 0.05%, socialt stöd med 2.12%, 

levnadsförhållande med 8.41%, yrkesutbildning med .03 % och akademisk utbildning bidrog 

med 0.06% till val av problemfokuserad coping. De variabler som signifikant bidrog till 

problemfokuserad coping var ålder (-,28*) och akademisk utbildning (-.28*) vilket påvisar ett 

samband mellan yngre personer och en benägenhet att använda sig av denna copingstrategi än 

äldre personer samt att personer med gymnasial utbildning var mer benägna att se till 

problemen än personer med akademisk utbildning. 

 

 

Tabell 2. Regressionsanalys. Beroende variabel: Problemfokuserad copingstrategi. 

 

Variabel    b*    95% CI 

Kön   .06  [-.79, 1.49] 

Ålder   -.28*  [-.66, -.06] 

Yrkesutbildning  .21  [-.11, 3.32] 

Akademisk utbildning  -.28*  [-4.31, -.49] 

Socialt stöd   .05  [-.08, .14] 

Levnadsförhållande  -.03  [-.18, .14] 

R²   .24 

F   4.27*** 

Not: Kvinna=1, Man= 2 

*** p<.001, ** p<.01, * p<.05 
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Tabell 3 visar den andra regressionsmodellen med emotionsinriktad copingstrategi som 

beroende variabel. De oberoende variablerna förklarade i denna modell totalt 17.8% av 

variansen i den beroende variabeln. Då det ses till de enskilda faktorerna visade analysen att 

variabeln kön bidrog med .11 % till val av emotionsinriktad coping. Vad gällde de andra 

faktorerna så bidrog ålder med 6.72 %, socialt stöd med 1.52 %, levnadsförhållande med .04 

%, yrkesutbildning med 8.65 % och akademisk utbildning bidrog med 1.85 % till val av 

emotionsinriktad coping. De variabler som signifikant bidrog till emotionsinriktad coping var 

kön (-.35**) och levnadsförhållande (-.23*). Dessa variabler visar ett samband mellan 

kvinnor och val av emotionsinriktad coping och ett samband där mindre aktiva personer har 

en större tendens att se till emotionsinriktad coping än personer som är mer aktiva i sitt 

levnadsförhållande. 

 

 

Tabell 3. Regressionsanalys. Beroende variabel: Emotionsinriktad copingstrategi. 

 

Variabel   b*  95% CI 

Kön   -.35**  [-6.34, -1.49] 

Ålder   .10  [-.37, .89] 

Yrkesutbildning  .11  [-1.96, 5.33] 

Akademisk utbildning  .05  [-3.19, 4.91] 

Socialt stöd   -.04  [-.28, .19] 

Levnadsförhållande  -.23*  [-.69, -.02] 

R²   .18 

F   2.93* 

Not: Kvinna= 1, Man= 2 

*** p<.001, ** p< .01, * p<.05 

 

 

 

Diskussion 

 
Denna studie syftade till att se huruvida kön, ålder, utbildning, socialt stöd och 

levnadsförhållande predicerade val av copingstrategi, där problemfokuserad och 

emotionsinriktad coping användes som beroende variabler. De enda faktorer som var 

signifikant relaterade till problemfokuserad coping var ålder och akademisk utbildning. 

Resultatet visade att yngre personer har en större tendens än äldre att välja problemfokuserad 

coping vid arbetslöshet. Detta kan ses i förhållande till tidigare studier på området där bland 

annat Meléndez et al. (2012) har visat att yngre använder sig av mer aktiva copingstrategier 

än vad äldre personer gör. Även Julkunen (2001) menar att yngre individer tar till mer 

problemfokuserad coping och därigenom är bättre på att bemästra sin situation som arbetslös, 

samtidigt som de oftare försöker lösa olika problem som kommer upp med arbetslösheten. 

Enligt tidigare forskning verkar de äldre se mer till sina känslor(Meléndez et al., 2012)vilket 

verkar stämma med denna studie även om åldersskillnaden här är relativt liten och det enbart 

handlar om unga människor. Det kan tänkas underligt att det påvisas en skillnad vad gäller val 

av copingstrategi när åldersskillnaden är såpass liten, deltagarna var endast mellan 18-25 år. 

Detta kan vara ett resultat av att de äldre möjligtvis har högre utbildning som påverkar valet 

av copingstrategi, något som kan tänkas stämma då faktorerna ålder och utbildning visade på 

en korrelation med varandra i Pearsons korrelationsanalys. Att ålder var signifikant relaterat 

till problemfokuserad coping och därmed att yngre personer tenderar att mer se till denna 

form av coping innebär att de yngre personerna anser att de har mer tid under arbetslösheten 
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och inte känner sig lika stressade över sin situation som äldre personer kan ha en tendens att 

göra. Detta gör att de yngre ser mer till problemen i sig och därefter försöker hitta en lösning 

på sina problem istället för att tänka mer känslomässigt. Tidigare forskning har endast sett till 

större åldersskillnader, men trots det har liknande resultat i denna studie påvisats trots att 

åldersskillnaden här inte var lika stor.   

Även akademisk utbildning var signifikant relaterat till problemfokuserad coping. 

Resultatet visade att personer med akademisk utbildning i lägre grad använder sig av 

problemfokuserad coping än vad personer som har gymnasiestudier eller enbart grundskola 

som högsta utbildning gör. Detta skulle kunna ses i förhållande till Krypel och Henderson-

King (2010) som fann att personer med enbart grundskoleexamen var mer benägna att 

använda sig av problemfokuserad coping än personer med högre utbildning. Det finns dock 

för lite forskning inom detta område för att uttala sig om anledningen till att det ser ut såhär. 

Det kan tänkas att personer med akademisk utbildning lär sig att se till sina egna känslor och 

därmed använder sig mindre av problemfokuserad coping vid svåra situationer, detta då 

personer med akademisk utbildning ofta utvecklat sitt tankesätt och även har en större tendens 

för att analysera olika situationer på ett annat sätt än personer med enbart gymnasial 

utbildning. Dock kan det finnas helt andra bakomliggande orsaker till varför personer med 

akademisk utbildning visar en tendens till att i lägre grad använda sig av problemfokuserad 

coping än personer med gymnasial utbildning. Exempelvis kan andra faktorer såsom boende 

och lån efter studietiden vara avgörande för varför personer med akademisk utbildning i 

mindre grad använder sig av problemfokuserad coping, något som även kan vara avgörande 

för ålder och val av copingstrategi. Men som tidigare påpekats finns det för lite forskning för 

att kunna göra ett riktigt uttalande om varför resultatet ser ut som det gör. 

Både kön och levnadsförhållande var signifikant relaterade till emotionsinriktad coping. 

Kvinnor använde sig mest av denna form av coping, vilket även Meléndez et al. (2012) fann i 

sin studie där de beskrev hur kvinnor är mer emotionella i sitt förhållningssätt medan män 

oftare går rakt på sak och försöker ta tag i problemen. I denna studie kunde man inte se något 

signifikant samband mellan kön och problemfokuserad coping, och kan alltså inte säga något 

om huruvida männen faktiskt använder sig mer av problemfokuserad coping än kvinnor. Detta 

innebär att kvinnor är mer emotionella än män i sitt förhållningssätt vad gäller arbetslöshet. 

Det kan vara viktigt att veta inför ett bemötande gentemot arbetslösa personer med olika kön i 

avseendet att hjälpa dem att få ett arbete. Slutsatsen av detta samband är att arbetslösa kvinnor 

tenderar att se mer till sina känslor vad gäller den situation de är i och de tar även med sina 

känslor i sina försök att bemästra och lösa situationen, här genom ett val av emotionsinriktad 

coping, vilket även andra studier har fått fram resultat för.  

Levnadsförhållande var den andra faktorn som predicerade val av emotionsinriktad coping. 

De aktiviteter som ingick i levnadsförhållande var hushållsarbete, bio/teater, träffa vänner, 

ideellt arbete, medlemskap i förening, ta hand om barn, jobbsökande och deltagande i grupper 

(genom arbetsförmedlingen). Ju mer sällan man ägnade sig åt sådana aktiviteter, i desto högre 

grad använde man sig av emotionsinriktad coping. Julkunen (2001) hade med dessa aktiviteter 

i sin studie som aktiviteter som handlade om att bemästra en situation. Levnadsförhållande 

har inte ingått i särskilt många studier om val av copingstrategier, men i detta fall visade 

resultatet att ju mindre aktiv en person är, desto mer emotionella copingstrategier används för 

att bemästra arbetslöshet.   

Den enda faktor som inte visade på någon signifikans i relation till val av copingstrategi i 

någon av de två analyser som gjordes, var socialt stöd. Tidigare studier har inte påvisat att 

socialt stöd går ihop med något särskilt val av copingstrategi, utan snarare att det ökar den 

generella copingförmågan och hjälper till att modifiera den grad av psykologisk reaktion som 

uppkommer i en stressfull situation (Creed & Moore, 2006). När diskussioner har förts med 

arbetsförmedlingen och dess samarbetspartners inför insamlandet av deltagare till denna 
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studie trodde samtliga att socialt stöd skulle visa sig vara en framstående faktor vad gällde val 

av copingstrategi, något som i detta fall inte kunde påvisas.  

Den interna validiteten i denna studie kan ha hotats då vissa frågor togs bort från den 

ursprungliga enkäten. Detta borde inte ha utgjort något problem, då de frågorna syftade på 

andra faktorer än de som hörde till syftet i denna studie. En annan faktor som kan ha påverkat 

validiteten är att deltagarna kanske inte förstod vissa frågor, vilket kan ha gett en viss skevhet 

i resultaten. För att reducera detta hot mot validiteten hade samtliga respondenter tillgång till 

sina handläggare från arbetsförmedlingen samt deras samarbetspartner, som hade gått igenom 

frågorna med forskaren, och kunde besvara frågorna från respondenten om det behövdes. Om 

något fortfarande var oklart för dem fanns kontaktuppgifter till forskaren. 

Något ytterligare som kan vara viktigt att diskutera är huruvida frågorna i enkäten fångade 

upp de begrepp som undersöktes. De begrepp som behöver diskuteras är socialt stöd, 

problemfokuserad coping och emotionsinriktad coping. Det finns exempelvis många olika sätt 

att definiera begreppen problemfokuserad och emotionsinriktad coping, vilket även gör att det 

finns många olika sätt att mäta och undersöka dessa. Det kan ha funnits bättre sätt för att mäta 

de olika copingstrategierna än de som här användes, dock valdes dessa frågor då de har 

använts i en tidigare studie vilket ökar trovärdigheten för att de ska mäta just de olika 

copingstrategierna. Vad gäller begreppet socialt stöd kan det diskuteras huruvida de frågor 

som ställdes verkligen var relevanta och fångade upp det de skulle. Då det inte kom fram 

något signifikant resultat vad gällde socialt stöd och copingstrategi kan det tänkas att frågorna 

syftade mer till något annat än just socialt stöd. Enkäten som användes togs från Julkunen 

(2001) då det var den enkät som var mest lik den studie som här utfördes. Det kan tänkas att 

det finns andra enkäter som skulle ha passat bättre för denna studie, men då denna studie 

inleddes var det den enkät Julkunen hade tagit fram som kändes mest relevant, varpå det är 

den studien är uppbyggd på. 

En faktor som kan ha hotat den statistiska validiteten kan vara antalet insamlat enkäter 

(n=88 enkäter) som kan ha varit ett för litet material för att få ett signifikant resultat. Det 

bortfall på 26 personer kan vara ett hot då deras svar på enkäten kan ha avvikit signifikant 

från deltagarnas svar. Något som kan vara ett hot mot reliabiliteten är att det nästintill endast 

användes slutna frågor i enkäten. Detta kan ha gjort att viktig fakta utelämnades genom att 

deltagarna inte kunde förklara sina svar. Enkäten var emellertid utformad på ett sådant sätt att 

de viktiga delarna som behövdes för att utföra studien kom fram genom de slutna frågorna. I 

denna studie är det svårt att generalisera resultaten då alla deltagare kom från en och samma 

kommun samtidigt som urvalet på 88 personer var relativt lågt. Samtidigt hittades det 

statistiskt signifikanta resultat vilket tyder på att ett samband mellan några faktorer samt val 

av copingstrategi fanns, trots det låga urvalet.  

Då det inte finns så många gjorda studier om arbetslösa ungdomar och copingstrategier är 

detta ett område som behöver mer forskning. För att få en större förståelse för ungdomarna 

borde framtida forskning inom detta område se till fler deltagare samt eventuellt till en 

jämförande undersökning för att därmed kunna öka generaliserbarheten i studien. Något 

ytterligare som skulle vara intressant att se är om längden av arbetslöshet har en påverkan på 

val av copingstrategi, en faktor som i denna studie lämnades utanför då majoriteten hade varit 

arbetslösa i mindre än 5 månader, vilket skulle ha inneburit ett intetsägande resultat om 

faktorn hade tagits med i analysen. 

Slutsatsen i denna studie var att yngre personer och personer med lägre utbildning i högre 

grad använder sig av emotionsinriktad coping vid arbetslöshet, medan män och aktiva 

personer i högre grad väljer problemfokuserade copingstrategier. 
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