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Svenskars tillit till välfärdssystemet är generellt stor, och den trygghet 
välfärdssystemet ger verkar bidra till psykiskt och fysiskt 
välbefinnande. Denna studie ämnar undersöka hur den psykologiska 
trygghet som välfärdssystemet eventuellt ger tar sig uttryck. Utifrån 
experiment baserat på anknytningsteori, som tidigare använts för att 
undersöka trygghet i relationen till medmänniskor och till Gud, testas 
om välfärdssystemet och ens gudsrelation kan fylla en funktion som 
säker hamn att söka sig till vid hot. Detta genom att testa om 
deltagarna (N=90) snabbare identifierar ord kopplade till 
välfärdssystemet respektive religion efter hotfulla stimuli. Resultatet 
visar att varken relationen till Gud eller välfärdssystemet generellt 
fyller en funktion som säker hamn för deltagarna i studien. Däremot 
förefaller utbildning specifikt göra det. Ord kopplade till 
välfärdssystemet identifierades även snabbare än religiösa ord. Det 
argumenteras för att en personlig relation krävs för att något ska 
kunna fylla en funktion som säker hamn. Samt att även om inte 
välfärdssystemet generellt fyller en sådan funktion kan möjligtvis 
specifika välfärdsfunktioner göra det. 

 
För drygt hundra år sedan började det trygghetssystem vi idag refererar till som 
välfärdssystemet, eller välfärdsstaten, att byggas. Detta system är uppbyggt kring en 
mängd bestämmelser där staten står för vissa grundläggande rättigheter och försäkringar 
för att skydda medborgarna vid oförutsedda negativa händelser. Sverige var tidigt ett av 
de länder som låg i framkant vid utbyggnaden av en allmän välfärd (Åmark, 2005), och 
är idag ett av de länder där störst del av statskassan går till välfärdssystemet utifrån 
internationella mätningar (eg. Gill & Lundsgaarde, 2004). Även om det under de senare 
åren har setts en del förändringar i uppbyggnaden av välfärden så är det svenska folkets 
inställning till systemet både positivt och stabilt (Svallfors, 2010). Hur utvecklingen och 
människors inställning till välfärden ser ut har belysts bland annat utifrån ett historiskt 
och sociologiskt perspektiv. Från ett psykologiskt perspektiv däremot har inte 
välfärdssystemet och hur det påverkar oss studerats närmare. I denna uppsats görs ett 
försök att fördjupa förståelsen för hur de trygghetsfunktioner välfärden ger kan ta sig 
uttryck utifrån ett psykologiskt synsätt. Detta genom att använda teorier och experiment 
som tar sin utgångspunkt i anknytningsteori och religionspsykologi, för att genom det 
undersöka om tryggheten som välfärdssystemet ger kan fungera på ett sätt som liknar 
den trygghet som relationer till andra människor och religiöst troende personers 
gudsrelation ger. Till att börja med ges en kort redogörelse för det svenska 
välfärdssystemets uppkomst, samt kring den empiriska forskning som idag finns kring 
välfärd och trygghet. Därefter redogörs för anknytningsteorin, hur den applicerats inom 
religionspsykologi och hur denna forskning kan användas för att fördjupa förståelsen 
för psykologisk trygghet kopplat till välfärdssystemet. 
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Välfärd 
Historien om den svenska välfärdsstaten kan sägas ha sin början under slutet av 1800-
talet i samband med att allt fler människor flyttade till städerna och det sätt som 
arbetsmarknaden förändrades under denna tid (Åmark, 2005). Även om det innan dess 
fanns fattigvård som var organiserad kommunalt så var det under sent 1800-tal som de 
första stegen mot det statliga välfärdssystem vi har idag togs. Under denna tid 
genomgick Sverige en stor förändring i och med att allt fler människor började arbeta på 
fabriker och bröt upp från sina tidigare levnadsförhållanden. Tidigare hade de flesta 
arbetat på en och samma gård under hela livet, och igenom detta hade arbetsgivaren 
eller storbonden tillsammans med familjen ansvarat för de anställdas trygghet i form av 
skydd vid skada, sjukdom eller stöd vid ålderdomen. I och med den förändrade 
arbetsmarknaden där människor bytte arbetsplats oftare minskade dock arbetsgivarens 
ansvar för arbetarna utöver den tid de befann sig på arbete. Under denna tid flyttade 
även många från landsbygden till städerna och lämnade då sin familj och den sociala 
trygghet den innebar och hamnade på så sätt i en mer utsatt situation. Genom detta fick 
Sverige en ökad mängd fattiga och människor som stod utan skydd. Samtidigt hade 
Sverige ökade intäkter i statskassan under denna tid, och det fanns genom det en 
möjlighet för staten att ge stöd åt dem som inte klarade sig. 
 
De första insatserna i form av ett statligt välfärdssystem var kring pension och 
sjukförsäkring, och kom till som ett skydd för arbetare som av olika skäl inte kunde 
arbeta. Systemet var till en början endast till som ett skydd för arbetarna, och i och med 
det varken till de som var fattigast eller de som hade det bäst ställt (Åmark, 2005).  
Under de kommande hundra åren skulle dock detta sociala skyddssystem byggas ut till 
att omfatta hela befolkningen så att alla, från de som hade de svårast till de som hade 
det bäst, omfattades av välfärden. Det kan beskrivas som att Sverige utvecklade ett 
universellt välfärdssystem som inkluderade hela den svenska befolkningen, under 
förutsättningen att personen hade ett svenskt medborgarskap (Esping Andersen, 1990). 
Detta universella välfärdssystem fick sin utbredning under socialdemokraternas 
regeringsperiod under 1940- och 50-talen då många av de mest grundläggande 
skyddssystemen infördes, såsom allmän tilläggspension (ATP) och inkomstbaserad 
sjukförsäkring. Grundtanken var att dessa system skulle ge inkomsttrygghet, det vill 
säga inte enbart skapa en dräglig levnadsstandard för de som hade det sämst, utan att det 
även skulle ge ekonomisk trygghet för de som hade de bättre ställt (Åmark, 2005). Det 
är denna universalism, att alla medborgare får ut någonting av välfärden, som har gjort 
det svenska välfärdssystemet till en sådan framgång menar många (eg. Esping 
Andersen, 1990; Kumlin & Rothstein, 2005). 
 
Även historikerna Berggren och Trägårdh är inne på en liknande tanke i sin bok Är 
svensken människa? (2004). De menar att det svenska välfärdssystemet bygger på en 
överenskommelse mellan stat och individ, där individen ger staten makt och resurser 
genom skatt i utbyte mot individuell frihet. Genom att staten garanterar en 
grundläggande trygghet för samtliga medborgare blir individen mindre beroende av sina 
medmänniskor och sin socioekonomiska bakgrund, och blir genom det friare. Deras 
utgångspunkt är utifrån vad de beskriver som ”den svenska teorin om kärlek”, som 
bygger på en ömsesidig respekt för varandras oberoende och individualitet, en respekt 
för varandras frihet. Detta är någonting som har präglat svenskars inställning till kärlek 
under lång tid, menar författarna. Och det svenska välfärdsprojektet är en logisk 
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fortsättning på detta system. De utgår från en triangel av stat – individ – familj, där den 
svenska modellen för trygghet är genom alliansen stat – individ. Detta till skillnad från 
till exempel USA där trygghet kommer genom familjen och frivilligt deltagande i olika 
sammanslutningar såsom kyrkosamfund eller privata försäkringar. Eller Tyskland där 
trygghetssystemet är utformat genom en överenskommelse mellan stat och familj och 
där statens trygghetsambitioner ageras ut till familjer snarare än individer. Genom det 
universella välfärdssystemet är svenskar alla lika i beroendet av staten, men fria 
gentemot varandra. På detta sätt menar författarna att det svenska välfärdsprojektet lika 
mycket är ett projekt för att stärka individens frihet och oberoende som det är ett 
solidaritetsprojekt. Detta kallar de för ”den svenska statsindividualismen”. 
Välfärdssystemet tar på så sätt över en del av den trygghet som familjen traditionellt har 
gett, och bidrar därmed till att göra människor fria från beroendet av sin familj och sin 
bakgrund. Ett exempel på detta i dagens samhälle är att skilsmässor och separationer är 
vanligare i Sverige än i flertalet andra länder (UN-Stats, 2012). Möjligtvis är det så att 
genom den trygghet välfärdssystemet ger i exempelvis olika typer av bidrag och 
barnomsorg möjliggör det för människor att lämna förhållanden de inte trivs och mår 
bra i. Och gör det möjligt att lämna den trygghet som dessa relationer ändå kan ha gett, 
för att istället tas emot av välfärdens trygghet. 
 
 Aktuell forskning kring välfärd och trygghet 
Lite förenklat går det att dela upp den empiriska forskningen som finns kring välfärden 
och trygghet i två olika kategorier. Den ena undersöker hur olika variabler förhåller sig 
till nivåer av välfärd i ett land, exempelvis välmående eller tillit, ofta utifrån 
internationella jämförelser (eg. Pacek & Radcliff 2008; Rothstein & Stolle 2008). Den 
andra utgångspunkten är utifrån hur människors inställning och tilltro till välfärden ser 
ut; hur stor tillit människor har till att välfärdsystemet kan stå för det som de upplever 
sig behöva (eg. Svallfors 2010; Edlund, 2006) baserat på nationella undersökningar över 
tid. Båda utgångspunkterna grundar sig på data insamlat i enkätform, antingen i 
internationella jämförelser såsom European Social Survey (ESS, 2011), eller nationella 
longitudinella jämförelser genom Swedish Welfare Survey Study (Svallfors, 2010). 
 
 Välfärd i relation till välmående och tillit. Enligt Esping Andersen (1990), som 
har skrivit en av de mest inflytelserika böckerna inom forskning kring välfärdssystem 
och välfärdsstater, är det välfärdssystem som Sverige och de övriga nordiska länderna 
använder sig av de välfärdsprojekt som har varit mest framgångsrika. Det som gör dem 
unika är dels, som tidigare nämnts, att de är uppbyggda så att samtliga medborgare ska 
kunna ta del av dem - den universella principen, och dels att de ska minska människors 
beroende av marknadens svängningar i form av ekonomiska konjunkturer. På detta sätt 
ökar medborgarnas trygghet och jämlikheten mellan dem i de nordiska länderna. Vid 
internationella jämförelser framstår även det välfärdsystem som de nordiska länderna 
använder sig av som ett av de mest lyckade politiska projekten i världen, med avseende 
på medborgarnas hälsa och välmående. Till exempel visar Pacek och Radcliff (2008) att 
välfärdssystem som är organiserade utifrån att minska medborgarnas beroende av 
marknadens svängningar korrelerar med en ökad skattning av lycka och välmående (se 
även Di Tella, MacCulloch & Oswald, 2003; Radcliff 2001). Även Wilkinson och 
Pickett kommer fram till en liknande slutsats i sin bok Jämlikhetsanden, där de jämför 
hur en rad olika variabler som bidrar till välmående, såsom fysisk och psykisk hälsa, 
korrelerar med jämlikhet (2009). De nordiska länderna är enligt författarna bland de 
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mest jämlika länderna i världen till följd av de välfärdssystem som används, och 
återkommer ständigt i topp i de olika mätningarna som presenteras i boken. 
 
En kritik som riktats mot välfärdssystemet är att det undergräver den sociala tilliten 
mellan människor i och med ett ökat beroende av staten (Kumlin & Rothstein, 2005). 
Utifrån empiriska mätningar verkar dock inte detta stämma, utan de nordiska länderna 
kommer i topp även när det gäller interpersonell tillit (Rothstein & Stolle, 2003). Den 
tillit som är mest intressant utifrån denna uppsats är dock snarare tillit, eller trygghet, till 
välfärdsystemet. Det saknas emellertid internationella jämförelser kring specifikt tillit 
till välfärden, däremot finns det en rad jämförelser kring tillit till det politiska systemet 
och rättsväsendet. Detta kan sägas vara närbesläktat med tillit till välfärdssystemet då 
det är det politiska systemet som lägger grunden för välfärden. Även vid dessa 
mätningar kommer de nordiska länderna generellt sett i topp med en hög tillit till det 
politiska systemet och rättsväsendet (Grönlund & Setälä, 2012; Zmerli & Newton, 
2008). I dessa undersökningar framkommer även en stark korrelation mellan tillit till det 
politiska systemet och generell tillit mellan människor. Viktigt att poängtera här är att 
det rör sig om korrelationer, det är alltså inte möjligt att säga om det är de 
välfärdssystem som finns i de nordiska länderna som skapar en hög tillit till det 
politiska systemet och mellan människor, eller om välfärden har kunnat byggas upp i 
Norden på grund av en stark tillit mellan människor (Rothstein & Stolle, 2008). Kumlin 
och Rothstein (2005) har försökt bringa klarhet i detta genom att jämföra människors 
skattning av tillit till andra personer beroende på vilken typ av välfärdsinstitutioner de 
har varit i kontakt med. De visar att en ökad kontakt med institutioner som erbjuder 
välfärd oberoende av vem man är, alltså välfärd grundat på en universalistisk princip, är 
relaterad till ökad tillit till andra människor. Medan kontakt med välfärdsinstitutioner 
som grundar sig på bedömningar av människor, och som alltså inte är jämlik, är 
förknippad med en minskad tillit till andra människor. Dessa erfarenheter av olika 
välfärdsinstitutioner påverkar även tilliten till staten (Kumlin, 2004). Utifrån detta 
synsätt verkar det alltså som att den universella princip som välfärden är organiserad 
utifrån i de nordiska länderna kan vara en förklaring till varför de nordiska länderna 
återkommer i topp vid jämförelser av tillit både mellan människor och till staten. 
 
 Svenskars inställning till välfärden. I Sverige har det sedan 1997 gjorts nationella 
undersökningar som undersöker människors inställning till välfärden utifrån frågor 
såsom; ”Hur stor är sannolikheten att du inte kommer att få den sjukvård du behöver 
om du skulle bli sjuk” (Svallfors, 2010). Utifrån dessa undersökningar framstår det som 
att svenskars tillit till välfärdssystemet generellt sett är stark och dessutom stabil över 
tid, trots de senaste årens förändringar i välfärdspolitiken och den ekonomiska krisen 
(Svallfors, 2011). Det skiljer sig dock åt beroende på vilken välfärdsfunktion, och 
mellan olika socioekonomiska klasser. Svenskars vilja att betala skatt för välfärd är 
också stabilt positiv. Det verkar med andra ord som att välfärdssystemet är någonting 
som är djupt rotat i svenskar, och någonting som inte påverkas lättvindigt av 
förändringar i ekonomiska kriser i världen, eller för den delen partipolitik. I de senaste 
två riksdagsvalen (2006 och 2010) har en liberal-borgerlig allians stått som segrare. 
Detta efter en marknadsföring av en politik som på många sätt kan betraktas som en 
kopia av traditionell socialdemokratisk politik utifrån begrepp som ”Den svenska 
modellen” och ”Alla ska med” (eg. Berge, 2013; Lönegård, 2011). Även om det inte är 
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socialdemokraterna som vinner valen så verkar det traditionellt socialdemokratiska 
budskapet kring en stark välfärdsstat göra det. 
 
Religion och välfärd 
Välfärdssystemets kanske viktigaste funktion är att skydda människor vid oförutsedda 
negativa händelser, som ett skyddsnät som fångar upp människor när deras vanliga 
struktur brister. Detsamma kan sägas vara en funktion som religion har, om än med ett 
betydligt bredare omfång än vad välfärdssystemet har. Religion kan till exempel bidra 
med mening och hopp om liv efter döden (Hood, Hill & Spilka, 2005), aspekter som 
inte välfärdssystemet kan erbjuda. Precis som välfärdssystemet kan dock religion även 
erbjuda trygghet vid materiella kriser, såsom sjukdom eller arbetslöshet genom 
exempelvis monetärt stöd genom kyrkosamfund. Kopplingen mellan den materiella 
trygghet som både religion och välfärd kan ge är någonting som Gill och Lundsgaarde 
(2004) diskuterar. Detta genom att undersöka korrelationer mellan hur mycket ett land 
lägger på välfärdsfunktioner å ena sidan och religiositet å den andra, mätt genom hur 
ofta personerna besöker kyrkan, i hur stor utsträckning de vänder sig till gud för tröst, 
och andel icke-religiösa i respektive land. De visar att det finns en stark negativ 
korrelation mellan religiositet och välfärd. Denna negativa korrelation förklarar 
författarna med att en ökad välfärd gör att människor får en större materiell trygghet och 
genom det får ett mindre behov av den trygghet som kyrkan kan ge genom samfundet. I 
och med detta minskar deltagandet i kyrkans verksamhet vilket även leder till att 
människors generella religiösa verksamhet och religiositet minskar. 
 
Scheve och Stasavage (2006) utvecklar denna tanke genom att argumentera för att 
religion även fyller en viktig psykologisk trygghetsfunktion. Negativa livshändelser 
såsom arbetslöshet och sjukdom har förutom de materiella konsekvenserna även 
psykologiska konsekvenser genom till exempel minskat självförtroende eller att en 
person förlorar sitt sociala nätverk. Författarna menar att religion kan skydda mot dessa 
negativa konsekvenser genom dels det sociala nätverk som kyrkosamfundet erbjuder, 
och dels genom att ens tro erbjuder olika copingstrategier för att kunna hantera den 
stress och förlust av självkänsla som dessa negativa livshändelser kan innebära (se 
Pargament, 1997). De stöder sin argumentation på att, likt Gill och Lundsgaarde (2004), 
ökad religiositet i ett land korrelerar med mindre pengar till välfärd samt att denna 
inställning även tar sig uttryck på individnivå; religiösa människor är överlag mindre 
benägna att stödja ökade anslag till det allmänna välfärdssystemet. Utifrån denna 
argumentation verkar alltså religion och välfärdssystem kunna fylla liknande materiella 
trygghetsfunktioner som tar sig uttryck i negativa samband mellan välfärd och religion. 
Om välfärden även kan ta över de psykologiska trygghetsfunktioner som religionen ger 
är dock osäkert.  
 
Ett sätt att närma sig den psykologiska trygghet som religion och ens gudstro kan ge är 
utifrån anknytningsteori. Denna teori beskriver primärt tryggheten som en person får 
genom sina anknytningsrelationer till medmänniskor. Under de senare åren har man 
inom religionspsykologi dock fått ett ökat intresse för att förstå en persons relation till 
gud och den trygghet ens gudsrelation kan ge utifrån anknytningsteori. Liksom andra 
anknytningsrelationer ses då gudsrelationen som en relation som ger en trygghet att 
upptäcka och utforska världen och att söka sig till när världen känns hotfull och 
skrämmande (Granqvist & Kirkpatrick, 2008; 2013). 
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Anknytning 
Anknytningsteorin utvecklades av John Bowlby under mitten av 1900-talet, till stor del 
influerad av Freud och Darwin (Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 
2006). Från Freud hämtade Bowlby idén att en persons tidiga erfarenheter ligger till 
grund för hur denna person är och agerar i framtida relationer, och från Darwin idén att 
de beteendemönster som människor använder sig av är de som har främjat överlevnad 
bäst i deras evolutionära miljöer. Utgångspunkten i anknytningsteorin är att människor 
föds med en förberedelse att knyta an till andra personer för att få säkerhet och trygghet 
genom närheten till dem. Ens anknytningssystem kan ses som ett inre motivations- eller 
beteendesystem som aktiveras när omgivningen uppfattas som hotfull och riktar ens 
uppmärksamhet mot personer som kan ge en trygghet, ens anknytningspersoner, för att 
personen på så sätt ska kunna få fysisk närhet till dem (Mikulincer & Shaver, 2007). 
Anknytningssystemet kan ses som ett målsökande system, där målet är att personen ska 
uppleva trygghet (eng. felt security) (Sroufe & Waters, 1977). När personen upplever 
trygghet avaktiveras anknytningssystemet och personen kan då ägna sig åt andra saker 
såsom att utforska sin omvärld. Evolutionärt kan detta förstås utifrån att barnet under 
dess första år är beroende av andra människor för att överleva, och att närhet till andra 
trygga personer därför blir avgörande för om det ska klara sig (Simpson & Belsky, 
2008). Med en ökad kognitiv utveckling är det dock inte nödvändigt för en person att 
söka fysisk närhet till sina anknytningspersoner för att uppleva trygghet, utan personen 
kan nå detta genom att ha internaliserat en trygg relation till andra personer, och genom 
att tänka på personer som ger trygghet (Mikulincer & Shaver, 2007).  
 
Relationen mellan en person och dennes anknytningsperson kallas anknytningsrelation. 
Dessa relationer kännetecknas av: 
 

1) ett bestående känslomässigt band mellan två parter där den ena parten 
(den anknutna), 2) söker vidmakthålla närhet till den andra 
(anknytningspersonen), 3) använder vederbörande som säker hamn vid hot, 
fara, rädsla etc. och 4) som en trygg bas vid utforskande av omgivningen. 
Vidare 5) upplever den anknutna parten obehag vid ofrivillig separation och 
sorg vid permanent förlust av anknytningspersonen. Slutligen 6) varseblivs 
anknytningspersonen - åtminstone implicit - som starkare och visare än den 
anknutna personen (sid. 330 i Broberg, Risholm Mothander, Granqvist & 
Ivarsson, 2008). 

 
En persons första anknytningsrelationer är till de första vårdnadsgivarna, vanligtvis ens 
föräldrar. Erfarenheterna av dessa relationer internaliseras i form av inre arbetsmodeller 
av en själv och av andra. Dessa inre arbetsmodeller ligger till grund både för hur en 
persons självbild utvecklas och hur personen ser på andra människor, och guidar 
därigenom hur personen är i nya relationer senare i livet (Mikulincer & Shaver, 2007). 
Ens inre arbetsmodeller är hierarkiskt ordnade, så att en person har en generell modell 
av sig själv och andra, men även specifika inre arbetsmodeller, eller mentala 
representationer, knutna till olika personer. De inre arbetsmodellerna kan ses som en 
karta som guidar en, men som också kan förändras av nya erfarenheter i relationer. 
 
Hur inre arbetsmodeller styr en i relationer har utvecklats ytterligare genom Mary 
Ainsworth och hennes forskning kring ”Strange Situation Procedure”. En 
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forskningsprocedur som undersöker anknytning utifrån hur ett barn reagerar när dess 
anknytningsperson lämnar det, samt framförallt hur barnet reagerar vid återföreningen 
med anknytningspersonen (Broberg et al., 2008). Om barnet blir ledset och oroligt när 
anknytningspersonen lämnar det är mindre relevant. Det som Ainsworth identifierade 
som den viktigaste komponenten var om och hur barnet söker samspel med och kan bli 
tröstad av anknytningspersonen när de återförenas. Ainsworth identifierade tre olika 
anknytningsmönster utifrån hur barnet reagerar vid återföreningen; trygg, otrygg 
undvikande, samt otrygg ambivalent (det har senare identifierats en fjärde 
anknytningskategori som kan beskrivas som desorganiserad, denna kommer inte att 
fördjupas ytterligare här). Det trygga anknytningsmönstret kännetecknas av att barnet, 
oavsett om det blir ledset eller ej vid separationen, söker kontakt med 
anknytningspersonen och blir glad eller tröstad över att återförenas. Det otrygga 
undvikande anknytningsmönstret kännetecknas av att barnet vänder sig bort från 
anknytningspersonen och undviker kontakt med denna när de ses igen. Slutligen 
kännetecknas det otrygga ambivalenta anknytningsmönstret av att barnet blir mycket 
ledset vid separationen och att det vid återföreningen inte blir tröstat av att återförenas 
med anknytningspersonen utan fortsätter gråta och skrika. 
 
De olika anknytningsmönstren kan förstås som olika sätt att hantera de erfarenheter en 
person har med sig från sina anknytningsrelationer (Mikulincer & Shaver, 2007). 
Ainsworth identifierade omvårdarens lyhördhet som den viktigaste prediktorn för en 
trygg anknytning (Broberg et al., 2006). Om anknytningspersonen kan se och möta 
barnets känslor, är tillgänglig och ger barnet vad det är i behov av, ökar chansen för 
trygg anknytning. Om denna lyhördhet däremot brister, till exempel genom att 
anknytningspersonen är oberäknelig eller negligerar barnets uttryck för rädsla eller 
närhetssökande hanterar barnet detta genom att använda sig av sekundära strategier för 
att uppleva trygghet. Ambivalent anknytning kan ses som en reaktion på att 
anknytningspersonen upplevs som oberäknelig och innebär en överanvändning, eller 
hyperaktivering, av anknytningssystemet för att genom det säkerställa närhet till andra 
och därigenom uppleva trygghet. Undvikande anknytning kan ses som ett 
underanvändande, eller en deaktivering, av anknytningssystemet då ens erfarenheter 
säger att andra personer inte ger respons på ens försök till närmande och det därför är 
bättre att förlita sig på sig själv för att uppleva trygghet istället för att bli negligerad och 
sårad (Mikulincer & Shaver, 2007). 
 
Även om anknytningsteorin primärt beskriver den tidiga relationen mellan barnet och 
dess vårdnadsgivare var Bowlby tydlig med att anknytningssystemet finns med en 
under hela livet, från vaggan till graven (Bowlby, s. 208, 1969/1982). Under de senaste 
tjugofem åren har också stödet för att det är möjligt att förstå relationer mellan vuxna, 
både kärleksrelationer och vänskapsrelationer, utifrån anknytningsteori ökat 
(Mikulincer & Shaver, 2007). Detta utifrån hur en person kan använda sin partner eller 
sina nära vänner för att få trygghet genom att söka närhet rent fysiskt eller genom att 
tänka på dem. Vidare kan de anknytningsmönster Ainsworth beskrev för barn även 
appliceras på vuxna (Hazan & Shaver, 1987). Anknytningsstilarna kan då beskrivas som 
trygg, ångestfylld och undvikande (jfr ambivalent och undvikande för barn). De två 
otrygga anknytningsstilar kan även beskrivas som två olika dimensioner. En dimension 
för ångest, som kännetecknas av rädsla för att blir övergiven eller otillräckligt älskad 
och innebär en hyperaktivering av anknytningssystemet. Och en dimension för 
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undvikande, som präglas av ett undvikande av närhet och beroende av andra människor, 
och som innebär en deaktivering av anknytningssystemet vid hotfulla situationer 
(Bartholomew & Horowitz, 1991; Brennan, Clark & Shaver, 1996). Utifrån detta 
synsätt beskrivs en person som har låga värden både på undvikande- och ångest- 
dimensionerna som trygg, en som har höga värden endast på undvikande dimensionen 
som undvikande/avvisande, en som har höga värden på ångestdimensionen som att den 
har en ambivalent eller ångestfylld anknytning, och en person har höga värden på båda 
dimensionerna som undvikande/rädd (Broberg et al., 2008). 
 
 Aktuell forskning 
Det finns idag ett stort forskningsunderlag för hur anknytningsteori kan appliceras på 
relationer mellan vuxna människor (se Mikulincer & Shaver, 2007). Detta både utifrån 
forskning på observationer av människors beteende i nära relationer (eg. Feenay & 
Thrush, 2010) och baserat på experimentell metodik utifrån socialpsykologiska 
metoder. Till exempel visade Mikulincer, Birnbaum, Woddis och Nachmias (2000) att 
när en vuxen person utsätts för hotfulla stimuli, i form av ett ord på en datorskärm, så 
ökar den kognitiva tillgängligheten till ord som är kopplade till personens 
anknytningssystem. Med andra ord att när en person blir skrämd så aktiveras personens 
anknytningssystem, och därigenom den kognitiva tillgängligheten till ord relaterade till 
anknytningssystemet. Mikulincer, Gillath och Shaver (2002) har även visat att detta 
gäller för namn på anknytningspersoner. När personer blir utsatta för ett skrämmande 
stimulus, i form av hotfulla ord (”Misslyckande”, ”Död”, ”Separation”), så identifierar 
de namn på anknytningspersoner snabbare jämfört med om det har visats ett neutralt 
stimuli för dem. Detta även när ett skrämmande stimulus presenterats för deltagarna 
subliminalt, alltså under tröskeln för vad de medvetet hinner registrera. Denna effekt 
kunde inte ses för namn på nära vänner som inte skattas som anknytningspersoner, eller 
namn på kända personer. Det kan beskrivas som att den kognitiva tillgängligheten till 
mentala representationer av ens anknytningspersoner, de som ger trygghet, ökar när 
personen blir utsatt för någonting hotfullt. 
 
I båda de nämnda studierna påverkades resultatet av personernas skattade 
anknytningsstil. Personer som skattar högre på anknytningsrelaterad ångest har generellt 
lättare att identifiera anknytningsrelaterat material, medan personer som skattar högre 
på anknytningsrelaterat undvikande har svårare att identifiera anknytningsrelaterade ord 
och namn på anknytningspersoner specifikt efter att det presenterats någonting hotfullt 
för dem. Detta kan förstås utifrån att de som skattar högt på ångest har en konstant 
hyperaktivering av anknytningssystemet och därför generellt är känsligare för 
anknytningsrelaterat material, medan det omvända gäller för de som skattar högt på 
undvikande då deras anknytningssystem präglas av en deaktivering, och därigenom en 
lägre tillgång till mentala representationer av anknytningspersoner. 
 
Anknytning och religion 
I John Bowlbys centrala verk kring anknytning (1969/1982) argumenterar han för att 
andra saker än relationen till nära personer kan fylla en anknytningsliknande funktion. 
Utifrån detta har forskare intresserat sig för om en persons relation till Gud kan ses som 
en anknytningsliknande relation (eg. Granqvist & Kirkpatrick, 2008; 2013). När troende 
själva uppger vad som är det viktigaste kännetecknet för deras tro är det också just den 
personliga relationen till Gud som uppges (se s. 53 i Kirkpatrick, 2005). Och denna 
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relation beskrivs ofta på ett sätt som påminner om en anknytningsrelation, exempelvis i 
psalmrader som; "inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, 
din käpp och din stav gör mig trygg” (Psaltaren 23:4). Ett viktigt påpekande är dock att 
då en person inte har en relation till Gud som en annan fysisk levande kropp så bör 
relationen inte ses som en egentlig anknytningsrelation, utan snarare som en 
anknytningsliknande, eller en symbolisk anknytningsrelation (Broberg et al., 2008). 
Med detta dock inte sagt att det inte är en relation som kan ge trygghet, men det finns en 
poäng i att använda ordet anknytningsrelation med försiktighet för att inte riskera att 
urvattna begreppet. Värt att nämna är även att majoriteten av forskningen inom detta 
område är gjord på människor med judisk och kristen tro och således är språkbruket 
utifrån denna kontext. Relationen till Gud, eller annat gudomligt väsen bör dock kunna 
fungera på ett liknande sett oavsett ens religiösa tillhörighet. 
 
Granqvist och Kirkpatrick (2008; 2013) har utifrån de ovan angivna kriterierna för en 
anknytningsrelation argumenterat för att relationen till Gud kan ses som en symbolisk 
anknytningsrelation där personen strävar efter att bibehålla närhet till Gud, att relationen 
kan fungera som en trygg bas att utgå ifrån och som en säker hamn att söka sig till vid 
fara, samt att personer upplever obehag vid frånvaro av Gud och att Gud upplevs som 
större och starkare. Detta utifrån att religiösa personer bibehåller närhet till Gud genom 
exempelvis kyrkobesök och bön, att de situationer när flest personer söker sig till Gud 
och religion är i koppling till negativa livshändelser, och att när troende beskriver Gud 
så använder de ord som är kopplade till det som inom anknytningsteori beskriver som 
en trygg bas (se s. 66 Kirkpatrick, 2005). Vidare kan helvetet, den yttersta formen av 
lidande, beskrivas som just en frånvaro av Gud, och Gud bör slutligen ses som större 
och starkare genom tillskrivna egenskaper såsom allvetskap och allmakt. Utifrån dessa 
kriterier förefaller med andra ord ens gudsrelation kunna fungera som en symbolisk 
anknytningsrelation. 
 
Vidare kan anknytningsteori hjälpa till att förstå olika vägar in i religion, och hur ens 
gudsbild ser ut utifrån detta, utifrån två olika hypoteser; korrespondendshypotesen och 
kompensationshypotesen (Granqvist & Kirkpatrick, 2008; 2013). Korrespondens-
hypotesen utgår ifrån att en persons Gudsbild stämmer överens med ens inre 
arbetsmodell över andra; om en person har en trygg anknytningsstil ses Gud som 
tillgänglig och stödjande, medan en person med otrygg anknytningsstil ser Gud som 
straffande och frånvarande (Granqvist, Mikulincer, Gerwitz & Shaver, 2012; 
Kirkpatrick & Shaver, 1992) Kompensationshypotesen utgår ifrån att en person med 
otrygg anknytning kan använda sig av relationen till Gud som en kompensation för de 
brister som funnits i ens nära relationer till andra människor. Exempelvis söker sig 
personer med otrygg anknytningsstil i större utsträckning än personer med trygg 
anknytningsstil till Gud och religion genom plötslig omvändelse i koppling till negativa 
livshändelser (Granqvist & Kirkpatrick, 2004). Vilket kan ses som ett uttryck för hur 
otryggt anknutna kan söka trygghet hos Gud som kompensation för brist på annan 
trygghet. 
 
 Aktuell forskning 
Om det stämmer att relationen till Gud kan förstås som en symbolisk 
anknytningsrelation bör det innebära att när en troende person erfar fara eller hot om 
fara så kommer personen att vilja närma sig Gud för att på så sätt uppleva trygghet. I 
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upprepade studier har detta också visat sig vara fallet, både när det gäller vuxna och 
barn. Exempelvis visade Birgegård och Granqvist (2004) att vuxna personer skattar 
önskan att vara nära Gud högre efter att de subliminalt primats för skrämmande 
meningar, och Granqvist, Ljungdahl och Dickie (2007) har visat att barn placerar en 
gudssymbol närmare ett fiktivt barn när det fiktiva barnet befinner sig i situationer som 
torde aktivera hens anknytningssystem. Dessa resultat påverkas även av en persons 
anknytningsstil, då det endast är personer med trygg anknytning som visar en ökad 
benägenhet att beskriva Gud som nära efter att ha fått höra en anknytningsaktiverande 
historia eller blivit visad skrämmande meningar. 
 
Vidare har Granqvist m.fl. (2012) visat stöd för att Gud kan fungera som en trygg bas, 
genom att den kognitiva tillgängligheten till begrepp kopplade till en trygg bas 
(exempelvis kärleksfull, accepterande, tillgänglig) ökar efter troende subliminalt blivit 
primade för begrepp kopplade till Gud. Samt genom att troende personer skattar tidigare 
neutrala objekt som mer positiva efter att en gudsrelaterad symbol visats för dem. I 
samma serie studier (Granqvist et al., 2012) styrktes även tesen att Gud kan användas 
som säker hamn att söka sig till vid fara genom att repetera de tidigare beskrivna 
experimenten kring namn på anknytningspersoner (Mikulincer et al., 2002). Det visades 
att även den kognitiva tillgängligheten till begrepp kopplade till Gud ökade efter att 
troende personer blivit subliminalt primade för hotfulla ord ("Misslyckande" och 
"Död"). I samtliga av de tre nämnda experimenten så påverkades resultaten av 
deltagarnas skattade anknytningsstil; den kognitiva tillgängligheten till gudsrelaterade 
begrepp och begrepp kopplade till trygg bas minskade för deltagare med högre 
skattningar för anknytningsrelaterat undvikande. Det verkar med andra ord som att ens 
gudsrelation kan fylla en liknande funktion som ens anknytningsrelationer gör för 
psykologisk trygghet. 
 
Vad som saknas; välfärd och psykologisk trygghet 
Forskningsstödet för att svenskar känner tillit mellan människor är stort (eg. Kumlin & 
Rothstein, 2005), och även kring att svenskars tillit till välfärdssystemet är stabilt starkt 
över tid (Edlund, 2006; Svallfors, 2010). Vilken funktion välfärdssystemet kan fylla för 
människor har tidigare angripits utifrån ett historiskt perspektiv (eg. Åmark, 2005) och 
ett sociologiskt perspektiv (eg. Rothstein & Stolle, 2008). Utifrån ett mer djupgående 
psykologiskt perspektiv har dock inte välfärdssystemet och människors relation till det 
studerats tidigare. Den forskning som finns kring trygghet och välfärdssystemet är med 
andra ord begränsad till undersökningar kring hur olika politiska beslut lett fram till det 
välfärdssystem vi har idag (ett historiskt perspektiv) samt självskattningar och 
demografiska jämförelser mellan människor (ett sociologiskt perspektiv). Denna 
kunskap är viktig för att få en generell bild av hur välfärdssystemet växer fram och vilka 
olika strömningar i samhället som påverkar det, samt kring vilka konsekvenser det har 
för människor utifrån ett samhällsperspektiv. Denna forskning ger dock ingen djupare 
bild av hur psykologiska trygghetsfunktioner i relation till välfärdssystemet ser ut, eller 
hur denna trygghet tar sig uttryck för enskilda personer. Många av studierna är även 
baserade på självskattningar vilka är känsliga för människors medvetna föreställningar, 
sociala känslighet och förväntningar på resultatet, och ger därför endast tillgång till en 
begränsad del av bilden av välfärdssystemet. 
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I denna studie tas ett steg för att öka förståelsen av välfärdens psykologi. Den 
övergripande frågan är om den tillit som svenskar rapporterar att de känner inför 
välfärdssystemet (Svallfors, 2010) och staten (Grönlund & Setälä, 2012) tar sig uttryck i 
människors mentala representationer kopplade till trygghet. För att på detta sätt bidra till 
förståelse kring hur den överenskommelse mellan stat och individ som Berggren och 
Trägårdh (2004) beskriver fungerar för enskilda individer. Och om det negativa 
samband som finns mellan religion och välfärd (Gill & Lundsgaarde, 2004; Scheve & 
Stasavage, 2006) kan ha en förklaring i att välfärdssystemet kan ge en psykologisk 
trygghet liknande den som religion ger. Genom att använda metoder som tidigare 
applicerats för att undersöka psykologisk trygghet till andra människor och i relation till 
Gud ämnar denna studie fördjupa kunskapen kring hur psykologiska 
trygghetsfunktioner i förhållande till välfärdssystemet kan fungera. Om 
välfärdssystemet, likt medmänskliga relationer och relationen till Gud, ger en person 
trygghet att utforska omvärlden och kan fungera som någonting att söka sig till när 
världen är hotfull. Detta undersöks utifrån experiment som utgår ifrån anknytningsteori 
och använder sig av subliminal priming och således delvis undgår människors medvetna 
föreställningar och förväntningar på resultatet. Studien är den första som sker inom ett 
internationellt forskningsprojekt kring välfärd, religion och anknytning som genomförs i 
Sverige, Israel och USA (under ledning av uppsatshandledare Pehr Granqvist). 
 
Att använda anknytningsteori för att förstå relationer till andra än de närmaste 
personerna, eller till Gud, är någonting som har argumenterats för tidigare. Bowlby 
menade exempelvis att en skola, en arbetsgrupp, en politisk grupp eller en religiös 
grupp skulle kunna fungera som ett anknytningsobjekt (s. 207, Bowlby, 1969/1982). 
Även Mayseless och Popper (2007) argumenterar för en liknande tanke, framförallt 
utifrån att en ledare för nämnda grupper skulle kunna fungera som ett 
anknytningsobjekt, och efterlyser även mer forskning inom området. Detsamma gäller 
Kraemer och Roberts som i antologin the Politics of Attachment (1996) har 
sammanställt texter kring hur anknytningsteori kan bidra till att utveckla ett solidariskt 
samhälle. Keefer, Landau, Rothschild och Sullivan (2011) har även visat utifrån 
experiment baserade på anknytningsteori att personer som rapporterar en högre 
ångestfylld anknytning kan reglera sin ångest i separationer genom att få 
kompensatorisk trygghet från materiella ägodelar. Att undersöka specifikt 
välfärdssystemet och den psykologiska trygghet det kan ge utifrån experiment baserade 
på anknytningsteori har dock inte genomförts tidigare. 
 
Denna studie; anknytning, religion och välfärd 
En grundläggande tanke utifrån anknytningsteori är att ens anknytningssystem aktiveras 
i hotfulla situationer och i och med det aktiveras ens mentala representationer över de 
personer och relationer som ger en trygghet (Mikulincer & Shaver, 2007). Denna studie 
ämnar undersöka om den trygghet välfärdssystemet ger fungerar på ett liknande sätt för 
personer. Mer specifikt testas om välfärdssystemet kan fungera på ett sätt som påminner 
om det som inom anknytningsteori kallas säker hamn, eller mer precist om ett uppfattat 
hot i en persons omgivning även aktiverar dennes mentala representation av 
välfärdssystemet på det sätt som beskrivits ovan gäller för mentala representationer av 
anknytningspersoner (Mikulincer et al., 2002) och ens gudsrelation (Granqvist et al., 
2012). Syftet är inte att lansera en idé om välfärdssystemet som en del av 
anknytningssystemet eller att ens relation till välfärdssystemet är en 
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anknytningsrelation. Utan att undersöka om välfärdssystemet kan fylla en psykologisk 
trygghetsfunktion som påminner om den trygghet som relationen till medmänniskor och 
gud kan ge utifrån experiment som tidigare använts inom forskning kring anknytning. 
 
I studien kommer det visas ett hotfullt prime i form av ett ord för deltagarna. Detta görs 
antingen subliminalt – under tröskeln för vad de medvetet hinner registrera, eller 
supraliminalt – så att det är möjligt at medvetet se ordet. Det kommer sedan att 
undersökas vilka mentala representationer som aktiveras hos deltagarna av det hotfulla 
prime-ordet. Wegner och Smart (1997) har beskrivit hur tankar kan vara aktiva genom 
att antingen vara medvetna, eller genom att var nära medvetandet. När en tanke, eller en 
mental representation, är aktiv hos en person så ökar den kognitiva tillgängligheten för 
begrepp kopplade till denna tanke. För att undersöka detta används lexikala ordtest 
(Meyer & Schvaneveldt, 1971) som testar den kognitiva tillgängligheten till olika ord 
genom att undersöka hur lång tid det tar för en person att avgöra om det är ett ord eller 
inte som visas. Detta genom att omväxlande visa icke-ord och ord tillhörande olika 
kategorier, där uppgiften är att svara på om det är ett ord eller inte som visas. Ju 
snabbare det går att identifiera ett visst ord desto större är den kognitiva tillgängligheten 
till detta ord, och därigenom även den kognitiva tillgängligheten till den mentala 
representation som detta ord är relaterat till. 
 
Denna typ av test har visat att den kognitiva tillgängligheten till ett visst begrepp ökar 
om personen har fått se ett ord som är relaterat till detta innan. Exempelvis ökar den 
kognitiva tillgängligheten till ordet ”Sjuksköterska” om en person har sett ordet 
”Doktor” precis innan (Forster, 1981). Detta har också visat sig stämma när det första 
ordet primas subliminalt för personen (eg. Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 
2000; Mikulincer et al., 2002). Denna typ av test har tidigare använts i forskning kring 
anknytning där det visats att personer identifierar ett ord snabbare om det presenteras i 
ett sammanhang som är i linje med deras erfarenheter av relationer (Baldwin, Fehr, 
Keedian, Seidel & Thomson, 1993), liksom för att undersöka personers mentala 
representationer av trygg bas (eg. Mikulincer et al., 2000; Mikulincer & Shaver, 2001), 
och säker hamn (Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 2002). 
 
I studien vidareutvecklas tillvägagångssättet i Mikulincer m.fl. (2002) och Granqvist 
m.fl. (2012). Det används både ord relaterade till välfärdssystemet och religiösa ord, för 
att se både om den kognitiva tillgängligheten till personers mentala representation av 
välfärdssystemet ökar efter att de blivit primade för hotfulla ord, samt för att undersöka 
om resultatet i Granqvist m.fl.s (2012) studie kan replikeras i en svensk, sekulär 
kontext. Detta för att undersöka huruvida det finns stöd för att även sekulära personer 
söker sig till Gud vid hotfulla situationer, eller om även icke-religiösa söker sig till gud, 
om så på ett omedvetet sätt, vid hotfulla situationer (se Granqvist & Moström, 2013). 
Fem olika ord kopplade till olika samhällsfunktioner används som representation för 
välfärdssystemet, och det kommer i studien att undersökas om det finns någon skillnad i 
hur den kognitiva tillgängligheten till de olika orden påverkas av de hotfulla orden. 
Detta för att ytterligare nyansera resultatet och undersöka om relationen till olika 
välfärdsfunktioner får olika resultat i denna typ av experiment. I studien undersöks även 
om resultaten påverkas av deltagarnas anknytningsstil (dimensionerna ångest och 
undvikande), religiositet samt betydelsen av deras politiska värderingar (höger – 
vänster, respektive konservativa – liberala preferenser). 
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Syfte 
Studien syfte är att undersöka hur den psykologiska trygghet välfärdssystemet 
eventuellt ger tar sig uttryck. Mer specifikt testas om välfärdssystemet kan fungera likt 
en säker hamn; om personers mentala representationer av välfärdssystemet aktiveras när 
de blir utsatta för ett hotfullt stimulus. Detta testas genom tidigare beprövade metoder 
utifrån anknytningsteori (Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 2002). I studien 
undersöks även om det är möjligt att upprepa Granqvist m.fl.s (2012) resultat, att ens 
gudsrelation kan fungera som en säker hamn, i en svensk sekulär kontext. Vidare 
undersöks om möjligheten att använda sig av välfärdssystemet eller ens gudsrelation 
som säker hamn påverkas av ens anknytningsstil, grad av religiositet eller politiska 
värderingar. I studien undersöks även om resultatet påverkas av om deltagarna blir 
primade subliminalt eller supraliminialt, samt om den kognitiva tillgängligheten för de 
olika ord som representerar välfärdssystemet påverkas på olika sätt av hotfulla stimulus. 
 
Hypotesen är att den kognitiva tillgängligheten till begrepp som rör välfärdssystemet 
kommer att öka efter att deltagarna har blivit primade för ett hotfullt stimulus. Huruvida 
den kognitiva tillgängligheten till begrepp rörande religion ökar lämnas som en öppen 
frågeställning eftersom deltagarna kommer ur en sekulär kontext. Likaledes, om 
deltagarnas anknytningsstil, religiositet och deras politiska värderingar påverkar 
resultatet lämnas som en öppen frågeställning. Detsamma gäller för eventuella 
skillnader i kognitiv tillgänglighet för de olika välfärdsorden 

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Deltagarna i studien utgjordes med ett par undantag av studenter vid Psykologiska 
institutionen vid Stockholms universitet. De deltog frivilligt i utbyte mot 
undersökningstid (som är obligatoriskt under utbildningen) alternativt en biobiljett, och 
rekryterades genom information via mail, anslagstavlor, samt muntligt i samband med 
undervisning. 101 personer deltog i studien, men av dessa exkluderades elva på grund 
av metodologiska problem. De 90 deltagare som inkluderades blev uppdelade i två 
grupper utifrån om de blev primade subliminalt (n=45) eller supraliminalt (n=45). 
Deltagarna utgjordes av 65 kvinnor och 25 män, med ett åldersspann från 20 till 55 år 
(medianålder 25 år). Av deltagarna var 75 födda och hade föräldrar födda i Sverige, 49 
% av deltagarnas föräldrar hade en akademisk examen och 71 % av föräldrarna någon 
form av eftergymnasial utbildning. Nio av deltagarna var teistiskt religiösa (uppgav att 
det var religiösa samt att de såg Gud som en personlig kraft som är involverad i 
människors liv), och 56 % uppgav att de inte hade någon form av religiös tro. 
 
Deltagarna blev i förväg informerande om att de skulle delta i en socialpsykologisk 
undersökning som berörde livsåskådning och relationer, och blev vid inledningen av 
testtillfället informerade om att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta 
när de ville. Efter att de genomfört experimentet blev de utförligt informerade om 
studiens syfte och erbjudna att ta del av resultaten. Deltagarna blev även tillfrågade 
skriftligt om de godkände att deras uppgifter användes i forskning. De deltagare som 
ingick i den subliminala primingbetingelsen blev innan experimentet startade 
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informerade om att det skulle förekomma stimuli som presenterades snabbare än vad de 
medvetet hann registrera, och att detta inte var skadligt eller farligt för dem. 
 
Material, design och procedur 
Experimentet utfördes på Psykologiska institutionen vid Stockholm universitet i ett rum 
avsett för psykologiska undersökningar som var upplyst av lysrör i taket. Vid 
testtillfället fick testpersonerna utföra en datorövning samt fylla i en samling 
frågeformulär. Datorövningen utfördes med programmet E-Prime på en bärbar dator 
(HP Elitebook 8460p) med en extern skärm (Philips 109P40) inställd på 1440x1050, 
85hz och ett externt tangentbord. Upplägget för experimentet var baserat på Mikulincer 
m.fl. (2002) och Granqvist m.fl. (2012), där deltagarna efter att ha blivit primade för ett 
neutralt eller hotfullt ord svarade på om en bokstavskombination var ett ord eller inte. 
Designen för experimentet var en trevägs mixad design med en 
mellangruppsmanipulation utifrån om deltagarna blivit primade subliminalt eller 
supraliminalt, och två inomgruppsvariabler; prime-ord (ett neutralt och två hotfulla ord), 
och målord, bokstavskombinationen som bildade ett ord eller inte (fyra olika 
ordkategorier; icke-ord, neutrala, religiösa och välfärdsord). 
 
 Datorövningen 
Deltagarna blev informerade om att hålla blicken fokuserade på ett kryss på skärmen 
och att ignorera när skärmen blinkade till, alternativt instruerade att ignorera det ord 
som visades snabbt om de tillhörde gruppen för supraliminal priming, och sedan så 
snabbt som möjligt svara på om en samling bokstäver var ett ord eller inte. Detta genom 
att trycka på tangenten 1 om det var ett ord och 3 om det inte var ett ord. De fick arbeta 
i sin egen takt tills de gått igenom samtliga rundor och blev efter det uppmanade att 
fylla i en samling frågeformulär. Innan de inledde själva datorövningen fick de utföra 
tolv övningsomgångar utan primes där de fick respons på om de svarat rätt eller inte. 
Avslutningsvis kontrollerades att de ord som primats verkligen var subliminala 
respektive supraliminala. 
 
Datorövningen bestod av 180 rundor med identisk struktur. Texten på skärmen var svart 
på vitgrå bakgrund med typsnittet ”Courier” i typsnittsstorlek 18, förutom prime-orden 
som var i storlek 16. Varje runda inleddes med ett kryss (x) som byttes ut mot ett prime-
ord som visades i 23 ms för de som ingick i den subliminala betingelsen och i 200 ms 
för de som ingick i den supraliminala betingelsen, följt av en rad kryss (XXX) med 
syfte att förhindra att bilden av ordet hann bli medveten för testpersonen. Detta är 
viktigt vid subliminal priming då det förhindrar att ordet fastnar på hornhinnan och på 
så sätt bli medvetet för personen. Efter detta följde en paus på 500 ms innan 
bokstavskombinationen som deltagarna skulle svara på om det var ett ord eller inte 
visades. Bokstavskombinationen visades under 1000 ms eller tills att deltagaren svarat. 
Direkt efter att testpersonen svarat följde en ny runda. 
 
Tre olika prime-ord användes; ett neutralt; ”Lyktstolpe”, och två hotfulla; ”Separation” 
och ”Misslyckande”. Båda de hotfulla orden har använts som hotfulla primes i tidigare 
studier (Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 2002). Målordet var antingen ett icke-
ord (15 olika kombinationer, t ex ”Notteka”, “Mostredd”, “Sufllog”), ett neutralt ord 
(fem olika; “Skrivbok”, “Fönster”, “Hustak”, “Behållare”, “Almanacka”), ett 
religiöst ord (fem olika; ”Troslära”, ”Bedjande”, ”Fromhet”, ”Vördnad”, 
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”Frälsning”) eller ord kopplade till välfärdssystemet (fem olika; ”A-kassa”, 
”Skyddsnät”, ”Sjukvård”, ”Utbildning”, ”Bidrag”). Alla olika ordkategorier hade 
samma totala mängd bokstäver. De religiösa orden var svenska översättningar av de ord 
som användes av Granqvist m.fl. (2012), dock något modifierade för att passa en svensk 
kontext och för att överstämma med mängden bokstäver för övriga kategorier. 
Välfärdsorden valdes ut i en pilotstudie där 116 personer fick lista de tio ord de 
förknippade mest med välfärdssystemet, samt rangordna 21 utvalda ord efter hur starkt 
de var kopplade till välfärdssystemet samt hur positivt laddade de var för personerna. 
Både prime-orden och målorden slumpades fram i en ny ordning för varje deltagare. 
 
Samtliga ord visades två gånger vardera med varje prime och allt som allt genomförde 
varje testperson 180 rundor. Ett värde baserat på medelvärdet av orden för varje 
ordkategori ihop med varje prime-ord räknades ut, det vill säga tolv olika värden per 
person, som sedan användes vid resultatberäkningarna. Felaktiga svar och svar som 
hade en reaktionstid under 300 ms eller över 1500 ms togs bort vid beräkningen av de 
totala medelvärdena (se Granqvist et al., 2012). 
 
Att primen var subliminala eller supraliminala kontrollerades genom en avslutande 
övning där deltagarna fick göra en datorövning identisk med den som de tidigare 
genomfört, men med tio rundor istället. Under dessa kontrollomgångar blev de även 
tillfrågade om de sett något ord blinka till på skärmen innan ordet de skulle svara på om 
det var ett ord eller inte visades, och om de sett ett ord blinka till skriva upp detta. Av de 
deltagare som ingick i den subliminala gruppen kunde ingen identifiera några av prime-
orden i denna övning, och av dem i den supraliminala kunde samtliga identifiera mellan 
sju och tio ord (M = 8.9 ord), förutom två personer som missförstod uppgiften. 
 
 Frågeformulär 
Efter att deltagarna var klara med datorövningen blev de instruerade att fylla i en 
samling formulär. I formulärsamlingen ingick en svensk översättning av ECR 
(Experience of Close Relationship) som undersöker deltagarnas anknytningsstil utifrån 
dimensionerna ångest och undvikande, där testpersonen får skatta hur mycket hen 
instämmer med olika påståenden (t.ex. ”Jag föredrar att inte visa min partner vad jag 
känner innerst inne”, ”Jag oroar mig för att bli övergiven”). Responsskalan löpte från 
1 – ”Instämmer inte alls” till 7 – ”Instämmer helt” (Brennan et al., 1998; svensk 
översättning Broberg & Granqvist, 2003, se Bilaga A). Vidare ingick två skalor kring 
deltagarnas politiska preferenser; en skala som undersöker åsikter utifrån dimensionen 
liberal-konservativ där testpersonen skattar hur viktigt det till exempel är ”att skapa en 
stabil ekonomi”, samt om de tycker att det är bra eller dåligt om till exempel ”den 
betydelse arbete har i våra liv ökade eller minskade”, samt en skala som undersöker 
åsikter utifrån en vänster-högeruppdelning baserad på att deltagarna får skatta deras 
ståndpunkt kring exempelvis om "det privata eller det offentliga ägandet i näringslivet 
bör öka" på en skala 1 till 10 (Inglehart & Flanagan 1987; Inglehart & Welzel, 2010, se 
Bilaga B). Deltagarnas grad av religiositet undersöktes genom en rad påståenden där de 
skattade hur väl olika påståenden (t ex "Jag ber regelbundet till Gud") stämmer för dem 
(Granqvist, 1998, se Bilaga C). Samtliga skalor visade sig reliabla utifrån Cronbachs 
alpha-beräkningar (se tabell 1). 
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Tabell 1. Max-, mini- och medelvärden samt standardavvikelse och Cronbachs alpha för 
relevanta variabler i enkäterna. 
Skala min max M SD Cr. ! 
 Anknytningsstil Undvikande (1-7) 1.11 6.83 2.74 1.22 .95 
 Anknytningsstil Ångest (1-7) 
 

1.44 6.28 3.37 .94 .89 

  Politisk värd. Konservativ-Liberal (1-3) 1.44 2.88 2.15 .27 .66 
  Politisk värd. Vänster-Höger (1-10) 
 

1.83 8.33 5.41 1.52 .71 

  Grad av religiositet (1-6) 1 6 1.69 1.10 .87 
N=90, förutom Politisk värdering Vänster-Höger där N=89. 
 
Databearbetning 
För att testa hypotesen att välfärdssystemet och religion fungerar som en säker hamn 
utfördes en trevägs beroende variansanalys (ANOVA). Där det undersöktes för 
huvudeffekt på reaktionstid av prime (neutralt [”Lyktstolpe”], ”Separation”, 
”Misslyckande”), målord (icke-ord, neutrala ord, religiösa ord, välfärdsord), primetid 
(23 ms och 200 ms) samt om det fanns några interaktionseffekter beroende av prime, 
målord och primetid. 
 
För att undersöka om och i så fall på vilka sätt resultaten påverkades av anknytningsstil, 
grad av religiositet och politiska värderingar genomfördes hierarkiska linjära 
regressioner på reaktionstid för välfärdsord och religionsord efter de tre olika primen 
(Neutralt, ”Separation”, ”Misslyckande”), sammanlagt sex olika modeller. I 
regressionsmodellerna fanns tre block, i det första blocket konstanthölls 
reaktionstiderna för icke-ord och neutrala ord, i nästa block ingick värdena för 
anknytningsrelaterat undvikande, anknytningsrelaterad ångest, politisk värdering 
vänster-höger-preferens, konservativ-liberal preferens samt religiositet omräknat till z-
värden, och i det sista blocket ingick en interaktionseffekt av anknytningsrelaterad 
ångest och anknytningsrelaterat undvikande skapad av z-värdena för de två 
anknytningsdimensionerna (se tabell 1 för min-, max-, medelvärden och 
standardavvikelser för de olika variablerna). 
 
Det utfördes även en trevägs beroende variansanalys (ANOVA) för att explorativt 
undersöka om det fanns skillnader i reaktionstid för de specifika välfärdsorden beroende 
av prime. Effekter av prime (neutralt, ”Separation”, ”Lyktstolpe”), välfärdsord 
(”Utbildning”, ”Bidrag”, ”A-kassa”, ”Sjukvård”, ”Skyddsnät”) och primetid (23 ms 
och 200 ms), samt interaktionseffekter mellan dessa testades i denna analys. 
 
 

Resultat 
 
Välfärd och religion som säker hamn 
Studiens syfte var att undersöka om välfärdssystemet kan fungera som en säker hamn 
att söka sig till vid hot utifrån hypotesen att den kognitiva tillgängligheten för ord som 
är kopplade till välfärdssystemet ökar efter priming med ett hotullt stimulus. Detta 
testades genom en trevägs beroende variansanalys (ANOVA) utifrån huvudeffekt av 



 17 

prime (neutralt, ”Separation”, ”Misslyckande”), målord (icke-ord, neutrala ord, 
välfärdsord och religiösa ord), samt en mellangruppsvariabel utifrån primetid (23 ms 
och 200 ms). Det fanns inga signifikanta resultat för att vilket prime som visades 
påverkade reaktionstiderna för något av de olika målorden, inte heller för att resultatet 
påverkades av vilken tid som primes visades, eller för några interaktionseffekter av 
prime, målord och primetid (samtliga Fs <.70, samtliga p >.66). Däremot visade 
resultatet att det fanns en signifikant skillnad i reaktionstiden beroende på vilket målord 
som visades; F3,264=121.27 p <0.001, !2=.58 (för samtliga medelvärden för målord vid 
olika primes se tabell 2). Ett post hoc-test visade att det fanns signifikanta skillnader i 
reaktionstiderna mellan de olika målorden. De neutrala orden (M=572.80 ms, 
SD=74.82) och välfärdsorden (M=573.07 ms, SD=71.79) var snabbast, följt av de 
religiösa orden (M=608.37 ms, SD=86.91) och sist icke-orden (M=663.93 ms, 
SD=99.34). Detta påverkades dock alltså inte av det prime som visades. Hypotesen att 
den kognitiva tillgängligheten för ord kopplade till välfärdssystemet ökar efter hot-
prime kunde därmed inte bekräftas. Och resultatet visar därmed på att varken 
välfärdssystemet eller ens gudsrelation fungerar som en säker hamn att söka sig till vid 
hot för deltagarna i studien. 
 
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelse för reaktionstiderna i millisekunder 
utifrån de olika målorden och primen. 
Stimuli Icke-ord Neutrala ord Religiösa ord Välfärdsord 
  Neutral Prime (”Lyktstolpe”)     
    M 663.15 569.86 608.92 568.84 
    SD 100.95 78.55 103.83 75.15 
  Hotfullt 1 (”Separation”)     
    M 663.60 572.67 608.73 571.87 
    SD 101.79 89.49 96.83 75.62 
   Hotfullt 2 (”Misslyckande”)     
    M 665.04 575.85 607.46 578.50 
    SD 103.58 77.88 86.83 84.07 

N=90 
 
Anknytningsstil, politisk värdering och religiositetens påverkan 
Huruvida möjligheten att använda sig av välfärdssystemet eller ens gudsrelation kunde 
prediceras av deltagarnas anknytningsstil, grad av religiositet eller politiska värderingar 
testades genom en hierarkisk linjär regression. Det utfördes en regressionsmodell 
vardera på reaktionstid för välfärdsorden och religionsorden kopplat till de tre prime-
orden, sammanlagt sex regressionsanalyser. En deltagare föll bort i analysen på grund 
av saknade data för politisk värdering på höger-vänster-skalan (N=89). Resultatet visade 
att högre grad av religiositet gav längre reaktionstider specifikt för att identifiera 
välfärdsord efter neutralt prime, att högre grad av undvikande anknytning gav snabbare 
reaktionstider specifikt för välfärdsord vid "Misslyckande"-prime och att vänster-
politiska värderingar gav kortare reaktionstider specifikt för religiösa ord efter neutralt 
prime (se Tabell 3). Då det är förhållandevis små effekter, spretiga sådana, och att det 
utförs ett stort antal signifikansprövningar är det svårt att dra några bestämda slutsatser 
utifrån dessa resultat, det vill säga att politisk värdering, anknytningsstil eller religiositet 
har någon påverkan på möjligheten att använda sig av välfärdssystemet eller religion 
som säker hamn.
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Tabell 3. Regressionsmodell (Beta-koefficienter) över olika variablers prediktiva förmåga för reaktionstiden vid 
välfärdsord och religiösa ord efter olika primes. 

 Välfärdsord Religiösa ord 
Variabel Neutralt prime “Separation” “Misslyckande” Neutralt prime “Separation” “Misslyckande” 
  Kovariater       
     RT icke-ord .307** .375** .414** .463** .243** .386** 
     RT neutrala ord .562** .435** .429** .374** .584** .498** 
 Huvudeffekt       
     Undvikande -.062 -.018 -.167* .058 .049 -.120 
     Ambivalent -.060 .071 -.011 .100 -.089 .049 
     Pol Liberal -.004 -.018 -.169 .047 -.045 -.097 
     Pol Höger -.054 .077 -.084 .171* .093 .116 
     Religiositet .144* .125 -.057 .025 .013 -.040 
  Interaktion       
    Amb x Und .021 -.047 -.091 .031 .151 -.093 
       
F9,88 23.31 13.70 18.19 18.53 16.45 25.05 
!2 .70 .58 .64 .65 .62 .72 
N=89 *p < .05; **p < .01
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De enskilda välfärdsorden 
För att ytterligare nyansera resultatet och undersöka om olika de olika 
välfärdsfunktionerna får olika resultat i denna typ av experiment undersöktes 
reaktionstiderna för de olika välfärdsorden var för sig utifrån en explorativ ansats. 
Huruvida det fanns någon skillnad i reaktionstiden utifrån de olika välfärdsorden 
testades genom en trevägs beroende ANOVA där det undersöktes för huvudeffekt av 
primes (neutralt, ”Separation”, ”Misslyckande”), välfärdsord (”Utbildning”, ”Bidrag”, 
”A-kassa”, ”Sjukvård”, ”Skyddsnät”) samt primetid (23 ms och 200 ms). Resultatet 
visade att det fanns en signifikant effekt av vilket välfärdsord som visades, F4,352=5.84 p 
<.001, !2=.06. Ett post hoc-test visade att det fanns signifikanta skillnader i 
reaktionstiderna mellan de olika målorden. ”Bidrag”, A-kassa” och ”Sjukvård” gick 
snabbast att identifiera före ”Utbildning” och ”Skyddsnät” (se Figur 1. Resultatet visade 
även att det fanns en interaktionseffekt av prime och välfärdsord F8,352=2.32 p <.05, 
!2=.03. Inga andra resultat var signifikanta. 
 
För att undersöka interaktionseffekten av prime och välfärdsord utfördes en beroende 
variansanalys (ANOVA) vardera för de fem välfärdsorden utifrån prime (neutralt, 
”Separation” ”Misslyckande”). Effekten av prime var endast signifikant för 
”Utbildning”; F2=5.36 p=0.005, !2=.06. Ett post hoc-test visade att det gick signifikant 
snabbare att identifiera ordet ”Utbildning” efter det hotfulla prime-ordet ”Separation” 
jämfört med det neutrala respektive det hotfulla prime-ordet ”Misslyckande” (se Figur 
1). För ”Sjukvård” fanns det även en signifikant skillnad mellan reaktionstiderna för 
”Separation” och ”Misslyckande” i ett post hoc-test, där det gick långsammare att 
identifiera ”Sjukvård” efter att ha blivit primad för ”Separation” jämfört med 
”Misslyckande”. Den totala modellen för ”Sjukvård” gav dock inte signifikant resultat 
för effekt av prime. Sammantaget pekar resultatet på att vilket prime som visas påverkar 
den kognitiva tillgängligheten olika för de olika välfärdsorden. Specifikt ökar den 
kognitiva tillgängligheten för ”Utbildning” efter prime för ”Separation”, jämfört med 
neutralt prime och "Misslyckande" prime. 
 

Figur 1. Reaktionstid i millisekunder för de olika välfärdsorden utifrån olika primes. 
N=90. *= signifikant resultat, p=0.005.

Joel Gruneau Brulin
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Diskussion 
 
Studien ämnade undersöka hur den psykologiska trygghet välfärdssystemet eventuellt 
ger tar sig uttryck utifrån experiment som tidigare använts inom anknytningsforskning 
och religionspsykologi. Mer specifikt testades om välfärdssystemet kan fungera som en 
säker hamn att söka sig till vid fara eller hot om fara. Detta genom att se om den 
kognitiva tillgängligheten till begrepp kopplade till välfärdssystemet ökar efter att en 
person har blivit utsatt för hotfulla stimuli. Samma tillvägagångssätt utfördes även med 
religiösa begrepp för att undersöka om det var möjligt att replikera de resultat som 
Granqvist m.fl. (2012) fann för troende judar i Israel i en svensk, sekulär kontext. 
Vidare undersökte studien om resultatet påverkades av om deltagarna fick se de hotfulla 
orden medvetet eller om orden visades subliminalt, samt om huruvida välfärdssystemet 
och ens gudsrelation kan fungera som säker hamn påverkades av deltagarnas 
anknytningsstil, politiska värderingar och religiositet. I studien undersöktes även om 
den kognitiva tillgängligheten för de olika välfärdsorden påverkades olika beroende av 
hotfulla ord. 
  
Resultatet i studien pekar på att välfärdssystemet inte fyller en psykologisk 
trygghetsfunktion i form av en säker hamn att söka sig till vid fara eller hot om fara. 
Den kognitiva tillgängligheten till begrepp kopplade till välfärdssystemet påverkades 
inte av om deltagarna blev utsatta för hotfulla eller neutrala stimuli. Detsamma gällde 
för tillgängligheten till de religiösa begreppen, och således verkar inte heller deltagarnas 
relation till Gud fylla en funktion som en säker hamn. Resultatet påverkades inte av om 
deltagarna hade blivit supraliminalt eller subliminalt primade för de hotfulla orden. 
Användande av välfärdssystemet eller ens gudsrelation som säker hamn föreföll heller 
inte på ett konsekvent sätt påverkas av anknytningsstil, politiska värderingar eller 
religiositet. Ett undantag var att undvikande anknytning hängde samman med en högre 
kognitiv tillgänglighet till välfärdsord specifikt efter det hotfulla ordet ”Misslyckande”. 
Den kognitiva tillgängligheten till de olika välfärdsorden påverkades däremot olika av 
de hotfulla orden; den kognitiva tillgängligheten för ”Utbildning” ökade specifikt efter 
ordet ”Separation”, och det fanns en tendens till att ”Separation” gav en lägre kognitiv 
tillgänglighet till ”Sjukvård”. För de övriga välfärdsorden fanns det inga skillnader i 
reaktionstid beroende av de olika prime-orden. 
 
Välfärden som säker hamn 
Resultatet i studien visar att den kognitiva tillgängligheten till välfärdssystemet inte 
ökar efter att deltagarna blivit primade för hotfulla stimuli. Detta till skillnad mot 
resultat i tidigare studier där det undersökts för samma effekter av namn på 
anknytningspersoner (Mikulincer et al., 2002) och begrepp kopplade till religion 
(Granqvist et al., 2012). Utifrån detta kan sägas att välfärdssystemet inte fungerar som 
en säker hamn att vända sig till vid fara eller hot om fara på det sätt som ens 
anknytningspersoner eller ens gudsrelation kan göra. En möjlig förklaring kan vara att 
det krävs en upplevelse av en personlig relation till den andre för att denna skall fungera 
som en säker hamn. Detta gäller både för anknytningspersoner och i relationen till Gud, 
men sannolikt inte för relationen till välfärdssystemet. En förklaring kan också vara att 
välfärdssystemet generellt inte fungerar som säker hamn, men att specifika funktioner 
inom det kan ha denna funktion. Resultatet utifrån de enskilda välfärdsorden tyder på 
detta. 
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De enskilda välfärdsorden 
Att den kognitiva tillgängligheten för ”Utbildning” ökar efter det hotfulla ordet 
”Separation” kan tolkas som att utbildning specifikt kan fungera som en säker hamn för 
deltagarna i studien. Då denna effekt inte finns för de övriga välfärdsorden kan 
resultatet förstås som att en person inte har en sammansatt mental representation av 
välfärdssystemet utan snarare olika mentala representationer för de olika funktioner som 
välfärdssystemet är uppbyggt av, och att dessa kan fylla olika trygghetsfunktioner för en 
person. En anledning till att det är just ”Utbildning” som ger ökad kognitiv 
tillgänglighet kan vara att deltagarna i studien bestod av studenter. För dessa personer är 
utbildning med stor sannolikhet nära kopplad till deras upplevelse av trygghet. Det är 
utbildningen som är deras huvudsyssla i tillvaron och det som bygger upp deras framtid. 
Således bör utbildning kunna fylla en trygghetsfunktion för dem. Även om inte 
välfärdssystemet generellt fungerar som en säker hamn kan möjligtvis specifikt 
utbildning göra det. Viktigt att påpeka är dock att denna fråga undersöktes utifrån en 
explorativ ansats och det utfördes ett flertal signifikansprövningar vid analyserna av 
detta resultat, varför det är viktigt att betrakta dessa resultat med försiktighet. 
 
Vad beträffar tendensen att den kognitiva tillgängligheten för ”Sjukvård” minskar efter 
hotfullt prime med ”Separation” är det svårare att ge en förklaring. I de tidigare 
studierna med samma metod (Mikulincer et al., 2002; Granqvist, et al., 2012) har 
hotfulla prime inte orsakat en lägre kognitiv tillgänglighet, och då detta resultat inte 
reflekterade en övergripande effekt, lämnas det till framtida forskning att förklara om 
det upprepas i framtida studier. Värt att poängtera är även att det inte fanns någon 
hypotes för hur reaktionstiderna specifikt för de olika välfärdsorden skulle påverkas, 
vilket gör att resultatet skall tolkas med försiktighet och behöver bekräftas av framtida 
studier. 
 
Gudsrelationen som säker hamn 
Till skillnad mot Granqvist m.fl. (2012) kunde inte föreliggande studie bekräfta att 
gudsrelationen fungerar som en säker hamn. Denna studie utfördes till största delen på 
sekulära personer, som möjligen inte upplever en gudsrelation, till skillnad mot 
Granqvist m.fl. (2012) som utfördes på troende judar. Detta tyder på att möjligheten att 
använda sig av gudsrelationen som säker hamn gäller endast för religiöst troende 
personer, eller specifikt för judar. Birgegård och Granqvist (2004) har dock funnit 
jämförbara resultat för mestadels kristna personer i Sverige, varför möjligheten att 
använda sig av Gud som en säker hamn kan ses som att det gäller för både troende 
kristna och judar. Att religiös tro förefaller nödvändigt för att gudsrelationen ska 
fungera som säker hamn går emot vanliga föreställningar om att även icke-troende, om 
än på ett omedvetet plan, vänder sig till Gud och religion för stöd i samband med hot (se 
Granqvist & Moström, 2013). 
 
Om antalet deltagare som uppgav sig vara teistiskt religiösa hade varit tillräckligt stort 
ämnades det undersökas om ens gudsrelation kunde fungera som en säker hamn 
specifikt för dessa. Då antalet teistiskt religiösa (uppgav att det var religiösa samt att de 
såg Gud som en personlig kraft som är involverad i människors liv) deltagare var för få 
(n=9) var det dock inte möjligt att utföra någon analys specifikt för dessa. För att 
undersöka gudsrelationens funktion specifikt för religiösa personer i Sverige bör det i 
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framtida studier läggas en större vikt vid att få tag i religiöst troende personer än vad 
som har gjorts i denna studie. 
 
En skillnad mot den tidigare studien (Granqvist et al., 2012) var också att det tog längre 
tid för deltagarna att identifiera de religiösa orden jämfört med de neutrala orden, och 
välfärdsorden. Detta tyder på att religiösa teman generellt har en relativt lägre kognitiv 
tillgänglighet för deltagarna i denna studie jämfört med de personer som ingick i den 
tidigare studien, samt att religiösa teman även har en lägre kognitiv tillgänglighet 
jämfört med välfärdsteman. Om detta gäller även för en religiös population i Sverige, 
samt om detsamma gäller i en annan kontext än den svenska är frågor som skulle vara 
intressanta att fördjupa i framtida studier. 
 
Anknytningsstil, politiska värderingar och grad av religiositet 
Tre variabler syntes ha någon form av påverkan på resultatet; en högre undvikande 
anknytning gav snabbare reaktionstider för välfärdsord efter hotfullt prime 
”Misslyckande”, lägre grad av religiositet gav snabbare reaktionstid för välfärdsord efter 
neutralt prime, samt mer konservativa åsikter gav snabbare reaktionstid för religiösa ord 
vid neutralt prime. En tänkbar förklaring till undvikande anknytningsstils påverkan är 
utifrån att en undvikande anknytningsstil innebär att en person drar sig undan från 
interpersonella relationer vid fara eller hot om fara och istället förlitar sig på sig själv 
eller alternativa sätt att få trygghet. Detta resultat tyder på att välfärdssystemet skulle 
kunna fylla en kompensatorisk roll som säker hamn specifikt för personer med en 
undvikande anknytningsstil; att de kan vända sig till välfärdsfunktioner istället för 
anknytningspersoner när de erfar sin omvärld som hotfull. Detta resultat är i linje med 
att en person med otrygg anknytning kan använda sig av alternativa strategier för att 
kompensera för en otrygg anknytning enligt teorin kring religiös anknytning (se 
Granqvist & Kirkpatrick, 2008; 2013). Att undvikande anknytning ökar den kognitiva 
tillgängligheten för trygghetsrelaterat material är dock tvärt emot resultat i tidigare 
studier (Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 2002) där undvikande anknytningsstil 
har haft omvänd inverkan, dock för material kopplat till anknytningsrelationer. Detta 
styrker tesen att det finns en skillnad mellan den trygghet välfärden ger och den som 
anknytningspersoner och ens gudsrelation ger då en undvikande anknytningsstil alltså 
tycks underlätta användandet av välfärdssystemet som säker hamn vid hot om fara, och 
inte motverka som är fallet i tidigare studier kring anknytningspersoner och 
gudsrelationen som säker hamn. 
 
Detta resultat skall dock beaktas med stor försiktighet. Sex olika regressionsmodeller 
utfördes vid denna uträkning vilket gör att det finns en överhängande risk för 
massignifikansproblematik. Detta tillsammans med att resultaten är spretiga, utifrån att 
effekten endast ses vid ”Misslyckande”-prime och inte vid ”Separation”-prime, gör att 
tolkningar skall göras med försiktighet. Det är dock intressant att se om dessa resultat 
upprepar sig i framtida forskning. 
 
Hotfulla primes 
Ett potentiellt problem med studien, och en möjlig förklaring till att inte prime-orden 
ger en ökad kognitiv tillgänglighet för de olika målorden generellt, är utifrån hur 
hotfulla de hotfulla prime-orden var för deltagarna i studien. Det är inte självklart att 
orden ”Separation” och ”Misslyckande” väcker så pass starka reaktioner hos deltagarna 
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att deras anknytningssystem aktiveras. Att det finns vissa effekter av ”Separation” tyder 
dock på att åtminstone det ordet aktiverar någonting hos undersökningsdeltagarna. Detta 
ord har också visat sig ge effekter i tidigare studier (Granqvist et al., 2012; Mikulincer 
et al., 2002). Dock har även ”Misslyckande” gett effekt i tidigare studier. Dessa studier 
är emellertid utförda i Israel, ett land som på många sätt skiljer sig från Sverige kanske 
främst i och med att människor i Israel lever under ett konstant hot för krig och 
terrorism. Det senare kan göra att tröskeln för vad som upplevs som hotfullt för 
människor i Israel är lägre än för människor i Sverige, och att deras anknytningssystem 
aktiveras lättare av hotfulla stimuli än fallet med svenskar. 
 
En hypotes utifrån resultat är att ordet ”Separation” aktiverar anknytningssystemet även 
hos svenskar, men däremot inte ”Misslyckande”. Detta kompliceras dock av resultaten 
kring kopplingen mellan undvikande anknytning och närheten till välfärdsord efter 
”Misslyckande”-prime. Möjligtvis fungerar de hotfulla orden olika för olika personer 
beroende på anknytningsstil. Sammantaget behövs det mer forskning kring detta för att 
kunna uttala sig både om hur olika hotfulla primes verkar i olika kontexter och om olika 
hotfulla primes påverkar personer olika. 
 
Målord 
De välfärdsord som användes i studien togs fram genom en pilotstudie utifrån dels vilka 
ord som personerna i studien såg som mest representativa för välfärdssystemet och dels 
utifrån om de var positivt laddade. Att ett ord är positivt laddat och representativt 
behöver dock inte betyda att det är kognitivt kopplat till psykologisk trygghet. Tre av 
välfärdsorden; ”A-kassa”, ”Sjukvård” samt ”Bidrag” är på olika sätt kopplade till 
negativa livshändelser. Alla dessa ord representerar en funktion som ger trygghet, men 
orden i sig kan ha en negativ konnotation. Detta kan vara en förklaring till att orden inte 
förefaller vara kopplade till psykologisk trygghet för deltagarna, även om funktionen de 
representerar skulle kunna fylla en materiell trygghet för dem. 
 
Vidare finns det även begräsningar rörande de religiösa orden och hur representativa de 
var för deltagarna. Dessa ord var svenska översättningar av de ord som använts i 
Granqvists m.fl.s (2012) studie. Orden var utvalda för att representera troende israeliska 
judars relation till Gud, men behöver därmed inte representera svenska personers 
gudsrelation. Orden som användes i den tidigare studien kan även ha en delvis annan 
betydelse på hebreiska än vad de har på svenska, som kan ha gått förlorad vid 
översättningen. Orden anpassades dessutom något för att passa ihop med mängden 
bokstäver för välfärdsorden. Detta tillsammans gör att de religiösa orden sannolikt inte 
var helt representativa för deltagarnas eventuella gudsrelation. I framtida studier som 
undersöker gudsrelation bör det därför väljas ut nya ord som är mer representativa för 
en svensk kontext. 
 
Generaliserbarhet 
I stort sett samtliga deltagare i studien var studenter och förhållandevis unga 
(medianålder = 25), vilket kan göra generaliserbarheten av resultaten begränsad. 
Möjligtvis skulle välfärden kunna fungera som en säker hamn för personer i en annan 
livssituation eller som är äldre. Deltagarna i studien befinner sig sannolikt inte i en 
situation där de är direkt beroende av välfärdssystemet i form av till exempel a-kassa 
eller sjukvård vilket skulle kunna vara en anledning till att dessa ord inte ger något 
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resultat i studien. Å andra sidan använder sig troligtvis många av deltagarna av bidrag, i 
form av studiebidrag, bostadsbidrag eller föräldrapenning, och ordet ”Bidrag” får inte 
heller någon effekt. I studien undersöktes inte närmare deltagarnas erfarenheter av 
välfärdssystemet, och möjligtvis är ens erfarenheter av olika välfärdsfunktioner 
någonting som skulle ha kunnat påverka resultatet. I framtida studier skulle det vara 
intressant att se om möjligheten att använda sig av välfärdssystemet som säker hamn 
påverkas av ens erfarenheter av välfärdssystemet, samt om det ser olika ut för olika 
personer beroende på livssituation eller ålder. 
 
Den politiska kontext som denna studie är gjord i kan även ha en påverkan på resultatet 
i studien. De studier som refereras till inledningsmässigt kring svenskars tillit till staten 
och välfärdssystemet (eg. Grönlund & Setälä, 2012; Rothstein & Stolle, 2003; Svallfors, 
2010) grundar sig alla på data som är minst tre år gammal. Under de senaste åren har 
det i Sverige varit en utbredd debatt kring välfärdssystemet, främst utifrån privatisering 
och hur sjukvården fungerar (se ex Zaremba, 2013). Det är svårt att säga om dessa data 
är giltiga även idag, och hur påverkade deltagarna i studien har blivit av denna debatt 
och den eventuella förändringen av välfärden under de senaste åren. Och om detta även 
innebär att deltagarnas eventuella psykologiska trygghet gentemot välfärdssystemet har 
påverkats. 
 
Teoretiska reflektioner 
Resultaten i studien sammantaget med resultat från tidigare besläktade studier 
(Granqvist et al., 2012; Mikulincer et al., 2002) tyder på att den trygghet som 
välfärdssystemet ger skiljer sig från den trygghet som anknytningspersoner och 
relationen till gud för religiösa kan ge. En stor skillnad mellan dessa relationer och 
välfärdssystemet är att en person troligtvis inte har en personlig relation till 
välfärdssystemet. Även om välfärdssystemet genom en rad olika funktioner ger 
materiell och social trygghet så har en person sannolikt inte en personlig relation till 
välfärdssystemet generellt. Bowlby menade att andra saker än ens anknytningspersoner 
skulle kunna fylla en anknytningsliknande funktion, såsom en arbetsgrupp, en skola, 
eller ett religiöst samfund (s. 207, 1969/1982). Han betonade dock att olika personer, 
framförallt ledarfigurer, skulle få bära denna roll. Mayseless och Popper (2007) har 
även argumenterat för att politiska ledare ska kunna fylla denna funktion. Det är dock 
svårt att se vilken person som skulle kunna representera välfärdssystemet, detta då 
välfärdsystemet inte är knutet specifikt till ett politiskt parti eller till en person, utan 
snarare är ett abstrakt begrepp för en mängd olika funktioner varigenom ett samhälle 
erbjuder trygghet till medborgarna. Möjligtvis är det detta som gör att det finns en 
skillnad i hur den psykologiska tryggheten ser ut mellan välfärdens trygghet och den 
trygghet som religion ger. Även om de båda erbjuder ett skydd mot oförutsedda 
negativa händelser, som Gill och Lundsgaarde (2004) samt Scheve och Stasavage 
(2006) menar, så finns det en skillnad i den psykologiska tryggheten. Ens gudsbild 
präglas av en bild av en personlig Gud, någon att vända sig till när livet känns svårt och 
som kan ge både trygghet och mening, vilket ens bild av välfärdssystemet inte gör. 
 
Möjligtvis är det dock så att även om inte välfärdsystemet fungerar som säker hamn 
generellt så kan specifika funktioner inom det göra det. Att den kognitiva 
tillgängligheten för ”Utbildning” ökar efter det hotfulla prime-ordet ”Separation” i 
denna studie styrker denna tes. Enligt anknytningsteorin så har en person inre 
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arbetsmodeller av sig själv och andra som guidar en i relationer baserade på ens 
erfarenheter av nära relationer (Mikulincer och Shaver, 2007). Målet för 
anknytningssystemet är upplevd trygghet, och när en person erfar världen som hotfull 
aktiveras ens anknytningssystem och ens inre arbetsmodeller över andra som har gett 
personen trygghet. Ens inre arbetsmodeller är hierarkiskt uppbyggda, så att det finns en 
grund utifrån ens anknytningsstil, men även specifika modeller, eller mentala 
representationer knutna till specifika personer. Möjligtvis fungerar en persons inre 
arbetsmodell över välfärdssystemet på ett liknande sätt. Med skillnaden att de mentala 
representationer som den inre arbetsmodellen består av inte är hierarkiskt ordnade utan 
tydligt specifika till olika välfärdsfunktioner. En person skulle då inte ha en mental 
representation, eller inre arbetsmodell, generellt för välfärdsystemet utan istället flera 
olika mentala representationer för olika välfärdsfunktioner utifrån ens erfarenheter. När 
en person erfar världen som hotfull aktiveras specifikt de mentala representationer av 
välfärdsfunktioner som den personen har erfarenhet av att ha kunnat ge hen trygghet. 
För personerna i studien ger utbildning en upplevelse av trygghet, och därför aktiveras 
deras mentala representation av utbildning när de blir utsatta för ett hotfullt stimulus, 
vilket märks i att den kognitiva tillgängligheten för ”Utbildning” ökar efter det hotfulla 
stimuluset ”Separation”. För andra personer med andra erfarenheter skulle möjligtvis 
istället andra funktioner av välfärdssystemet ge en liknande effekt, utifrån deras 
erfarenhet av vad som ger dem trygghet. Dessa resultat ligger även i linje med att ens 
erfarenheter av välfärdsfunktioner påverkar tilliten till staten och till andra människor 
(Kumlin, 2004; Kumlin & Rothstein, 2005), samt i hur tilliten till olika 
välfärdsfunktioner varierar (Svallfors, 2010). 
 
För att få ytterligare svar på dessa frågor, om hur ens mentala representationer kring 
välfärdsystemet ser ut, krävs fler studier av välfärdens psykologi. Denna studie ger stöd 
åt att den den trygghet som välfärden erbjuder skiljer sig från den som 
anknytningspersoner och ens gudsrelation ger, men att specifika funktioner inom 
välfärdssystemet möjligtvis kan fylla en liknande trygghetsfunktion utifrån en persons 
erfarenheter och livssituation. Det går dock inte utifrån studien att säga att den tillit som 
svenskar rapporterar till staten och välfärdsystemet (Grönlund & Setälä, 2012; 
Svallfors, 2010) tar sig uttryck i denna typ av experimentella situation. Eller att denna 
situation ger stöd för Berggren och Trägårdhs (2004) tes om att staten tar över alla de 
trygghetsfunktioner som traditionellt familjen har gett. Snarare ger den stöd åt att 
svenskars relation till välfärdssystemet är mångfasetterat och beroende på en persons 
unika erfarenheter och livssituation. 
 
Styrkor med studien och fortsatt forskning 
Trots att Sverige är ett av de länder som lägger mest pengar på välfärdssystemet så har 
människors relation till detta system utifrån ett psykologiskt perspektiv inte undersökts 
tidigare. Vad detta beror på, svårigheten att undersöka abstrakta fenomen på ett 
systematiskt sätt eller en generell ovilja inom psykologi att studera samhälleliga 
aspekter av mänskolivet, är svårt att säga. Igenom denna studie tas ett steg för att 
undersöka välfärdens psykologi. Detta har gjorts utifrån beprövade metoder för 
experimentell psykologisk forskning med en rigorös design, och på ett stort antal 
undersökningsdeltagare varför resultatet kan anses robust. 
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Välfärdens psykologi är dock ett outforskat ämne som behöver mer forskning. Denna 
studie är en början på att förstå hur den trygghet välfärden erbjuder fungerar för 
personer. Mer studier behövs för att bekräfta de resultat som erhållits. Främst för att 
undersöka ytterligare hur specifika funktioner av välfärdssystemet kan fungera för olika 
personer. Om det är möjligt att se även i framtida studier att utbildning kan fungera som 
en säker hamn för universitetsstuderande, och om andra välfärdsfunktioner kan fylla 
samma funktion för personer med andra erfarenheter och i en annan livssituation. Det är 
även intressant att se om reaktionstider i lexikala ordtest kan fungera som en slags 
psykokulturell termometer kring människors relation till olika områden såsom välfärd 
och religion, om exempelvis amerikaner identifierar religiösa ord snabbare än 
välfärdsord, och inte tvärtom som för svenskar. 
 
Avslutande sammanfattning 
Studien visar på att välfärdssystemet generellt inte fungerar som en säker hamn att söka 
sig till vid fara eller hot om fara på det sätt som ens anknytningspersoner eller 
gudsrelation för troende kan göra. Dock kan möjligtvis enskilda funktioner inom 
välfärdssystemet göra detta. För deltagarna i denna studie förefaller utbildning kunna 
fylla denna funktion. Deltagarnas gudsrelation kunde inte heller sägas fylla en funktion 
som säker hamn för deltagarna i studien, vilket tyder på att ens gudsrelation möjligen 
fungerar på detta sätt endast för troende personer. Oberoende av typ av prime men i 
linje med att Sverige är ett sekulärt välfärdssamhälle visade studien att de svenska 
undersökningsdeltagarna var snabbare på att identifiera välfärdsrelaterade ord än 
religiösa ord. 
 
Möjligheten att använda sig av välfärdssystemet eller ens gudsrelation som säker hamn 
påverkades inte på något konsekvent sätt av deltagarnas anknytningsstil, politiska 
värderingar eller religiositet. Dock med undantag av en undvikande anknytningsstil som 
möjligtvis ökade möjligheten att använda sig av välfärdssystemet som säker hamn. 
Detta resultat bör dock betraktas som osäkert, och kräver fortsatt forskning för att kunna 
bekräftas. 
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Bilaga A 

 

Erfarenheter av nära relationer 
Följande påståenden handlar om hur Du upplever kärleksrelationer. Vi är intresserade av hur du 
generellt upplever förhållanden, inte bara vad som händer i ett nuvarande förhållande. Svara på varje 
fråga genom att ange i vad mån Du instämmer eller inte instämmer med påståendet. Ringa in den siffra 
som stämmer för Dig i anslutning till varje påstående genom att använda följande skala: 
 
Instämmer                               Neutral/blandad                                   Instämmer helt 
inte alls          

1        2        3        4        5        6        7 

  1. Jag föredrar att inte visa min partner vad jag känner innerst inne. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  2. Jag oroar mig för att bli övergiven.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  3. Det känns mycket naturligt och bra för mig att vara nära  
      kärlekspartners.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  4. Jag oroar mig mycket för mina relationer.  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  5. Precis när min partner börjar komma mig nära, märker jag att  
      jag drar mig undan.     1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  6. Jag är orolig för att kärlekspartners inte ska bry sig om mig i samma  

utsträckning som jag bryr mig om honom/henne.  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  7. Jag känner mig besvärad när en kärlekspartner vill komma mycket  
      nära mig.      1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  8. Jag oroar mig en hel del över att förlora min partner.  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
  9. Det känns inte bra för mig att öppna mig helt för kärlekspartners. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
10. Jag önskar att min partners  känslor för mig vore lika starka som  

mina känslor för honom/henne.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
11. Jag vill gärna komma nära min partner men drar mig ändå ofta  
      tillbaka.     1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
12. Jag vill ofta känna mig helt förenad med kärlekspartners och detta  

skrämmer ibland bort dem.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
13. Jag blir orolig/nervös när kärlekspartners kommer mig alltför nära. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
14. Jag oroar mig för att vara ensam.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
15. Det känns naturligt och bra för mig att dela mina innersta  

tankar och känslor med min partner.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
16. Min önskan att vara känslomässigt mycket nära skrämmer  

ibland bort människor.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
17. Jag försöker undvika att komma alltför nära min partner. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
18. Jag behöver ofta få veta att jag är älskad av min partner. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
19. Jag tycker att det är ganska lätt att komma nära  min partner. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
20. Ibland känner jag att jag tvingar mina partners att visa mer känsla,  

mer engagemang.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
21. Jag tycker det är svårt att låta mig själv vara beroende av  
      kärlekspartners.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
22. Jag oroar mig inte särskilt ofta för att bli övergiven.  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
23. Jag föredrar att inte komma för nära kärlekspartners.  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
24. Om jag inte kan få min partner att visa intresse för mig blir jag upprörd  

(ledsen eller arg).    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
25. Jag berättar i stort sett allt för min partner  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 



 

26. Jag tycker inte att min partner  vill komma mig så nära som jag  
      skulle vilja.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
27. Jag diskuterar oftast mina bekymmer och angelägenheter med min  
      partner     1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
28. När jag inte har något förhållande känner jag mig något  

ängslig och osäker.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
29. Det känns naturligt och bra för mig att vara beroende av  
      kärlekspartners.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
30. Jag blir frustrerad när min partner inte finns där så mycket som jag  

skulle önska.    1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
31. Jag har inget emot att be kärlekspartners om tröst, råd eller hjälp. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
32. Jag blir frustrerad om kärlekspartners inte finns där för mig när  
      jag behöver honom/henne.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
33. Det hjälper att vända sig till min partner när jag behöver det. 1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
34. När kärlekspartners tycker illa om något hos mig känner jag mig  
      värdelös.     1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
35. Jag vänder mig till min partner i många sammanhang, t.ex. för att få  

trygghet och uppmuntran.   1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
36. Jag tar illa upp när min partner ägnar sig åt annat än mig  1…..2…..3…..4…..5…..6…..7 
 

     
 



Bilaga B 

Ibland talas det om vilka mål Sverige borde ha för de kommande 10 åren. Skatta hur viktigt Du 
tycker att de nedan beskrivna målen är genom att sätta ett kryss i rutan som bäst beskriver vad 
Du tycker.  
 
 
 
 
Hur viktigt är det…   Inte speciellt      Ganska         Mycket 
    viktigt       viktigt           viktigt 
 
att upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt                 

 
att värna om ett starkt försvar 
 
att ge folk mer att säga till om på jobbet och i  
lokala frågor 
 
att försöka göra stad och landskap vackrare 
 
att upprätthålla ordning i samhället 

 
att ge folk mer att säga till om vid viktiga 
samhällsbeslut 
 
att bekämpa prisökningar 

 
att skydda yttrandefriheten 

 
att skapa en stabil ekonomi 

 
med en utveckling mot ett mindre opersonligt  
och ett mer mänskligt samhälle 
 
med en utveckling mot ett samhälle där idéer  
är viktigare än pengar 
 
med kampen mot kriminalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Nedan nämns några olika förändringar i vårt sätt att leva som kan tänkas äga rum i den 
närmaste framtiden. Om dessa förändringar skulle inträffa, tycker Du att det skulle vara bra 
eller dåligt, eller tycker Du att det inte spelar någon roll? 
 
 
Tycker du att det vore bra eller dåligt… 
       Spelar   
    Bra ingen roll           Dåligt 
 
om den betydelse arbete har i våra liv minskade. 
 
om man betonade den teknologiska utvecklingen  
mer. 
 
om vi fick större respekt för auktoriteter. 
 
om det blev mer betoning på familjelivet. 
 
 
 
 
 
 
Hur skulle Du själv beskriva Dina åsikter i följande frågor. Svara genom att sätta ett kryss i 
rutan under den siffra som bäst beskriver Din egen uppfattning. Siffra 1 innebär att Du 
instämmer helt och hållet i påståendet till vänster och siffran 10 att Du helt och hållet 
instämmer i påståendet till höger. Om Du anser något mitt emellan väljer Du den siffra som 
beskriver Din egen uppfattning bäst. 
 
 
                  Vi måste ha större 
              löneskillnader för att 
Folks löner bör bli mer        uppmuntra individuella  
lika.                      ansträngningar. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 

 
Privat ägande i                Offentligt ägande i  
näringsliv och industri          näringsliv och industri 
bör öka.             bör öka. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 

 
 



 
Staten borde ta större  
ansvar för att alla får         Människor bör ta större  
vad de behöver.            ansvar för sig själva. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 

 
 
 
Konkurrens är bra. Den  
stimulerar folk att         Konkurrens är skadlig. 
arbeta hårt och utveckla       Den tar fram det sämsta  
nya idéer.                      hos människor. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 

 
           Hårt arbete brukar inte 
På lång sikt brukar hårt           leda till framgång, det  
arbete leda till att man        beror snarare på tur och  
får det bättre i livet.                        bra kontakter. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 

 
Man kan bara bli rik på          Rikedom kan öka så det 
andras bekostnad.                        räcker åt alla. 
   1             2             3              4               5              6             7             8             9            10 

 
 



Bilaga C 

 

Nedan följer ett antal påståenden om gudstro. Ringa in den siffra i anslutning till 
varje påstående som överensstämmer bäst med Din uppfattning, genom att använda 
följande skala: 
 
1 = stämmer inte alls    2 = stämmer dåligt    3 = stämmer inte särskilt bra    4 = stämmer hyfsat        
5 = stämmer bra        6 = stämmer helt och hållet 
 
 
 
        1     2     3     4     5     6 
 
1. Gud är ett levande, personligt väsen som är intresserad av      
    och involverad i människors liv och angelägenheter     1     2     3     4     5     6 

2. Gud är en opersonlig kraft i universum.     1     2     3     4     5     6 

3. Jag vet inte om jag tror att det finns någon Gud     1     2     3     4     5     6 

4. Jag tror inte att det finns någon Gud      1     2     3     4     5     6 

5. Jag har en religiös tro       1     2     3     4     5     6                

6. Religion är viktigt för mig i det vardagliga livet     1     2     3     4     5     6 

7. Jag går regelbundet i kyrkan (Moskén, Templet, Synagogan etc.)    1     2     3     4     5     6 

8. Jag tänker ge mina barn en religiös uppväxt     1     2     3     4     5     6 

9. Jag ber regelbundet till Gud                           1     2     3     4     5     6 

10. Jag läser regelbundet religiös litteratur (Bibeln, Koranen etc.)    1     2     3     4     5     6 

11. Jag upplever mig ha ett personligt förhållande med Gud    1     2     3     4     5     6  

 


