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BETYDELSEN AV EKONOMISK SÄKERHET OCH TYP AV SOCIALT STÖD FÖR 
ARBETSLÖSAS UPPLEVDA GRAD AV KONTROLL OCH AUTONOMI 

 

Monica Hallberg 
 

Tidigare forskning har visat att arbetslösas välmående och livskvalitet 
påverkas negativt av arbetslöshet. Upplevd kontroll och autonomi kan 
medföra ökade coping-resurser för arbetslösa och ökar möjligheten till 
god mental hälsa och livskvalitet. Syftet med den aktuella studien var att  
undersöka hur graden av kontroll och autonomi hos arbetslösa 
påverkades beroende på faktorerna ekonomisk säkerhet, stöd av särskild 
person, stöd i handling, samt arbetsmarknadsåtgärd. Resultatet visade att 
den enskilt starkast predicerande faktorn för upplevd kontroll var 
ekonomisk säkerhet, medan stöd av person predicerade upplevd 
autonomi till störst utsträckning. Ökad ekonomisk säkerhet och stöd av 
särskild person hade ett positivt samband med både kontroll och 
autonomi. Stöd i handling hade ett negativt samband med både kontroll 
och autonomi, vilket var det mest överraskande fyndet då stöd i handling 
haft ett positivt samband med liknande resultatvariabler i tidigare 
studier.  Studien visar vikten av ekonomisk säkerhet och stöd av person, 
samt att typen av socialt stöd utformas individuellt efter den arbetslösas 
egna val. Detta för att möjliggöra en ökning av den upplevda graden av 
kontroll och autonomi och därmed mental hälsa och livskvalitet.    
 
Nyckelord: arbetslöshet, autonomi, kontroll, ekonomisk säkerhet, socialt 
stöd 

 

 

En omfattande mängd studier har undersökt arbetslösas välmående och hälsa och funnit att dessa 
mår sämre än anställda (Kroll & Lampert, 2011; McKee-Ryan, Song, Wanberg & Kinicki, 2005; 
Murphy & Athanasou, 1999; Paul & Moser, 2009), även om storleken på effekten har varierat i 
de olika studierna. Upplevd livskvalitet har också visat sig påverkas negativt hos arbetslösa 
(Hultman & Hemlin, 2008). I Paul och Mosers (2009) omfattande metaanalytiska studie 
undersöktes möjliga faktorer som påverkade effekterna av arbetslöshet, samt vilken riktning 
orsakssambandet mellan mental ohälsa och arbetslöshet hade. Faktorer relaterade till mental 
ohälsa definierades som stress, oro, depression, psykosomatiska symptom, subjektivt 
välbefinnande och självkänsla. Man fann att även om personer med nedsatt mental hälsa hade 
större sannolikhet att drabbas av arbetslöshet och även svårare att hitta ett nytt jobb, var detta 
samband svagare än sambandet att arbetslöshet faktiskt orsakar nedsatt mental hälsa. Detta 
stöddes även av McKee-Ryans et al. (2005) metaanalys, som visade att arbetslöshet ledde till 
mental ohälsa. De menade även att det stora flertalet studier om arbetslöshet relaterat till 
välmående har studerat mental ohälsa och en breddning av resultatvariabler var önskvärd. Denna 
aktuella studien har undersökt variablerna kontroll och autonomi.   
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Det finns ett flertal modeller som förklarar orsakerna till varför arbetslösas välmående påverkas 
negativt av arbetslöshet. I en modell beskrev Jahoda (1982) arbetslöshet som förlust av fem 
latenta funktioner av anställning: tidsstruktur, social kontakt, kollektivt syfte, status, aktivitet, 
samt en manifest: inkomst (McKee-Ryan et al., 2005; Paul & Moser, 2006; Paul & Moser, 
2009). Fryer (1986) däremot kritiserade Jahodas (1982) modell och argumenterade för att 
minskat välmående i samband med arbetslöshet framför allt orsakades av brist på inkomst vilket 
påverkade personers möjlighet till autonomi och möjlighet att leda sig själva. Han menade att 
människor har behov att själva planera, påverka och styra sina liv enligt inre motivation, vilket 
möjliggörs av inkomst. Han menade också att pengar ger folk möjlighet att ha kontroll över sina 
liv och göra de aktiviteter de vill, vilket möjliggör social samvaro och ett sammanhang. Studier 
har visat att vid en jämförelse med latenta funktioner av anställning påverkades välmåendet mer 
negativt av den uteblivna manifesta funktionen, det vill säga utebliven eller reducerad inkomst 
och därmed en ansträngd ekonomi (Creed & Macintyre, 2001). Ytterligare en modell beskrevs av 
Warr (1987) med nio miljömässiga faktorer nödvändiga för mental hälsa vilka brister hos 
arbetslösa; däribland möjlighet till kontroll, tillgång till pengar och möjlighet till sociala 
kontakter. Han ansåg att mental hälsa enligt västerländska mått omfattade emotionellt 
välmående, kompetens, autonomi, strävan och inomindividuell balans. Kompetens, autonomi och 
strävan ansågs vara viktiga delar av en persons självkänsla.  

Personer har visat sig hantera arbetslöshet negativt i olika stor utsträckning (McKee-Ryan et al., 
2005). En orsak till detta var bland annat att individer har olika resurser för att hantera 
motgångar, så kallade coping-resurser. Dessa kunde vara personliga, sociala, finansiella, samt 
tidsstrukturella. De personliga resurserna avsåg självkänsla, känsla av kontroll över händelser i 
livet, tro på sin förmåga och kompetens, samt emotionell stabilitet. Sociala resurser beskrevs som 
sociala interaktioner och socialt stöd, som var ett skydd mot negativa effekter av stress och 
gjorde att folk kunde må bra under arbetslösheten. Finansiella resurser avsåg tillgången till 
inkomst, besparingar, etcetera, vilket förutom att det ger möjlighet att uppfylla basbehoven som 
mat och husrum, även möjliggjorde deltagande i sociala aktiviteter. Tidsstruktur avsåg 
individens förmåga att strukturera sin tid, hålla rutiner och känna att tiden är meningsfull. 
Resultatet visade en positiv korrelation mellan alla fyra typer av coping-resurser och mental 
hälsa. De arbetslösa som rapporterade större socialt stöd och mer finansiella resurser 
rapporterade även högre tillfredställelse med livet. 

Socialt stöd och ekonomisk säkerhet 
Socialt stöd kan fungera som stötdämpare för de negativa effekter som arbetslöshet medför, både 
mentalt och ekonomiskt (Gore, 1978; Paul & Moser, 2009). Det kan också påverka arbetslösa 
positivt vad gäller jobbsökarbeteende, vilket ökade chansen till återanställning (Wanberg, Watt 
& Rumsey, 1996). Studier har uppvisat en mängd olika mått för att mäta socialt stöd till 
arbetslösa (Undén & Orth-Gomer, 1989) och deras egen bedömning av sin ekonomiska situation. 
Även resultatvariabler i studier kring arbetslösas välmående varierar. Flertalet studier har mätt 
påverkan på den mentala hälsan (McKee-Ryan et al., 2005; Paul & Moser, 2009). Gores (1978) 
studie av arbetslösa män mätte hur socialt stöd, definierat som hur stödjande maka, släkt och 
vänner upplevdes, samt tillgång till och frekvens av sociala aktiviteter, påverkade deras mentala 
hälsa. Mallinckrodt och Fretz (1988) studerade hur tid i arbetslöshet, finansiell oro och nivå av 
upplevt socialt stöd påverkade nivån av stress, självkänsla och upplevd kontroll hos deltagare i 
en självhjälpsgrupp, flertalet män. Författarna mätte socialt stöd som anknytning till särskild 
person, känslan av grupptillhörighet, uppskattning av kunskaper och färdigheter, tillgång till stöd 
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och råd, samt omvårdnad av andra. Finansiell oro mättes som hur ofta de oroade sig över att 
kunna tillhandahålla hushållet med allt från basvaror som mat, kläder och lån till lyxvaror och 
semesterresor. Resultatet visade att tillgången till socialt stöd minskade stressnivån, ökade 
självkänslan och upplevelsen av intern kontroll över vad som hände dem. Detta gav de arbetslösa 
en ökad förmåga att hantera motgångar. Dessutom ökade det sociala stödet beteendet att söka 
jobb. Medan tidigare studier framför allt inkluderade arbetslösa män, omfattade Kroll och 
Lamperts (2011) studie både män och kvinnor. De undersökte hur socialt stöd, ålder och kön 
påverkade hälsoproblem hos arbetslösa. Socialt stöd mättes som antal nära vänner, hur 
involverade andra var i deras liv, samt tillgång till hjälp från grannar. Deras resultat visade att 
arbetslösa med socialt stöd hade avsevärt färre dagar med fysiska och emotionella klagomål och 
funktionell nedsättning i dagliga aktiviteter än de utan socialt stöd. Män hade högre grad av 
socialt stöd än kvinnor.  
 
Andra resultatvariabler som studerats är självkänsla och livskvalitet. Waters och Moore (2002) 
undersökte i sin studie hur självkänslan varierade hos arbetslösa män och kvinnor till följd av 
socialt stöd och förlust av inkomst, samt skillnaden mellan män och kvinnor i detta avseende. 
Socialt stöd undersöktes genom att utvärdera till vilken grad de arbetslösa frågade efter råd och 
stöd från andra och påverkade både män och kvinnors självkänsla positivt. Förlust av inkomst 
mättes med frågor om möjlighet att tillhandahålla livsnödvändigheter och meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Kvinnors självkänsla påverkades i större utsträckning än männens. Förlust av 
inkomst bidrog negativt till de arbetslösas självkänsla, män drabbades i större utsträckning än 
kvinnor. Hultman och Hemlin (2008) å andra sidan studerade hur livskvaliteten, definierat i nio 
domäner omfattande bland annat hälsa, socialt liv, finansiell situation och livsmening, varierade 
hos arbetslösa beroende på socialt stöd och ekonomisk säkerhet. Socialt stöd mättes som någon 
att ha förtroliga samtal med. Resultatet visade att arbetslösa som hade någon att ha förtroliga 
samtal med skattade livskvaliteten högre än arbetslösa som inte hade det. Även de som hade 
tillgång till ekonomisk säkerhet, definierat som möjlighet att få tillgång till 15 000 kronor inom 
en vecka, skattade livskvaliteten högre. Yngre arbetslösa (18-24 år) hade sämre ekonomisk 
säkerhet, än de äldre (25-64 år).  Denna definition på ekonomisk säkerhet har även tillämpats i 
den aktuella studien. 
 
Ett annat perspektiv har varit att studera om typ av personlighet påverkar hur arbetslösa upplever 
olika insatser. Reynolds och Gilbert (1991) undersökte sambandet mellan hur autonoma 
respektive socialt beroende personer var och hur nivån av depression påverkades av socialt stöd 
respektive aktivitet. Socialt stöd definierades som om personen hade någon att vända sig till för 
stöd, uppmuntran och råd. De fann att autonoma personer hade en lägre grad av depression vid 
en högre aktivitetsnivå, medan socialt beroende personer hade en högre grad av depression med 
ökad aktivitet. Omvänt ökade depressionsnivån hos autonoma personer med ökat socialt stöd, 
medan socialt stöd för socialt beroende personer inte hade något signifikant samband med grad 
av depression. Resultatet visade vikten av att anpassa stödet till arbetslösa efter typ av 
personlighet, då socialt stöd kan göra mer skada än nytta för en autonom person och på samma 
vis kan ökad aktivitet kan göra mer skada än nytta för en socialt beroende person. Socialt 
beroende och autonomi var inte uteslutande, en person kunde ha höga eller låga värden på båda, 
eller ha en tyngd i den ena eller andra dimensionen. 
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Socialt stöd och en positiv bedömning av ekonomisk situation och ekonomisk säkerhet har i de 
flesta studier haft positiv inverkan på arbetslösas mentala hälsa, självkänsla och livskvalitet, men 
resultaten har varierat bland annat till följd av arbetslösas personlighet, kön och ålder. 
Definitionen av socialt stöd har varierat i olika studier, men tillgång till råd och stöd, samt nära 
person(er) för anknytning och förtrolighet har varit återkommande. Dessa definitioner 
sammanfaller med den aktuella studien som tillämpat måtten stöd i handling, samt stöd av 
särskild person. En annan typ av socialt stöd som studerats i forskning relaterad till arbetslösas 
välmående är inverkan av olika arbetsmarknadsåtgärder. 
 
Arbetsmarknadsåtgärder 
Arbetsmarknadsåtgärder är en typ av socialt stöd som tillhandahålls av samhället och 
organisationer för att möjliggöra för deltagaren att återinträda på arbetsmarknaden. 
Internationellt sett finns åtgärder för bland annat rådgivning, ökad yrkeskompetens, kompetens 
att söka jobb, entreprenörskap och praktiktjänster, vilket Världsbankens översikt av åtgärder mot 
ungdomsarbetslöshet visar (Betcherman, Godfrey, Puerto, Rother & Stavreskas, 2007).  I 
Sverige erbjuds arbetsmarknadsåtgärder framför allt av Arbetsförmedlingen, men även av andra 
aktörer som bland andra Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen (”Arbetsförmedlingen”, 2012; 
”Trygghetsrådet”, 2012; ”Trygghetsstiftelsen”, 2012). Arbetsmarknadsåtgärder skulle 
hypotetiskt temporärt kunna ersätta några av de fem latenta funktioner av anställning som enligt 
Jahoda (1982) förloras vid arbetslöshet; tidsstruktur, social kontakt, kollektivt syfte, status och 
aktivitet. Effekterna av arbetsmarknadsåtgärder har varierat i olika studier. Paul och Moser 
(2009) fann i sin metaanalys att åtgärder som antingen syftade till att hjälpa den arbetslösa att 
hitta ett nytt jobb eller att förbättra sin mentala hälsa, hade en positiv inverkan på arbetslösas 
mentala hälsa i jämförelse med arbetslösa som inte deltog i något åtgärdsprogram. Rantakeisu 
och Jönsson (2003) å andra sidan fann ingen skillnad i mental hälsa mellan de som var 
involverade i arbetsmarknadsprojekt och de som inte var det. Hultman och Hemlin (2008) mätte 
i sin studie hur upplevd livskvalitet varierade hos unga arbetslösa, inte heller de fann några 
signifikanta skillnader mellan arbetslösa med eller utan arbetsmarknadsåtgärd, medan 
Mallinckrodt och Fretz (1988) som mätte självkänsla såg att denna ökade hos deltagare i ett 
självhjälpsprogram. En studie som gav blandat resultat var Vastamäki, Paul och Moser (2009), 
vilka undersökte arbetslösas känsla av sammanhang, definierat som begriplighet, hanterlighet 
och meningsfullhet och hur den påverkades hos dem som fått stöd av ett åtgärdsprogram. 
Resultatet visade att känslan av sammanhang ökade för dem som deltagit i en 
arbetsmarknadsåtgärd. Komponenten meningsfullhet var dock oförändrad, vilket kunde bero på 
att deltagande i beslutsfattande samt inkomst, som ansågs viktiga för känslan av meningsfullhet, 
inte uppfylldes med en arbetsmarknadsåtgärd.   
 
Paul och Moser (2006) såg att om det finns en inkongruens mellan en persons vilja och 
motivation att jobba och om denne hade arbete eller inte påverkade det den mentala hälsan 
negativt. Det innebar att en arbetslös person som hade stark motivation och vilja att jobba, men 
inte hittade en anställning påverkades mer negativt än en person som saknade denna drivkraft. 
De ansåg därför att åtgärdsprogram borde fokusera på att hjälpa personer bygga sin kompetens, 
inte att öka deras motivation att jobba. Detta gällde dock inte personer som saknade eller hade 
låg motivation att jobba. Effekterna av åtgärdsprogram kunde därmed variera beroende på vilken 
utgångspunkt den arbetslösa hade.  



 5 

 

Det varierande resultatet arbetsmarknadsåtgärder haft på arbetslösas mentala hälsa, självkänsla, 
livskvalitet, samt känsla av sammanhang gör att det finns behov av att vidare utforska när 
arbetsmarknadsåtgärder ger en positiv effekt och när de inte gör det. 

Livskvalitet - kontroll och autonomi 
McKee-Ryan et al. (2005) menade att forskningen kring arbetslösa framför allt fokuserat på 
mental hälsa och föreslog en breddning av resultatvariabler. Även Hultman och Hemlin (2008) 
resonerade att tidigare studier visat att arbetslöshet är relaterat till sämre mental hälsa hos unga 
arbetslösa och undersökte därför unga arbetslösas respektive arbetandes skattning av livskvalitet, 
för att få ett bredare perspektiv på deras livssituation. Hyde, Wiggins, Higgs och Blane (2003) 
utformade en skala som mäter livskvalitet hos yngre äldre (65-75 år). Som i forskningen kring 
arbetslösa fokuserade en stor del av tidigare forskning om äldre på ohälsa. Skalan Hyde et al. 
(2003) utvecklade mätte istället behovstillfredställelse, med utgångspunkt från de högre nivåerna 
i Maslows (1968) behovshierarki. I skalan ingick dimensionerna kontroll, autonomi, lust och 
självförverkligande. Denna studie har undersökts hur två av dessa dimensioner, kontroll och 
autonomi, varierar beroende på ekonomiskt säkerhet, socialt stöd, samt arbetsmarknadsåtgärder.  

En mångfald av studier har påvisat att upplevd kontroll har ett starkt samband med bland annat 
mental hälsa, välmående och förmåga att hantera svåra situationer (Skinner, 1996). Känslan av 
att ha personlig kontroll verkar ha en positiv effekt på välmåendet medan brist på kontroll 
påverkar välmåendet negativt. Kontroll var enligt Patrick, Skinner och Connell (1993) 
”förmågan att aktivt ingripa i sin miljö”. Upplevd kontroll bestod av två olika delar; strategi, vad 
som behövs för att prestera bra samt egen förmåga, en självbedömning av individen om denna 
har de kunskaper som strategin kräver. Motsatsen till kontroll var en känsla av hjälplöshet. Enligt 
Fryer (1986) har människor behov att själva planera, påverka och styra sina liv enligt inre 
motivation, vilket han menade möjliggörs av inkomst. Warr (1987) beskrev en bredare modell 
med nio miljömässiga faktorer nödvändiga för mental hälsa, där tillgång till pengar och 
möjlighet till kontroll var två av de faktorer som brister hos arbetslösa. Även Creed och Bartrum 
(2008) menade att arbetslösa löper större risk än anställda att känna att de har liten kontroll över 
sin situation och studerade personlig kontroll i förhållande till Jahodas (1982) modell och fann 
att brist på kontroll förklarade ytterligare varians än enbart de latenta och manifesta fördelarna av 
anställning. Ansträngd ekonomi var den variabel som påverkade välmåendet mest negativt, 
därefter brist på kontroll. Ansträngd ekonomi hade både en direkt och indirekt verkan genom att 
det gav lägre upplevd kontroll. På samma vis gav brist på de latenta funktionerna av anställning, 
tidsstruktur, kollektivt syfte och status, en lägre grad av välmående, både som en direkt effekt 
och en indirekt effekt genom minskad upplevd kontroll. 

Autonomi avser individens möjlighet att kunna agera som han eller hon önskar, utan ta ställning 
för eller emot någon annans intressen (Patrick et al., 1993). Med autonomi avses en inre känsla 
av orsak, det vill säga att beslutet att agera kommer från individen själv (Ryan & Deci, 2000). 
Warr (1987) beskrev att autonomi enligt västerländska mått var en del av mental hälsa och 
menade även att autonomi var en viktig del av självkänslan. Graden av autonomi varierar från 
den lägsta nivån, yttre motivation, där belöningar eller bestraffningar styr beteende, via 
handlingar där syftet blivit integrerat i olika grad hos individen, till den högsta nivån där inre 
motivation leder till en handling, som görs mer för sakens egen skull än för att ge ett visst 
resultat (Patrick et al., 1993; Ryan & Deci, 2000). Enligt Warr (1987) var autonomi en balans 
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mellan oberoende och ömsesidigt beroende av andra människor, där medelhöga värden var 
optimalt, i motsats till extremt höga värden.  

I likhet med Warr (1987) studerade Patrick et al. (1993) både kontroll och autonomi.  Medan 
Warrs (1987) modell inkluderade kontroll som orsak och autonomi (som del av mental hälsa) 
som verkan, studerade Patrick et al. (1993) den kombinerade effekten av kontroll och autonomi 
på barns prestation i skolan. Deras studie visade att upplevd kontroll och autonomi hade stor 
inverkan på vilken motivation barnen kände att prestera (Patrick et al., 1993). Resultaten visade 
att kontroll och autonomi var skilda faktorer som båda påverkade motivationen att prestera. Mest 
motiverade var de barn som hade både hög kontroll och autonomi. De barn som saknade kontroll 
eller autonomi var passiva, medan de som hade kontroll men saknade autonomi gjorde det som 
förväntades, men utan känslor av exempelvis glädje eller ilska. Slutsatsen var att åtgärder för att 
öka motivationen oftast fokuserade på struktur, att ett visst beteende leder till ett önskat resultat, 
vilket gav ökad upplevelse av kontroll. Detta fokus på resultat och prestation kunde dock 
påverka graden av upplevd autonomi negativt. Detta stöds även av Ryan och Deci (2000) teori 
om självbestämmande. Enligt denna krävs behovet av kompetens, autonomi och samhörighet för 
att en individ ska känna möjlighet till självbestämmande. Hög kompetens ger högre grad av 
upplevd kontroll, men ökar endast motivationen om den följs av upplevd autonomi, vilket 
innebar egna val och möjligheter att styra sig själv. Detta i sin tur ökar den inre motivationen. 
När självbestämmandets tre psykologiska behov är uppfyllda ökar individens inre motivation och 
mentala hälsa. Forskningen har visat att personlig kontroll ökar möjligheten att hantera svåra 
situationer som exempelvis arbetslöshet och att både kontroll och autonomi ökar motivationen 
och den mentala hälsan.  

Syfte och frågeställningar 
Genom att undersöka vilka insatser som bäst förbättrar arbetslösas upplevda autonomi och 
kontroll, avsåg denna studie att utforska hur stödet till arbetslösa kan anpassas för att öka 
möjligheten att hantera negativa känslor i samband med arbetslöshet och därmed livskvaliteten. 
Syftet var att undersöka om graden av upplevd kontroll och autonomi hos arbetslösa varierar 
beroende på ekonomisk säkerhet, samt olika typer av socialt stöd. De typer av stöd som 
undersöktes var socialt stöd av person, socialt stöd i handling, samt deltagande i 
arbetsmarknadsåtgärd.  Det kontrollerades också vilken inverkan kön och ålder hade på graden 
av autonomi och kontroll hos de arbetslösa.  

Frågeställningar: 

1. Varierar graden av upplevd kontroll beroende på ekonomiskt säkerhet, socialt stöd av 
person, socialt stöd i handling, samt stöd i form av deltagande i en arbetsmarknadsåtgärd? 

2. Varierar graden av upplevd autonomi beroende på ekonomiskt säkerhet, socialt stöd av 
person, socialt stöd i handling, samt stöd i form av deltagande i en arbetsmarknadsåtgärd?  

 
Metod 

Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare hämtades ur Stressforskningsinstitutets databas SLOSH, Swedish 
Longitudinal Occupational Survey of Health, med det svenska namnet Riksrepresentativ 
longitudinell arbetsmiljöundersökning (”SLOSH”, 2012). SLOSH påbörjades 2006 av 
Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet och bygger på 2003, 2005 och delvis 2007 
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års arbetsmiljöundersökningar (AMU). De totalt 20 291 personer som deltagit i AMU 2003, 
2005 och delvis 2007 erbjöds att delta i SLOSH 2006 och följdes upp 2008 samt 2010. I denna 
studie ingick deltagare som vid uppföljningen 2010 var arbetslösa. Urvalet bestod av 257 
personer, varav 48 % kvinnor, medelåldern var 51,4 år (s = 10,5).  
 
Material  
Frågeformuläret SLOSH 2010 vände sig till personer som inte förvärvsarbetar till mer än 30 % 
och innehåller frågor relaterade till hälsa, ekonomi, livskvalitet, med mera. Urvalet av frågor i 
denna studie omfattade ekonomisk säkerhet, socialt stöd av person, social stöd i handling, samt 
arbetsmarknadsåtgärd. Dessa ställdes i relation till resultatvariablerna kontroll och autonomi. 
 

Oberoende variabler. Möjlighet till ekonomisk säkerhet mättes med frågan: Om du plötsligt 
skulle hamna i en oförutsedd situation, där du på en vecka måste skaffa fram 15 000 kronor, 
skulle du klara det? Frågan introducerades i frågeformuläret som enstaka fråga och är inte del av 
någon skala. Svarsalternativen var antingen Ja eller Nej. De som svarade Nej antogs ha mindre 
möjlighet till ekonomisk säkerhet (Starrin, Jönsson & Rantakeisu, 2001; Rantakeisu & Jönsson, 
2003). 
 
Fråga om socialt stöd från person mättes med frågan: Det finns en särskild person som jag 
känner att jag verkligen kan få stöd av är del av Availability of Attachment (AVAT), ett index 
som mäter social support, vilken ingick i Interview Schedule for Social Interaction (ISSI) 
utvecklad av Henderson, Duncan-Jones, Byrne, & Scott (1980). En förkortad version av denna 
validerades på svenska män i en studie av Undén och Orth-Gomer (1989). Frågan inkluderad i 
denna studie är en proxy-fråga, det vill säga en fråga som approximativt mäter en dimension. 
Svarsalternativen var på en 4-gradig Likert-skala från 1 = Stämmer inte alls till 4= Stämmer helt.  
 
Frågor om socialt stöd i handling (se bilaga) är del av en skala initialt utvecklad av Jönsson och 
Starrin för Centrum för Folkhälsoforskning i Karlstad och Socialhögskolan vid Lunds 
universitet. Denna skala mättes med fyra frågor, som kan exemplifieras med följande fråga: Har 
du varit med om att andra människor försökt hjälpa dig med olika saker därför att du inte har ett 
arbete? Svarsalternativen var på en 4-gradig Likert-skala från 1 = Ja, många gånger till 4 = Nej, 
aldrig. Den interna reliabiliteten uppmättes med Cronbach’s alpha till 0,76. 
 
Arbetsmarknadsåtgärd mättes med frågan Deltar du just nu i en arbetsmarknadsutbildning, 
praktik på arbetsplats, eller annan arbetsmarknadsåtgärd? Frågan kunde besvaras med 
alternativen Ja, heltid, Ja, deltid eller Nej. Alternativen Ja, heltid samt Ja, deltid har i denna 
studie behandlats som att personen deltar i en arbetsmarknadsåtgärd.  
 

Beroende variabler. I studien ingick de beroende variablerna kontroll och autonomi. Dessa är 
del av en skala som beskriver livskvalitet utvecklad av Hyde et al. (2003) och består av fyra 
dimensioner: kontroll, autonomi, lust och självförverkligande. Denna studie omfattades av 
dimensionerna kontroll och autonomi.  
 
Kontroll definierades av Patrick et al. (1993) som ”förmågan att aktivt ingripa i sin miljö”. Dessa 
undersöktes med fyra enkätfrågor: Jag känner att jag inte kan kontrollera det som händer mig; 
Jag känner att jag kan planera fritt inför framtiden; Jag kan göra de saker jag vill göra; Brist på 
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pengar hindrar mig från att göra det jag vill (Hyde et al., 2003). Svarsalternativen var på en 4-
gradig Likert-skala från 1 = Ofta till 4 = Aldrig. Första och sista frågan reverserades. Den interna 
reliabiliteten (Cronbach’s alpha) var 0,77. 
 
Autonomi definierades av Patrick et al. (1993) som ”individens rätt att vara fri från oönskad 
interferens av andra”. Dessa undersöktes med fyra enkätfrågor: Jag känner mig tillfredställd 
genom de saker jag gör; Jag känner att mitt liv har mening; Jag ser fram emot varje dag; Jag 
uppskattar de saker jag gör (Hyde et al., 2003). Svarsalternativen var på en 4-gradig Likert-skala 
från 1 = Ofta till 4 = Aldrig.  Den interna reliabiliteten (Cronbach’s alpha) var 0,88. 
 
Datainsamling 
Frågeformulären för arbetande samt icke arbetande skickades per post tillsammans med 
inbjudningsbrev till samtliga deltagare. Enkäten för icke förvärvsarbetande besvarades av de som 
av olika skäl (föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna, pensionärer, studenter, eller annat) arbetat i 
genomsnitt mindre än 30 % de senaste tre månaderna innan studien. De deltagare som vid 
uppföljningen 2010 var arbetslösa har följts upp i denna studie. Ytterligare information om 
SLOSH finns att hämta på Stressforskningsinstitutets hemsida: http://www.stressforskning.su.se. 

 
Resultat 

 
Den bivariata korrelationen mellan variablerna, samt medelvärden och standardavvikelser för 
samtliga variabler som ingick i den aktuella studien finns att läsa i tabell 1. Enligt resultatet i 
tabellen visade samtliga oberoende variabler utom arbetsmarknadsåtgärd en signifikant 
korrelation med både kontroll och autonomi. Graden av upplevd kontroll korrelerade positivt 
med ekonomiskt säkerhet, samt stöd av person, medan stöd i handling korrelerade negativt. Även 
graden av upplevd autonomi korrelerade positivt med ekonomisk säkerhet och stöd av person 
samt korrelerade negativt med stöd i handling. Detta innebar att både graden av upplevd kontroll 
och autonomi stärktes ju större ekonomisk säkerhet och ju starkare stöd av en särskild person 
deltagarna upplevde sig ha. Ekonomisk säkerhet hade ett starkare samband med kontroll än 
autonomi, båda var dock signifikant positiva. Stöd i handling påverkade graden av upplevd 
kontroll negativt i större utsträckning än graden av upplevd autonomi. Arbetsmarknadsåtgärd 
hade en svagt negativ korrelation med kontroll och autonomi, dock ej signifikant. Korrelationen 
mellan kontroll och autonomi var stark, 62 %, vilket motsvarar en förklarad varians på 38 %. 
Detta påvisar en överlappning mellan dessa två dimensioner, dock inte så stark att det skulle 
indikera att de beskriver samma dimension (Cohen, 1988). Kontrollvariabeln ålder visade att 
både graden av upplevd kontroll och autonomi hade ett signifikant negativt samband med denna 
variabel (se tabell 1), vilket innebar att upplevelsen av kontroll och autonomi sjönk med åldern. 
Även ekonomiskt stöd hade ett signifikant negativt samband med stigande ålder. Stöd i handling 
hade däremot ett signifikant positivt samband med ålder, vilket indikerar att äldre får mer stöd i 
handling än yngre. Kontrollvariabeln kön hade varken signifikant samband med kontroll eller 
autonomi. Däremot noterades en signifikant negativ korrelation mellan kön och stöd av person, 
stöd i handling och arbetsmarknadsåtgärd, vilket visar att dessa variabler hade ett starkare 
samband för män.  
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Tabell 1. Korrelationer, medelvärden och standardavvikelser för samtliga variabler, samt 
skalornas reliabilitet. 
  M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kön 1.48 .50 1        

2 Ålder 51.43 10.54 -.20** 1       

3 Ekonomisk säkerhet 1.31 .46 -.03 -.12* 1      

4 Stöd i handling (.76) 2.90 .71 -.15* .28** -.09 1     

5 Stöd av person 1.85 .98 -.18** .01 .12* .16** 1    

6 Arbetsmarknadsåtgärd 1.85 .35 -.13* .13* -.12 .17** -.14* 1   

7 Autonomi (.88) 1.73 .66 -.10 -.25** .27** -.12* .26** -.07 1  

8 Kontroll (.77) 2.53 .71 .05 -.26** .41** -.25** .17** -.08 .62** 1 

Notera. *= p<.05 **= p<.01, two-tailed. N = 257. Variabel Kön; män = 1, kvinnor = 2. 

 
Statistik analys. Två multipla regressionsanalyser genomfördes för att beskriva och predicera det 
linjära sambandet mellan 1) den beroende variabeln kontroll, samt de oberoende variablerna 
ekonomisk säkerhet, socialt stöd av person, socialt stöd i handling, samt arbetsmarknadsåtgärd; 
2) den beroende variabeln autonomi, samt de oberoende variablerna ekonomisk säkerhet, socialt 
stöd av person, socialt stöd i handling, samt arbetsmarknadsåtgärd. Regressionerna genomfördes 
i två steg där effekten av kontrollvariablerna kön och ålder analyserades i ett första steg och de 
psykologiska prediktorerna i ett andra steg. Se sammanställning av resultat av regressionsanalys i 
tabell 2. Antaganden bakom linjär regression; att sambandet är linjärt, materialet normalfördelat 
samt att homoscedasticitet råder, var uppfyllda. Den totala variansen för kontroll förklarades till 
28% av faktorerna i regressionen F(6, 246) = 15.61, p < .001. De oberoende variablerna 
ekonomisk säkerhet, socialt stöd av särskild person, socialt stöd i handling, samt 
arbetsmarknadsåtgärd förklarade 18 % av variansen, medan kontrollvariablerna kön och ålder 
förklarade 10 % av variansen. Den totala variansen i autonomi förklarades till 19 % av faktorerna 
i regressionen, F (6, 246) = 9.50, p < .001, där 10 % förklarades av de oberoende variablerna 
ekonomisk säkerhet, socialt stöd av person, socialt stöd i handling, samt arbetsmarknadsåtgärd, 
medan kontrollvariablerna kön och ålder förklarade 9 % av variansen. Av de psykologiska 
prediktorerna var ekonomisk säkerhet starkast (positivt) predicerande för kontroll, därefter stöd i 
handling, vilken predicerade kontroll negativt, följt av stöd av person (positivt). Autonomi 
predicerades starkast av stöd av person (positivt) och därefter av ekonomiskt säkerhet (positivt). 
Arbetsmarknadsåtgärd hade ingen signifikant prediktionskraft vare sig avseende graden av 
upplevd kontroll eller autonomi. Den multipla korrelationen var R = .53 för kontroll, respektive 
R = .43 för autonomi, vilket vid denna stickprovsstorlek anses vara en stark korrelation (Cohen, 
1988). 
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Tabell 2. Resultat av regressionsanalyser visar hur undersökta variabler predicerar arbetslösas 
upplevda grad av kontroll respektive autonomi  

Prediktor/Utfall  
Kontroll   

(β sista steget) 

Autonomi 

 (β sista steget) 

Steg1    

Kön .10 -.07 

Ålder -.19** -.24** 

∆R² steg 1 .10 .09 

Steg 2    

Ekonomisk säkerhet .33** .17** 

Stöd i handling -.19** -.10 

Stöd av särskild person .18** .24** 

Arbetsmarknadsåtgärd 0.4 .01 

∆R² steg 2 .18 .10 

Total R² .28 .19 

 
Notera. *= p<.05 **= p<.01, two-tailed.  

 
Diskussion 

 
Syftet med genomförandet av studien var att undersöka om graden av upplevd kontroll och 
autonomi hos arbetslösa varierade beroende på ekonomisk säkerhet, socialt stöd av person, 
socialt stöd i handling, samt stöd i form av deltagande i arbetsmarknadsåtgärd. Resultatet visade 
att graden av kontroll och autonomi varierade med faktorerna ekonomisk säkerhet, socialt stöd 
av person, samt stöd av handling, men inte med arbetsmarknadsåtgärder. Ökad ekonomisk 
säkerhet och stöd av person hade ett positivt samband både med graden av upplevd kontroll och 
autonomi, medan stöd i handling hade ett negativt samband med båda resultatvariabler. 
 
Ekonomisk säkerhet 
Både graden av upplevd kontroll och autonomi hade i studien ett markant positivt samband med 
ekonomiskt säkerhet och var den starkast predicerande faktorn för graden av kontroll. Detta är i 
överensstämmelse med den modell som beskrevs av Fryer (1986) som menade att pengar kunde 
skapa en känsla av kontroll, social samvaro och sammanhang och att minskat välmående vid 
arbetslöshet framför allt orskas av brist på inkomst vilket påverkar personers möjlighet till 
autonomi och självstyrning. Även Warr (1987) beskrev att tillgång till pengar var en nödvändig 
faktor för att uppnå mental hälsa, vilken ofta brister hos arbetslösa och att autonomi var en del av 
vår mentala hälsa. Andra studier har visat resultat i samma riktning. Creed och Bartrums (2008) 
studie visade att ansträngd ekonomi hade en negativ inverkan på arbetslösas välmående, både 
direkt och indirekt genom att det gav en lägre grad av upplevd kontroll. Waters och Moore 
(2002) såg att förlust av inkomst bidrog negativt till arbetslösas självkänsla och menade att 
pengar ger folk möjlighet att ha kontroll över sina liv och göra de aktiviteter de vill. Ekonomiska 
resurser är viktiga för att ge människor handlingsutrymme, att köpa de saker de vill eller att 
utöva de aktiviteter de vill och delta i sociala aktiviteter och sammanhang (Creed & Macintyre, 
2001; Waters & Moore, 2002) vilket kan minska känslan av utanförskap  (McKee-Ryan et al., 
2005). Det har också visats att arbetslösa som hade högre ekonomisk säkerhet skattade 
livskvaliteten högre (Hultman & Hemlin, 2008).  
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Socialt stöd av person 
Resultatet visade att graden av upplevd autonomi predicerades till störst utsträckning av stöd av 
person. För graden av upplevd kontroll var det den näst viktigaste faktorn. I båda fallen var stöd 
av person positivt predicerande. Resultatet är i enlighet med tidigare studier som visat att socialt 
stöd av nära personer lindrar de negativa effekter som arbetslöshet medför, både mentalt och 
ekonomiskt (Gore, 1978; Paul & Moser, 2009). Mallinckrodt och Fretz (1988) studie visade att 
socialt stöd gav högre självkänsla och ökad upplevd inre kontroll och dessutom ökade beteendet 
att söka jobb. Wanberg et al. (1996) visade att detta ledde till ökad chans till återanställning och 
föreslog att en nära person deltog i åtgärder som syftade till att öka jobbsökarbeteendet. 
Arbetslösa som hade någon att ha förtroliga samtal med skattade i Hultman och Hemlins (2008) 
studie livskvaliteten högre än arbetslösa som inte hade det. Arbetslösa med socialt stöd hade 
avsevärt färre dagar med hälsoproblem än de utan socialt stöd (Kroll & Lampert, 2011) och 
förordade att arbetslösa skulle engagera sig mer aktivt i sociala nätverk. Resultatet i den aktuella 
studien visar att det är viktigt att tillsammans med den arbetslösa undersöka om denna upplever 
brister i sitt personliga sociala nätverk. Om så är fallet diskutera hur det är möjligt att öka stödet 
från särskilda personer i den arbetslösas närhet, för att möjliggöra ökad grad av upplevd kontroll 
och autonomi.  
 
Socialt stöd i handling 
I motsats till liknande studier var resultatet i denna studie att stöd i handling hade ett tydligt 
negativt samband både med graden av upplevd kontroll och autonomi. Mallinckrodt och Fretz 
(1988) studie visade att råd från andra bidrog till högre grad av kontroll. Även självkänsla, där 
autonomi enligt Warr (1987) är en viktig del, har visat sig korrelera positivt med socialt stöd i 
handling (Waters & Moore, 2002). Socialt stöd mättes i deras studie som till vilken grad de 
arbetslösa frågade efter råd och stöd från andra och hur det påverkade deras självkänsla. 
Resultatet visade att socialt stöd hade en positiv inverkan på de arbetslösas självkänsla. I det 
fallet hade de arbetslösa själva efterfrågat stöd och hjälp och hade därmed själva kontroll över 
situationen. Kontroll definierades av Patrick et al. (1993) som ”förmågan att aktivt ingripa i sin 
miljö” och autonomi som ”individens rätt att vara fri från oönskad interferens av andra”. Orsaken 
till att socialt stöd i handling i den aktuella studien hade negativ inverkan på de arbetslösas 
upplevda kontroll och autonomi, kan vara att då arbetslösa får råd och tips av personer i sin 
omgivning utan att ha efterfrågat det, har de inte själva tagit initiativet och saknar därmed 
kontroll över den hjälp som erbjuds eller ges. Enligt Patrick et al. (1993) var motsatsen till 
kontroll en känsla av hjälplöshet. Hjälp som erbjuds utan att ha efterfrågats kan med denna 
analogi få till effekt att personen känner sig hjälplös och hjälpbehövande. Hjälp som inte önskats 
kan upplevas som oönskad interferens av andra, vilket kan bidra till lägre upplevd autonomi. 
Totalt sett kan stöd som inte efterfrågats och kanske inte heller önskats bidra till en lägre grad av 
upplevd kontroll och autonomi hos den arbetslösa. En annan del av förklaringen kan vara att som 
Reynolds och Gilberts (1991) studie visade, kunde socialt stöd göra mer skada än nytta för en 
autonom person, det är därför viktigt att anpassa stödet till arbetslösa efter typ av personlighet.  

Arbetsmarknadsåtgärd 
Arbetsmarknadsåtgärder visade ett svagt negativt samband med både autonomi och kontroll, 
resultatet var dock inte signifikant. En orsak kan vara att endast 15% av undersökningsdeltagarna 
deltog i någon arbetsmarknadsåtgärd, vilket minskar styrkan i resultatet, som därmed får tolkas 
med viss försiktighet. Tidigare undersökningar har visat stor variation i resultat avseende om 
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arbetsmarknadsåtgärd haft någon inverkan på mental hälsa, livskvalitet och känsla av 
sammanhang. Enligt Paul och Mosers (2009) metaanalytiska studie hade åtgärdsprogram som 
syftade till att hjälpa den arbetslösa att hitta ett nytt jobb, eller hjälpa den arbetslösa att förbättra 
sin mentala hälsa, en positiv inverkan på arbetslösas mentala hälsa. En tidigare studie visade 
dock att den mentala hälsan påverkades negativt hos arbetslösa personer med stark motivation 
och vilja att jobba, men som inte hittade en anställning (Paul & Moser, 2006).  Hultman och 
Hemlin (2008) å sin sida fann inga signifikanta skillnader i livskvalitet mellan unga arbetslösa 
med arbetsmarknadsåtgärd och dem utan. Vastamäki et al. (2009) studie visade att känslan av 
sammanhang ökade för dem som fått en arbetsmarknadsåtgärd, dock ej komponenten 
meningsfullhet, som kunde vara orsakat av att deltagande i beslutsfattande, samt inkomst, som 
var viktiga för känslan av meningsfullhet, inte uppfylldes med en arbetsmarknadsåtgärd. 
Meningsfullhet ingick i dimensionen autonomi i skalan av Hyde et al. (2003) med frågan; Jag 
känner att mitt liv har mening. Att resultat inte påvisade någon betydande förändring av graden 
av autonomi ligger i linje med Vastamäkis et al. (2009) resultat.  
 
Denna studie inte har kunnat bringa ytterligare klarhet i frågan om arbetsmarknadsåtgärders 
betydelse för arbetslösas välmående. Det kan därmed  rekommenderas för framtida studier att 
vidare undersöka i vilka sammanhang arbetsmarknadsåtgärder ger en positiv effekt och när de 
inte gör det.  

Ålder och kön 
I studien kontrollerades för variablerna ålder och kön, vilka förklarade en avsevärd del av 
variansen för både graden av upplevd kontroll och autonomi. Endast ålder hade en betydande 
inverkan och var negativt predicerande för både upplevd kontroll och autonomi, vilket innebar 
att äldre personer upplevde lägre grad av kontroll och autonomi. Resultatet visade att även 
ekonomisk säkerhet var negativt korrelerad med ålder. Då ekonomisk säkerhet var positivt 
predicerande för upplevd kontroll och autonomi, kan lägre grad av ekonomisk säkerhet hos äldre 
vara en av de bidragande orsakerna till att graden av autonomi och kontroll avtog med åldern. En 
annan kan vara faktorn stöd i handling som korrelerade positivt med ålder, men negativt med 
grad av autonomi och kontroll. Då ålder endast inkluderades som kontrollvariabel undersöktes 
den inte djupare. Ett förslag till kommande studier är att undersöka orsaker till avtagande grad av 
autonomi och kontroll hos äldre arbetslösa, inkluderande variablerna ekonomisk säkerhet och 
stöd i handling.   
 
En negativ korrelation mellan kön och stöd i handling, stöd av person, arbetsmarknadsåtgärd, 
samt autonomi innebar att dessa variabler hade ett starkare samband för män. Detta ligger i linje 
med studien av Kroll och Lampert (2011) vilken visade att män hade högre grad av socialt stöd 
än kvinnor. Orsakerna till att män redovisar en högre grad av socialt stöd än kvinnor undersöks 
inte heller närmare i denna studie då det ligger utanför studiens syfte. Huruvida det är en 
subjektiv eller objektiv skillnad och vad orsakerna är till dessa upplevda eller faktiska skillnader 
kan vara ett intressant ämne för framtida studier. 
 
Slutsats och tillämpning 
Denna studie undersökte påverkan av ekonomisk säkerhet, socialt stöd av person och socialt stöd 
i handling, samt arbetsmarknadsåtgärd, på arbetslösas upplevda grad av kontroll och autonomi. 
Detta tillför bredd i forskningen om arbetslösa som mestadels undersökt olika variabler av 
mental hälsa. En annan styrka med studien var att de mått som användes var validerade. Skalan 
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som användes för att mäta kontroll och autonomi utvecklades för att mäta äldre personers 
livskvalitet (Hyde et al., 2003), visade sig fungera även i tillämpningen på arbetslösa, i 
dimensionerna kontroll och autonomi. Resultatet visade att kontroll och autonomi i viss mån 
korrelerade, vilket kan förklaras med att kontroll och autonomi är nära relaterade begrepp 
(Skinner, 1996). Den förklarade variansen visade dock tydligt att det är två olika dimensioner, 
vilket överensstämmer med Patrick et al. (1993) som beskrev kontroll och autonomi som skilda 
faktorer som båda påverkade motivationen att prestera. Studien utfördes i Sverige och var jämnt 
fördelat mellan män och kvinnor, vilket gör att resultatet kan generaliseras till andra grupper 
arbetslösa i Sverige med liknande könsfördelning. Ett förbehåll för generalisering till yngre 
åldersgrupper bör dock göras då medelåldern i studien var relativt hög (se tabell 1). Tidigare 
studier har visat skillnader i mental hälsa (Paul & Moser, 2009) samt livskvalitet (Hultman & 
Hemlin, 2008) mellan yngre och äldre arbetslösa.  
 
Resultatet i denna studie, visade att ekonomisk säkerhet och ökat socialt stöd av person ledde till 
ökad grad av upplevd kontroll och autonomi, vilket bekräftar resultat av tidigare studier. Det 
mest överraskande resultatet av studien var att ökad stöd i handling minskade de arbetslösas 
upplevda grad av kontroll och autonomi. Detta i motsats till tidigare liknande studier som visat 
att stöd i handling ökade upplevd kontroll och självkänsla. Orsakerna kan som diskuterats vara 
att initiativet inte har legat hos de arbetslösa, vilket kan minska upplevelsen av kontroll samt att 
upplevelsen kunde variera beroende på om personen var autonom eller socialt beroende. Andra 
individuella beroenden har visats i tidigare studier. Creed och Bartrums (2008) studie visade att 
det var troligt att det varierar från person till person vilka latenta (tidsstruktur, social kontakt, 
kollektivt syfte, status och aktivitet) fördelar med anställning som arbetslösa upplever som 
viktigast. Det skiljer sig också vilka aktiviteter som passar, åtgärder som syftade till att öka 
aktiviteten att söka jobb kunde skapa lägre välmående hos personer som redan hade hög 
motivation att jobba om de inte hittade en anställning, vilket gjorde att dessa personer gagnades 
mer av att bygga sin kompetens (Paul & Moser, 2006). Rekommendationen för att öka 
motivationen att prestera var enligt Patricks et al. (1993) studie att ge stöd i form av ökad 
autonomi och aktiviteter för att nå sina egna mål. Självbestämmande är också viktigt för att öka 
upplevelsen av kontroll (Ryan & Deci, 2000). Eftersom ökad grad av upplevd kontroll och 
autonomi innebär ökade coping-resurser för arbetslösa och därmed större möjlighet till ökad 
mental hälsa och livskvalitet, är det viktigt att stödet till den arbetslösa utformas för att förstärka 
dessa. På grund av olikheter i personlighet, grad av motivation, ålder och andra förutsättningar, 
bör stödet till den arbetslösa utarbetas på individuell basis.  
 
Då ekonomisk säkerhet och stöd av särskild person var de faktorer som hade starkast positiv 
inverkan på graden av autonomi kan det tillsammans med den arbetslösa undersökas hur dessa 
kan stärkas. Förutom stöd med ekonomiska medel, kan till exempel stöd med ekonomisk 
planering vara ett alternativ. Om brister upplevs i stödet från särskilda personer, kan det 
undersökas om det är möjligt att öka detta med hjälp av personer i den arbetslösas personliga 
sociala nätverk. Då stöd i handling hade negativ inverkan på graden av kontroll och autonomi är 
det av särskilt stor vikt att denna typ av stöd anpassas individuellt, efterfrågat av den arbetslösa 
och efter dennas egna val och mål.  
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