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AbstractAbstractAbstractAbstract    
    
Youth unemployment has increased in many European countries as a result of the economic 
recession and in January 2010 the Swedish youth unemployment rate was 29.1 per cent. In 
Switzerland the youth unemployment rate has generally been considered comparatively low 
and in 2009 it was 8.2 per cent. The aim of this thesis was to investigate what psychological 
effects the unemployment has on unemployed adolescents. A questionnaire based on locus of 
control, self-efficacy and general happiness, and the adolescents’ view of the future and of life 
in general was distributed to 74 unemployed adolescents between 15 to 24 years old in Sweden 
and Switzerland. The results show no significant difference between the two countries on any 
of the three variables regarding locus of control, self efficacy and general happiness. However, 
the happiness scores and the score on the question about the future were quite low in both 
countries. The conclusion is that the difference in unemployment level between the two 
countries had no effect on the three main variables, but that being unemployed might have had 
some negative effect on general happiness and view of the future. 
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SamSamSamSammanfattningmanfattningmanfattningmanfattning    
    
Ungdomsarbetslösheten har ökat på många håll i Europa som en konsekvens av 
lågkonjunkturen och i januari 2010 låg den i Sverige på 29,1 procent. I Schweiz har 
ungdomsarbetslösheten, generellt sett, varit jämförelsevis låg och år 2009 låg siffran på 8,2 
procent. Examensarbetets syfte var att undersöka vilken psykologisk inverkan arbetslöshet har 
på arbetslösa ungdomar. En enkätundersökning genomfördes med 74 arbetslösa ungdomar i 
åldrarna 15 till 24 år i Sverige och Schweiz. Enkäten baserades på locus of control, self-efficacy 
och lycka/psykologiskt välbefinnande och ungdomarnas syn på framtiden och på livet som 
helhet utvärderades också. Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan de båda länderna 
vad gällde locus of control, self-efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande, men båda 
grupperna hade låg poäng på skalan som mätte lycka/psykologiskt välbefinnande och på frågan 
om framtidstro. Slutsatsen är att skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan de båda länderna inte hade 
någon effekt på locus of control, self-efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande, men att 
vara arbetslös, i sig, kan ha en negativ effekt på lycka och framtidstro. 
 
    
Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet, self-efficacy, locus of control, lycka, psykologiskt 
välbefinnande, framtiden, Sverige, Schweiz 
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1. Inledning1. Inledning1. Inledning1. Inledning    
 
På grund av den rådande lågkonjunkturen har arbetslösheten generellt sett stigit i hela Europa 
sedan 2008 och hårdast drabbade är ungdomar. Många länder har i dagsläget en ovanligt hög 
ungdomsarbetslöshet och högst ligger Spanien, Slovakien, Estland, Lettland och Litauen, tätt 
följda av Sverige (Eurostat, 2010). Konsekvenserna av arbetslöshet är många och fördelade både 
på individ- och samhällsnivå. För individen själv kan det handla om psykologisk stress och 
mental ohälsa, finansiella problem, sämre självförtroende eller oro för framtiden, men även 
samhället i stort påverkas negativt av hög arbetslöshet eftersom det kostar staten pengar att 
försörja alla de arbetslösa som inte kan försörja sig själva, samt att arbetsbördan på dem som 
fortfarande är anställda ökar. Familjeförhållanden blir ofta lidande som en följd av att någon i 
hushållet förlorar arbetet och studier visar att barn till arbetslösa föräldrar på olika sätt påverkas 
negativt (Staaf-Igelström, Persson, Finnkvist, Svensson, & Lander, 1994).  
 
Det är ännu oklart om vuxna och ungdomar påverkas på samma sätt av arbetslöshet men av 
olika studier framgår att så inte är fallet. Enligt Winefield och Tiggemann (1989) påverkas 
vuxna mer negativt än ungdomar främst på grund av den komplicerade finansiella situation de 
förväntas hamna i samt de krav och påfrestningar som en familj medför. Samma implikation 
påträffades även i en studie av Hannan, Oriain och Whelan (1997), men de påpekar också att 
ungdomar ställs inför en rad utmaningar som vuxna inte i lika stor utsträckning behöver 
hantera. Ungdomar har bland annat en period i livet framför sig då de genomgår ett antal 
rollskiften och bygger upp sin status och identitet som vuxen. Goldsmith & Veum skriver i en 
artikel från 1996 om hur ungdomar strävar efter att frigöra sig från föräldrarna och bli mer 
självständiga, de vill försöka försörja sig på egen hand, skapa en känsla av autonomi, höja 
självförtroendet och de börjar tänka på sin framtid. Att vara oförmögen att hitta ett jobb, 
alternativt att förlora jobbet, kan i detta skede av livet få negativa psykologiska konsekvenser. 
Det är också viktigt att få arbetslivserfarenhet så tidigt som möjligt med tanke på hur viktigt 
detta är på arbetsmarknaden. Det bör också framhållas att även många ungdomar har en egen 
familj att försörja och många har också under sin uppväxt varit vittne till föräldrarnas stress och 
svårigheter i samband med arbetslöshet (Price, 1995). 
 
Många studier (Karsten, & Moser, 2006; Mossakowski, 2009; Price, 1995; Goldsmith & Veum, 
1996; Hannan et al., 1997; Wiener, Oei & Creed, 1999) har tidigare undersökt sambandet 
mellan arbetslöshet och ett stort antal psykologiska faktorer så som depression, självförtroende, 
locus of control, self-efficacy, ångest, lycka, motivation och så vidare, men ingen har tidigare 
undersökt sambandet mellan graden av arbetslöshet i landet och graden av negativ psykologisk 
påverkan på de arbetslösa individerna. Den höga arbetslöshetsnivån i Sverige utgör en god 
grund för en sådan studie och i jämförelse med ett land som exempelvis Schweiz, där 
arbetslösheten är låg, kan svenskar hypotetiskt sett förväntas påverkas mer negativt. Frågan är 
dock om arbetslöshetsnivån i landet verkligen har en psykologisk inverkan på de individer som 
är arbetslösa, och i så fall i vilken riktning.  
 
1.1 Arbetslösheten i Sverige1.1 Arbetslösheten i Sverige1.1 Arbetslösheten i Sverige1.1 Arbetslösheten i Sverige    
 
Statistiska Central Byrån beskriver höjningen av arbetslösheten i Sverige som oroväckande med 
inte exceptionell (Grannas, 2009). Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen (Näsén & 
Lundberg, 2010) låg ungdomsarbetslösheten i januari 2010 på 29,1 procent, vilket är en hög 
andel. Det har däremot tidigare förekommit episoder av hög arbetslöshet i Sverige och i andra 
länder, till exempel 2004-2006 då den svenska ungdomsarbetslösheten låg på cirka 25 procent 
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(Grannas, 2009). Den höga ungdomsarbetslösheten kan ha flera förklaringar, men en faktor är 
uppenbar nämligen att gruppen ungdomar i åldrarna 15-24 år har ökat på grund av det höga 
antalet barnafödslar i slutet av 80- och början av 90-talen. Arbetslösheten bland unga män har 
ökat mest, vilket kan bero på att de mansdominerade branscherna tvingats göra stora 
nedskärningar som en följd av lågkonjunkturen (Grannas, 2009). Figur 1 visar hur 
arbetslöshetskurvan steg under 2004-2006 och hur den nu återigen tagit fart mot högre nivåer. 
Toppar upp emot 30 procent har förekommit vid enstaka tillfällen, vilket är en oroväckande 
hög siffra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
Figur 1. Den procentuella arbetslösheten bland svenska ungdomar 15-24 år månadsvis från 
januari 2001 till Januari 2010 (Ekonomifakta, 2010a). 
 
I januari 2010 var 458 000 svenskar arbetslösa, vilket är 9,4 procent av dem som då utgjorde 
arbetskraften. Till arbetskraften räknas alla som har kapacitet och möjlighet att arbeta, vilket 
exkluderar pensionärer, personer som är långtidssjukskrivna och studenter som inte söker 
arbete. Av dessa 458 000 arbetslösa var drygt 36 procent ungdomar i åldrarna 15-24 år. Med 
andra ord utgör ungdomar en stor andel av den svenska arbetslösheten (Statistiska Central 
Byrån, 2010a). När arbetslösheten inom olika åldersgrupper betraktas syns en tydlig skillnad 
mellan de yngre och de äldre åldergrupperna. Figur 2 visar att nästan en tredjedel av alla 
svenska ungdomar mellan 15-24 år var arbetslösa i början av året, vilket är betydligt mer än i 
övriga åldersgrupper. Det är därför inte svårt att förstå att ungdomar utgör en stor del av den 
totala arbetslösheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Svensk procentuell arbetslöshet i olika åldersgrupper i januari 2010 (Ekonomifakta, 
2010b). 
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Ytterligare ett problem i Sverige är antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit 
arbetslösa i 27 veckor eller mer. Denna grupp bestod år 2009 av 115 000 individer i åldrarna 
15-74 år, vilket motsvarar 28,0 procent av den totala arbetslösheten i samma åldersgrupp. Detta 
är en ökning med 58,4 procent sedan 2008 (Näsén & Lundberg, 2010). Första kvartalet 2009 
var 18 000 ungdomar i åldrarna 15-24 år långtidsarbetslösa, vilket var en ökning med 4000 
jämfört med samma kvartal ett år tidigare (Statistiska Central Byrån, 2010b). Andelen 
långtidsarbetslösa är betydligt lägre i de yngre åldersgrupperna, men trots detta finns anledning 
att oroa sig över den ökande arbetslösheten bland ungdomar. Enligt ett flertal källor (Ivarsson 
& Eklund, 2007; Odhner, 2007; Sveriges Television [SVT], 2007) kan ökningen till stor del 
bero på att regeringen år 2007 drog ner på arbetsmarknadsutbildningarna, vilket innebär att de 
som har svårast att komma in på arbetsmarknaden nu också får svårare att hitta stöd och hjälp 
från exempelvis Arbetsförmedlingen.  
 
 
1.2 Arbetslösheten i Schweiz1.2 Arbetslösheten i Schweiz1.2 Arbetslösheten i Schweiz1.2 Arbetslösheten i Schweiz    
 
I Schweiz har arbetslösheten, generellt sett, varit låg i alla åldersgrupper i många år, men även 
där har lågkonjunkturen haft en negativ effekt. Trots detta är Schweiz ett av de länder i Europa 
som har påverkats minst av lågkonjunkturen och arbetslösheten har förblivit låg enligt den 
senaste arbetskraftundersökningen (Bundesamt für Statistik [BFS], 2010). Andra kvartalet 2009 
hade Schweiz en arbetslöshet bland ungdomar 15-24 år på 8,2 procent (Schweizerische 
Eidgenossenschaft, 2010a), vilket trots höjningen från tidigare år är betydligt lägre än i Sverige 
som i juni samma år hade en ungdomsarbetslöshet på 29,7 procent (Ekomonifakta, 2010a). 
Som Figur 3 visar har Schweiz under många år haft en ungdomsarbetslöshet som legat under 
sex-procentstrecket, men även här syns en period av hög arbetslöshet under åren 2004-2006, 
alltså samma utveckling som i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Den procentuella arbetslösheten i olika åldersgrupper i Schweiz från 1991 till 2009 
(Schweizerische Eidgenossenschaft, 2010b)  
    
Det faktum att Schweiz i jämförelse med andra länder har en låg arbetslöshet är naturligtvis inte 
likställt med att arbetslösheten för schweizarna själva uppfattas som låg, utan tvärtom uppfattas 
den som oroväckande hög. Denna subjektiva bedömning av vad som räknas som låg respektive 
hög arbetslöshet är betydelsefull eftersom den ligger till grund för vilka åtgärder som landet i 
fråga bedriver. I Schweiz pågår för tillfället, precis som i Sverige, arbetet med att försöka sänka 
arbetslösheten till normala nivåer igen, och oron över att arbetslösheten ska fortsätta stiga är 
tydlig. Enligt Thomas Daum, direktör på Schweiziska arbetsgivarförbundet, är arbetslösheten 
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både ett nutida problem och ett framtida eftersom kompetensen hos arbetskraften sjunker när 
arbetslösheten är hög och han uppmanar därför arbetsgivare att i största möjliga mån behålla 
sina yngre medarbetare (Brookes, 2009).  
    
1.3 Tidigare forskning1.3 Tidigare forskning1.3 Tidigare forskning1.3 Tidigare forskning    
 
I många studier har de psykologiska effekterna av arbetslöshet både bland ungdomar och 
befolkningen i allmänhet undersökts och det finns ett tydligt samband. Av i princip alla studier 
framkommer att arbetslöshet har negativa psykologiska konsekvenser och då främst i form av 
depression, ångest, psykosomatiska besvär, dåligt självförtroende, hjälplöshet, osäkerhet, sänkt 
känsla av kontroll och stress (Goldsmith & Veum, 1996; Hultman & Hemlin, 2008; Karsten & 
Moser, 2006; Mossakowski, 2009; Price, 1995 m.fl). Väl omtalat är också vilken effekt 
arbetslöshet har på människors self-efficacy och locus of control och tre studier som fokuserat 
på just dessa två begrepp är Goldsmith och Veum (1996), Hannan et al. (1997) och  Wiener et 
al. (1999).  
 
I en studie baserad på data från National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) undersökte 
Goldsmith och Veum (1996) bland annat varför arbetslöshet påverkar människors uppfattning 
om self-efficacy och locus of control samt hur dessa två, i sin tur, påverkar den psykologiska 
hälsan. NLSY innehåller detaljerade data om ungdomars arbetslivserfarenhet samt andra 
psykologiska karaktäristika som exempelvis locus of control. Inget samband mellan arbetslöshet 
och de unga männens locus of control och self-efficacy erhölls, men bland unga kvinnor 
erhölls ett samband mellan arbetslöshet och både locus of control och self-efficacy. Ju längre de 
unga kvinnorna var arbetslösa desto lägre self-efficacy hade de och de tycktes också slutligen 
uppvisa ett visst mått av hjälplöshet inför situationen de befann sig i. De hade också en mer 
extern locus of control och ju längre de hade varit arbetslösa desto mer extern var deras locus 
of control. Resultatet av studien var alltså att unga kvinnor påverkas mer negativt av 
arbetslöshet än unga män.  
 
Hannan et al. (1997) utgick från två studier genomförda på Irland på 1980-talet för att 
undersöka ungdomsarbetslöshetens psykologiska konsekvenser. Den första innehöll endast data 
från unga irländska män och kvinnor fem år efter att de hade avslutat sin gymnasieutbildning. 
Sociodemografiska data samt information om arbetserfarenhet samlades in och utförliga 
intervjuer genomfördes med samtliga ungdomar. I den andra studien inhämtades samma typ av 
data som i den första, men från ett urval av hela befolkningen. En jämförelse gjordes sedan 
mellan arbetslösa och arbetande ungdomar från den första studien och mellan ungdomar och 
befolkningen i helhet från den andra studien. Resultaten visade att de arbetslösa ungdomarna 
uppvisade en betydligt högre extern locus of control än de arbetande, samt att extern locus of 
control förknippades med hög psykologisk stress. Hälften av de arbetslösa ungdomarna såg 
strukturella eller politiska faktorer som orsak till sin situation jämfört med endast två procent av 
de arbetande. Känslor av maktlöshet och förlorad kontroll i kombination med låg self-efficacy 
var vanligare bland arbetslösa och detta i sin tur höjde den psykologiska stressen för dessa. 
Författarna drar av detta slutsatsen att högre self-efficacy och intern locus of control bidrar till 
bättre psykologisk hälsa i tider av arbetslöshet.  
 
Syftet i studien av Wiener et al. (1999) var att undersöka om människors motivation att söka 
jobb påverkas av deras hälsa, self-efficacy, vilja att arbeta, behov av ett jobb samt längden av 
arbetslöshet. Self-efficacy mättes i studien med hjälp av General Self-Efficacy Scale och för att 
mäta respondenternas generella välmående användes frågeformuläret General Health 
Questionnaire. En grupp av arbetslösa individer jämfördes med en grupp arbetande och av 
resultaten framgår att de arbetslösa hade både sämre psykologisk hälsa och lägre self-efficacy. 
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Det framgick också att self-efficacy hade starkare effekt på den generella hälsan jämfört med 
övriga variabler som mättes i studien, samt att self-efficacy i allra högsta grad var kopplat till 
psykologiskt välbefinnande. Den högre psykologiska stressen hos de arbetslösa visade tydligt, 
och i enlighet med tidigare forskningsresultat, att arbetslöshet får negativa psykologiska 
konsekvenser.  
 
 
1.4 När är man arbetslös?1.4 När är man arbetslös?1.4 När är man arbetslös?1.4 När är man arbetslös?    
 
I enlighet med EU:s förordningar har definitionen av vem som räknas som ”arbetslös” ändrats 
från och med oktober 2007. Kategorin inkluderar efter ändringen även heltidsstuderande som 
söker och kan ta arbete, vilket har gjort att siffrorna har höjts (Grannas, 2009). Enligt den 
senaste arbetskraftsundersökningen (Näsén & Lundberg, 2010) var 40,1 procent av de 
arbetslösa ungdomarna heltidsstuderande. En viktig konsekvens av ändringen är att det är svårt 
att jämföra nuvarande statistik med statistik från åren innan ändringen. 
 
Schweiz följer ungefär samma definition som Sverige trots att de inte är medlem i EU. För att i 
Schweiz klassas som arbetslös ska följande krav vara uppfyllda: 
 
• ålder 15 till 74 år och boende i Schweiz 
• har under referensveckan ej varit anställd 
• har sökt jobb under de senaste fyra veckorna 
• är tillgänglig för arbete 
 
Detta inkluderar således även heltidsstuderande om de uppfyller dessa krav (Bundesamt für 
Statistik, 2010). 
 
 
1.5 Syfte och frågeställningar1.5 Syfte och frågeställningar1.5 Syfte och frågeställningar1.5 Syfte och frågeställningar    
 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilken psykologisk inverkan arbetslöshet har 
på svenska respektive schweiziska ungdomar i åldrarna 15-24 år, samt att göra en jämförelse 
länderna emellan. Frågeställningarna var:  
 
• Hur skiljer sig svenska och schweiziska ungdomar åt vad gäller locus of control, self-

efficacy, lycka/psykologiskt välbefinnande och syn på framtiden?  
• Påverkar graden av arbetslöshet i landet graden av negativ inverkan på locus of control, 

self-efficacy, lycka/psykologiskt välbefinnande och syn på framtiden hos de arbetslösa 
ungdomarna? 
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2222. Teoretisk referensram. Teoretisk referensram. Teoretisk referensram. Teoretisk referensram    
    
2.1 Self2.1 Self2.1 Self2.1 Self----efficacyefficacyefficacyefficacy    
 
Self-efficacy är ett begrepp som omtalas i många olika sammanhang och utifrån många olika 
perspektiv och när det gäller arbetslöshet kan self-efficacy spela en viktig roll både i sökandet 
efter ett arbete och i hanteringen av arbetslösheten. Albert Bandura (1986) som formade 
begreppet self-efficacy beskrev det som övertygelsen om att vi på ett framgångsrikt sätt kan 
planera och utföra de handlingar som krävs för att vi ska nå ett visst mål, oavsett vilka 
kunskaper och färdigheter vi besitter. Det handlar alltså inte om att besitta rätt medel, utan helt 
enkelt om att tro på de medel vi faktiskt besitter och att använda dem på rätt sätt. En person 
som har hög self-efficacy har en hög tro på sin egen förmåga att nå målen, medan en person 
med låg self-efficacy har låg tro på att själv kunna åstadkomma vad som krävs för att nå dessa 
mål (Wiener et al., 1999).  
 
Bandura (1997) skiljer begreppet self-efficacy från det vi i vardagliga ord kallar självförtroende 
genom att påpeka att självförtroende är ett mindre precist begrepp som ofta används i generella 
sammanhang. Det, till skillnad från self-efficacy, beskriver sällan exakt vad vi känner oss säkra 
på att klara av och är på så vis inte kopplat till ett visst mål, utan beskriver snarare en 
övergripande känsla av trygghet och säkerhet. Self-efficacy handlar däremot om att bedöma vår 
förmåga att nå ett visst mål, eller utföra en viss handling, och är därför mer specifikt än 
självförtroende. Self-efficacy skiljer sig på samma sätt från liknande begrepp som exempelvis 
självkänsla och självsäkerhet. En person som är dålig på att spela fotboll kan ha låg self-efficacy 
inför just denna uppgift, men kan fortfarande ha hög självkänsla och bra självförtroende i övrigt 
(Bandura, 1997). Enligt Bandura (1997) utvecklas self-efficacy över tid genom erfarenheter och 
det fungerar som en god copingresurs när vi ställs inför prövningar eller utmaningar. Låg self-
efficacy kan, å andra sidan, leda till både depression, ångest och undvikande beteende 
(Baumgardner & Crothers, 2009). 
 
När det gäller arbetslösa kan en låg self-efficacy få ödesdigra konsekvenser. En person som har 
låg self-efficacy inför en viss uppgift har bevisat lägre chans att lyckas med denna uppgift 
eftersom self-efficacy i många fall fungerar som en självuppfyllande profetia. Med detta menas 
att tron på ett misslyckande ofta leder till en sämre prestation, alternativt ingen prestation alls, 
vilket, i sin tur, leder till just det misslyckande som förväntades (Wiener et al., 1999). Därefter 
är det vanligt att människor antar att misslyckandet berodde på bristande kunskaper och 
färdigheter, men i själva verket kanske lite högre self-efficacy istället hade kunnat leda till ett 
lyckat resultat. När det gäller att söka jobb kan låg self-efficacy leda till sämre prestation och 
sämre motivation, vilket, i sin tur, naturligtvis minskar möjligheten att få ett jobb. Detta skapar 
en ond cirkel eftersom oförmågan att skaffa ett jobb, i sin tur, också sänker upplevelsen av self-
efficacy ytterligare.  En hög self-efficacy har, å andra sidan, setts höja motivationen att söka 
jobb och flera studier har visat att arbetande individer har högre self-efficacy än arbetslösa 
(Wiener et al., 1999).  
 
 
2.2 Locus of control2.2 Locus of control2.2 Locus of control2.2 Locus of control    
 
Grundaren till begreppet locus of control var Julian B. Rotter (1966) som beskrev det som den 
grad till vilken människor anser sig själva styra över skeenden i sitt eget liv. Rotter (1966) 
skiljer mellan intern och extern locus of control och dessa kan närmast ses som motsatser på en 
skala med intern locus of control i ena änden och extern locus of control i den andra. I 
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grunden handlar begreppet om att vi har en tendens att tillskriva händelser i våra liv en orsak 
och denna orsak kan antingen anses ligga inom oss själva eller komma utifrån någon extern 
källa. En person som har intern locus of control ser oftast skeenden i livet som konsekvenser av 
eget handlande och ser sig själva som styrande över sitt eget öde. Dessa är övertygade om att de 
besitter de kunskaper och färdigheter som behövs för att själva styra vad som ska hända och 
därmed påverka sitt eget liv, vilket resulterar i att de i stor utsträckning också tar ansvar för sitt 
eget liv. Personer med extern locus of control ser istället skeenden i livet som konsekvenser av 
andra inflytelserika människors agerande eller yttre faktorer som de inte själva kan påverka, 
exempelvis tur eller ödet. Detta gör att de känner sig hjälplösa och utan kontroll över sin egen 
lycka och framgång. Alla människor kan placeras någonstans på skalan intern - extern locus of 
control, men det är viktigt att komma ihåg att när det gäller enskilda situationer kan vi 
förflyttas åt det ena eller andra hållet i takt med att våra erfarenheter växer och vi får nya 
kunskaper och färdigheter. Vår generella locus of control kan också skilja sig från vår locus of 
control i specifika situationer. En person som i ett sammanhang har ett internt förhållningssätt 
kan i ett annat ha ett externt (Millet, 2005). 
 
Vilken typ av locus of control en människa har kan till viss del påverka hur händelser utspelar 
sig av den anledningen att en människas tankesätt skapar olika förutsättning för agerande. 
Intern locus of control har en tendens att skapa fler möjligheter till handlande medan extern 
locus of control snarare begränsar antalet möjliga handlingsalternativ. Detta är en kognitiv 
psykologisk process som styr individen att, å ena sidan, se möjligheter och utmaningar och, å 
andra sidan, begränsningar och tillkortakommanden. Att ha ett öppet och positivt 
förhållningssätt till den egna förmågan att uppnå mål och övervinna hinder, samt att tro sig själv 
ha kapaciteten att styra över livets skeenden ger ett fördelaktigt utgångsläge i jämförelse med 
det begränsande tankesättet hos en externt orienterad person (Millet, 2005). 
 
Enligt Rotter (1966) är vår generella locus of control ett relativt stabilt personlighetsdrag som 
enligt ett flertal studier utvecklas tidigt under barnaåren i samband med olika upplevelser. Dessa 
bygger upp vår uppfattning om hur mycket vi förväntas kunna styra över saker och ting som 
händer runt omkring oss (Goldsmith & Veum, 1996).  
 
2.2.1 Locus of control och inlärd hjälplöshet 
  
Begreppet ”inlärd hjälplöshet” syftar på det tillstånd av maktlöshet och uppgivenhet som kan 
bli konsekvensen av en rad misslyckade försök att ta kontroll över sin situation (Seligman & 
Maier, 1967). När människor befinner sig i en miljö där deras försök att styra över skeenden 
ständigt misslyckas finns risken att de börjar känna sig maktlösa och utan kontroll över sitt eget 
öde. Detta är vägen till extern locus of control, alltså känslan av att den nuvarande situationen, 
och kanske också framtiden, endast påverkas av yttre, okontrollerbara faktorer. De som hamnar 
i denna tankebana är övertygade om att inget de själva gör, eller fattar beslut om, kommer att 
ha någon påverkan på situationen, vilket så småningom, enligt Seligman och Maier (1967), 
leder till ett tillstånd av hjälplöshet. Denna hjälplöshet är farlig utifrån flera aspekter och bland 
annat för att den kan innebära att personen i fråga helt ger upp sina försök att uppnå önskade 
mål, vilket startar en ond cirkel där misslyckanden och hjälplöshet ständigt främjar varandra. 
För en arbetslös individ kan detta medföra en avsevärd minskning i motivation och tro på den 
egna kapaciteten att någonsin hitta ett arbete och det kan aven ha negativ effekt på 
arbetsprestationen för de individer som lyckas hitta ett nytt arbete (Goldsmith & Veum, 1996). 
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2.3 Psykologiskt välbefinnande och tro på framtiden2.3 Psykologiskt välbefinnande och tro på framtiden2.3 Psykologiskt välbefinnande och tro på framtiden2.3 Psykologiskt välbefinnande och tro på framtiden    
 
Vad är egentligen lycka? Det är något som många grubblat över, men som få verkligen hittat 
ett svar på. Är lycka endast frånvaro av olycka och smärta eller är det något mer? Om vi ska tro 
den hedoniska läran är strävan efter lycka det huvudsakliga målet i livet och hur lyckliga vi är 
beskrivs huvudsakligen av den subjektiva upplevelsen av lycka. Detta mäts, i sin tur, genom en 
ekvation av positiva och negativa känslor och differensen mellan de två utgör själva graden av 
lycka. Detta är ett empiriskt sätt att beräkna lycka där det första steget är att samla in data och 
därefter skapas en teori, vilket innebär att människor bedömer sin lycka utifrån sina egna 
kriterier. Ett annat synsätt på lycka är det eudaimoniska. Detta är ett betydligt mer djupt och 
filosofiskt synsätt där fokus ligger på en äkta och autentisk lycka istället för en subjektiv och 
ytlig lycka. Det handlar om att leva upp till sin fulla potential, att känna en mening med livet 
och att sträva efter självförverkligande. Denna typ av lycka mäts genom psykologiskt 
välbefinnande, vilket inkluderar en rad begrepp som exempelvis självacceptans, positiva 
relationer, autonomi, kontroll över sin omgivning, positiva känslor, positiva copingresurser, 
positiv motivation, självförverkligande, personliga mål, positiva egenskaper och så vidare. I 
detta fall skapas först en teori och denna testas sedan med hjälp av empiriska metoder. Dessa 
båda synsätt är, teoretiskt sett, olika, men i praktiken ger de liknande resultat och ingen av dem 
ger, i sig själv, en komplett bild av vad lycka egentligen är (Baumgardner & Crothers, 2009). 
 
Inom den positiva psykologin har studier gjorts för att fastställa vad som gör människor lyckliga 
respektive olyckliga och detta har resulterat i ett antal intressanta upptäckter. Bland annat har 
det visats att ålder och kön har liten påverkan på lyckan, trots att män och kvinnor har olika 
känsloliv. Inte heller pengar, intelligens eller utbildning är signifikant kopplat till lycka. De 
faktorer som däremot har effekt på lycka är civil status (äktenskap), fysisk och psykisk hälsa, 
religiositet och arbetslöshet. Vad gäller civil status är det tydligt att ett bra äktenskap leder till 
lycka och ett dåligt äktenskap till olycka, men intressant är också att män möjligtvis gynnas mer 
av äktenskapet än vad kvinnor gör. Det faktum att hälsan, både den fysiska och den psykiska, 
påverkar hur lyckliga vi är är relativt uppenbart. Är inte hälsan god är det svårt att hålla ett 
leende på läpparna, men ibland kan svår mental ohälsa där individen själv är ovetande om 
allvaret i situationen leda till ökad lycka. Religion är ett intressant område som utan tvekan är 
starkt positivt kopplat till lycka. Så till den sista, och för den här rapporten viktigaste faktorn, 
arbetslöshet. För individer som trivs på jobbet kan arbetsplatsen utgöra en central del i det 
psykologiska välbefinnandet och att förlora jobbet är naturligtvis i dessa fall förödande. 
Ofrivillig arbetslöshet är starkt kopplat till olycka och psykologisk stress av olika slag och kan i 
vissa fall leda till depression (Baumgardner & Crothers, 2009). 
 
Som genomgående nämnts är arbetslöshet en bidragande faktor till en lång rad psykologiska 
lidanden och negativa hälsokonsekvenser, men något som inte lika ofta omtalas är hur 
arbetslösa individers framtidstro påverkas av arbetslöshet. Vuxna människor som har arbetat i 
många år och som helt plötsligt förlorar arbetet hamnar i en annan situation än ungdomar som 
ännu inte hunnit ut på arbetsmarknaden och av den orsaken är arbetslösa. Trots detta tycks det 
vara gemensamt för alla åldersgrupper att arbetslöshet har en negativ effekt på framtidstron 
(Staaf-Igelström et al.,  1994).  
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3. Metod3. Metod3. Metod3. Metod    
 
3.1 Respondenter3.1 Respondenter3.1 Respondenter3.1 Respondenter    
 
Respondenterna var slumpvis utvalda män och kvinnor i åldrarna 15-24 år som var arbetslösa 
enligt den definition som används inom EU sedan oktober 2007, med andra ord de som  sökte 
jobb och fanns tillgängliga för att arbeta. Detta inkluderade således även heltidsstuderande som 
ville, och kunde, ta ett jobb. I Sverige besvarades enkäten av 40 respondenter med ett bortfall 
av nio, delvis på grund av för hög ålder. Bland de kvarvarande 31 respondenterna var nio 
kvinnor och 22 män i åldrarna 19 till 24 år och genomsnittsåldern var 20,7 år. Ingen av 
respondenterna var studenter, men två arbetade halvtid eller mindre, medan resterande var helt 
arbetslösa. I Schweiz besvarades enkäten av 34 respondenter med ett bortfall av sju, delvis på 
grund av för hög ålder. Bland de kvarvarande korrekt ifyllda enkäterna fanns 12 kvinnor och 
15 män i åldrarna 16-24 år med en genomsnittsålder på 19,5 år. Av dessa var sex studenter och 
tre halvtidsarbetande, medan resterande 18 var helt arbetslösa. 
 
 
3.2 Material3.2 Material3.2 Material3.2 Material    
 
För att mäta de psykologiska faktorerna locus of control, self-efficacy och lycka/psykologiskt 
välbefinnande skapades ett frågeformulär av tre olika; Work Locus of Control (Spector, 1988), 
General Self-Efficacy Scale (Schwarzer & Jerusalem, 1995) och Authentic Happiness Inventory 
Questionnaire (Peterson, 2005).  
 
Work Locus of Control är en utveckling av Rotters originalversion från 1966 och består av 16 
påståenden som skattas på en sexgradig skala där 1 är ”tar helt avstånd” och 6 är ”instämmer 
helt”. Hälften av påståendena indikerar intern locus of control och hälften extern locus of 
control och de senare poängsätts omvänt. En person som får hög poäng på testet anses ha 
intern locus of control och en person som får låg poäng anses ha extern locus of control. 
Maxpoäng på testet är 96, vilket innebär att den teoretiska gränsen mellan intern och extern 
locus of control går vid 48 poäng. Så enkelt är det dock inte eftersom majoriteten ligger över 
48 poäng. Vi bör alltså komma ihåg att intern locus of control inte är något vi har, eller inte 
har, utan något vi har mer eller mindre av. Det finns andra skalor som också mäter locus of 
control i olika sammanhang men Rotters (1966) skala är den mest använda i arbets- och 
organisationssammanhang (Millet, 2005) och enligt Furnman och Steele (1993) har Spectors 
version av skalan hög intern reliabilitet och validitet.  
 
General Self-Efficacy Scale följer samma tema och består av tio påståenden som skattas på en 
fyragradig skala där 1 är ”tar helt avstånd” och 4 är ”instämmer helt”. Originalversionen 
skapades av Ralf Schwarzer och Matthias Jerusalem (1995) och var skriven på tyska, men har 
sedan dess översatts till andra språk och används flitigt. Den svenska versionen utarbetades av 
Markus Koskinen-Hagman 1999 (Martis & Elftorp, 2009). Maxpoäng på skalan är 40 och en 
hög poäng indikerar hög self-efficacy. 
 
Slutligen användes frågeformuläret ”Authentic Happiness Inventory Questionnaire” som består 
av 24 grupper med fem påståenden i varje grupp. Respondentens uppgift var att välja det av 
dessa fem påståenden som bäst överensstämde med hans/hennes egen uppfattning. Detta 
frågeformulär mäter övergripande lycka och psykologiskt välbefinnande och är vanligt 
förekommande inom området positiv psykologi. Påståendena är utformade så att det första är 
negativt och det sista positivt. Exempelvis kan det börja med påståendet ”jag känner mig som 
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ett misslyckande” och sluta med ”jag känner mig sällsynt framgångsrik”. De tre 
mittenalternativen i detta fall är ”jag känner mig inte som en vinnare”, ”det känns som att jag 
lyckats mer än de flesta människor” och ”när jag ser tillbaka på mitt liv ser jag bara 
framgångar”. Maxpoäng på skalan är 120. Två andra enskilda frågor i testet användes också 
eftersom de var relevanta utifrån studien syfte och de behandlade synen på framtiden och på 
livet som helhet.  
 
Endast General Self-Efficacy Scale fanns som originalversion på både svenska och tyska, varför 
övriga två frågeformulär översattes av författaren från engelska till svenska och av en tvåspråkig 
student vid universitetet i Zürich från engelska till tyska. För att säkerställa att översättningen 
var korrekt översattes frågorna sedan av ytterligare två oberoende tvåspråkiga lärare vid Zürich 
universitet tillbaka till engelska. Den version som då erhölls jämfördes med originalversionen 
och eftersom de båda stämde överens bedömdes översättningen vara korrekt utförd. 
 
 
3.3 Procedur3.3 Procedur3.3 Procedur3.3 Procedur    
  
I en stad i norra Sverige kontaktades, på rekommendation av Arbetsförmedlingen, tre 
organisationer som arbetar med och utbildar arbetslösa ungdomar. De tre organisationerna var 
Lernia Utbildning, som utbildar eller matchar ungdomar från Arbetsförmedlingen till olika 
tjänster, Jensen Education, som bland annat erbjuder kvalificerade yrkesutbildningar och 
Urkraft, som arbetar med olika projekt för att hjälpa arbetslösa ungdomar. Alla har på olika sätt 
ett samarbete med Arbetsförmedlingen och tar därifrån emot ungdomar som är i behov av 
deras tjänster. Ansvarig person inom varje organisation kontaktades och informerades om syftet 
med studien samt mottog skriftlig information om tillvägagångssätt och villkor för 
medverkande. De ansvariga personerna delade ut enkäterna till de ungdomar de hade kontakt 
med under en period på nio dagar och samlade in de ifyllda enkäterna. Vid periodens slut 
hämtades samtliga enkäter upp av närstående till författaren och postades till Schweiz.  
 
I Schweiz kontaktades RAV (Regionalen Arbeitsvermittlungszentren) som kan ses som 
motsvarigheten till Arbetsförmedlingen i Sverige. RAV har ett huvudkontor inom varje 
kanton (landskap) och flera därtill hörande små kontor som styrs från huvudkontoret. I större 
kanton som Zürich togs ett gemensamt beslut om att inte dela ut enkäter eller frågeformulär till 
arbetssökande ungdomar eftersom dessa under en tid hade utsatts för omfattande 
undersökningar. Istället kontaktades och informerades chefen på huvudkontoret i ett mindre 
kanton. Detta i sin tur ledde till att två personer, båda ansvariga för var sitt projekt för 
arbetslösa ungdomar, kontaktades och informerades. Det första projektet kallas ”Passage” och 
är en terminslång utbildning med inriktning mot motivation, kreativitet och utbildning för 
ungdomar och unga vuxna. Vid studiens genomförande ingick 28 personer i projektet.  Det 
andra projektet heter ”fit4job” och det hade vid studiens genomförande 55 deltagare. Syftet 
med detta projekt är att motivera och integrera ungdomar som saknar arbete eller lärlingsplats 
genom att ge dem pratisk utbildning inom olika områden under en sexmånadersperiod. De två 
personer som ansvarade för projekten delade, under en sammankomst, på uppdrag av 
huvudkontoret ut enkäten till deltagarna som omgående lämnade tillbaka dem ifyllda. 
Enkäterna postades sedan till författaren. 
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3.4 Avgränsningar3.4 Avgränsningar3.4 Avgränsningar3.4 Avgränsningar    
 
Studien är begränsad till ungdomar i åldrarna 15-24 år eftersom denna åldersgrupp 
sammanfaller med den åldergrupp som används i statistiska sammanhang när arbetslösheten i 
vardera land beräknas. De begrepp som behandlas i studien är begränsade till locus of control, 
self-efficacy, lycka/psykologiskt välbefinnande och syn på framtiden. Dessa begrepp valdes 
utifrån vad som i tidigare studier påvisats utgöra psykologiska variabler som med stor 
sannolikhet kan påverkas av arbetslöshet, samt att det vid studiens utförande fanns tillgängliga 
mätinstrument för samtliga variabler. Att just dessa variabler har valts ut innebär att ett stort 
antal andra variabler som också kan påverkas av arbetslöshet uteslutits, vilket, i sin tur, kan ge 
en ensidig bild av arbetslöshetens verkliga inverkan på individen. När det här talas om negativ 
psykologisk inverkan eller psykologisk stress åsyftas alltså endast inverkan av dessa fyra variabler. 
De enda demografiska variabler som efterfrågades i enkäten var kön och ålder, med avsikten att 
utreda fördelningen bland respondenterna och eventuellt upptäcka snedfördelning på grund av 
dessa. Övriga demografiska variabler som exempelvis bakgrund och utbildning valdes bort, 
eftersom dessa inte var väsentliga utifrån studiens syfte.  
 
 
3.5 Databehandling3.5 Databehandling3.5 Databehandling3.5 Databehandling    
 
Enkäterna analyseras med hjälp av databearbetningsprogrammet Microsoft Excel samt 
statistikprogrammet SPSS/PAWS statistics 17.0. 
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4. Resultat4. Resultat4. Resultat4. Resultat    
 
Inledningsvis presenteras resultaten av de psykologiska faktorerna locus of control, self-efficacy 
samt lycka/psykologiskt välbefinnande. Därefter presenteras resultaten från två utvalda frågor i 
den sista delen av enkätundersökningen, fråga nummer 42 och fråga nummer 50 (Bilaga 1). 
 
Köns- och åldersfördelningen (Tabell 1) var relativt jämn i Schweiz, men inte i Sverige. I 
Sverige var majoriteten män (22 av totalt 31) och deltagandet var lågt i de yngre åldrarna. 
Endast 11 av de totalt 58 respondenterna var under 19 år och alla dessa var schweiziska 
ungdomar. Majoriteten av de svenska respondenterna var 19-20 år och majoriteten av de 
schweiziska var 17-20 år.  
 
Tabell 1: Köns- och åldersfördelningen bland respondenterna i Sverige respektive Schweiz. 
 

 SverigeSverigeSverigeSverige SchweizSchweizSchweizSchweiz     
ÅlderÅlderÅlderÅlder    Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Totalt 

15151515    0 0 0 0 0 0 0 
16161616    0 0 0 0 2 2 2 
17171717    0 0 0 3 2 5 5 
18181818    0 0 0 2 2 4 4 
19191919    7 3 10 4 1 5 15 
20202020    5 3 8 1 3 4 12 
21212121    3 0 3 1 0 1 4 
22222222    3 0 3 0 1 1 4 
23232323    2 3 5 0 1 1 6 
24242424    2 0 2 4 0 4 6 
 22 9 31 15 12 27 58 

 
    
4.1 Locus of control, self4.1 Locus of control, self4.1 Locus of control, self4.1 Locus of control, self----efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnandeefficacy och lycka/psykologiskt välbefinnandeefficacy och lycka/psykologiskt välbefinnandeefficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande    
 
Det var en liten skillnad i medelvärde för alla de tre psykologiska faktorerna mellan länderna 
(Tabell 2). Den största skillnaden erhölls för lycka/psykologiskt välbefinnande där de svenska 
respondenterna hade ett något lägre medelvärde än de schweiziska,  men båda grupperna hade 
ett relativt lågt medelvärde på denna faktor (69,2 respektive 73,2). 
 
 
Tabell 2: Medelvärden och standardavvikelser i Sverige och i Schweiz på de tre psykologiska 
faktorerna locus of control, self-efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande.  
 

 SverigeSverigeSverigeSverige (N=31) SchweizSchweizSchweizSchweiz (N=27) 
 Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

Locus of controlLocus of controlLocus of controlLocus of control    
    

67,1 9,1 68,3 9,0 

SelfSelfSelfSelf----efficacyefficacyefficacyefficacy    
    

28,7 3,7 27,1 5,6 

Lycka/Psykologiskt Lycka/Psykologiskt Lycka/Psykologiskt Lycka/Psykologiskt 
välbefinnandevälbefinnandevälbefinnandevälbefinnande    

69,2 10,2 73,2 9,8 
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Enligt oberoende t-test med fem procents konfidensintervall framgår att ingen av de tre 
faktorerna skiljer sig signifikant åt mellan de båda länderna. I Sverige fanns inte något 
signifikant samband de tre variablerna emellan, men i Schweiz fanns ett signifikant samband 
mellan locus of control och lycka/psykologiskt välbefinnande (r = 0,426, df = 26, p < .05) 
samt mellan self-efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande (r =0,403, df =26, p < .05). 
Detta innebär att extern locus of control respektive låg self-efficacy leder till sämre psykologiskt 
välbefinnande bland de schweiziska respondenterna. Det fanns inget signifikant samband mellan 
self-efficacy och locus of control i något av länderna, vilket innebär att de båda står som två 
oberoende faktorer som inte har någon påverkan på varandra. Konsekvensen är att låg self-
efficacy inte behöver innebära extern locus of control, och vice versa. 
    
 
4.2 Syn på framtiden och på livet som helhet4.2 Syn på framtiden och på livet som helhet4.2 Syn på framtiden och på livet som helhet4.2 Syn på framtiden och på livet som helhet    
 
I den sista delen av frågeformuläret fanns en fråga som berörde syn på framtiden (Fråga 42, 
Bilaga 1) och en fråga som handlade om livet som helhet (Fråga 50, Bilaga 1). I den 
förstnämnda ombads ungdomarna att skatta sin syn på framtiden utifrån 5 påståenden som 
varierade från att vara negativt till att vara positivt. Påståendena var: 
 
A (1).  Jag ser pessimistiskt/negativt på framtiden. 
B (2).  Jag ser varken pessimistiskt/negativt eller optimistiskt/positivt på framtiden.  
C (3).  Jag ser en aning optimistiskt/positivt på framtiden. 
D (4).  Jag ser ganska optimistiskt/positivt på framtiden. 
E (5).  Jag ser otroligt optimistiskt/positivt på framtiden. 
 
De svenska respondenterna hade på denna fråga ett medelvärde på 3,16 och de schweiziska 
respondenterna hade ett medelvärde på 3,37, men denna skillnad var dock ej signifikant. 
Frågan om livet som helhet var den sista frågan i enkätundersökningen och den var utformad 
på samma sätt, det vill säga respondenterna ombads skatta sitt liv utifrån fem påståenden vilka 
var: 
 
A (1).  Mitt liv är dåligt. 
B (2).  Mitt liv är okej. 
C (3).  Mitt liv är bra. 
D (4).  Mitt liv är väldigt bra. 
E (5).  Mitt liv är underbart. 
 
De svenska respondenterna hade på denna fråga ett medelvärde på 3,42 och de schweiziska på 
3,30, men denna skillnad var ej heller signifikant. Tabell 3 visar svarsfrekvensen för de båda 
länderna individuellt samt den totala svarsfrekvensen. Det fanns ett signifikant samband mellan 
syn på framtiden och syn på livet i båda länderna (Sverige: r = 0,457, df = 30, p < .05 och 
Schweiz: r = 0,503, df = 26, p < .01). Figur 4 visar att de svenska respondenterna hade en 
något bättre syn på livet än på framtiden, medan det motsatta är resultatet bland de schweiziska 
respondenterna.  
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Tabell 3. Svarsfrekvenser för syn på framtiden och syn på livet. 
 

SverigeSverigeSverigeSverige    SchweizSchweizSchweizSchweiz    TotaltTotaltTotaltTotalt     
SkattningSkattningSkattningSkattning    Framtiden Livet Framtiden Livet Framtiden Livet 

A = 1A = 1A = 1A = 1    5 0 1 1 6 1 
B = 2B = 2B = 2B = 2    5 8 4 6 9 14 
C = 3C = 3C = 3C = 3    3 8 9 7 12 15 
D = 4D = 4D = 4D = 4    16 9 10 10 26 19 
E = 5E = 5E = 5E = 5    2 6 3 3 5 9 

 
 
 
 

 

Figur 4. Medelvärden med 95 procents konfidensintervall för syn på framtiden och syn på livet 

i Sverige respektive Schweiz. 
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5. Diskussion5. Diskussion5. Diskussion5. Diskussion    
 
Syftet med detta examensarbete var dels att undersöka om det finns ett samband mellan 
arbetslöshetsnivån i landet och dess effekt på arbetslösa ungdomars locus of control, self-
efficacy, lycka/psykologiska välbefinnande, och syn på framtiden, samt hur svenska och 
schweiziska ungdomar skiljer sig åt i detta. För att undersöka detta valdes två länder med olika 
arbetslöshetsnivå ut, Sverige och Schweiz, varpå en enkät baserad på tre redan befintliga 
frågeformulär sattes samman och delades ut till arbetslösa ungdomar 15-24 år i de båda 
länderna. Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader mellan de båda länderna med 
avseende på någon av de psykologiska faktorerna. Skillnaden i medelvärden var för samtliga 
mycket liten. Den största skillnaden erhölls för lycka/psykologiskt välbefinnande där de svenska 
ungdomarna hade något lägre värden än de schweiziska. Slutsatsen var därför att skillnaden i 
arbetslöshetsnivå mellan de båda länderna inte hade någon inverkan på de psykologiska faktorer 
som mättes i detta arbete. 
 
 
5.1 Lycka/psykologiskt välbefin5.1 Lycka/psykologiskt välbefin5.1 Lycka/psykologiskt välbefin5.1 Lycka/psykologiskt välbefinnandenandenandenande    
 
Trots att skillnaden mellan länderna ej var signifikant framgår ändå att de båda länderna hade 
ett relativt lågt medelvärde med avseende på lycka/psykologiskt välbefinnande. Detta 
överensstämmer med resultat från tidigare forskning som visar att arbetslöshet har en negativ 
inverkan på lycka/psykologiskt välbefinnande (Karsten & Moser, 2006; Mossakowski, 2009; 
Price, 1995; Goldsmith & Veum, 1996; Hannan et al. 1997; Wiener et al. 1999). Ett intressant 
resultat var också att det i båda länderna fanns ett signifikant samband mellan ungdomarnas 
skattning av framtiden och av livet som helhet. Det är tydligt att de som skattade framtiden 
som dålig också skattade sitt liv i allmänhet som dåligt och tvärtom. De svenska ungdomarna 
hade en mer negativ syn på framtiden, men en mer positiv syn på livet som helhet, vilket var 
motsatsen till de schweiziska ungdomarnas skattningar. Det är tänkbart att de svenska 
ungdomarna skattade sin framtid som mer negativ på grund av det dåliga utgångsläget på 
arbetsmarknaden, vilket ledde till att de såg lite hopp om att lyckas hitta ett arbete. Deras bild 
av livet som helhet kanske är positivare eftersom arbetslösa ungdomar i Sverige stöds av en rad 
statliga åtgärder och finansiella bidrag, samt att det stora antalet arbetslösa ungdomar i landet 
gör att de inte behöver skämmas eller känna sig utstötta i lika stor utsträckning som schweiziska 
ungdomar eventuellt kan tänkas göra. Den låga arbetslösheten i Schweiz kan på motsvarande 
sätt bidra till att de schweiziska ungdomarna hade en ljusare syn på framtiden och att hoppet 
om att hitta ett jobb inom en snar framtid var större än hos de svenska ungdomarna. Varför de 
schweiziska ungdomarna skattade sitt liv mer negativt än de svenska är dock oklart. Antagandet 
om att tron på en ljus framtid leder till lycka och psykologiskt välbefinnande tycks i detta 
sammanhang inte stämma. Som tidigare har nämnts kanske det beror på att de, som en del av 
en liten och stigmatiserad grupp, känner sig mer utpekade och misslyckade än vad svenska 
ungdomar gör.  
 
Det var oroväckande många ungdomar i båda länderna som skattade sitt liv som dåligt eller 
endast okej och samma dystra resultat var uppenbart vad gällde deras syn på framtiden, vilket 
överensstämmer med slutsatserna i Staaf-Igelström et al. (1994). Totalt var det 15 av 58 som 
skattade livet som dåligt eller okej och 15 av 58 som skattade framtiden som negativ eller 
varken positiv eller negativ. Svaren från de svenska ungdomarna ger en aning splittrad bild av 
deras framtidshopp eftersom var tredje skattade framtiden som negativ, eller varken positiv eller 
negativ, medan varannan såg ganska positivt på framtiden. Trots att några av ungdomarna 
verkade ha en relativt negativ bild av framtiden är det viktigt att framhålla att det vanligaste 
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svarsalternativet i båda länderna var ”Jag ser ganska optimistiskt/positivt på framtiden”, vilket 
ger hopp om att majoriteten i alla fall kände sig förväntansfulla inför sin framtid trots att de för 
stunden var arbetslösa. När det gällde livet som helhet kan samma tendens ses, det vill säga att 
några av ungdomarna hade en negativ syn på sitt liv som helhet, men att vanligast 
förekommande var ändock ”Mitt liv är väldigt bra”. Spridningen mellan ungdomarnas 
skattningar av sitt liv som helhet ger ett intryck av att ganska många inte kände sig tillfreds med 
livet. Detta sammanfaller klart och tydligt med resultat från tidigare forskning som visar att 
arbetslöshet har en negativ effekt på det psykologiska välbefinnandet och därmed också på 
tillfredställelsen med livet som helhet (Karsten & Moser, 2006; Mossakowski, 2009; Price, 
1995; Goldsmith & Veum, 1996; Hannan et al. 1997; Wiener et al. 1999).  
    
 
5.2 Locus of control5.2 Locus of control5.2 Locus of control5.2 Locus of control    
 
Positivt var att ungdomarna i båda länderna hade en relativt hög poäng med avseende på locus 
of control. Detta strider mot resultat från tidigare studier, exempelvis Hannan et al. (1997), 
vilka har visat att arbetslösa har en mer extern locus of control än arbetande. Trots att det i 
denna studie inte finns en grupp av arbetande ungdomar att jämföra med kan det konstateras 
att den generellt sett höga poängen tyder på att dessa ungdomar hade intern locus of control 
snarare än extern locus of control. Endast två var mer externa än övriga, eftersom de hade en 
poäng under 50, vilket också sammanföll med en låg poäng på övriga delar av frågeformuläret, 
framförallt lycka/psykologiskt välbefinnande. Med andra ord bekräftas hypotesen att mer 
extern locus of control leder till ökad psykologisk stress, vilket också framkom i studien av 
Hannan et al. (1997). Det är dock svårt att dra några slutsatser baserat på endast två individer 
med extern locus of control, samt att det i denna studie inte fanns någon grupp av arbetande att 
jämföra med. Det är också en aning oklart vem som kategoriseras som extern respektive intern 
eftersom ingen fast gräns dragits mellan de två, vilket gör att fokus bör ligga på skillnaden i 
medelvärde mellan den svenska och den schweiziska ungdomsgruppen. 
 
Eftersom arbetslösheten bland ungdomar oftast är ganska kortvarig kan det vara svårt att mäta 
locus of control, då effekterna av denna psykologiska faktor kan tänkas komma efter en längre 
tids arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har generellt sett stigit, men i denna 
studie är det oklart hur länge respondenterna hade varit arbetslösa och det är därför möjligt att 
de potentiellt negativa effekterna på deras locus of control ännu inte har blivit märkbara. 
Denna företeelse påträffades också i en studie av Goldsmith och Veum (1996), vilka upptäckte 
att arbetslösa kvinnor hade mer och mer extern locus of control ju längre de hade varit 
arbetslösa och detta gällde även för self-efficacy. 
 
 
5.3 Self5.3 Self5.3 Self5.3 Self----efficacyefficacyefficacyefficacy    
 
Vad gäller self-efficacy var medelvärdet i de båda länderna återigen lika och också relativt höga. 
Varken arbetslöshetsnivån i landet eller arbetslösheten som sådan verkar alltså ha haft någon 
negativ effekt på ungdomarnas self-efficacy. Som nämnts kan det dock vara möjligt att de 
potentiellt negativa effekterna av denna faktor först blir märkbara efter en längre tids 
arbetslöshet. Det som kan ses av resultaten från General Self-efficacy Scale är att de svenska 
ungdomarna hade ett högre medelvärde, vilket strider mot hypotesen att högre 
arbetslöshetsnivå i landet leder till större negativ psykologisk inverkan på de arbetslösa. Det är 
dock tänkbart att det i Schweiz uppfattas som ett mer personligt misslyckande att vara arbetslös, 
eftersom gruppen arbetslösa ungdomar är så pass liten, vilket kan ha lett till att de schweiziska 
ungdomarna erhöll ett något lägre medelvärde. 
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5.4 Övriga slutsatser 5.4 Övriga slutsatser 5.4 Övriga slutsatser 5.4 Övriga slutsatser och intressanta övervägandenoch intressanta övervägandenoch intressanta övervägandenoch intressanta överväganden    
 
I internationella undersökningar som har fokuserats på människors tillfredställelse med livet, 
eller det engelska begreppet life satisfaction, har slutsatsen att befolkningen i Schweiz är nöjda 
med sin tillvaro och därmed har hög life satisfaction dragits (Baumgardner & Crothers, 2009). 
Sveriges befolkning har jämfört med andra länder också hög life satisfaction, men dock inte lika 
hög som schweizarna. Detta kan vara ett besvärande utgångsläge för en studie som denna 
eftersom det är omöjligt att avgöra vilken inverkan detta har på slutresultaten. Det kan till 
exempel vara så att de schweiziska ungdomarna redan från början hade en betydligt högre nivå 
av psykologiskt välbefinnande, men som en konsekvens av arbetslösheten hade den nu sjunkit 
till den svenska nivån. Detta skulle då innebära att arbetslösheten hade en mer negativ effekt på 
de schweiziska ungdomarna än på de svenska utan att detta framkommer.  
 
Det finns många andra skillnader mellan de båda länderna som också kan spela en betydande 
roll, men som är svåra att kontrollera. Exempelvis får svenska ungdomar studiemedel från staten 
när de studerar på universitet eller högskola, vilket inte är fallet i Schweiz. Detta kan medföra 
att svenska ungdomar, istället för att gå arbetslösa, väljer att studera. I Schweiz är detta i 
praktiken omöjligt eftersom studenten själv måste betala för sin utbildning och sina utgifter 
under studietiden. Många studenter i Schweiz arbetar och studerar parallellt för att försörja sig 
och tillgången på lämpliga arbeten är därför kritisk för studenternas överlevnad. Möjligtvis 
skulle arbetslösheten bland svenska ungdomar kunna vara ännu högre om studiemedel inte 
fanns tillgängligt. Detta kan tänkas ha haft en negativ inverkan på schweiziska ungdomar 
eftersom den psykologiska stressen höjs som en konsekvens av att de tvingas studera och arbeta 
samtidigt, men, å andra sidan, är det också tänkbart att de svenska ungdomarna som väljer att 
studera i brist på arbete upplever psykologisk stress som en konsekvens av att de samlar på sig 
onödiga skulder som senare måste betalas tillbaka, vilket kan kännas svårt när arbete är få 
förunnat. Ytterligare en skillnad mellan länderna är lön och skatter, vilka kan spela en roll för 
hur mycket ungdomar anser sig behöva arbeta. I Schweiz kanske det är möjligt att arbeta 
mindre, men fortfarande klara sig ekonomiskt eftersom lönen är högre och skatten lägre än i 
Sverige, men å andra sidan, är levnadskostnaderna en aning högre i Schweiz.  
 
Sammanfattat kan det konstateras att ungdomarna i Schweiz hade högre poäng med avseende 
på locus of control, lycka/psykologiskt välbefinnande och syn på framtiden, medan de svenska 
hade högre poäng på self-efficacy och syn på livet som helhet. Dock var ingen av dessa 
skillnader signifikant. Detta innebär att skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan de båda länderna 
var betydelselös för resultaten, vilket dock inte är likvärdigt med att arbetslöshetsnivån i landet 
inte har någon som helst påverkan på de arbetslösa ungdomarna eftersom dessa kan påverkas på 
andra sätt än de som har undersökts i detta arbete. Resultaten visar dock att arbetslöshet, som 
sådan, mest troligt hade en viss inverkan på de arbetslösa ungdomarna, vilket framgår av deras 
låga poäng på den skala som mätte lycka/psykologiskt välbefinnande och på deras negativa 
skattningar på de två frågorna som mätte syn på framtiden och syn på livet som helhet. Det var 
alltså tydligt att när det gällde de psykologiska faktorerna hade ungdomarnas egen upplevelse av 
arbetslösheten större psykologisk påverkan än den generella graden av arbetslöshet i landet.  
 
 
5.5 Kritik och förslag till framtida forskning5.5 Kritik och förslag till framtida forskning5.5 Kritik och förslag till framtida forskning5.5 Kritik och förslag till framtida forskning    
 
För att lättare kunna bedöma om arbetslöshet har någon påverkan på locus of control och self-
efficacy kan det vara nödvändigt att göra en longitudinell studie som fokuserar på respondenter 
som har varit arbetslösa under en längre tidsperiod. Detta på grund av den eventuella 
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fördröjningen av negativ påverkan av dessa två faktorer som har diskuterats tidigare. Mer 
vaksamhet på effekten av fördröjningen hade varit möjlig i denna studie om längden på 
respondenternas arbetslöshet hade varit känd. Det är dock troligt att en sådan effekt är mer 
påtaglig bland äldre, eftersom långtidsarbetslöshet är vanligare i äldre åldergrupper än bland 
ungdomar. I en longitudinell studie finns också möjligheten att undersöka andra variabler som 
exempelvis inlärd hjälplöshet eller depression som också är intressant.  
 
Eftersom ungdomsarbetslösheten i Schweiz är så pass låg kan det uppstå problem i sökandet 
efter lämpliga respondenter till en studie av detta slag, framförallt med tanke på att det för 
tillfället råder ett gemensamt beslut om att inte dela ut enkäter till arbetslösa ungdomar i de 
större kantonen. Detta ledde till att omfattningen av detta arbete var något mindre än önskat. 
En större grupp av respondenter bidrar till mer styrka, och generaliserbarhet av resultaten, samt 
att det är lättare att se faktiska skillnader mellan de båda länderna. Det förekom även en liten 
snedfördelning vad gällde kön och ålder bland de svenska ungdomarna. Detta är främst en följd 
av att fler män än kvinnor var inskrivna i de arbetsmarknadsåtgärder och utbildningsprogram 
som har legat till grund för urvalet av respondenter. Eventuellt hade Arbetsförmedlingen eller 
ytterligare aktörer som sysslar med att utbilda arbetslösa ungdomar kunnat inkluderas för att 
möjligtvis utjämna köns- och åldersfördelningen. I Schweiz var fördelningen jämnare trots att 
endast två projekt ingick, men även där kunde fler aktörer ha inkluderats. En annan intressant 
aspekt hade varit att jämföra resultaten från de båda grupperna av arbetslösa ungdomar med en 
grupp arbetande ungdomar. Detta hade erbjudit förutsättningar för en mer mångsidig 
jämförelse grupperna emellan.     
 
5.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
Generellt sett har studien god validitet och reliabilitet. Den inre validiteten i studien är hög 
eftersom befintliga, standardiserade tester har använts för att mäta locus of control, self-efficacy 
och lycka/psykologiskt välbefinnande. Dessa tester har använts i en rad tidigare studier och har 
bevisat god validitet. Översättningen från engelska till svenska gjordes av författaren och 
översättningen från engelska till tyska av en tvåspråkig student vid universitetet i Zürich. 
Översättningarna testades av två oberoende, tvåspråkiga lärare vid universitetet och bedömdes 
vara korrekt utförd, dock kan det ha uppstått skillnader i tolkningen av frågorna vilket är svårt 
att undvika. Det var också oklart var gränsen går för vad som räknades som en hög respektive 
låg poäng på skalorna. Exempelvis bedömdes endast avsevärt låg poäng på skalan Work Locus 
of Control som extern locus of control. I övrigt gjordes ingen exakt bedömning av var gränsen 
mellan hög och låg poäng gick eftersom jämförelsen länderna emellan var huvudsyftet. Dock 
påverkas reliabiliteten av att ingen tydlig gräns drogs när resultaten analyserades.  
 
De båda respondentgrupperna är jämförbara med varandra eftersom samtliga ungdomar var 
involverade i utbildningsprogram av liknande slag vid arbetets utförande. Detta höjer den yttre 
validiteten, men en större grupp i båda länderna hade höjt generaliserbarheten ytterligare. 
Något som däremot kan sänka generaliserbarheten och reliabiliteten är den sneda köns- och 
åldersfördelningen i den svenska ungdomsgruppen, vilket eventuellt hade kunnat undvikas 
genom att respondenterna hade hämtats från fler utbildningsorganisationer eller projekt för 
arbetslösa ungdomar. 
 
Definitionen av arbetslöshet överensstämmer i de båda länderna trots att Schweiz inte är med i 
EU, vilket innebär att länderna statistiskt sett är jämförbara. Användandet av en 
enkätundersökning var i detta fall den bästa metoden för att besvara frågeställningarna, men 
som vanligt vid enkätundersökningar kan ett flertal ovidkommande variabler så som 
respondenternas förväntningar, fördomar, attityder med mera påverka hur de besvarar frågorna. 
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Det är också oklart i hur stor utsträckning respondenterna har besvarat frågorna utifrån eget 
tyckande eller utifrån vad de tror är norm eller accepterat av andra. Detta är särskilt påtagligt i 
en enkätstudie av detta slag där det stundvis är ganska uppenbart vilket alternativ som är det 
mest allmänt acceptabla eller ”korrekta” alternativet. Det är lätt att falla in i tankar som 
exempelvis ”jag borde tycka och tänka såhär” istället för att tänka ”vad tycker och tänker jag 
egentligen”.  
 
5.5.2 Forskningsetiska överväganden 
 
Enkätstudien innehöll ett antal frågor som skulle kunna upplevas som personliga, men eftersom 
prioriteten låg på att behålla samtliga delar av frågeformuläret i sin originalversion gjordes inga 
ändringar. Alla eventuella avvikelser från originalet skulle potentiellt kunna skada validiteten i 
studien. Alla respondenter var anonyma och inga andra personliga data utöver ålder, kön och 
status på arbetsmarknaden efterfrågades. Enkäten inleddes med information om anonymitet, 
rätt att avbryta undersökningen, samt försäkran om konfidentialitet. Arbetslösa ungdomar har, i 
både Sverige och Schweiz, fallit offer för extensiva studier och forskningsprojekt den senaste 
tiden i samband med att ungdomsarbetslösheten har ökat, vilket också var orsaken till ett beslut 
om återhållsamhet som hade tagits bland annat i Zürich. Dessa ungdomar befann sig redan i en 
pressad situation och studier som denna kan innebära ytterligare påfrestningar. Enkäten som 
användes granskades av de personer som ansvarade för ungdomarna innan den delades ut och 
alla deltog på frivillig basis. Ingen enskild fråga i enkätundersökningen gav något bortfall. Några 
av respondenterna var under 18 år, vilket innebär att särskild vaksamhet på frågornas känslighet 
och karaktär iakttogs. Frågorna i denna studie bedömdes dock vara av sådan karaktär att inget 
officiellt medgivande från vårdnadshavare var nödvändigt. 
 
5.5.3 Förslag till framtida forskning 
 
I Schweiz erhölls ett signifikant samband mellan locus of control och lycka/psykologiskt 
välbefinnande samt mellan self-efficacy och lycka/psykologiskt välbefinnande, vilket inte 
erhölls i Sverige. Detta innebär att self-efficacy och locus of control är kopplat till det 
psykologiska välbefinnandet i Schweiz, men inte i Sverige, vilket ger en intressant koppling till 
tidigare studier som har funnit att locus of control och framförallt self-efficacy är starkt 
kopplade till det psykologiska välbefinnandet (Hannan et al., 1997; Wiener et al., 1999). 
Orsaken till varför det inte tycks finnas något samband mellan dessa variabler i gruppen av 
svenska ungdomar är möjligtvis ett ämne för framtida studier. Det breda fältet av tänkbara 
effekter av arbetslöshet som exempelvis depression, inlärd hjälplöshet, stress, och dåligt 
självförtroende, utgör ytterligare en intressant grund för framtida studier, samt att mer vikt kan 
läggas vid ungdomarnas syn på framtiden som tycks vara ett relativt outforskat område. I detta 
arbete handlade endast en fråga om syn på framtiden, vilket alltså skulle kunna utökas till att 
omfatta en större del av studien. Goldsmith och Veum (1996) fann att kvinnor påverkades mer 
negativt av arbetslöshet, vilket innebär att det kan finnas könsskillnader vad gäller 
arbetslöshetens psykologiska inverkan på arbetslösa kvinnor och män. Detta var något som inte 
undersöktes och kan därför vara av intresse för framtida forskning.  
 
Generellt sett bör framtida studier inkludera en större grupp respondenter och mer vikt bör 
läggas på längden av deras arbetslöshet. 
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Vänligen skatta följande 10 påståenden enligt nedanstående skala (1 1 1 1 ---- 4 4 4 4). Skriv din 
skattning i rutan efter varje påstående. Om det är svårt att välja, ta den skattning 
som du först kom att tänka på eftersom denna oftast ligger närmast sanningen. 
 

1111 = Tar helt avstånd 
2222 = Tar delvis avstånd 
3333 = Instämmer delvis 
4444 = Instämmer helt 

 
 
1.1.1.1.    Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig tillräckligt. 

 
 

2.2.2.2.    Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål. 
 

 

3.3.3.3.    Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina 
mål. 

 

4.4.4.4.    I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera. 
 

 

5.5.5.5.    Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. 
 

 

6.6.6.6.    Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs inför 
svårigheter. 

 

7.7.7.7.    Vad som än händer klarar jag mig alltid. 
 

 

8.8.8.8.    Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning 
 

 

9.9.9.9.    Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an dem. 
 

 

10.10.10.10.    När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft. 
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Vänligen skatta följande 16 påstående enligt nedanstående skala (1 1 1 1 ---- 6 6 6 6). Skriv din 
skattning i rutan till höger efter varje påstående. Om det är svårt att välja, ta den 
skattning som du först kom att tänka på eftersom denna oftast ligger närmast 
sanningen. 

1111 = Tar helt avstånd 
2222 = Tar måttligt avstånd 
3 = 3 = 3 = 3 = Tar delvis/svagt avstånd 
4444 = Instämmer delvis/svagt 
5555 = Instämmer måttligt 
6 = 6 = 6 = 6 = Instämmer helt 
 

 
11.11.11.11.    Ett jobb är vad du gör av det. 

 
 

12.12.12.12.    På de flesta jobb kan människor i stort sett uppnå vad än de strävar efter att uppnå. 
 

 

13.13.13.13.    Om du vet vad du vill ha ut av ett jobb kan du hitta ett jobb som ger dig det. 
 

 

14.14.14.14.    Om de anställda är missnöjda med ett beslut som chefen fattat borde de göra något åt 
saken. 

 

11115.5.5.5.    Att få det jobb man vill ha handlar mest om att ha tur. 
 

 

16.16.16.16.    Att tjäna pengar handlar mest om att ha tur. 
 

 

17.17.17.17.    De flesta är kapabla att göra ett bra jobb om de anstränger sig. 
 

 

18.18.18.18.    För att du skall få ett riktigt bra jobb måste du ha familjemedlemmar och vänner i högt 
uppsatta positioner. 

 

19.19.19.19.    Att avancera inom företaget/bli befordrad handlar mest om att ha tur. 
 

 

20.20.20.20.    Vilka människor du känner är viktigare än vad du kan, när det gäller att skaffa sig ett 
riktigt bra jobb. 

 

21.21.21.21.    Befordringar ges endast till anställda som gör ett bra jobb. 
 

 

22.22.22.22.    För att tjäna mycket pengar måste man ha rätt kontakter. 
 

 

23.23.23.23.    På de flesta jobb krävs det mycket tur för att man skall vara en exceptionellt bra 
anställd/medarbetare. 

 

24.24.24.24.    De som gör ett bra jobb blir generellt sett belönade. 
 

 

25.25.25.25.    De flesta anställda har mer inflytande på sina överordnade/sina chefer är de själva tror. 
 

 

26.26.26.26.    Den största skillnaden mellan människor som tjänar mycket pengar och människor som 
tjänar lite pengar är tur. 
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Vänligen läs noga igenom alla fem påståenden under varje fråga och ringa in det 
påstående som passar dig bäst. Endast ett påstående per fråga får ringas in. 
 

Exempel: A.  Jag hatar pizza 
B.  Jag varken gillar eller ogillar pizza 
C.  Ibland tycker jag om pizza 
D.  För det mesta tycker jag om pizza 
E.  Jag älskar pizza 

 
 

27.27.27.27.    A.  Jag känner mig som ett misslyckande. 
B.  Jag känner mig inte som en vinnare. 
C.  Det känns som att jag lyckats mer än de flesta människor. 
D.  När jag ser tillbaka på mitt liv, ser jag bara framgångar. 
E.  Jag känner mig sällsynt framgångsrik. 

28.28.28.28.    A.  Jag är vanligtvis på dåligt humör. 
B.  Jag är vanligtvis på neutralt humör. 
C.  Jag är vanligtvis på gott humör. 
D.  Jag är vanligtvis på väldigt gott humör. 
E.  Jag är vanligtvis på otroligt gott humör. 

29.29.29.29.    A.  När jag arbetar lägger jag mer uppmärksamhet på saker som händer runt omkring mig än på det jag gör. 
B.  När jag arbetar lägger jag lika mycket uppmärksamhet på saker som händer runt omkring mig som på det 
jag gör.  
C.  När jag arbetar lägger jag mer uppmärksamhet på vad jag gör än på vad som händer runt omkring mig. 
D.  När jag arbetar lägger jag sällan märke till vad som händer runt omkring mig. 
E.  När jag arbetar lägger jag så mycket uppmärksamhet på vad jag gör att jag helt glömmer bort världen 
runt omkring. 

30.30.30.30.    A.  Mitt liv har inget syfte eller mening. 
B.  Jag vet inte vad syftet eller meningen med mitt liv är. 
C.  Jag har en liten aning om vad syftet eller meningen med mitt liv är. 
D.  Jag har en ganska god uppfattning om vad syftet eller meningen med mitt liv är. 
E.  Jag har en väldigt tydlig uppfattning om vad syftet och meningen med mitt liv är. 

31.31.31.31.    A.  Jag får sällan som jag vill. 
B.  Ibland får jag som jag vill och ibland inte. 
C.  Det händer oftare att jag får som jag vill är att jag inte får som jag vill. 
D.  Vanligtvis får jag som jag vill. 
E.  Jag får alltid som jag vill. 

32.32.32.32.    A.  Jag har sorg i mitt liv. 
B.  Jag har varken sorg eller glädje i mitt liv. 
C.  Jag har mer glädje än sorg i mitt liv. 
D.  Jag har mycket mer glädje än sorg i mitt liv.  
E.  Mitt liv är fyllt av glädje. 

33.33.33.33.    A.  För det mesta känner jag mig uttråkad. 
B.  För det mesta känner jag mig varken uttråkad eller intresserad av det jag gör. 
C.  För det mesta har jag intresse för det jag gör. 
D.  För det mesta känner jag mig väldigt intresserad av det jag gör. 
E.  För det mesta känner jag mig totalt fascinerad av det jag gör. 
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34.34.34.34.    A.  Jag känner mig avskuren från andra människor. 
B.  Jag känner mig varken nära eller avskuren från andra människor. 
C.  Jag känner mig nära vänner och familj. 
D.  Jag känner mig nära de flesta människor, även om jag inte känner dem så väl. 
E.  Jag känner mig nära alla i hela världen. 

35.35.35.35.    A.  Objektivt/neutralt sett presterar jag dåligt. 
B.  Objektivt/neutralt sett presterar jag varken bra eller dåligt. 
C.  Objektivt/neutralt sett presterar jag hyfsat bra. 
D.  Objektivt/neutralt sett presterar jag väldigt bra. 
E.  Objektivt/neutralt sett presterar jag otroligt bra.  

36.36.36.36.    A.  Jag skäms over mig själv. 
B.  Jag skäms inte over mig själv. 
C.  Jag är stolt over mig själv. 
D.  Jag är väldigt stolt over mig själv. 
E.  Jag är otroligt stolt over mig själv. 

37.37.37.37.    A.  Det mesta jag gör får tiden att gå långsamt. 
B.  Vissa saker jag gör får tiden att gå fort och andra saker jag gör får tiden att gå långsamt. 
C.  Det mesta jag gör får tiden att gå fort. 
D.  Allt jag gör får tiden att gå fort. 
E.  Allt jag gör får tiden att gå så fort att jag inte ens hinner lägga märke till det. 

38383838    A.  På det stora hela kan min existens skada världen. 
B.  Min existens varken hjälper eller skadar världen. 
C.  Min existens har en liten men positiv inverkan på världen. 
D.  Min existens gör världen till en bättre plats. 
E.  Min existens har en bestående, stor och positiv inverkan på världen. 

39.39.39.39.    A.  De flesta saker klarar jag inte särskilt bra. 
B.  Det mesta klarar jag okej. 
C.  Vissa saker klarar jag rätt bra. 
D.  Det mesta klarar jag bra. 
E.  Vad jag än gör klarar jag det riktigt bra. 

40.40.40.40.    A.  Jag har lite eller ingen entusiasm. 
B.  Min entusiasm är varken hög eller låg. 
C.  Jag har hög entusiasm. 
D.  Jag har hög entusiasm nästan vad jag än gör. 
E.  Jag har så hör entusiasm att jag känner att jag klarar nästan vad som helst. 

41.41.41.41.    A.  Jag tycker inte om mitt jobb (betalt eller icke betalt) 
B.  Jag ställer mig neutral till mitt jobb. 
C.  För det mesta gillar jag mitt jobb. 
D.  Jag tycker verkligen om mitt jobb. 
E.  Jag älskar mitt jobb. 

42.42.42.42.    A.  Jag ser pessimistiskt/negativt på framtiden. 
B.  Jag ser varken pessimistiskt/negativt eller optimistiskt/positivt på framtiden.  
C.  Jag ser en aning optimistiskt/positivt på framtiden. 
D.  Jag ser ganska optimistiskt/positivt på framtiden. 
E.  Jag ser otroligt optimistiskt/positivt på framtiden. 

43.43.43.43.    A.  Jag har åstadkommit lite i livet. 
B.  Jag har inte åstadkommit mer i livet än de flesta andra. 
C.  Jag har åstadkommit en aning mer i livet än de flesta andra. 
D.  Jag har åstadkommit mer i livet än de flesta andra.  
E.  Jag har åstadkommit en hel del mer i livet än de flesta andra. 
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44.44.44.44.    A.  Jag är missnöjd med mig själv. 
B.  Jag är varken nöjd eller missnöjd med mig själv. 
C.  Jag är nöjd med mig själv. 
D.  Jag är väldigt nöjd med mig själv.  
E.  Jag kunde inte vara mer nöjd med mig själv. 

45.45.45.45.    A.  Mina färdigheter utmanas aldrig av de situationer jag stöter på. 
B.  Mina färdigheter utmanas då och då av de situationer jag stöter på.  
C.  Mina färdigheter utmanas ibland av de situationer jag stöter på. 
D.  Mina färdigheter utmanas ofta av de situationer jag stöter på. 
E.  Mina färdigheter utmanas alltid av de situationer jag stöter på. 

46.46.46.46.    A.  Jag spenderar all min tid åt att göra saker som är oviktiga. 
B.  Jag spenderar mycket tid åt att göra saker som varken är viktiga eller oviktiga. 
C.  Jag spenderar lite tid varje dag åt att göra saker som är viktiga. 
D.  Jag spenderar större delen av min tid varje dag åt att göra saker som är viktiga. 
E.  Jag spenderar praktiskt taget varje minut varje dag åt att göra saker som är viktiga. 

47.47.47.47.    A.  Om jag räknade poäng i livet skulle jag ligga back. 
B.  Om jag räknade poäng i livet skulle jag ligga ungefär på noll. 
C.  Om jag räknade poäng i livet, skulle jag ligga en aning på plus. 
D.  Om jag räknade poäng i livet, skulle jag ligga på plus. 
E.  Om jag räknade poäng i livet, skulle jag ligga på plus med god marginal. 

48.48.48.48.    A.  Jag upplever mer smärta än välbehag. 
B.  Jag upplever lika mycket smärta som välbehag. 
C.  Jag upplever mer välbehag än smärta. 
D.  Jag upplever mycket mer välbehag än smärta. 
E.  Mitt liv är fyllt av välbehag. 

49.49.49.49.    A.  Jag tycker inte om min dagliga rutin. 
B.  Jag ställer mig neutral till min dagliga rutin. 
C.  Jag gillar min dagliga rutin, men jag avviker gärna också från den. 
D.  Jag gillar min dagliga rutin så mycket att jag sällan avviker från den. 
E.  Jag gillar min dagliga rutin så mycket att jag nästan aldrig avviker från den. 

50.50.50.50.    A.  Mitt liv är dåligt. 
B.  Mitt liv är okej. 
C.  Mitt liv är bra. 
D.  Mitt liv är väldigt bra. 
E.  Mitt liv är underbart. 
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