
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2016 

Handledare: Susanne Fahlén  

 

 

Betydelsen av  

personlig kontroll 

- en kvantitativ studie om könsskillnader i 

upplevd personlig kontroll och psykiskt 

välbefinnande 

 

Tova Bergman



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av den personliga kontrollen för det 

psykiska välbefinnandet, samt om det finns någon könsskillnad i betydelsen av den. 

Med utgångspunkt i teorin om resursersättning, som antar att utbildning har större 

positiv effekt på det psykiska välbefinnandet för kvinnor än för män, formuleras ett 

antal frågeställningar om huruvida den personliga kontrollen har större positiv inverkan 

på kvinnors nivå av psykiska välbefinnande jämfört med män. Genom multipla linjära 

regressionsanalyser baserade på data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010, 

undersöks 4306 män och kvinnor. Resultaten av analyserna visar på att den personliga 

kontrollen har större inverkan på kvinnors nivå av det psykiska välbefinnandet jämfört 

med män, trots att kvinnor generellt har lägre nivåer av både psykiskt välbefinnande och 

personlig kontroll, samt att kvinnor som inte arbetar i högre grad behöver förlita sig på 

den personliga kontrollen för att må bra psykiskt. Dessa resultat ger stöd åt att tro att 

den personliga kontrollen, i linje med resursersättningsteorin, används för att 

känslomässigt och mentalt täcka upp för sådana socioekonomiska resurser som brister.  
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Inledning 

Det faktum att det finns en explicit skillnad mellan kvinnor och mäns nivå av psykiska hälsa 

är något som sedan länge är väletablerat. Kvinnor har rapporteras ha högre nivåer av både 

mildare symptom som oro och lättare ångest, såväl som mer allvarliga former av psykiska 

problem (Folkhälsomyndigheten 2004; Astbury, 2001). Att upplevd personlig kontroll är 

betydande för en individs psykiska välbefinnande har konstaterats av ett flertal studier, såväl 

sociologiska, som psykologiska (Mirowsky och Ross, 2003; Benassi m fl, 1988; Pearlin m fl 

1981). Att en individ har en känsla av att den själv kan styra och kontrollera det som händer i 

dess liv, beräknas vara en av de huvudsakliga faktorerna till det psykiska välbefinnandet, utav 

sådana som kan härröras utifrån hur individen uppfattar sig själv och sin omgivning 

(Mirowsky och Ross, 2013).  

 

Där ett antal tidigare studier har etablerat att könsskillnader i psykisk hälsa och välbefinnande 

finns, har de samtidigt brustit i förmågan att förklara varför dessa samband föreligger. Den 

här studien ämnar undersöka ett antal frågeställningar baserade på teorin om resursersättning, 

som utgår från att utbildning har en positiv påverkan på människors psykiska välbefinnande 

och som antar att kvinnor tjänar mest på utbildning med hänsyn till det psykiska måendet än 

vad män gör, då högre utbildning ersätter andra sociala resurser som kvinnor har lägre nivå av 

(Mirowsky och Ross, 2006). Förhoppningar finns om att studien ska bidra till en ökad 

förståelse för betydelsen av den personliga kontrollen för det psykiska välbefinnandet, samt 

en ökad kunskap om länken mellan individers sociala förutsättningar, deras personliga 

kontroll och deras psykiska mående.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av den personliga kontrollen för det 

psykiska välbefinnandet, samt om det finns någon könsskillnad i betydelsen av den. De 

frågeställningar som studien kommer att utgå från lyder: 

 På vilket sätt inverkar personlig kontroll på det psykiska välbefinnandet? 
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 Ser betydelsen av personlig kontroll likadan ut för kvinnor och män i relation till 

psykiskt välbefinnande?  

 Förändras effekten av personlig kontroll när hänsyn tas till socioekonomiska resurser 

och sociodemografiska faktorer? 

 Ser denna förändring likadan ut för kvinnor och män? 

Avgränsningar 

Genom multivariata linjära regressionsanalyser, baserade på data från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010, kommer 4306 individer mellan 18 och 75 år att 

undersökas. Baserat på de teoretiska utgångspunkterna, samt med hänsyn till studiens omfång, 

så har inte faktorer som familjeförhållanden, obetalt hushållsarbete eller arbetsfaktorer tagits 

hänsyn till. Alla dessa kan tänkas vara bidragande orsaker till människors mående, men då 

studien enbart fokuserar på att undersöka den upplevda personliga kontrollen, samt 

könsskillnader i denna, så har dessa avgränsningar gjorts.  

Disponering 

Studien inleds med ett avsnitt där valda teorier redogörs för, samt ett avsnitt där tidigare 

forskning på området diskuteras. Dessa avsnitt mynnar ut i 5 hypoteser. Därefter följer ett 

avsnitt som redogör för det metodologiska genomförandet. En beskrivning av valt 

datamaterial och hur detta har behandlats, samt en förklaring av de modeller som kommer att 

testas. Efter det följer resultaten av studiens regressionsanalyser. Därefter följer en 

diskussionsdel, där resultaten återknyts till de teoretiska utgångspunkterna, för att avslutas 

med förslag på vidare forskning, samt ett avsnitt om studiens begränsningar.  
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Teori och tidigare forskning 

Teori 

Det teoretiska ramverk som kommer att tillämpas i denna studie utgår ett antal teoretiska 

formuleringar om betydelsen av personlig kontroll för det psykiska välbefinnandet, samt 

Mirowsky och Ross resursteori, för att försöka förklara betydelsen av personlig kontroll för 

kvinnor och män. I följande avsnitt redogörs för valda teoretiska utgångspunkter.  

Psykiskt välbefinnande 

Sättet att mäta psykisk hälsa varierar beroende på hur man väljer att definiera begreppen. 

Somliga studier har valt att lägga fokus på det subjektiva välbefinnandet. Där mäts ofta bland 

annat människors livstillfredsställelse, kombinerat med humör, samt positiva och negativa 

känslor (Diener, 2000). Denna studie fokuserar på det psykiska välbefinnandet så som det 

tidigare definierats av bland annat Mirowsky och Ross (2003). I deras mening är 

välbefinnande en motsats till psykisk smärta (distress) och de menar att de flesta forskare 

väljer att mäta psykiskt välbefinnande baserat på olika psykologiska indikatorer (Mirowsky 

och Ross, 2003: 26) Psykiskt välbefinnande som studieobjekt har undersökts inom flera 

akademiska ämnen och discipliner. Inom sociologi är Catherine E. Ross och John Mirowsky 

några av de främsta och mest aktiva forskarna på området. De har undersökt depression och 

psykiskt välbefinnande ur ett sociologiskt perspektiv. De har även undersökt hur social status 

och sociala resurser kan ha betydelse för den mentala hälsan och i vilken utsträckning 

psykiska problem kan härledas ur de sociala omständigheterna människor lever under 

(Mirowsky och Ross 2003; Mirowsky och Ross; 1995; Mirowsky och Ross, 1986). 

Personlig kontroll 

Personlig kontroll, som på engelska ofta benämns sense of control eller personal control, har 

varit fokus för både psykologiska, socialpsykologiska och sociologiska studier i relation till 

det psykiska måendet (Daniels m fl, 1997; Rotter, 1966). I linje med ett flertal andra studier 

på området (Benassi m fl 1988; Pearlin m fl 1981), har Mirowsky och Ross i ett flertal av sina 

studier konstaterat vikten av upplevd personlig kontroll för en människas psykiska mående (se 

bland annat Mirowsky och Ross, 2003; Mirowsky och Ross, 1990). Författarna menar att det 
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finns en tredelad kausal relation mellan sociala faktorer, personlig kontroll och psykiskt 

välbefinnande. De sociala omständigheterna en individ lever under formar dess uppfattning 

om den personliga kontrollen, som i sin tur påverkar individens psykiska och känslomässiga 

välbefinnande. Social status, som författarna menar påverkar den personliga kontrollen, 

räknas vara både socioekonomiska faktorer, såsom utbildning, inkomst, arbete, och 

sociodemografiska faktorer, som kön, ålder och etnicitet (Mirowsky och Ross, 2013).  

 

Av de faktorer som kan härröras utifrån hur individen uppfattar sig själv och sin omgivning, 

så räknas känslan av att ha kontroll över sitt eget liv som en av de viktigare orsakerna till en 

människas välbefinnande. Upplevd personlig kontroll fungerar som en kognitiv medvetenhet 

om kopplingen mellan ens ansträngningar och utfall (Mirowsky och Ross, 2003: 174). Det är 

en generell känsla som ger individen möjligheten att känna att det är denne själv som har en 

huvudsaklig kontroll över det som händer i dess liv. Uppfattningen en individ har om sin 

personliga kontroll kan ses som ett kontinuum, där graden av denna varierar från djup 

hjälplöshet till en benhård tro på sin egen förmåga. Hög personlig kontroll innebär att en 

individ anser sig ha goda möjligheter att påverka och utforma sitt liv efter sin egen förmåga, 

samt att denne själv bär ansvaret för både bra och dåliga utfall i dess liv. På samma sätt 

innebär låg personlig kontroll en uppfattning om att individen inte kan styra skeenden i 

dennes liv och att saker snarare sker på grund av att individen har haft ett visst mått av tur 

eller otur (Mirowsky och Ross, 2003: 174).  

 

Mirowsky och Ross (2003) har använt Melvin Seemans (1959) påbyggnad av den klassiska 

alienationsteorin, som fördes in i sociologin av Karl Marx runt mitten av 1800-talet, för att 

förstå relationen mellan personlig kontroll och psykiskt välbefinnande. Med alienation 

refererade Marx till den process vari arbetaren förfrämligas från sig själv och andra, genom 

det lönearbete den utför i syfte att förvärva nytt kapital åt någon annan än sig själv (Marx, 

1844; 72). Seeman föreslår ett sätt att förena klassiska definitioner av alienation med moderna 

empiriska tillämpningar och han identifierar ett antal sätt som alienation manifesteras på, där 

bland annat maktlöshet ingår. Alienation är något som inte enbart sker genom lönearbete, så 

som i Marx mening. Enligt Seeman är alienation en process som i en socialpsykologisk 

mening sker i människors medvetande. Det är en process vari människors uppfattningar om 

deras möjligheter och begränsningar kan hänvisas från de generella sociala förutsättningar 

människor lever efter och inte någonting som kan refereras direkt till ett objektivt tillstånd 
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(Seeman, 1959). Om en fullständigt perfekt uppnådd nivå av personlig kontroll går att hitta på 

ena sidan av en skala, så är fullständig maktlöshet dess motpol. Mirowsky och Ross (2003) 

har använt Seemans formuleringar av hur människan blir maktlös inför sig själv för att förstå 

vilken roll personlig kontroll har för det psykiska måendet och den kausala processen som 

sker mellan en individs sociala förutsättningar, dess upplevda personliga kontroll och dess 

psykiska mående. Det faktum att personlig kontroll har en stor betydelse för den mentala 

hälsan har starkt och konsistent stöd inom forskning på området. Flertalet studier och meta-

analyser har upprepade gånger undersökt och bekräftat sambandet mellan personlig kontroll 

och psykiskt välbefinnande (Benassi m fl 1988; Pearlin m fl 1981). Effekten av personlig 

kontroll ger individen möjlighet att hantera hotfulla och kritiska situationer genom 

psykologiska tillvägagångssätt och strategier.  Att ständigt utsättas för situationer som 

individen inte känner att den kan bemästra och få kontroll över själv innebär påfrestningar på 

det psykiska måendet. Låga nivåer av personlig kontroll har rapporterats korrelera med höga 

nivåer av depression och andra typer av psykiska problem. Att aktivt kunna lösa problem man 

stöter på innebär en känsla av psykologisk komfort (Rotter, 1966; Mirowsky och Ross, 1990).  

Resursersättning   

I en studie publicerad 2006, formulerar och testar Mirowsky och Ross två teorier som bygger 

på motsatta antaganden om effekten av utbildning på depression. De menar att effekten ser 

olika ut för kvinnor och män. Den första teorin, resource substitution, som rimligen kan 

översättas till resursersättning, utgår från att utbildning har större positiv effekt för kvinnor 

och deras psykiska välbefinnande.  Antagandet utgår från att kvinnor generellt sett har lägre 

nivåer av socioekonomiska resurser så som makt och auktoritet och lägre genomsnittlig 

löneinkomst, och att förvärvandet av högre utbildning emotionellt täcker upp avsaknaden av 

dessa typer av resurser. Denna typ av resursersättning kan ske likartat bland andra typer av 

missgynnade grupper, så som minoriteter och människor med låg samhällsstatus. De menar 

att kvinnor kan kompensera för en avsaknad av dessa andra resurser genom utbildning och 

därmed höja nivån av psykiskt välbefinnande. En resurs definieras i författarnas mening som 

något socialt eller ekonomiskt, och som genom ansamlande hjälper en individ att uppnå sina 

mål (Mirowsky och Ross, 2006).  

 

Den andra teorin, resource multiplication, översatt till resursmultiplicering, utgår från att 

utbildning har en större påverkan på mäns välbefinnande, då män tjänar mer på utbildning 
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utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kvinnor får lägre ekonomisk avkastning på sin utbildning 

och mår därför sämre psykiskt. Mirowsky och Ross (2006) fann att kvinnors depression sjönk 

mer kraftigt när deras nivå av utbildning steg, vilket gav stöd åt det första teoretiska 

antagandet om resursersättning, det vill säga att utbildning är viktigare för kvinnor än för män 

i deras nivå av psykiska välbefinnande. Utbildning fungerar som en resurs, vilken kvinnor kan 

använda som känslomässigt substitut för andra sociala resurser som de strukturellt sett har 

lägre nivåer av. Mirowsky och Ross (2006) menar att den personliga kontrollen kan ha samma 

typ av effekt som utbildning på depression. Även om personlig kontroll är mindre konkret i 

sin form, så kan den på samma sätt användas som ett sätt att känslomässigt täcka upp för 

andra resurser. Detta är det huvudsakliga teoretiska resonemang som kommer att användas i 

den här studien. Sambandet mellan personlig kontroll och psykiskt välbefinnande, för kvinnor 

och män förväntas kunna förklaras genom av att förstå hur vissa resurser, så som personlig 

kontroll, utbildning och andra socioekonomiska sådana kan ha en starkare inverkan på 

kvinnors psykiska välbefinnande, då de används som känslomässiga substitut (Mirowsky och 

Ross, 2006).  

 

Det Mirowsky och Ross kallar learned effectiveness, rimligen översatt till effektiv inlärning, 

innebär att en individ, genom utbildning lär sig att resonera logiskt kring problem de möter 

och finna utvägar för att lösa dem. Genom att den effektiva inlärningen, kommer utbildning 

att komma till användning för att skydda individen mot påfrestande situationer, då individen 

lär sig att möta dessa situationer med effektivitet, på ett problemlösande tillvägagångssätt. 

Den personliga kontrollen, som delvis kan anskaffas av utbildning, påverkar en individs 

känsla av att kunna skapa möjligheter och förvärva nya resurser och färdigheter utifrån de 

situationer de möter (Mirowsky och Ross, 2006).  

 

Utbildning ska dock inte tolkas synonymt med personlig kontroll, utan dessa två interagerar 

och förvärvas av varandra. Resursersättning implicerar att den positiva effekten som 

utbildning har på det psykiska välbefinnandet är större för grupper som har lägre nivåer av 

andra typer av resurser. Personlig kontroll har visats vara något som påverkas av yttre 

omständigheter, bland annat utbildning, men det kan härledas utifrån andra sociala och 

ekonomiska förhållanden (Mirowsky och Ross, 2013; Mirowsky och Ross, 2006). Det faktum 

att utbildning och personlig kontroll inte på ett konkret sätt går att särskilja, då de påverkar 

varandra, gör att risken finns att kausaliteten inte fullständigt går att fastställa. Det kan vara 



 

7 

 

svårt att identifiera vad som egentligen påverkar det psykiska välbefinnandet av dessa två, då 

personlig kontroll kan förvärvas av så många andra sociala faktorer. Personlig kontroll är 

ingen socioekonomisk resurs, som kan förvärvas på samma sätt som utbildning, utan snarare 

en psykologisk resurs. Det går heller inte att helt förkasta Mirowsky och Ross teori om 

resursmultiplicering då den inte har utforskats i någon större utsträckning. En till brist med 

valda teorier kan vara att det kausala sambandet mellan psykiskt välbefinnande och personlig 

kontroll heller inte riktigt går att fastställa. Det finns risk att dessa påverkar varandra i båda 

riktningarna. 

 

Mirowsky och Ross (2006) mätte resursteorin med hänsyn till effekten av utbildning på 

depression, vilket inte riktigt är samma som psykiskt välbefinnande, som kommer att mätas i 

den här studien. Dock kommer depression att användas som en indikator på det psykiska 

välbefinnandet, vilket ligger till grund för tolkningen att resultatet fortfarande går att 

överföras till resursteorin.  

Tidigare forskning  

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om könsskillnader i psykiskt välbefinnande, 

samt personlig kontroll. Forskningen sträcker sig över flera discipliner, så som sociologi, 

psykologi och socialpsykologi.  

Psykiskt välbefinnande och könsskillnader 

I subjektivt, såväl som psykiskt välbefinnande, finns väletablerade mönster som uppvisar 

lägre nivåer hos kvinnor än hos män. Tidigare studier har påvisat att kvinnor har högre nivåer 

av både mildare former av psykisk ohälsa så som oro, såväl som ångest och depression 

(Folkhälsomyndigheten 2004; Astbury, 2001). Depression är mer vanligt hos kvinnor än hos 

män, en tendens som har visats vara konsistent över både länder och kulturer (Klose och 

Jacobi, 2004). Världshälsoorganisationen (WHO) har lyft fram ökningen av psykisk ohälsa, 

samt den högre nivån av psykiska problem hos kvinnor som en stor utmaning i vår tid. De 

fastställer att depression är dubbelt så vanligt hos kvinnor än hos män och menar att kön är en 

strukturell och kritisk faktor till psykisk hälsa (Astbury, 2001). Samtidigt som könsgapet i 

psykiskt välbefinnande är uppmärksammat sedan en längre tid, så har det mer sällan kunnat 

presenteras tillräckliga förklaringar på varför dessa könsskillnader föreligger. Flertalet studier 

inom medicin, samt inom beteendevetenskapliga ämnen, har undersökt vad det är som orsakar 
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dessa könsskillnader och beroende på vilken metodologisk ansats som tagits, så har studierna 

haft tyngdpunkt på varierande komponenter (Twenge m fl, 2004).  

 

Ett antal svenska studier har undersökt det psykiska välbefinnandet och könsskillnader, men 

det finns relativt få svenska sociologiska studier av relationen mellan personlig kontroll och 

psykiskt välbefinnande. Hemström m fl (2007), undersökte huruvida könsskillnaderna i 

psykisk hälsa förändrats mellan 1968 och 2000, då Sverige under perioden genomgick 

förändringar gällande kvinnors inträde på arbetsmarknaden, samt deras ökande deltagande i 

samhällslivet. Författarna fann stabila könsskillnader i det psykiska välbefinnandet, med små 

förändringar i könsskillnaderna över tid, trots att levnadsnivåerna förändrades till kvinnors 

fördel under den undersökta perioden. Egen inkomst, samt betalt arbete var de mest 

bidragande orsakerna till kvinnors lägre nivå av psykisk hälsa (Hemström m fl, 2007). 

Katarina Boye (2010) fann i sin studie, om hur könsskillnader i betalt och obetalt arbete 

inverkar på mäns och kvinnors psykiska välbefinnande, att tid spenderad på hushållsarbetet 

delvis kunde förklara könsskillnaderna i psykiskt välbefinnande. Kvinnors psykiska 

välbefinnande var positivt associerat med betalt arbete och negativt associerat med obetalt 

arbete. Dock uppvisades inget motsvarande samband för män (Boye, 2010).  

 

Klose och Jacobi (2004) undersökte, i en psykologisk studie individer i Tyskland, huruvida 

sociodemografiska faktorer och resurser ligger till grund för könsskillnader i psykisk hälsa 

och ifall de påverkar denna olika för kvinnor och män. De fann att sociodemografiska 

faktorer, såsom utbildning, sysselsättning och familjestatus påverkar kvinnor och män lika 

mycket, vilket motsäger de resultat som både Hemström m fl (2007), samt Mirowsky och 

Ross (2006) visat på om att vissa resurser är mer betydelsefulla för det psykiska 

välbefinnandet för kvinnor än för män (Klose och Jacobi, 2004).  

 

I en studie baserad på invånare i Hong Kong, undersöktes huruvida den personliga kontrollen 

användes som ett medierande sätt att hantera stressfyllda livsskeenden och depressiva symtom 

hos den äldre befolkningen. Resultat visade att den personliga kontrollen spelade en stor 

betydande roll för att hantera dessa situationer, samt att resultaten var robusta vid kontroll för 

varierande sociodemografiska faktorer (Chou och Chi, 2001).  
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Sammanfattning och hypoteser 

Flertalet studier har funnit att personlig kontroll har en positiv inverkan på det psykiska 

välbefinnandet (Benassi m fl, 1988; Rotter, 1966). Människor med låg nivå av personlig 

kontroll har sämre förutsättningar för att möta situationer på ett balanserat och kontrollerat 

sätt, vilket innebär påfrestningar på det psykologiska måendet. Att ständigt utsättas för 

situationer som individen inte känner att den kan bemästra leder till lägre psykiskt 

välbefinnande (Pearlin m fl 1981). Mirowsky och Ross (2006) har funnit att utbildning är en 

viktig resurs för kvinnor i relation till deras psykiska välbefinnande, då detta hjälper till att 

känslomässigt täcka upp för sådana sociodemografiska resurser som kvinnor i lägre grad kan 

ta del av (Mirowsky och Ross, 2006).  

 

Givet de beskrivna teorierna, samt resultaten från tidigare forskning, kan följande hypoteser 

formuleras: 

 

H1) Kvinnor har lägre nivå av psykiskt välbefinnande än män 

H2) Kvinnor har lägre nivå av personlig kontroll än män  

H3) Personlig kontroll är positivt korrelerat med psykiskt välbefinnande, men den antas ha en 

starkare korrelation med psykiskt välbefinnande för kvinnor än för män  

H4) Utbildning är positivt korrelerat med psykiskt välbefinnande, men antas ha en starkare 

korrelation med psykiskt välbefinnande för kvinnor än för män 

H5) Effekten av personlig kontroll och utbildning kvarstår vid kontroll för socioekonomiska 

resurser och sociodemografiska faktorer.   
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Metod 

Detta avsnitt innehåller redogörelser för studiens metodologiska genomförande. Avsnittet 

inleds med en beskrivning av det använda datamaterialet. Efter det redogörs för vilka 

variabler som ingår i analysen, samt hur dessa har operationaliserats och kodats. Därefter 

redovisas de regressionsmodeller som kommer att testas i analyserna och till sist redogörs för 

valda analysmetoder, samt en beskrivning av hur dessa går till och hur de ska tolkas. 

Datamaterial 

Det empiriska datamaterial som används i denna studie kommer från 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. LNU är en riksrepresentativ surveyundersökning 

baserat på Sveriges befolkning, som genomförs av Institutet för social forskning (SOFI) vid 

Stockholms Universitet, och har sedan 1968 genomförts sex gånger i syfte att undersöka 

människors levnadsförhållanden. I det ursprungliga urvalet för LNU 2010 ingick 7 404 

personer. Svarsandelen låg på 60,9 % och resulterade i intervjuer med 4 415 individer inom 

åldersspannet 18-75 år, födda mellan 1935 och 1991. Dessa intervjuer genomfördes till stor 

del av personliga intervjuer och kompletterades med telefonintervjuer, postenkäter och 

digitala enkäter (Kodbok LNU, 2010). En intern bortfallsanalys genomfördes inför studiens 

regressionsanalyser för att ta reda på hur många respondenter som inte kunde användas i 

analyserna. Alla interna bortfall har i analyserna filtrerats bort för att samtliga analyser ska 

innehålla samma antal respondenter. Efter interna bortfall uppgick det slutgiltiga urvalet till 

4306 individer och det interna bortfallet uppgår således till 109 personer.  

 

Medelvärdet i psykiskt välbefinnande för samtliga respondenter låg på 13,9, vilket innebär 

att respondenterna i snitt har relativt hög nivå av psykiskt välbefinnande. På grund av detta 

kan fallet vara så att det inte är optimalt att använda detta material för att studera personlig 

kontroll och könsskillnader, samt varians i psykiskt välbefinnande. Fler indikatorer på den 

upplevda personliga kontrollen hade också varit önskvärt i ett ultimat datamaterial.  
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Operationalisering 

Beroende variabel 

Mirowsky och Ross har ofta mätt nivån av psykisk hälsa och tagit fasta på den engelska 

termen distress, som inte låter sig översättas till svenska på ett ultimat sätt. Det är ett slags 

övergripande begrepp av påfrestningar på det psykologiska måendet med symtom som 

depression, ångest, oro och ängslan (Mirowsky och Ross, 2006). I den här studien kommer 

den beroende variabeln att utgöras av Olles psykindex, ett sammansatt index skapat av Olle 

Lundberg, professor på Center for Health Equity Studies (CHESS) på Stockholms Universitet 

och Karolinska Institutet. Indexet är sammansatt av fem olika indikatorer som tillsammans 

ska mäta individens nivå av psykiska hälsa och det har använts tidigare i flera studier för att 

mäta psykiskt mående (Toivanen, 2007: Fritzell m fl, 2007).  

 

Indexet innehåller liknande indikatorer som Mirowsky och Ross (2003:26) har använt i ett 

antal av deras studier för att mäta psykiskt välbefinnande. De fem ställda frågorna som 

tillsammans utgör indexet lyder som följer:  

Har du under de senaste tolv månaderna haft allmän trötthet?  

Har du under de senaste tolv månaderna haft sömnbesvär?  

Har du under de senaste tolv månaderna haft nervösa besvär (oro, ångest, ängslan)?  

Har du under de senaste tolv månaderna haft depression eller varit djupt nedstämd? 

Har du under de senaste tolv månaderna varit överansträngd?  

 

Svarsalternativen för samtliga frågor utgick från en tregradig skala med alternativen: Nej, Ja, 

lätt och Ja, svår. Det fanns också ett fjärde svarsalternativ som löd Ja, grad saknas, som är 

kodad som bortfall. Svarsalternativen är tillsammans kombinerade i indexet med värden från 

0 till 15, där värde 0 i ursprungsvariabeln indikerade inga besvär på någon av indikatorerna 

och värde 15 indikerade svåra besvär på alla indikatorer. För att göra analyserna mer 

lättolkade, har indexet gjorts omvänt så att 0 indikerar på lågt psykiskt välbefinnande och 15 

indikerar på högt psykiskt välbefinnande. Bortfallet för variabeln låg på 0,2 %. 

 

Variabeln som utgör psykiskt välbefinnande har ingen ekvidistans mellan värdena och är 

något snedfördelad och det kan vara så att den lämpar sig bättre för logistisk 

regressionsanalys. Men i och med att variabeln har så pass många värden som den har, samt 
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att samma index har använts i linjär regressionsanalys i andra studier så har variabeln därför 

bedömts vara tillräckligt användbar (Boye, 2010).   

 

Oberoende variabler  

Studiens huvudsakliga oberoende variabler är kön, personlig kontroll, samt utbildning. Då 

studiens syfte är att undersöka om personlig kontroll och utbildning har olika effekt på mäns 

och kvinnors psykiska välbefinnande, kommer separata analyser för kvinnor och män göras. 

Urvalet är fördelat 50,9 % (2193) män och 49,1 % (2113) kvinnor. I denna studie har ingen 

hänsyn tagits till människors könsidentitet som går ut över de binära definitionerna av kön. 

Det kan vara problematiskt att studien endast fokuserar på två könskategorier, delvis på grund 

av att svarsfrekvensen kan gå ner, då människor som inte identifierar sig som varken man 

eller kvinna kan vara mindre benägna att svara på frågan. Detta verkar dock inte ha inneburit 

ett direkt problem i det aktuella datamaterialet, då bortfallet för könsvariabeln var 0 %. 

 

Variabeln upplevd personlig kontroll är baserad på frågan Brukar du känna att du själv kan 

styra ditt eget liv? Svarsalternativen löd Ja, oftast, Ja, ibland och Nej och har kodats i en 

stigande skala, där höga värden indikerar hög personlig kontroll. Variabeln valdes utifrån 

tidigare studier som gjorts, där liknande frågor använts för att mäta nivån av personlig 

kontroll. Låg personlig kontroll innefattas av att man har en känsla av att vad som händer i 

ens liv ligger utanför ens makt och vice versa (Mirowsky och Ross, 2003). Bortfallet för 

variabeln låg på 0,8 %.  

 

Utbildningsnivå är indelad i tre dummyvariabler; grundskoleutbildning, gymnasieutbildning 

och högskoleutbildning. Gymnasieutbildning kommer i analyserna att användas som 

referenskategori, som de andra två variablerna jämförs med. Bortfallet för den ursprungliga 

variabeln låg på 0,1 %.  

 

Bakgrundsvariabler 

Analyserna kommer även att inkludera ett antal bakgrundsvariabler; socioekonomiska 

resurser så som inkomst och yrkesverksamhet, samt sociodemografiska faktorer, så som ålder 

och civilstånd.  
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Den ursprungliga inkomstvariabeln är en kontinuerlig variabel baserad på bruttotimlön. Den 

är omkodad till de fyra dummyvariablerna låginkomsttagare, medelinkomsttagare, 

höginkomsttagare, samt ingen inkomst. Låginkomsttagare utgörs av de respondenter som 

tjänar mellan 0 och 25 % av inkomstfördelningen i datamaterialet. Medelinkomsttagare utgörs 

av de som tjänar mellan ca 26 – 74 % av inkomstfördelningen. Höginkomsttagare utgörs av 

de som tjänar de högsta 25 % av inkomstfördelningen. Höginkomsttagare kommer att 

användas som referenskategori i samtliga analyser. För att inte exkludera de människor som 

har uppgett att de inte har någon inkomst, så har dessa kodats i den kategori som heter ingen 

inkomst. I dessa ingår bland annat sjukpensionärer, ålderspensionärer, hemarbetande och 

studenter. Bortfallet för variabeln låg på 1,4 %.  

 

Analyserna kontrollerar även för huruvida en individ är yrkesverksam eller ej. Den 

ursprungliga variabeln är indelad efter kategorierna yrkesverksam, hemarbetande, 

ålderspensionär, studerande, arbetslös, sjuk- och aktivitetsersättning/förtidspensionär, samt 

föräldraledig. Den nya variabeln Yrkesverksam mäter huruvida en individ är yrkesverksam 

eller inte och har endast två möjliga värden, antingen yrkesverksam eller ej. Svarsalternativen 

yrkesverksam och föräldraledig har kodats som värde 11. Resterande kategorier har kodats 

som värde 0. Då deltagarna endast kan välja ett giltigt svar, innebär det att respondenter som 

har två huvudsysslor tvingas välja endast ett alternativ. Det innebär att de respondenter som 

svarat att de är studenter och ålderspensionärer trots att de kanske arbetar vid sidan av, 

hamnar i kategorin för ej yrkesverksam. Då det inte är möjligt att plocka ut dessa 

respondenter från den aktuella ursprungsvariabeln, så kan tolkningen av resultaten av 

analyserna bli något felaktig, men förhoppningen är att det inte ska innebära alldeles för stora 

bekymmer, då det också kommer att kontrolleras för inkomst. Bortfall för variabeln låg på 0,6 

%. 

 

Ursprungsvariabeln för ålder är en kontinuerlig variabel som utgår från födelseår och löper 

mellan 1935 till 1991. Den är i den här studien transformerad till ålder i år från 19 till 75. Vid 

analyser som tar hänsyn till ålder förekommer ofta icke-linjära samband. På det viset som 

Mirowsky och Ross (2002) visat i sin studie om personlig kontroll och ålder, så föreligger ett 

kurvlinjärt samband i form av att den personliga kontrollen ökar i takt med åldern, för att 

                                                 

1 Då föräldraledighet är en tillfällig sysselsättning, har dessa individer kodats som kategorin yrkesverksam 
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sedan avta efter ca 30 års ålder. Det går att föreställa sig att samma typ av samband föreligger 

med psykiskt välbefinnande, vilket kommer att testas för i denna studie. Mer om det redogörs 

i avsnittet för vald analysmetod. Bortfall för åldersvariabeln var 0 %. 

 

Civilstånd är kodad i de tre dummyvariablerna ogift, frånskild/änka/änkling, gift/sambo/gift ej 

sambo. Variabeln ogift kommer i samtliga analyser att användas som referensvariabel, som 

övriga variabler jämförs med. Bortfall för variabeln låg på 0 %. 

Modeller 

Ett antal analyser kommer att genomföras i syfte att testa studiens hypoteser. Modell 1 

kommer att undersöka det enkla sambandet mellan psykiskt välbefinnande och personlig 

kontroll. Modell 2 testar det enkla sambandet mellan psykiskt välbefinnande och utbildning. I 

modell 3 läggs personlig kontroll och utbildningsnivå till i samma analys, tillsammans med 

interaktionsvariabler för personlig kontroll och utbildningsnivå, för att testa om den 

personliga kontrollen påverkas olika av olika utbildningsnivåer. Endast de interaktioner som 

uppvisar signifikans kommer att redogöras för. I modell 4 läggs samtliga variabler till i 

samma analys för att undersöka hur dessa samvarierar med den personliga kontrollen och 

utbildningsnivån. Den sista modellen (5) kommer att undersöka interaktionseffekter mellan 

övriga bakgrundsvariabler och personlig kontroll, där endast signifikanta resultat redovisas. 

Samtliga modeller kommer att analyseras separat för kvinnor och män.  

 

För att kontrollera att könsskillnaderna i det psykiska välbefinnandet kvarstår efter att hänsyn 

tagits till alla oberoende variabler, samt interaktionsvariablerna, kommer ytterligare två 

analyser att genomföras, där män och kvinnor ingår i samma modell. Den ena modellen (7) 

kommer att innehålla samtliga oberoende variabler och en kategorisk variabel för kön (man = 

1), samt en interaktionsvariabel för kön och personlig kontroll. Den andra modellen (8) 

kommer att innehålla samtliga oberoende variabler och en kategorisk variabel för kön, samt 

interaktionsvariabler för kön och utbildningsnivå. Se bilaga 1.  

Analysmetod 

Inledningsvis kommer två oberoende t-test att genomföras för att testa medelvärdesskillnaden 

mellan män och kvinnor i psykiskt välbefinnande, samt personlig kontroll. Detta görs för att 
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kontrollera att könsskillnaderna i psykiskt välbefinnande är statistiskt signifikant och att de 

kan tolkas med viss säkerhet (Field 2009: 338). Efter t-testen följer en bivariat analys, som 

undersöker sambandet mellan två variabler – en beroende och en oberoende. Sedan följer ett 

antal multipla regressionsanalyserna, som undersöker sambandet mellan flera oberoende 

variabler och en beroende variabel. Samtliga analyser genomförs med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS och kommer att undersöka och testa studiens hypoteser på ett 

deduktivt sätt. Studien ämnar att undersöka sambandet mellan personlig kontroll, utbildning 

och psykiskt välbefinnande, samt könsskillnader i detta. De analysmetoder som valts används 

med fördel för att undersöka den typen av statistiska samband där den beroende variabeln är 

kontinuerlig, då det går att undersöka vad ett stegs förändring i de oberoende variablerna 

innebär för förändring i den beroende variabeln. Det passar således att använda denna metod 

för att undersöka studiens frågeställningar och vilken förändring de oberoende variablerna har 

på det psykiska välbefinnandet. (Field, 2009: 198).  

 

En del av analyserna går ut på att signifikanstesta resultaten genom så kallade p-värden. Detta 

görs för att med viss säkerhet kunna utgå från att de resultat som uppvisas går att överföra till 

den övriga populationen. Tre nivåer av signifikans används. En stjärna *= p<0.05, innebär en 

signifikansnivå på 5 %. Två stjärnor ** = p<0.01, innebär en signifikansnivå på 1 %. Tre 

stjärnor *** = p<0.001, innebär en signifikansnivå på 0.1 %.  

 

Separata analyser kommer att göras för kvinnor och män, då det är av intresse att se hur 

eventuella könsskillnader i de oberoende variablerna påverkar det psykiska välbefinnandet 

och om dessa påverkar det olika för kvinnor och män. Genom att göra separata analyser, 

uteblir risken för att få interaktionseffekter av kön för samtliga oberoende variabler och 

resultaten blir därmed lättare att tolka. Modell 5 kommer att testa för interaktion mellan 

personlig kontroll och samtliga oberoende variabler. Endast sådana som uppvisar signifikans 

kommer att redovisas.   

 

Vissa kurvlinjära samband kan även väntas av analyserna. Exempelvis ålder, som tidigare 

nämnt, kan uppvisa icke-linjära samband, vilket innebär problem i form av felskattade 

modeller om ingen hänsyn tas till detta. Genom att inkludera en kvadratterm för ålder i 

analyserna, samt genom att plotta resultatet av analyserna i en så kallad residualplott, så kan 

dessa typ av icke-linjära samband upptäckas (Field, 2009: 247). 
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Modellerna har undersökts för diverse andra problem som kan uppstå, bland annat 

multikollinearitet, som sker då en eller flera oberoende variabler korrelerar högt med 

varandra, vilket kan innebära problem för modellen. Genom att inkludera en 

korrelationsmatris vid varje analys, är det möjligt att upptäcka ifall multikollinearitet 

föreligger. Matrisen mäter korrelationen mellan samtliga variabler, där värde 1 är högsta 

möjliga. Ett så lågt värde som möjligt är önskvärt. Någon tydlig regel för vart gränsen för 

multikollinearitet finns inte, men Field (2009) menar att värden som närmar sig 0.8 är att 

betrakta som oroväckande (Field, 2009: 224). Det högsta värdet som uppmättes i den här 

studien var mellan variablerna yrkesverksam och ingen inkomst och uppgick till 0.75, vilket 

vissa betraktar vara ett gränsfall, men räknas inte påverka modellen allt för mycket.  
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Resultat 

I det här avsnittet redovisas de empiriska resultaten av samtliga analyser. Avsnittet inleds med 

deskriptiv statistik i Tabell 1. Efter det följer resultat av två oberoende t-test. Detta gjordes för 

att identifiera könsskillnaderna i psykiskt välbefinnande, samt i personlig kontroll. Därefter 

följer resultat från samtliga regressionsanalyser för män och kvinnor.  

 

I Tabell 1 redogörs för deskriptiv statistik, så som andel i procent för män och kvinnor för de 

kategoriska variablerna och medelvärde, samt lägsta och högsta värden för de kontinuerliga 

variablerna. Medelvärden för psykiskt välbefinnande och personlig kontroll redovisas i text 

efter tabell 2 och 3. Tabell 1 visar att kvinnor i genomsnitt har något högre utbildning än män. 

Det är fler kvinnor som inte har någon inkomst och är låginkomsttagare. Fler män än kvinnor 

är höginkomsttagare. Andelen yrkesverksamma är lägre bland kvinnorna jämfört med 

männen. Åldersfördelningen, samt fördelningen mellan ogifta, frånskilda, änkor och änklingar 

och gifta är mellan könen snarlik.  

 

  



 

18 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för samtliga variabler. 

Variabler medelvärde %  min-max 

värde 

 Män Kvinnor Män Kvinnor  

Psykiskt välbefinnande  14,2 13,5   0-15 

Personlig kontroll 2,8 2,7    1-3 

Grundskola   12,7 % 11,0 %  

Gymnasium    69,9 % 69,8 %  

Högskola (=ref)   17,4 % 19,2 %  

Ingen inkomst   39,3 % 41,3 %  

Låginkomsttagare   10,6 % 17,4 %  

Medelinkomsttagare   30,8 % 32,3 %  

Höginkomsttagare (=ref)   19,2 % 9,0 %  

Ej yrkesverksam (ref)   28,4 % 34,6 %  

Yrkesverksam   71,6 % 65,4 %  

Ålder    46,4 46,8   19-75 

Ogift (=ref)   26,3 % 25,7 %  

Frånskild/änka/änkling   5,2 % 6,2 %  

Gift/sambo   68,5 % 68,1 %  

Källa: LNU 2010       

 

I Tabell 2 redovisas resultatet av ett oberoende t-test av medelvärden i psykiskt välbefinnande 

för män och kvinnor, samt dess könsskillnad. Medelvärdet för män var 14,2 och för kvinnor 

13,5, en skillnad på 0,73, som är statistiskt signifikant på 0,01 % -nivån. Det finns således en 

könsskillnad mellan kvinnors och mäns psykiska välbefinnande och kvinnor uppvisar 

i genomsnitt lägre nivå av sådan.  
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Tabell 2. Oberoende t-test av medelvärden för den beroende 

variabeln psykiskt välbefinnande. Standardavvikelser inom 

parentes 

Variabel Män Kvinnor Könsskillnad 

Psykiskt  

välbefinnande 

14,2 

(1,72) 

13,5 

(2,57) 

0,73*** 

(0,06) 

N 2193 2113  

*** = p<0.001 ** = p<0.01 *=p<0.05 

Källa: LNU 2010 

 

Tabell 3 redovisar resultatet av ett oberoende t-test av medelvärden i personlig kontroll för 

män och kvinnor, samt könsskillnaden i denna. Medelvärdet för män var 2,8 och för kvinnor 

2,7, en skillnad på 0,09, som är statistiskt signifikant på 0,01 % -nivån. Det finns således en 

könsskillnad mellan kvinnors och mäns upplevda personliga kontroll och kvinnor uppvisar 

i genomsnitt lägre nivå av kontroll.   

 

Tabell 3. Oberoende t-test av medelvärden för Personlig 

kontroll för kvinnor och män, samt det totala medelvärdet. 

Standardavvikelser inom parentes. 

Variabel Män Kvinnor Könsskillnad 

Personlig  

kontroll 

2,8  

(0,45) 

2,7 

(0,55) 

0,09 *** 

(0,01) 

N 2193 2113  

*** = p<0.001 ** = p<0.01 *=p<0.05 

Källa: LNU 2010 

 

Tabell 4 redovisar resultaten av linjära regressionsanalyser av psykiskt välbefinnande för män 

och kvinnor. I modell 1 undersöks det enkla sambandet mellan personlig kontroll och psykiskt 

välbefinnande för män och kvinnor. Resultaten visar att det föreligger ett positivt samband 

mellan mäns och kvinnors personliga kontroll och psykiska välbefinnande. Det innebär att ju 

mer personlig kontroll en person har, desto högre nivå av psykiskt välbefinnande har den 

också. Resultaten för både män och kvinnor är statistiskt signifikant på 0.1 % -nivå. Modell 1 



 

20 

 

visar även att personlig kontroll har en starkare effekt för kvinnor. Det justerade R2-värdet 

visar att personlig kontroll förklarar 3 % av variationen i psykiskt välbefinnande för män och 

7 % för kvinnor.  

 

I modell 2 undersöks sambandet mellan utbildningsnivå och psykiskt välbefinnande för män 

och kvinnor. Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan högre utbildning och 

psykiskt välbefinnande för båda könen, då dessa två variabler som ingår i analysen jämförs 

mot referensvariabeln högskola och båda har negativa värden. Sambandet är även något 

starkare för kvinnor än för män. För både män och kvinnor är endast variabeln grundskola 

statistiskt signifikant på 5 % - nivå för män och 1 % - nivå för kvinnor. Det justerade R2-

värdet visar att utbildningsnivå förklarar 2 % av variationen i psykiskt välbefinnande för både 

män och kvinnor.  

 

I modell 3 inkluderas personlig kontroll och utbildningsnivå i samma analys, för att 

kontrolleras mot varandra och resultaten visar att den personliga kontrollen för både män och 

kvinnor minskar med 0,01 enheter, vilket knappt är någon förändring alls. Mellan modellerna 

minskar sambandet något för både grundskola och gymnasium för båda könen, men 

sambandet mellan utbildningsnivå och psykiskt välbefinnande är inte längre statistiskt 

signifikant för kvinnor i modell 3. Att sambandet mellan utbildning och psykiskt 

välbefinnande minskar vid kontroll för personlig kontroll, innebär att en del av det som 

utbildning tidigare förklarade, tas nu ut av den personliga kontrollen, vilket tyder på att 

utbildning troligtvis medieras av den personliga kontrollen till viss del. Det justerade R2-

värdet visar att samtliga variabler förklarar 3 % av variationen i psykiskt välbefinnande för 

män och 7 % för kvinnor.  
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Tabell 4. Linjär regressionsanalys. Psykiskt välbefinnande 

Ostandardiserade b-koefficienter  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Variabler 
M1:1  

Män 

M1:2 

Kvinnor 

M2:1  

Män 

M2:2 

Kvinnor 

M3:1  

Män 

M3:2 

Kvinnor 

Personlig kontroll 0,67*** 1,25***   0,66*** 1,24*** 

Högskola (ref)       

Grundskola   -0,32* -0,55** -0,31* -0,39 

Gymnasium   -0,14 -0,26 -0,14 -0,23 

Intercept 12,4*** 10,1*** 14,4*** 13,7*** 12,5*** 10,3*** 

N 2193 2113 2193 2113 2193 2113 

R2 (justerad) 0,03 0,07 0,02 0,02 0,03 0,07 

*** = p<0.001 ** = p<0.01 *=p<0.05 

Källa: LNU 2010 

 

Tabell 5 redovisar resultaten av regressionsanalyser efter modell 4. Tabellen inkluderar 

samtliga socioekonomiska och sociodemografiska bakgrundsvariabler i modellen, 

tillsammans med personlig kontroll och utbildningsnivå. Vid kontroll för de övriga oberoende 

variablerna minskar den personliga kontrollen något i korrelationen med det psykiska 

välbefinnandet, men uppvisar fortfarande signifikans på 0.1 % - nivå. Samtliga 

utbildningsnivåer minskar i styrka för både män och kvinnor, när hänsyn tas till övriga 

variabler och de blir dessutom icke-signifikanta. Resultaten visar att inkomst till viss del är 

positivt korrelerat med psykiskt välbefinnande för kvinnor och män, men att det är signifikant 

endast för kvinnor, kontrollerat för samtliga övriga variabler. För kvinnor visar resultaten att 

kvinnor med låg- och medelinkomst i genomsnitt uppvisar lägre nivå av psykiskt 

välbefinnande jämfört med kvinnor med hög inkomst, kontrollerat för övriga oberoende 

variabler, ett resultat som är signifikant på 5 % - nivå. Att vara yrkesverksam är för både 

kvinnor och män positivt korrelerat med det psykiska välbefinnandet jämfört med att inte vara 

det och det är signifikant för båda könen på 1 % - nivå. Både kvinnor och män som är 

yrkesverksamma tenderar alltså att ha högre nivåer av psykiskt välbefinnande jämfört med 

kvinnor och män som inte är yrkesverksamma. Att vara yrkesverksam har dessutom starkare 

positiv effekt på kvinnors psykiska välbefinnande. Ålder är negativt korrelerat med psykiskt 

välbefinnande, vilket innebär att det psykiska välbefinnandet tenderar att minska med åldern, 
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men endast för kvinnor är resultatet signifikant. Den kvadrerade ålderstermen som 

inkluderades i modell 4 uppvisade signifikans på 5 % - nivå för män och 1 % - nivå för 

kvinnor, vilket innebär att det finns ett visst kurvlinjärt samband mellan ålder och psykiskt 

välbefinnande, som också är negativt. Vidare indikerade resultaten på att frånskilda i 

genomsnitt uppmäter lägre nivå av psykiskt välbefinnande jämfört med ogifta, men att den 

inte är statistiskt signifikant. Att vara gift har i en positiv inverkan på det psykiska 

välbefinnandet för båda könen, jämfört med att vara ogift, kontrollerat för de övriga 

oberoende variablerna och det är signifikant för män på 5 % - nivå och för kvinnor på 0.1 % - 

nivå. Det justerade R2-värdet visar att samtliga aktuella variabler förklarar variationen i 

psykiskt välbefinnande till 5 % för män och till 9 % för kvinnor.  

 

Modell 5 testade för potentiella interaktioner mellan personlig kontroll och övriga oberoende 

variabler. Endast en interaktion var statistiskt signifikant och det var den mellan 

yrkesverksamhet och personlig kontroll för kvinnor. Det är därför den enda som redovisas i 

tabellen. För jämförbarheten är den interaktionen även inkluderad i männens modell (M5:1) 

trots att den inte är statistiskt signifikant. Att interaktion föreligger mellan personlig kontroll 

och yrkesverksamhet för kvinnor innebär att yrkesverksamma kvinnor generellt har högre 

nivå av psykiskt välbefinnande oavsett graden av personlig kontroll. Den personliga 

kontrollen har en starkare effekt på välbefinnandet för de kvinnor som inte är 

yrkesverksamma, då interaktionstermen är negativ. För kvinnor som inte är yrkesverksamma 

verkar således den personliga kontrollen ha större inverkan på det psykiska välbefinnandet 

jämfört med kvinnor som är yrkesverksamma, kontrollerat för de övriga variablerna. 

Liknande tendenser uppvisas för män, som för kvinnor, även om interaktionen inte är 

signifikant. Det justerade R2-värdet visar att samtliga variabler i modellen förklarar 

variationen i psykiskt välbefinnande till 5 % för män och till 10 % för kvinnor.  
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Tabell 5. Linjär regressionsanalys. Psykiskt välbefinnande. 

Ostandardiserade b-koefficienter 

 Modell 4 Modell 5 

Variabler 
M4:1  

Män 

M4:2  

Kvinnor 

M5:1  

Män 

M5:2 

 Kvinnor 

Personlig kontroll 0,61*** 1,15*** 1,34*** 2,53*** 

Högskola (ref)     

Grundskola -0,17 -0,10 -1,18 0,69 

Gymnasium -0,07 -0,06 -0,25 -0,25 

Höginkomsttagare (ref)     

Ingen inkomst -0,10 -0,34 0,17 0,95 

Låg inkomsttagare -0,06 -0,50* 1,07 -1,02 

Medelinkomsttagare -0,00 -0,46* 0,99 -1,41 

Ej yrkesverksam (ref)     

Yrkesverksam 

Ålder 

0,34** 

-0,02 

0,57** 

-0,05* 

1,39 

-0,2 

3,76*** 

-0,06* 

Ålder*Ålder 

Ogift (ref) 

0,00* 0,00** 0,00*** 0,00*** 

Frånskild/änka-änkling -0,05 -0,42 0,75 -1,46 

Gift/sambo 0,25** 0,44*** 0,14 1,42 

Interaktion     

Kontroll*Yrkesverksam   -0,39 -1,18** 

Intercept 11,7*** 9,5*** 9,7*** 5,9*** 

N 2193 2113 2193 2113 

R2 (justerad) 0,05 0,09 0,05 0,10 

*** = p<0.001 ** = p<0.01 *=p<0.05 

Källa: LNU 2010 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka betydelsen av en upplevd personlig kontroll för 

det psykiska välbefinnandet, samt skillnader i detta för kvinnor och män. Sex hypoteser 

formulerades, som löd; Kvinnor har lägre nivå av psykiskt välbefinnande än män (H1); 

Kvinnor har lägre nivå av personlig kontroll än män (H2); Personlig kontroll är positivt 

korrelerat med psykiskt välbefinnande, men antas ha en starkare korrelation med psykiskt 

välbefinnande för kvinnor än för män (H3); Utbildning är positivt korrelerat med psykiskt 

välbefinnande, men antas ha en starkare korrelation med psykiskt välbefinnande för kvinnor 

än för män (H4); Effekten av utbildning minskar när hänsyn tas till personlig kontroll (H5); 

Effekten av personlig kontroll och utbildning kvarstår vid kontroll för socioekonomiska 

resurser och sociodemografiska faktorer (H6). 

 

Hypoteserna formulerades utefter Mirowsky och Ross (2006) teori om resursersättning, som 

går ut på att utbildning har en starkare positiv inverkan på kvinnors nivå av depression, då 

utbildning används som ett sätt att känslomässigt hantera de lägre nivåer av sociala resurser 

som kvinnor generellt har, så som makt, auktoritet och genomsnittlig lönenivå. Hypotes 1 

(H1) antog att kvinnor har lägre nivå av psykiskt välbefinnande. Resultatet av det första t-

testet visade på en signifikant skillnad i män och kvinnors nivå av psykiska välbefinnande, 

vilket ger stöd åt den första hypotesen. Kvinnor tenderar att ha lägre nivå av psykiskt 

välbefinnande, något som stämmer överens med vad som konstaterats av flertalet tidigare 

studier (Klose och Jacobi 2004; Astbury, 2001; Mirowsky och Ross, 1995).  

  

Hypotes 2 (H2), antog att kvinnor har lägre nivå av personlig kontroll än män. Hypotesen 

kunde stödjas utefter resultat av t-testet av könsskillnaderna i personlig kontroll, då kvinnor 

uppmätte något lägre nivå av genomsnittlig personlig kontroll jämfört med män. Trots att 

medelvärdesskillnaden mellan kvinnor och män var relativt liten, så var den signifikant, vilket 

innebär att den ändå är värdefull att tolka. Att kvinnor uppmäter lägre nivå av personlig 

kontroll går att förstå genom Mirowsky och Ross (2003) kausala relation mellan sociala 

förutsättningar, personliga kontroll och psykiska välbefinnande. De menar att kön är en, av ett 

antal sociala faktorer, vilken nivån personlig kontroll påverkas av. Till viss del påverkas en 

individs nivå av personliga kontroll av dess sociala bakgrund, vilket gör att faktumet att 

kvinnor har något lägre nivå av personlig kontroll i någon mån kan härröras utav deras sociala 
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och sociodemografiska förutsättningar. Förutsatt att länken mellan sociala faktorer och 

personlig kontroll är sann, så möter kvinnor i högre grad situationer som de känner att de inte 

kan bemästra och kontrollera, just i egenskap av att inneha den sociala statusmarkören av att 

vara kvinna.  

 

Studiens tredje hypotes (H3) antog att personlig kontroll är positivt korrelerat med psykiskt 

välbefinnande, samt att den personliga kontrollen har en starkare korrelation med psykiskt 

välbefinnande för kvinnor än för män. Hypotesen kan stödjas, då resultaten av analyserna 

visade på ett positivt signifikant samband för både män och kvinnor. Dessutom uppvisade den 

personliga kontrollen starkare samband för kvinnor än för män och dessa resultat kvarstod vid 

kontroll för både utbildning, samt för de socioekonomiska resurserna och de 

sociodemografiska faktorerna. Personlig kontroll har alltså en positiv påverkan på det 

psykiska välbefinnandet. Ju mer kontroll en individ upplever att den har, desto högre nivå av 

psykiskt välbefinnande har den. Mirowsky och Ross (2003) antaganden om att det psykiska 

välmåendet till viss del påverkas av nivån av upplevd kontroll en individ upplever att den har, 

stämmer överens med resultat som uppvisats av analyserna i den här studien. Att den 

personliga kontrollen är starkare korrelerat med det psykiska välbefinnandet för kvinnor än 

för män innebär således att personlig kontroll, något som går linje med ett antal andra studier 

(Benassi m fl, 1988; Pearlin m fl, 1981). En kvinna ökar alltså i högre grad sitt psykiska 

välbefinnande, ju mer kontroll hon får. Den personliga kontrollen verkar vara mer betydande 

för kvinnor än för män i relation till det psykiska välbefinnandet, likt vad resursteorin 

förutsätter. Trots att kvinnors lägre nivåer av personliga kontroll uppmättes i t-testen, så 

använder kvinnor i högre grad än män den personliga kontrollen som ett sätt att uppnå högre 

nivå av psykiskt välbefinnande (Mirowsky och Ross, 2006).  

 

Hypotes fyra (H4) antog att utbildning korrelerar positivt med det psykiska välbefinnandet 

och att korrelationen är starkare för kvinnor än för män. Hypotesen kunde bara delvis stödjas, 

då resultaten uppvisade låg signifikans. Utbildning korrelerade positivt med det psykiska 

välbefinnandet och korrelationen var starkare för kvinnor än för män, men i och med den låga 

signifikansen, så är det alltså inte alls säkert att samma samband skulle uppvisas för den 

övriga populationen och det går därför inte att tolka resultatet i någon större utsträckning. 

Utbildning verkar delvis ha en starkare effekt för kvinnor för deras psykiska välbefinnande, 

men skillnaden mellan kvinnor och män uppvisades inte vara så stor i resultaten från denna 
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studie. Resultaten gick dock mer i linje med Mirowsky och Ross (2006) resultat om 

utbildningsnivåns påverkan på depression, än resultaten från Klose och Jacobis (2004) studie. 

De fann att det inte var någon skillnad i hur den psykiska hälsan hos män och kvinnor 

påverkades av utbildning. Till viss del verkar utbildning skilja sig i sin effekt på det psykiska 

välbefinnandet.  

 

Hypotes fem (H5) antog att effekten av personlig kontroll och utbildning skulle kvarstå vid 

kontroll för socioekonomiska resurser och sociodemografiska faktorer, likt de gjort för 

Mirowsky och Ross (2006). Hypotesen kunde bara till viss del stödjas, då den personliga 

kontrollen minskade lite vid kontroll för de övriga variablerna. Utbildningsvariablerna 

förändrades också en del, men uppvisade ingen signifikans i modell 5, vilket gör att ingen 

vidare tolkning för dessa faktorer kommer att göras. Att den personliga kontrollen fortfarande 

uppvisar signifikanta samband med det psykiska välbefinnandet står dock fast. Detta gäller för 

kvinnor såväl som för män.  

 

Vid kontroll för interaktionsvariabler i den sista modellen var det endast en av variablerna 

som blev signifikant och det var interaktionen mellan huruvida en kvinna är yrkesverksam 

eller ej och den personliga kontrollen. Den variabeln som mätte yrkesverksamhet var också en 

av de få som hölls signifikant mellan modellerna. Resultatet indikerade på den personliga 

kontrollen har större inverkan på kvinnor som inte är yrkesverksamma. Detta resultat är 

intressant, då det verkar troligt att sådana socioekonomiska faktorer som bland annat arbete är 

av betydelse för nivån av den personliga kontrollen, vilket stödjer Mirowsky och Ross (2006; 

2013) antaganden om att sociala omständigheter påverkar människors nivå av personliga 

kontroll. Att resultatet pekar på att den personliga kontrollen kommer att ha större positiv 

inverkan på det psykiska välbefinnandet för kvinnor som inte är yrkesverksamma, indikerar 

på att kvinnor med lägre status i allt högre grad behöver förlita sig på den personliga 

kontrollen för sitt psykiska välbefinnande.  

Slutsats och förslag till framtida forskning 

Det har i den här studien kunnat konstateras att den personliga kontrollen har betydelse för det 

psykiska välbefinnandet, samt att den personliga kontrollen verkar ha starkare inverkan på 

kvinnors nivå av psykiskt välbefinnande. Kvinnor uppmäter lägre nivå av både psykiskt 

välbefinnande och personlig kontroll och trots detta tyder resultat från den här studien på att 
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den personliga kontrollen är viktigare för kvinnor än för män. En kausal länk har till viss del 

kunnat utrönas mellan social status, personlig kontroll och psykiskt välbefinnande. Personlig 

kontroll verkar vara betydande för det psykiska välbefinnandet, men det verkar vara mer 

betydande ju lägre social status och ju lägre grad av sociala resurser en individ har.  

 

 Det återstår att undersöka i vilken mån den personliga kontrollen påverkas av de sociala 

omständigheterna för att på ett mer säkert sätt kunna veta hur sociodemografiska och 

socioekonomiska omständigheter inverkar på den personliga kontrollen som människor 

upplever att de har och för att få en större förståelse för betydelsen av den personliga 

kontrollen och länken mellan social status, personlig kontroll och det psykiska välbefinnandet.  

Begränsningar 

Trots att det mått som i den här studien användes för att mäta personlig kontroll byggde på 

mått som använts i tidigare studier, kan det behövas flera indikatorer för att förklara vilken 

nivå av personlig kontroll en individ har. Andra studier har ofta använt fler än en fråga för att 

fånga upp människors uppfattning om den personliga kontrollen och index av flera indikatorer 

används ofta för att mäta denna andra studier på området. Baserat på vad som fanns 

tillgängligt i det aktuella datamaterialet, så användes endast en fråga för att få en indikation på 

respondenternas nivå av personliga kontroll. Detta kan innebära att resultatet skulle se 

annorlunda ut om fler frågor togs hänsyn till.  
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Bilaga 1 

Tabell 6. Linjär regressionsanalys. Psykiskt välbefinnande. 

Ostandardiserade b-koefficienter 

*** = p<0.001 ** = p<0.01 *=p<0.05 

Källa: LNU 2010 

 

Variabler Modell 7 Modell 8 

Kön 2,19***  0,49***  

Personlig kontroll 1,17***  0,93***  

Högskola (=ref)     

Grundskola -0,14  -0,22  

Gymnasium -0,07  -0,14  

Höginkomsttagare (=ref)     

Ingen inkomst -0,16  -0,16  

Låginkomst- 

tagare 

  -0,15  

Medelinkomst- 

tagare 

-0,16  -0,14  

Ej yrkesverksam (=ref)     

Yrkesverksam 0,45***  0,44***  

Ålder 0,01***  0,01***  

Ogift (=ref)     

Frånskild/ 

änka-änkling 

-0,27  -0,28  

Gift/sambo 0,31***  0,31***  

Kön*Kontroll -0,57***    

Kön*Grundskola   0,14  

Kön*Gymnasie   0,13  

Intercept 9,5***  10,2***  

N 4306  4306  

R2 (justerad) 0,10  0,10  


