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Sammanfattning 

 
Studien syftar till att se hur personlighet, söka-arbete self-efficacy och locus of control 
påverkas av arbetslöshet. Personlighet mäts enligt Costa & MacCraes fem-faktor modell och 
avser dimensionerna extroversion, neuroticism, öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet. 
Hypotesen är att det finns skillnad mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa avseende 
personlighet, söka arbete self-efficacy och locus of control. Frågeformulär innehållande 
påstående om ovanstående faktorer besvarades av en grupp nyarbetslösa och en grupp 
långtidsarbetslösa. Resultatet visar inga signifikanta skillnader avseende personlighet och 
söka arbete self-efficacy mellan grupperna. Avseende locus of control visade den nyarbetslösa 
gruppen signifikant mer intern locus of control än den långtidsarbetslösa gruppen. Intern locus 
of control visade positivt samband med söka arbete self-efficacy för nyarbetslösa men inte för 
långtidsarbetslösa. Resultatet avseende personlighetsdimensionerna är i linje med Costa & 
MacCraes teori om att personligheten är stabil i vuxen ålder. Studiens resultat indikerar att 
personlighet och söka-arbete self-efficacy har relativt liten påverkan på arbetssökandet, vilket 
kan vara en konsekvens av att arbetslöshetsförsäkringen styr arbetssökandet. Locus of control 
kan tolkas som en mer föränderlig aspekt av personligheten, vilken både kan påverka och 
påverkas av arbetslöshet. 
 
 

Nyckelord: arbetslöshet, långtidsarbetslöshet, personlighet, söka-arbete self-efficacy och 
locus of control. 
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Abstract 

 
The aim of this study was to se how personality, job search self-efficacy and locus of control 
change during unemployment. Personality is measured according to the five-factor model. 
The hypothesis is that there is a difference between newly unemployed and long term 
unemployed regarding personality, job search self-efficacy and locus of control. 
Questionnaires was displayed to one group of newly unemployed persons and to one group of 
long term unemployed persons.  Personality and job search self-efficacy does not show 
significant differences between newly unemployed and long term unemployed but there is 
significant difference considering locus of control. Newly unemployed show higher degree of 
intern locus of control than long term unemployed. Intern locus of control is positive 
correlated with job search self-efficacy for newly unemployed but not for long term 
unemployed. The result for personality is confirming Costa & MacCraes theory that 
personality is stabile during adulthood. The result indicates that personality and job search 
self-efficacy has a limited influence for job searching, which might depend on the rules of the 
unemployment insurance. Locus of control is interpreted as a more changeable part of 
personality which both affects and is affected of unemployment. 
 
Keywords: unemployment, long term unemployment, personality, job search self-efficacy, 
locus of control.  



 

Inledning 
 
Arbetets plats i samhället är central. För många människor kretsar livet runt arbetet. Med 
anledning av arbetets centrala roll i samhället blir även arbetslösheten en stor fråga. Varje år 
blir hundratusentals människor ofrivilligt arbetslösa i Sverige. Som arbetslös i Sverige räknas 
enligt SCB personer i åldrarna 16-64 år som vill och kan arbeta och som aktivt söker arbete 
men som inte är sysselsatta, motsvarande löne- eller förvärvsarbete, (www.scb.se). För att ha 
rätten till arbetslöshetsersättning från arbetslöshetskassorna krävs att den arbetslöse personen 
är registrerad vid den offentliga arbetsförmedlingen som arbetslös och arbetssökande samt att 
han/hon uppfyller grundvillkor och arbetsvillkor samt för inkomstrelaterad ersättning även 
medlemsvillkor (www.iaf.se). I det svenska samhällssystemet definieras arbete som 
förvärvsarbete/lönearbete d.v.s. reguljärt arbete, inklusive vissa statligt subventionerade 
arbeten, som sker mot försörjning/lön (www.iaf.se). 
     Mycket av arbetsmarknadspolitiken handlar om hur fler jobb ska skapas för att se till att 
färre människor befinner sig i arbetslöshet. Ur politisk synvinkel handlar det om att se till att 
arbetsgivarna får den arbetskraft de behöver för att kunna ha maximal nivå på sina 
verksamheter. För de arbetslösa och arbetssökande handlar det om att hitta vägarna till 
arbetsmarknaden snarast möjligt. Arbetslösheten drabbar den enskilda individen men även 
samhället som ska bära kostnaderna och hitta lösningarna på situationen drabbas.  
     Varje individ som ska hitta vägen vidare till arbetsmarknaden har ett antal förutsättningar 
med sig som påverkar deras situation. Några av de förutsättningarna är personlighet, hur de 
handskas med den situation de befinner sig i samt om de upplever att de har möjlighet att 
påverka den situation som de befinner sig i. När en person är arbetslös under en längre period 
sker sannolikt en förändring avseende hur personen ser på sig själv. 
     Syftet med denna studie är att ge en bild av den förändring avseende personlighet och 
närbesläktade faktorer som en person genomgår från nyarbetslöshet till långtidsarbetslöshet. 
Kunskap om dessa förändringar skulle kunna användas till att utforma 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder så att arbetslösa kan få tillgång till rätt typ av stödåtgärder 
under arbetslöshet. 
     För att åter ta sig ut på arbetsmarknaden krävs aktivt arbetssökande av den arbetslöse 
personen. Forskning har visat att aktivt arbetssökande kan leda till intervjuer, som kan leda till 
jobberbjudande, som kan leda vidare till anställning (Saks, 2005). Att söka arbete aktivt under 
långa perioder är krävande för den enskilde arbetssökande. En amerikansk meta-analys 
(McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005) visar att det finns ett samband mellan aktivt 
arbetssökande sämre mental hälsa för arbetslösa. De flesta ansökningshandlingar som skickas 
iväg får antingen negativt svar alternativt inget svar alls. Detta påverkar hur den enskilde 
arbetssökande sedermera handskas med sitt arbetssökande och det påverkar även känslan av 
att kunna påverka och kontrollera det som händer i livet. Hela situationen påverkas av ett 
ömsesidigt samspel som sker inom individen, mellan individ och miljö, med andra individer i 
liknande situationer och med omvärlden som helhet.  
     Naturligtvis finns en mängd andra faktorer som är med och påverkar arbetslösa och deras 
situation. Sådana faktorer kan vara politiska beslut i form av lagar och regler som styr upp 
villkor för anställningar, arbetslöshetsersättning m.m. Även andra faktorer som varje arbetslös 
person bär med sig individuellt påverkar, här kan nämnas, arbetsmotivation, självförtroende, 
copingstrategier, den arbetslöses ekonomiska situation med mera. Dessa kommer av 
utrymmes- och kapacitetsskäl att utlämnas här.  
 

Arbetslöshet allmänt 

Arbetet fyller flera olika funktioner. Marie Jahodas deprivationsmodell (Edwards, Burawoy, 
Jahoda & Elster, 1992) beskriver de olika funktioner/behov som arbetet fyller. Dessa delas 



 

upp på manifesta behov och latenta behov. De manifesta handlar om att få lön för att arbete 
utförs, exempelvis att varor eller tjänster produceras. Latenta behov (som har psykologisk 
påverkan) handlar om att den som arbetar har en tidsstruktur för sin vakna tid, får sociala 
behov tillfredsställda, deltar i kollektiva strävanden (förutom de personliga), får en social 
status och identitet samt deltar i en regelbunden verksamhet (Edwards, Burawoy, Jahoda & 
Elster, 1992). Människor som blir arbetslösa riskerar att inte få de latenta behoven 
tillfredsställda. Jahodas deprivationsteori har använts i senare studier och de latenta och 
manifesta behoven har visat sig vara relevanta och användbara för att belysa konsekvenser av 
arbetslöshet (Nordenmark, 1999). Genom arbetslöshetskassans funktion tillfredsställs de 
manifesta behoven, en viss inkomst fortsätter att komma in varje månad. Dock har inte alla 
arbetslösa rätt till arbetslöshetsersättning. 
     Peter Warr´s vitaminmodell är en annan modell som beskriver hur psykologiska 
miljömässiga faktorer påverkar människans psykiska hälsa (Chmiel, 2000). De miljömässiga 
faktorerna kan översättas till arbetets egenskaper. Modellen delar upp arbetets egenskaper i 
två grupper, vilka fungerar som vitaminerna för kroppen. CE-vitaminer som människan måste 
ha och inte kan få för mycket av, handlar om tillgång till pengar, fysisk säkerhet och värderad 
social position. AD-vitaminer som måste finnas men som inte får överdoseras, handlar om 
möjlighet till kontroll, att få använda förmågor, externt värderade mål, variation, tydlighet 
från omgivningen samt möjlighet till kontakt med andra människor (Chmiel, 2000). Brist på 
CE- eller AD-vitaminer eller överskott på AD-vitaminer påverkar den mentala hälsan 
negativt. Modellen kan användas för att analysera såväl arbeten som arbetslöshet. Om 
modellen appliceras på en arbetslöshetssituation så blir det tydligt att många brister kommer 
att uppstå som påverkar den mentala hälsan negativt.  
     Arbetslösheten är en belastning för såväl individen som samhället. Mycket forskning har 
ägnats åt att belysa psykologiska och hälsomässiga konsekvenser av arbetslöshet, exempelvis 
Hallstens meta-analys (1998). Den studien visade att lågt psykologiskt välbefinnande kan vara 
såväl orsak till som konsekvens av arbetslöshet. Amerikanska studier har visat på att 
arbetslöshet är stressande för individen och att arbetslösa ofta känner ökad oro och upplever 
att deras mentala hälsa blir sämre ( McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005). 
     Att ofrivilligt förlora sitt arbete är en mycket stressande händelse för den enskilde 
individen och för många är det också en sorts skam att inte arbeta och ”göra rätt för sig”. 
Rantakeisus (2002) studie på arbetslösa ungdomar visar att långtidsarbetslösa redovisar ”mer 
skamgörande erfarenheter” än korttidsarbetslösa samt att män redovisar ”mer skamgörande 
erfarenheter” än kvinnor. 
 
Arbetslöshet och hjälplöshet 

Enligt Seligman (1975) är en person hjälplös när hans medvetna, frivilliga 
reaktioner/agerande inte påverkar hur situationen utvecklas, d.v.s. om personens eget 
agerande blir till fördel eller nackdel för honom/henne själv. Han menar att människor som 
upplever hjälplöshet inte tror att det egna agerandet eller de egna besluten påverkar vad som 
händer med deras situation. Hjälplösheten har enligt Seligman motivationella, kognitiva och 
emotionella konsekvenser. Seligman och Maier utförde experiment där hundar utsattes för 
elchocker som visar på effekten av hjälplöshet. Hundarna delades i första fasen av 
experimentet upp i två grupper och sammanlänkades parvis mellan grupperna. I ena gruppen 
hade hundarna möjlighet att passivt eller aktivt ”stänga av” elchocken. I andra gruppen hade 
hundarna inte möjlighet att styra utan fick den effekt som hunden i den första gruppen styrde 
genom att aktivt eller passivt stänga av chocken. I fas två av experimentet placerades samtliga 
hundar i en box som var delad i två halvor, mellan vilka hundarna kunde hoppa. I ena halvan 
av boxen fick hundarna elchocker genom golvet men inte i andra halvan av boxen. Samtliga 
hundar placerades i den halvan där golvet gav elchocker. De hundar som hade haft möjlighet 



 

att aktivt eller passivt stänga av chocken i första fasen av experimentet var mer benägna att 
hoppa över till den icke-strömförande halvan av boxen och därmed undvika att utsättas för 
obehaget. Hundarna som i första fasen utsatts för chockerna utan att kunna styra över dem 
blev i större utsträckning stående på den strömförande halvan trots att de hade möjlighet att 
undvika chocken genom att hoppa över till den icke strömförande delen. Seligman och Maier 
kunde konstatera att en del av hundarna blev hjälplösa.  
     Hjälplöshet som fenomen är inget som inträffar plötsligt utan är en process. Denna 
påverkas enligt Seligman (1975) av om individen har motsatta (positiva) förväntningar, om 
graden av kontroll skiljer sig mellan olika situationer samt om resultaten är betydelsefulla för 
personen. Detta kan appliceras på en situation av arbetslöshet. För en arbetslös person är det 
naturligt att försöka lösa sin situation genom att aktivt söka efter arbete. Den arbetslöse som 
trots mycket ansträngning med att söka arbete inte får arbete riskerar att efter ett tag uppleva 
sig som hjälplös. Hela livssituationen med arbetslöshet blir oförutsägbar och opåverkbar. Det 
blir svårt för den arbetslöse att tro att hans/hennes agerande ska kunna ge kontroll över 
tillvaron i framtiden när det inte har gjort det innan. Konsekvensen blir att den arbetslöse 
personen får allt svårare att motivera sig till att söka arbete, varpå situationen definitivt inte 
löser sig. Denna process beskrivs av Hill (1977, ref. i Bjørnstad, 2006) som att arbetare 
efterhand som arbetslösheten fortskrider blir allt mindre säkra på att söka arbete och även 
mindre anställningsbara. Den studien visade att redan efter 9-12 månaders arbetslöshet 
inrättade arbetare sig efter livslång arbetslöshet, de hade därmed accepterat sin 
arbetslöshetssituation som opåverkbar och okontrollerbar. 
     Inlärd hjälplöshet ger kognitiva svårigheter, om personen lyckas eller misslyckas upplevs 
som oberoende av de egna ansträngningarna. Därmed blir det även svårt att ”lära sig” att det 
lönar sig att agera. För den arbetslöse innebär detta en svårighet eftersom han/hon inte kan 
uppleva att de lyckas förrän situationen faktiskt löser sig och han/hon får en positiv respons på 
en ansökan och får möjlighet att komma på intervju som sedan kan leda till ett jobb. Många 
ansökningar som skickas till arbetsgivare får inte ens ett svar. Vilket kan leda till att den 
långtidsarbetslöse personen får en försämrad känsla av sin egen förmåga/kompetens för att 
söka arbete. Detta kan leda till att self-efficacy för att söka arbete blir lägre vilket i sin tur 
leder till att den arbetslöse upplever sig hjälplös och att situationen upplevs som opåverkbar. 
Self-efficacy innebär ett situationsspecifikt självförtroende, d.v.s. en persons egen uppfattning 
om sin förmåga att lyckas med en speciell uppgift (Bandura, 1997).  
     Inlärd hjälplöshet ger även emotionella störningar hos den utsatta personen. Individen som 
hamnar i en hjälplös situation reagerar först med rädsla, om situationen visar sig kontrollerbar 
försvinner rädslan. För de som upplever att situationen inte blir kontrollerbar riskerar rädslan 
att ersättas av depression (Selgiman, 1975). Många studier av arbetslöshetens hälsomässiga 
konsekvenser har belyst detta fenomen. Forskning utförd i USA på ungdomar visar att unga 
kvinnor som varit utanför arbetsmarknaden en längre period fick försämrad self-efficacy 
vilket gav en ökad känsla av hjälplöshet (Goldsmith, Veum & Darity, 1996). 
 
Personlighet och arbetslöshet 
Personlighet som psykologiskt begrepp definieras som en persons karakteristiska mönster av 
beteenden, tankar och känslor (Pervin, Cervone, John, 2005). Fem-faktor teorin beskriver 
personlighet utifrån fem olika personlighetsdimensioner vilka har ett antal underliggande 
drag.  I fem-faktor teorin (Costa and McCrae, ref i Pervin et al, 2005) ingår 
personlighetsdimensionerna neuroticism, extroversion, öppenhet, trevlighet och 
samvetsgrannhet. En beskrivning enligt fem-faktor teorin ger en profil som visar i vilken grad 
de olika egenskaperna stämmer in för den aktuella personen. Varje dimension innehåller ett 
antal underliggande faktorer. Faktorerna som mäts under neuroticism är känslomässig 
stabilitet, oro, stress, orealistiska idéer, impulsivitet samt aggressivitet. Faktorerna under 



 

extroversion är individens aktivitetsnivå, hur utåtriktad personen är, behov av stimulans och 
utrymme för glädje. Under öppenhet mäts individens komplexitet, sinne för nya 
saker/händelser, kreativitet samt tolerans för okända saker, situationer och människor. 
Personlighetsfaktorn trevlighet mäter en individs sätt att samarbeta med andra människor. 
Samvetsgrannhet mäter hur organiserad, metodisk, och målinriktad en individ är (Pervin et al, 
2005). Enligt fem-faktor teorin är personlighetsdimensionerna något som kan tolkas genom 
att observera beteende eller erfarenheter som personen i fråga har. De grundläggande fem 
personlighetsdimensionerna påverkas av dynamiska processer. De dynamiska processerna 
handlar om karateristiska anpassningar, objektiv biografi, självkoncept och externa influenser 
(Costa and McCrae, ref i Pervin et al, 2005). De grundläggande personlighetsdragen antas 
vara stabila under vuxenlivet. Forskning har visat att personlighet till stor del är stabil från 30-
års åldern och uppåt (Terracciano, Costa & McCrae, 2006). Enligt personlighetsteorier kan 
man genom att iaktta vilka personlighetsdrag en individ har kunna förutsäga personens 
beteende. Dock finns det naturligtvis fler faktorer som spelar in.   
     Magnusson (2004) beskriver den klassiska interaktionismen där en individs fungerande ses 
som ett kontinuerligt ömsesidigt samspel mellan individen och miljön. Detta samspel 
påverkar också individens uppfattning om sig själv och omvärlden. Den moderna holistiska 
interaktionen, som är den rådande sedan 1970-talet, handlar om att individens beteende styrs 
av komplexa, dynamiska anpassningsprocesser. Dessa sker såväl i samspel med miljön runt 
individen som inuti individen där mentala, biologiska och beteendemässiga faktorer spelar in 
(Magnusson, 2004). Syftet med att se på individens fungerande ur ett modernt, holistiskt 
perspektiv är att få en större kunskap om hur människor fungerar. I forskningen kan integreras 
empiri från olika områden som beteende, kognition, biologi och medicin m.m. Arbetslöshet är 
en ytterst komplex situation där en mängd faktorer är med och inverkar och det torde vara 
viktigt att se på arbetslösheten ur ett modernt holistiskt perspektiv. Detta borde vara en 
anledning till att närmare undersöka om det är så att personlighet och olika aspekter av den 
som locus of control och self-efficacy ändras när människor går igenom stora förändringar av 
sin livssituation, som ju arbetslöshet kan innebära. Roberts & Caspi (2001) skriver i en artikel 
att det finns tillräckligt med data för att visa att det pågår en livslång förändring av 
personligheten och att det handlar om att ta reda på vilka faktorer som skapar förändringarna. 
Kan arbetslöshet vara en sådan faktor?  
     I en meta-analys (Kanfer, Wanberg & Kantrowitz, 2001) påvisades att personlighetsdragen 
extroversion och samvetsgrannhet hade ett positivt samband med aktivt arbetssökande. De 
andra personlighetsdragen i fem-faktor modellen hade enligt Kanfer m.fl. (2001) en mer 
moderat påverkan. Neuroticism utmärkte sig genom att individer som låg högt i denna 
variabel upplevde att de ansträngde sig mycket för att söka arbete men trots det var deras 
sökintensitet låg (Kanfer et. al., 2001). Extroversion, samvetsgrannhet, öppenhet och 
trevlighet tillsammans med högre söka-arbete self-efficacy hade signifikant samband med 
kortare arbetslöshetsperiod och i viss mån även större sannolikhet för att få jobberbjudanden 
och anställning (Kanfer et. al., 2001).  

 
     Self-efficacy och arbetslöshet 

     En aspekt av personlighet är self-efficacy som beskriver hur en person själv upplever att 
den kan handskas med en speciell situation eller uppgift. Self-efficacy visar sig i hur en 
person kontrollerar sitt eget agerande i situationen men även hur han/hon reglerar sitt 
tänkande, sin motivation samt sitt känslomässiga och psykologiska tillstånd (Bandura, 1997). 
Samma person har olika grad av self-efficacy beroende på vilken situation/uppgift det handlar 
om. För att kunna utföra en uppgift på ett bra sätt krävs att personen har både de 
förmågor/kompetenser som krävs samt att personen själv upplever att han/hon klarar att lösa 
uppgifter och handskas med situationen (Bandura, 1997). Personer med hög self-efficacy ser 



 

ofta en svår situation som en utmaning. När de handskas med situationen går de konstruktivt 
till väga och är uppgiftsfokuserade. Vid misslyckande attribuerar de detta till för låg 
ansträngning, i stället för till för låg kompetens, därmed behåller de sin inställning att de kan 
lyckas. Personer med hög self-efficacy upplever att de kan kontrollera hot och stressorer, 
vilket gör att de inte blir passiva offer för svåra situationer. Uppfattningen om den egna self-
efficacyn påverkas enligt Bandura av såväl erfarenheter som reflektion över situationen, vilket 
skulle innebära att self-efficacy är en föränderlig aspekt av personligheten. En australiensisk 
studie visar att det finns samband mellan ålder och generell self-efficacy. Äldre arbetslösa 
med lång arbetslivserfarenhet har högre generell self-efficacy. De fortsätter tro att 
arbetslöshetssituationen kommer att lösa sig. Författarna förklarar det med att hela livet är en 
process av lärande och att äldre har erfarenhet av flera olika situationer som har lösts på olika 
sätt, generell self-efficacy utvecklas på så vis under hela livet (Albion, Fernie & Burton, 
2005). För unga män gäller, enligt amerikansk forskning, att ju längre arbetslösheten varar 
desto lägre blir self-efficacyn, vilket enligt forskarna, stämmer med antagandet att den 
psykologiska inverkan av arbetslösheten sker i olika stadier (Goldsmith, Veum & Darity, 
1995).  
     Self-efficacy mäts av en generell self-efficacy-skala (http://userpage.fu-
berlin.de/~health/swedish.htm), vilken kan anpassas till olika situationer. För att mäta self-
efficacy krävs att mätinstrumentet/skalorna utgår ifrån en definierad situation och att de 
uppgifter som personerna ska bedöma sig själva utifrån och är klart och tydligt beskrivna. 
     För personer som drabbas av situationen av arbetslöshet handlar det om att ha 
uppfattningen om att de kommer att hitta nästa jobb inom kort och att deras arbetssökande 
tillsammans med hur de går tillväga är ett sätt för dem att skapa en lösning. Saks och Ashforth 
(1999) föreslår att forskningen riktar in sig på att förutom att mäta generell self-efficacy mäta 
söka-arbete self-efficacy eftersom den kan förutse arbetslösas beteende och resultat bättre. 
Söka-arbete self-efficacy visar på en persons uppfattning om sin egen förmåga att lyckas med 
de olika delarna av arbetssökandet (Saks, 2005). Avseende söka-arbete self-efficacy visade 
Kanfers m. fl. (2001) studie att personer som har hög söka-arbete self-efficacy också är de 
som intensivare söker arbete genom att hitta jobben, sätta igång med arbetssökande skriftligt 
och muntligt och följa upp ansökningarna. Forskning av Saks (2005) visar att personer med 
låg grad av söka-arbete self-efficacy kommer ut i arbete snabbare än de med hög grad. Detta 
förklaras av att personer med låg grad av söka-arbete self-efficacy i högre grad accepterade 
erbjudande om anställning än vad de med hög grad av söka-arbete self-efficacy gjorde. 
Personer med hög grad av söka-arbete self-efficacy tror att de har möjlighet att få bättre 
arbetserbjudande och avböjer därför inte fullt så bra erbjudande för att söka efter de bästa. 
Detta fenomen skulle vara intressant att undersöka i Sverige eftersom arbetslösa som uppbär 
ersättning från arbetslöshetskassa inte har rätt att neka arbete utan att få avdrag på sin 
ersättning och om arbete nekas ett flertal gånger helt bli av med den.  
     Söka-arbete self-efficacy har således visat sig på olika sätt ha effekt på arbetssökandet. Då 
aktivt arbetssökande är en förutsättning för att kunna lösa situationen av arbetslöshet blir 
frågan om arbetslöshetsperiodens längd ger en förändring avseende söka-arbete self-efficacy, 
vilket föreliggande studie syftar till att undersöka. 

 
     Locus of Control och arbetslöshet 

     Begreppet locus of control handlar om känslan av att kunna eller inte kunna kontrollera en 
situation och anses vara en viktig aspekt av en individs personlighet. Man skiljer på intern 
locus of control och extern locus of control. En individ som har intern locus of control 
upplever att han/hon själv kan styra över situationen, vilken därmed blir påverkbar och möjlig 
att kontrollera. Dessutom upplever sig individer med intern locus of control själva ansvariga 
för sin situation.  Personer som har extern locus of control upplever att det är yttre 



 

omständigheter som styr, som t.ex. tur, chans och andra människors beteende. Personer som 
upplever att de inte har kontroll över tillvaron och att det inte spelar någon roll vad de själva 
gör eller att det de gör inte gör någon skillnad får mycket svårare att lära sig något från sina 
erfarenheter. Dessutom får de svårare att uppleva att de har ett egenvärde (Lefcourt, 1982). 
Lefcourt skriver även att personer med intern locus of control använder sina sociala kontakter 
bättre och får mer nytta av dem än de med extern locus of control. Locus of control spelar stor 
roll när individer utsätts för stress. Arbetslöshet kan vara en stressande situation. Personer 
med extern locus of control anser sig själva mer oroliga än de med intern under förutsättning 
att de inte befinner sig i en stressande livssituation. För personer som befinner sig i en 
stressande livssituation gäller att båda grupperna uppskattar sig lika högt avseende oro. 
Socialt stöd kan fungera som en moderator i svåra situationer. Studier har visat att personer 
med intern locus of control som får socialt stöd har lägre grad av samband mellan svåra 
livssituationer och ångest och depression. Det vill säga de med intern locus of control har mer 
nytta av socialt stöd. De blir mindre benägna att drabbas av oro/ångest och depression när de 
får socialt stöd. Medan personer med extern locus of control inte tycks använda sina sociala 
kontakter så att deras stressande händelser får minskad påverkan (Lefcourt, 1982).  För 
arbetslösa kan känslan av kontroll relateras till resultaten av arbetssökandet. Här är det viktigt 
att den arbetslöse upplever att han/hon har möjlighet att påverka sin situation. Wanberg (1997, 
ref. i Saks & Ashforth, 1999) fann att de som upplevde att de som hade bättre kontroll över 
sin situation också var de som lade ner mer kraft och energi på att söka arbete, vilket ledde till 
mer aktivt arbetssökande. Och eftersom aktivt arbetssökande (Saks, 2005) ökar chansen till 
anställning/arbete så är känslan av kontroll viktig. Kanfer m.fl. (2001) fann endast svagt 
samband mellan locus of control och aktivt arbetssökande. 
     Locus of control förändras över tid. Ålder är enligt Lefcourt (1982) en faktor som ökar den 
interna kontrollen efterhand. Dessutom skriver Lefcourt (1982) att viktiga miljömässiga 
händelser påverkar utvecklingen av locus of control hos individen och att opåverkbara viktiga 
förutsättningar kan ge förändring mot mer extern locus of control. Forskning gjord på 
ungdomar, kvinnor och män, i USA visar inte signifikant skillnad avseende intern locus of 
control i relation till längden på arbetslösheten (Goldsmith, Veum & Darity, 1995). Dock 
upplever de arbetslösa männen i samma undersökning (som även tidigare varit arbetslösa) 
signifikant lägre grad av intern locus of control efter en period av arbetslöshet i jämförelse 
med de som varit anställda under perioden (Goldsmith et.al., 1995). De arbetslösa unga 
kvinnorna, i samma undersökning, (som även varit arbetslösa tidigare) visade däremot högre 
grad av intern kontroll vid arbetslöshet i jämförelse med de som var i anställning. Av 
författarna förklaras detta med att kvinnorna eventuellt upplevde arbetslösheten mer positivt 
till att börja med.  
     Locus of control kan mätas av Rotter´s Locus of Control Scale 
(http://www.ucalgary.ca/~lapoffen/tasha/rotter.htm ). Denna är en likert-skala där 
försökspersonen svarar på hur mycket de instämmer med ett påstående. Forskning på 
samband mellan locus of control och långtidsarbetslöshet förefaller var gjord i huvudsak på 
ungdomar och det är svårt att hitta motsvarande studier på vuxna som kommit förbi 
ungdomsåren. Locus of control kan även mätas av Levensons skala (ref. i Legerski, Cornwall 
& O´Neil, 2006). Skalan innehåller tre olika delar med påståenden, ”andra med makt” 
avseende att omvärlden är strukturerad och förutsägbar samt att andra personer med makt 
styr, ”chans/tur” avseende att omvärlden styrs av slumpen samt ”intern kontroll” som avser att 
mäta personens upplevelse av att själv kunna kontrollera sin situation. Levensons skala 
används i föreliggande studie. 
     En studie utförd i England på ett antal stålverksarbetare, som blir uppsagda och arbetslösa, 
visar hur locus of control kan förändra sig över tid (Legerski, Cornwall & O´Neil, 2006). De 
som fick anställning igen, efter en period med arbetslöshet, rapporterade högre intern kontroll 



 

tillsammans med dem som blev studenter eller pensionärer. Författarna till studien för en 
diskussion om att intern locus of control kan ha två riktningar och vara såväl orsak till som 
resultatet av den lösning som personen har ordnat till sig. En annan undersökning utförd av 
Saks & Ashforth (1999) på nyutexaminerade universitetsstudenter visade till författarnas 
förvåning att arbetssökande som upplevde låg intern kontroll sannolikare var aktiva och mer 
intensiva med sitt arbetssökande. Meta-analysen utförd av Kanfer m.fl. (2001) visade endast 
på svaga samband mellan locus of control och aktivt arbetssökande. En studie av Waters och 
Moore (2002) visar att arbetslösa personer som förblir arbetslösa rapporterar en lägre grad av 
intern kontroll samt större brist på Jahodas latenta funktioner än de som senare finner en 
anställning. Utifrån den undersökningen (Waters & Moore, 2002) dras slutsatsen att den 
interna kontrollen påverkar hur lätt eller svårt den arbetslöse personen har att få arbete igen. 
Samt att brist på intern kontroll bidrar till att en person är fortsatt arbetslös.  
     Locus of control och self-efficacy är närbesläktade begrepp. Skillnaden mellan dem 
handlar om hur generellt de används. Locus of control är en uppfattning en individ har om sig 
själv, som gäller tvärs över olika typer av situationer. Om personen har intern kontroll styr 
han/hon själv medan de med extern kontroll upplever att utomstående faktorer styr över deras 
liv. Self-efficacy ses utifrån en speciell situation och mäter individens upplevelse av sin 
förmåga att handskas med just den specifika situationen. Locus of control har även samband 
med hjälplöshet. Lefcourt (1982) beskriver konsekvenser av extern locus of control (sid. 20) 
”…to feel helpness, as if one were not an actor but merely a pawn, is likewise costly in terms 
of psychological wellbeing”. Även Seligman (1975) menar att händelser som upplevs 
okontrollerbara kan leda till en känsla av hjälplöshet och förlust av känslan av kontroll. Om 
arbetslösheten upplevs som okontrollerbar, kan den då leda till en förändring av upplevelsen 
av kontroll mot mer extern locus of control?  
     Forskning inom personlighet, söka-arbete self-efficacy och locus of control har oftast 
karaktären av surveyundersökningar, en del är långtidsstudier, dock är det inte många som 
syftar till att beskriva konsekvenser av långtidsarbetslöshet eller den förändringsprocess som 
långtidsarbetslösa personer genomgår. Begränsningarna med denna typ av långtidsstudier är 
att det inte går att utesluta andra faktorer som är med och påverkar försökspersonerna under 
tidsperioden. Dessutom måste forskningen lita till att formulären besvaras ärligt och korrekt 
av individen. I vissa undantagsfall finns observationer från andra som komplement till 
självskattningsformulären. Rimligtvis är det svårt att genomföra undersökningar på annat sätt 
än att be försökspersoner själva besvara hur de uppfattar sig själva och sin situation. Fördelen 
med denna typ av undersökning är att alla andra faktorer som är med och påverkar ju också är 
de som finns med i faktiska livet och påverkar de som idag befinner sig i en 
arbetslöshetssituation. En svårighet som kan finnas är att utröna hur samband mellan olika 
faktorer ser ut, om det är ett resultat av en viss situation eller orsak till den. Ett exempel på det 
är Hallstens meta-analys (1998) som visade på att lågt psykologiskt välbefinnande var såväl 
orsak till som konsekvens utav arbetslöshet. Samma sak kom forskarna runt locus of control 
fram till i England (Legerski, et.al., 2006). De fann att intern locus of control var orsak till och 
resultat av att försökspersonerna hade funnit en lösning på sin situation. 
     En del av den amerikanska forskningen grundar sig på observationer från NLSY, National 
Longitudinal Survey of Youth (www.bls.gov/nls). Dessa observationer tas in av U.S. 
Department of Labour, Bureau of Labor Statistics, ungefär motsvarande SCB och deras 
arbetskraftsundersökningar. 
     Det finns mycket forskning på arbetslöshet och arbetssökandet, dock är det inte mycket av 
den som syftar till att beskriva arbetslösheten som en process och hur individen påverkas av 
tidsaspekten. Forskningen är spridd på en mängd olika begrepp som berör individens förmåga 
att handskas med arbetslösheten och arbetssökandet. Översikten här syftar till att lyfta fram 
teorier och forskning på personlighet, söka-arbete self-efficacy och locus of control, faktorer 



 

som kan påverkas av långtidsarbetslöshet, vilka föreliggande studie undersöker på den 
svenska arbetsmarknaden.  
     En arbetslös persons arbetssökande påverkas enligt tidigare forskning av personlighet, 
söka-arbete self-efficacy och eventuellt av locus of control, därmed finns anledning att 
undersöka om personlighet, söka-arbete self-efficacy och locus of control påverkas av 
arbetslöshetsperiodens längd. Syftet är att skapa en bild av hur långtidsarbetslöshet påverkar 
de individer som drabbas. Kunskap om långtidsarbetslöshetens konsekvenser skulle kunna 
användas till att utforma stödåtgärder för de personer som drabbas av arbetslöshet, så att det 
blir tydligt vilken typ av åtgärder/stöd som är effektivast under olika faser av arbetslöshet. 
Ytterligare kunskap om hur effektiva olika stödåtgärder/arbetsmarknadspolitiska åtgärder är 
kan eventuellt motivera denna typ av insatser ekonomiskt. Syftet är att korta ner arbetslöshets- 
/omställningsperioderna så mycket som möjligt och att arbetslösa och arbetssökande går 
vidare till nästa anställning/försörjning på kortast möjliga tid. Det ultimata vore naturligtvis 
att jobbyten sker utan att det behöver finnas en arbetslöshetsperiod mellan.  
 

Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka hur personlighet och närbesläktade faktorer som locus of 
control och söka-arbete self-efficacy påverkas av långtidsarbetslöshet. Studien avser även att 
se vilka av dessa faktorer som har samband med varandra samt om sambanden ser olika ut för 
nyarbetslösa respektive långtidsarbetslösa.  
     Frågeställningarna som studien utgår ifrån är:  

- Finns det skillnad avseende personlighetsdimensionerna neuroticism, extroversion, 
öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa 
personer?  

- Finns det skillnad avseende söka-arbete self-efficacy mellan nyarbetslösa och 
långtidsarbetslösa? 

- Finns det skillnad avseende locus of control mellan nyarbetslösa och 
långtidsarbetslösa? 

- Vilka samband finns mellan de undersökta personlighetsvariablerna och skiljer sig 
dessa samband för nyarbetslösa i jämförelse med långtidsarbetslösa? 

Roberts & Caspi (2001) skriver att det finns tillräckligt med data för att visa att det pågår 
en livslång förändring av personligheten. Kan det vara så att långtidsarbetslöshet är en 
faktor som kan påverka personlighetsutvecklingen. Söka-arbete self-efficacy har visat sig 
ha olika effekt på arbetssökande. Locus of control har i studier (Legerski, Cornwall & 
O´Neil, 2006) visat sig vara ett efter aktuell situation relativt föränderligt begrepp. 
Hypotesen för föreliggande studien är att skillnad finns avseende personlighet, söka-arbete 
self-efficacy och locus of control mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer.  

 
Metod 

 
Försökspersoner 

Försökspersonerna bestod dels av nyarbetslösa och dels av långtidsarbetslösa personer. Som 
nyarbetslös avses personer som nyligen anmält sig som arbetslös och arbetssökande till 
arbetsförmedlingen. Som långtidsarbetslös klassas i denna studie personer som befunnit sig i 
arbetslöshet i 300 dagar eller mer och som tar del av arbetsförmedlingens verksamhet ”jobb- 
& utvecklingsgarantin”. Samtliga försökspersoner valdes utifrån ett tillgänglighetsurval.  Allt 
deltagande skedde frivilligt och anonymt. Ett antal av de tillfrågade valde att inte fylla i 
formuläret. Sammanlagt besvarade 69 personer frågeformuläret, 31 nyarbetslösa och 38 
långtidsarbetslösa. Av de 69 personer som besvarade frågeformuläret var 29 män och 37 
kvinnor, 3 personer uppgav inte kön. I gruppen nyarbetslösa var 16 män och 12 kvinnor, 3 



 

personer uppgav inte kön. I gruppen långtidsarbetslösa var 13 män och 25 kvinnor. Åldern på 
försökspersonerna varierade från 25 till 65 år. 62 av 69 personer fyllde i sin ålder på enkäten, 
medelåldern på hela gruppen beräknades till 43,47 år med standardavvikelsen 10,87 år. I 
gruppen nyarbetslösa varierade åldrarna mellan 25 och 64 år och medelåldern var 42,00 med 
en standardavvikelse på 12,20 år. I gruppen långtidsarbetslösa varierade åldrarna mellan 27 
och 65 år och medelåldern beräknades till 44,46 år med standardavvikelsen 9,92. 
 
Material 

Samtliga försökspersoner besvarade ett frågeformulär, bilaga 1, bestående av påståenden i tre 
olika kategorier. Den första delen innehöll 17 påståenden om söka-arbete self-efficacy. 
Exempel på påståenden från denna kategori är ”Jag är väl förtrogen med var & hur jag hittar 
uppgifter om lediga jobb.” och ”Jag upplever att jag kan presentera mig på ett positivt sätt för 
arbetsgivare.”. Andra delen av frågeformuläret innehöll 20 påståenden om locus of control . 
Påståendena har utformats för denna undersökning med utgångspunkt från Levensons locus of 
control-skala som användes av Legerski, Cornwall & O´Neil, 2006, i studien av 
stålverksarbetare som blev arbetslösa. Påståendena rörande locus of control handlade om hur 
”andra med makt”, ”chans/tur” samt intern kontroll påverkar upplevelsen av kontroll. 
Exempel på påstående som mäter ”andra med makt” är ”Min arbetslöshet påverkas bara i liten 
grad av andra människors beslut”. Exempel på påstående som mäter ”chans/tur” är ”Eftersom 
jag är en person med tur så kommer jag att hitta ett arbete snart” och påstående som mäter 
”intern kontroll” är exempelvis ”Mina möjligheter till arbete påverkas bara i liten grad av hur 
jag själv agerar” (omvänt påstående) och ”Oavsett hur jag agerar kommer jag att förbli 
arbetslös” (omvänt påstående). Den tredje delen av frågeformuläret innehöll den förkortade 
varianten av personlighetsinventoriet NEO-PI, 60 påståenden. Dessa täcker 
personlighetsdimensionerna extroversion, neuroticism, öppenhet, trevlighet samt 
samvetsgrannhet. Totalt innehöll frågeformuläret 97 påstående och tog mellan 10 och 25 
minuter att besvara för försökspersonerna. Vissa påstående lämnades obesvarade av några 
försökspersoner. Frågeformuläret hade ett försättsblad, bilaga 2, för att undvika att 
försökspersonerna skulle visa sina svar på första sidan när frågeformuläret lämnades in. På 
försättsbladet förklaras att undersökningen genomförs för en c-uppsats i psykologi samt att 
allt deltagande är anonymt och frivilligt samt att alla inlämnade uppgifter behandlas 
konfidentiellt. Försökspersonerna erbjöds även att ta del av den färdiga c-uppsatsen via en e-
post-adress som lämnades på försättsbladet. Samtliga frågor i frågeformuläret bestod av 
påståenden som försökspersonen besvarade genom att kryssa för i vilken grad de instämde 
med påståendet. Svarsskalan var fem-gradig och sträckte sig från ”Instämmer inte alls”, 
motsvarande värde 1, till ”Instämmer helt & hållet”, motsvarande värde 5. För att få en god 
reliabilitet i studien testas varje variabel av flera påståenden. Reliabiliteten i föreliggande 
studie för NEO-PI ligger på 0,56, medan reliabiliteten för söka arbete self-efficacy och locus 
of control ligger på 0,67 respektive 0,59.  
 
Procedur 

De nyarbetslösa personerna tillfrågades i samband med att de hade deltagit i en för 
nyarbetslösa obligatorisk informationsträff på en arbetsförmedling i sydvästra Sverige. När 
den obligatoriska informationen var slut tillfrågades de närvarande om de ville fylla i ett 
frågeformulär med frågor om arbetslöshet, arbetssökande och personlighet. De 
långtidsarbetslösa tillfrågades i samband med att de deltog i en gruppaktivitet inom 
verksamheten ”Jobb- & utvecklingsgarantin” som drivs i arbetsförmedlingens regi. Samtliga 
fick information om att undersökningen genomfördes för en c-uppsats i psykologi som avser 
att undersöka personlighet och arbetslöshet/arbetssökande. Försökspersonerna uppmanades att 
besvara påståendena genom att kryssa för i vilken grad de instämde med dem utifrån hur det 



 

upplevde sig själva och sin situation för tillfället. Alla försökspersoner tackades för sitt 
deltagande efter ifyllandet.  
 
Analys och design 

Datamaterialet kodades in i och bearbetades av statistikprogrammet SPSS. Oberoende t-test 
användes för att undersöka skillnader avseende personlighet, söka-arbete self-efficacy och 
locus of control mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer. För att analysera 
samband mellan faktorerna användes Pearsons Correlation test.  
 

Resultat 
 
Resultaten presenteras i tabell 1. I tabellen presenteras medelvärden och standardavvikelser 
för samtliga undersökta personlighetsvariabler uppdelat på nyarbetslösa respektive långtids-
arbetslösa samt på kvinnor och män. I tabellen framgår även antalet personer som besvarat 
enkäten i respektive grupp. 
 
Tabell 1: Medelvärde och standardavvikelse för nyarbetslösa respektive långtidsarbetslösa för 
personlighetsdimensionerna extroversion, neuroticism, öppenhet, trevlighet, samvetsgrannhet 
samt för söka-arbete self-efficacy och locus of control.  
 Nyarbetslösa M (SD) Långtidsarbetslösa M (SD) 
 Män (16) Kvinnor (12) Totalt (31) Män (13) Kvinnor (25) Totalt (38) 
Extroversion 
 

3.93 
(0.41) 

3.72 
(0.58) 

3.89 
(0.52) 

3.85 
(0.47) 

3.56 
(0.52) 

3.67 
(0.52) 
 

Neuroticism 
 

2.13 
(0.72) 

2.88 
(0.83) 

2.40 
(0.84) 

1.89 
(0.55) 

2.49 
(0.93) 

2.27 
(0.85) 
 

Öppenhet 
 

3.37 
(0.39) 

3.44 
(0.64) 

3.43 
(0.49) 

3.55 
(0.55) 

3.17 
(0.66) 

3.32 
(0.64) 
 

Trevlighet 3.72 
(0.47) 

3.61 
(0.64) 

3.69 
(0.51) 

3.72 
(0.32) 

3.84 
(0.49) 

3.80 
(0.44) 
 

Samvetsgrannhet 
 

4.17  
(0.56) 

4.02  
(0.68) 

4.15 
(0.58) 

4.31 
(0.51) 

3.91 
(0.58) 

4.06 
(0.58) 
 

Söka-arbete self-
efficacy 
 

3.93 
(0.58) 

3.57 
(0.79) 

3.85 
(0.68) 

3.95 
(0.45) 

3.59 
(0.52) 

3.71 
(0.52) 
 

Locus of control 
Totalt 

3.66 
(0.35) 

3.62 
(0.59) 

3.67 
(0.44) 

3.55 
(0.39) 

3.38 
(0.25) 

3.44 
(0.32) 
 

Locus of control 
Andra med makt 

3.46 
(0.54) 

3.41 
(0.91) 

3.51 
(0.67) 

3.31 
(0.41) 

3.21 
(0.50) 

3.24 
(0.47) 
 

Locus of control 
Chans/tur 

2.78 
(0.48) 

2.83 
(0.56) 

2.81 
(0.50) 

2.93 
(0.82) 

2.83 
(0.73) 

2.87 
(0.75) 
 

Locus of control 
Intern kontroll 

4.52 
(0.39) 

4.41 
(0.66) 

4.49 
(0.48) 

4.24 
(0.43) 

4.00 
(0.58) 

4.09 
(0.54) 



 

Resultaten redovisas nedan per frågeställning. 
     ” Finns det skillnad avseende personlighetsdimensionerna neuroticism, extroversion, 
öppenhet, trevlighet och samvetsgrannhet mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa 
personer?” Ingen av personlighetsdimensionerna visade signifikant skillnad mellan 
nyarbetslösa och långtidsarbetslösa.  
     ” Finns det skillnad avseende söka-arbete self-efficacy mellan nyarbetslösa och 
långtidsarbetslösa?” För söka-arbete self-efficacy fanns ingen signifikant skillnad mellan 
nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer. 
     ” Finns det skillnad avseende locus of control mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa?” 
Resultaten avseende locus of control påvisade signifikant skillnad mellan nyarbetslösa 
(M=3.67, SD=0.44) och långtidsarbetslösa (M=3.44, SD=0.32) personer, (t53=2,225, 
p=0,030).  
     ”Vilka samband finns mellan de undersökta personlighetsvariablerna och skiljer sig dessa 
samband för nyarbetslösa i jämförelse med långtidsarbetslösa?” Avseende 
personlighetsvariablerna söka-arbete self-efficacy och locus of control skiljer sig sambandet 
mellan de båda grupperna. Resultatet visar att det finns samband mellan söka-arbete self-
efficacy och locus of control för nyarbetslösa, r=.535, p=.010 men att det inte finns samband 
mellan söka-arbete self-efficacy och locus of control för långtidsarbetslösa. För övriga 
undersökta personlighetsvariabler skiljer sig inte sambanden mellan grupperna.  
 

Diskussion 
 

Skillnader avseende personlighetsdimensionerna mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa 

Resultaten från denna studie visar att det inte finns skillnad avseende extroversion, 
samvetsgrannhet, trevlighet och öppenhet mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa. 
Resultaten för samtliga personlighetsdimensioner kan tolkas som att de är stabila och inte 
förändras under en period av arbetslöshet.  Detta stämmer med Costa och MacCraes teori som 
säger att personlighetsdragen inte förändras nämnvärt i vuxen ålder (Costa and McCrae, ref i 
Pervin et al, 2005) samt med forskning som visar att personligheten är stabil från 30-års-
åldern och uppåt (Terracciano, Costa & McCrae, 2006). Antagandet om livslång förändring 
av personlighetsegenskaperna (Roberts & Caspi ,2001) får inget stöd av resultaten i 
föreliggande studie. Dock bör resultaten tolkas med reservation eftersom det inte går att veta 
vilka värde de långtidsarbetslösa hade när de var nyarbetslösa. För att få ett tillförlitligt 
resultat angående om personlighet är föränderlig eller ej skulle behövas en långtidsstudie som 
undersöker personlighetsdimensionerna i kombination med andra relevanta faktorer som 
påverkar under en längre period av arbetslöshet. Det finns en mängd faktorer som spelar in 
vid arbetslöshet och arbetssökande som arbetsmotivation, självförtroende, copingstrategier, 
den arbetslöses ekonomiska situation m.m. I förhållande till dessa har 
personlighetsdimensionerna eventuellt en mer moderat påverkan.  
 
 Skillnader avseende söka-arbete self-efficacy mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa      
Resultaten från denna studie visade ingen skillnad avseende söka-arbete self-efficacy mellan 
nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer. Detta kan tolkas som att samtliga arbetssökande 
är relativt aktiva med sitt arbetssökande och har en uppfattning om att han/hon kommer att nå 
vidare till nästa jobb genom att just söka arbete. Här kan även vägas in att försökspersonerna i 
den långtidsarbetslösa gruppen ingår i arbetsförmedlingens verksamhet ”jobb- & 
utvecklingsgarantin”. Där finns dels krav på att aktivt och kontinuerligt söka arbete dels får 
deltagarna stöd och råd med sitt arbetssökande från arbetsförmedlare inom ”jobb- & 
utvecklingsgarantin” i strukturerade gruppträffar samt i enskilda samtal. Därmed kan frågan 
ställas om söka-arbete self-efficacy ser annorlunda ut för långtidsarbetslösa som inte ingår i 



 

den typen av verksamhet och som därmed inte har samma krav eller samma möjlighet till 
stöd. Graden av söka-arbete self-efficacy när en person blir nyarbetslös kan rimligen vara 
olika och påverkas av om personen har sökt arbete tidigare (under perioden som de arbetade). 
Personer som har lyckats med sitt arbetssökande tidigare, och gått från en anställning till en 
annan har erfarenheten av att ha lyckats med processen och bör rimligtvis ha högre grad av 
söka-arbete self-efficacy. På samtliga arbetslösa som uppbär ersättning från 
arbetslöshetskassa ställs krav på aktivt arbetssökande. I gruppen nyarbetslösa i föreliggande 
undersökning ingår arbetssökande med respektive utan arbetslöshetsersättning. Mer forskning 
behövs för att reda klarhet i hur söka-arbete self-efficacy fungerar och hur begreppet 
förändras under en arbetslöshetsperiod, samt om den amerikanska forskning som gjorts är 
översättningsbar till svenska förhållanden. Tidigare amerikansk forskning visar att söka-
arbete self-efficacy kan påverka en arbetslös persons arbetssökande. Kanfer m. fl. (2001) och 
Saks m. fl. (1999) fann samband mellan högre grad av söka-arbete self-efficacy och aktivare 
arbetssökande. Forskningen runt self-efficacy är intressant att diskutera. En del av 
forskningen visar att personer med hög söka-arbete self-efficacy är de som är mest aktiva med 
att söka arbete. Eftersom aktivt arbetssökande bevisat kan leda till intervjuer, som kan leda till 
anställningserbjudanden som kan leda vidare till arbete så torde det vara effektivast om 
arbetslösa hade hög söka-arbete self-efficacy. Samtidigt finns forskning (Saks, 2005) som 
visar att låg söka-arbete self-efficacy gör att en person snabbare går ut i arbete eftersom de 
med låg nivå är mer benägna att ta vilket jobb som helst medan de med hög nivå är mer 
kräsna. Den amerikanska forskning som utförts runt söka-arbete self-efficacy kan sannolikt 
ifrågasättas om den gäller för svenska förhållanden. Arbetslösa personer som uppbär 
ersättning från arbetslöshetskassa alternativt socialbidrag har inte möjlighet att neka någon 
form av erbjudande om arbete/anställning och trots det behålla sin ekonomiska ersättning (För 
att se reglerna runt arbetslöshetsförsäkringen, se www.iaf.se.). Dessutom krävs det för 
samtliga arbetssökande som uppbär ersättning från arbetslöshetskassa att de kontinuerligt är 
aktivt arbetssökande. Därmed kan man eventuellt anta att svenska förhållanden inte leder till 
samma skillnad för låg respektive hög söka-arbete self-efficacy, vilket resultaten från denna 
studie kan tolkas som att de stödjer. 
     
Skillnader avseende locus of control mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa 

Resultaten för locus of control i denna studie visar att det finns skillnad mellan nyarbetslösa 
och långtidsarbetslösa personer. Nyarbetslösa rapporterar högre grad av intern kontroll än 
långtidsarbetslösa personer. Resultatet överensstämmer med forskning (Waters & Moore, 
2002) som visar att arbetslösa personer som förblir arbetslösa rapporterar en lägre grad av 
intern kontroll. Däremot överensstämmer resultaten inte med amerikansk forskning gjord på 
ungdomar (Goldsmith, Veum & Darity, 1995) som inte visar på skillnad avseende intern 
kontroll mellan nyarbetslöshet och en tids arbetslöshet. I samma studie kunde dock skillnad 
mellan kvinnor och män påvisas. Männen rapporterade att graden av intern kontroll minskade 
när längden på arbetslöshetsperioden ökade i jämförelse med de som varit anställda under 
perioden, medan kvinnorna visade högre grad av intern kontroll vid arbetslöshet jämfört med 
de i anställning. I föreliggande studie är andelen kvinnor i den långtidsarbetslösa gruppen (25) 
större än andelen män (13) vilket medför svårighet att uttala sig om könsskillnader. När 
resultaten trots det jämfördes kunde föreliggande studie inte påvisa signifikanta skillnader 
avseende locus of control mellan män respektive kvinnor mellan grupperna. En anledning till 
eventuella skillnader kan vara traditionella könsroller där kvinnor kan ha lättare att falla in i 
hushållsarbete och andra sysslor i hemmet vilket kan ge en känsla av att ha kontroll på vissa 
delar av livet. Studien som visade på skillnad mellan kvinnor och män avseende upplevelsen 
av intern kontroll är från USA. Sannolikt har Sverige kommit längre avseende jämställdhet 
mellan könen vilket kan vara anledningen till att det inte är några skillnader avseende 



 

upplevelsen intern kontroll mellan könen i föreliggande studie. Engelska forskare (Legerski, 
Cornwall & O´Neil, 2006) har fört en diskussion om att locus of control kan vara både orsak 
till och ett resultat av de lösningar som människor skapar. Detta skulle i så fall visa på att 
begreppet locus of control är en aspekt av personlighet som förändras under olika 
omständigheter. Resultatet från föreliggande studie kan tolkas så som de engelska forskarna 
gjorde när de studerade stålverksarbetarna. Nyarbetslösa visade här mer intern kontroll än 
långtidsarbetslösa, vilket kan tolkas som att det sker en förändring av den interna kontrollen 
under en arbetslöshetsperiod mot mer extern kontroll alternativt att låg intern kontroll leder 
till högre risk för fortsatt arbetslöshet. Vid en förändring mot mer extern kontroll finns risk att 
arbetslöshetssituationen upplevs opåverkbar och okontrollerbar och att en känsla av 
hjälplöshet infinner sig. Tidigare studier finns som visar att arbetslösa kan uppleva sin 
arbetslöshet som opåverkbar och okontrollerbar redan efter 9-12 månader (Hill, 1977, ref. i 
Bjørnstad, 2006). 
     För den nyarbetslösa gruppen var medelåldern 42 år medan den var 44 år för den 
långtidsarbetslösa gruppen. Lefcourt (1982) skriver att graden av intern kontroll ökar med 
stigande ålder. Trots det visar resultaten från denna studie att graden av intern kontroll är 
lägre för den långtidsarbetslösa gruppen som har högre medelålder än för den nyarbetslösa 
gruppen med lägre medelålder. Härmed kan man anta att det hade varit än större skillnad 
mellan grupperna om åldersspridningen varit lik inom grupperna. Lefcourt (1982) skriver 
även att viktiga miljömässiga händelser påverkar utvecklingen hos den enskilda individen. En 
sådan händelse kan vara arbetslöshet som påverkar den enskilda individens förutsättningar på 
ett flertal olika sätt, vilket resultatet från föreliggande studie stödjer.      
 

Samband mellan locus of control och söka-arbete self-efficacy 

I föreliggande studie fanns signifikant positivt samband mellan locus of control och söka-
arbete self-efficacy i den nyarbetslösa gruppen men inte i den långtidsarbetslösa gruppen. 
Resultatet innebär att högre grad av intern kontroll har samband med högre grad av söka-
arbete self-efficacy hos nyarbetslösa personer men inte hos långtidsarbetslösa. Detta kan 
tolkas som att nyarbetslösa med högre grad av intern kontroll naturligt är aktivt arbetssökande 
medan långtidsarbetslösa fortfarande är aktivt arbetssökande eftersom reglerna kräver det. 
Förändringen av locus of control mot mer extern kontroll kan ha andra orsaker än just 
arbetssökandet. Marie Jahoda (Edwards, Burawoy, Jahoda & Elster, 1992) och Peter Warr 
(Chmiel, 2000) beskriver i sina modeller arbetets påverkan på en individ. Enligt dem kan man 
anta att frånvaro av arbete ger försämrad ekonomisk status, vilket begränsar en individs 
möjlighet att styra över livets innehåll. Frånvaro av arbete ger även försämrad social status 
och identitet som kan påverka upplevelsen av kontroll. Avsaknaden av arbete kan även 
påverka arbetslösas dagliga tidsstruktur, känslan av att inte ha något att sträva mot samt en 
frustration över att inte få använda sin förmåga. Dessa faktorer tillsammans med fler såsom 
arbetsmarknadsläge, konjunktur och egen branschtillhörighet kan påverka helheten avseende 
upplevelsen av kontroll.  
     Tidigare forskning runt locus of control är tvetydig. En del tyder på att personer med högre 
grad av intern locus of control blir mer benägna att lägga tid och kraft på arbetssökandet, 
vilket kan ge högre grad av söka-arbete self-efficacy, som kan leda till arbete i större 
utsträckning, samt att brist på intern kontroll kan leda till att en person blir fortsatt arbetslös. 
Detta resonemang stämmer överens med resultaten från föreliggande studie, här kan man anta 
att den interna kontrollen försämras under en arbetslöshetsperiod eller att låg intern kontroll 
leder till fortsatt arbetslöshet. Annan forskning visar tvärtom att personer med låg intern 
kontroll är mer aktiva med sitt arbetssökande. En förklaring till detta kan vara att personer 
med extern kontroll lättare låter sig styras av yttre omständigheter och därmed agerar i 
enlighet med de krav som ställs på dem. Ytterligare annan forskning visar på svaga eller inga 



 

samband mellan intern locus of control och aktivt arbetssökande (Kanfer et. al. 2001; Saks, 
1999). Dock är det svårt att jämföra resultaten med de från föreliggande studie eftersom få 
tidigare studier jämför sambanden mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer. 
Regelsystemen för arbetslösa är dessutom olika i olika länder vilket ytterligare försvårar 
jämförelser länder emellan.  
 
Slutsats 

I föreliggande studie fanns endast signifikant skillnad mellan nyarbetslösa och 
långtidsarbetslösa avseende locus of control, de andra faktorerna skilde inte sig mellan 
grupperna. Det svenska arbetslöshetssystemet för arbetslösa som uppbär 
arbetslöshetsersättning är uppstyrt med krav på aktivt arbetssökande, redovisning av sökta 
arbeten m.m. Eftersom systemet är så strikt blir det mindre spelutrymme för den enskilda 
individens personlighet. Arbetslösa agerar i enlighet med de regler och krav som ställs på dem 
och reglerna lämnar inte utrymme för personlighetsmässiga skillnader vilket resultaten i 
föreliggande studie speglar. Skillnaden avseende locus of control är sannolikt en konsekvens 
av långtidsarbetslöshet eller/och kan låg intern kontroll leda till att en person förblir arbetslös. 
Dessutom finns sannolikt ett antal andra faktorer som motivation till arbete, självförtroende, 
ekonomisk- och social situation m.m. som påverkar möjligheterna till arbete i större 
utsträckning än vad personlighet gör.  
 

Kritik mot studien samt förslag till vidare forskning 

I föreliggande studie har skillnader mellan nyarbetslösa och långtidsarbetslösa personer 
undersökts vid ett engångstillfälle. För att göra en studie som visar på utveckling av olika 
faktorer under en tidsperiod är en långtidsstudie med upprepade mätningar att föredra. En 
sådan studie skulle kunna följa ett antal personer från början av en arbetslöshetsperiod och 
vidare dels ut i arbete/anställning och dels i långtidsarbetslöshet. Fler faktorer skulle då kunna 
undersökas för att se hur de olika delarna samspelar med varandra. Exempelvis locus of 
control skulle vara intressant att undersöka i en långtidsstudie för att se hur det förändrar sig 
över tid och över olika betingelser, exempelvis arbetslöshet, anställning, studier, 
föräldraledighet samt hur könsskillnaderna ser ut. Dessutom skulle kunskapen om arbetslöshet 
och dess påverkan kunna ses i ett processperspektiv där man skulle kunna komplettera med 
kunskap om vilken typ av insatser/stöd som fungerar bäst under olika villkor. En studie som 
följer ett antal individer genom olika situationer skulle även kunna uttala sig om egenskaper 
som är attraktiva ur arbetsgivarperspektiv.  
     Ytterligare som vore intressant att undersöka i relation till olika faktorer är 
arbetslöshetsersättningens påverkan. En del arbetssökande uppbär ersättning från 
arbetslöshetskassa men inte alla. Eftersom många krav och kontroller görs utifrån 
arbetslöshetsersättningen vore de intressant att se hur personlighet, söka-arbete self-efficacy, 
locus of control samt andra faktorer påverkas för arbetssökande som har rätt till 
arbetslöshetsersättning respektive de som inte har den rätten. 
     Hög grad av söka-arbete self-efficacy har i forskning visat samband med aktivt 
arbetssökande och mycket av forskningen har relaterats till hur aktiva de arbetssökande är 
med att söka arbete. För föreliggande studie hade det hade varit värdefull information att veta 
hur aktiva försökspersonerna faktiskt är med sitt arbetssökande, d.v.s. komplettera söka-arbete 
self-efficacy begreppet med information om frekvensen av antalet sökta arbete per vecka. 
Graden av aktivitet hade då kunnat studeras i förhållande till söka-arbete self-efficacy, locus 
of control och även till personlighetsdimensionerna extroversion, neuroticism, öppenhet, 
trevlighet och samvetsgrannhet.  



 

     Mer forskning skulle även behövas för att få klarhet i hur intern/extern locus of control 
påverkar och påverkas av olika omständigheter, samt att se på skillnader mellan kvinnor och 
män. 
     Dessutom vore det mycket intressant att studera hur gruppverksamheter typ ”jobb- & 
utvecklingsgarantin” påverkar arbetssökandet, ett sätt kunde vara att jämföra 
långtidsarbetslösa som ingår i den typen av verksamhet mot de som inte gör det.  
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Bilaga 1 

Kvinna   Man   Födelseår:___________________ 
 
 
Besvara påståendena genom att kryssa för det alternativ som bäst motsvarar Din uppfattning 

om Dig själv som Du känner Dig just nu. 

 
 

 Instämmer  
inte alls 

Instämmer 
delvis inte 

Varken  
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer  
helt & hållet 

1. Jag är väl förtrogen med var & hur jag 
hittar uppgifter om lediga jobb. 

     

2. Jag har inte klart för mig vilken typ av 
arbeten jag söker. 

     

3. Jag är väl förtrogen med arbets-
marknaden för mitt yrkesområde. 

     

4. Jag vet vad jag vill arbeta med i 
framtiden. 

     

5. Jag vet inte vad jag kan göra för att 
öka mina möjligheter att få ett jobb. 

     

6. Jag söker aktivt jobb som 
utannonseras i tidningar och på internet. 

     

7. Jag tar kontakt med arbetsgivare för 
att ansöka om jobb trots att de inte har 
annonserat. 

     

8. Jag pratar aldrig med vänner & andra 
kontakter för att hitta arbetsgivare som 
behöver min kompetens. 

     

9. Mina kompetenser & erfarenheter är 
goda/tillräckliga för de jobb jag söker. 

     

10. Mina kvalifikationer för de arbeten jag 
söker är sämre än de flesta andras. 

     

11. Det är svårt att formulera/skriva ett 
bra personligt brev. 

     

12. Jag vet hur jag skriver en bra 
meritförteckning/CV. 

     

13. Mina jobbansökningar kommer inte 
att leda till anställningsintervju. 

     

14. Jag upplever att jag ger ett dåligt 
intryck vid en anställningsintervju.  

     

14. Jag upplever att jag kan presentera 
mig på ett positivt sätt för arbetsgivare.  

     

15. Jag är övertygad om att mitt 
arbetssökande kommer att leda till att jag 
får ett arbete. 

     

16. Jag har tidigare sökt jobb som jag har 
fått och tillträtt.  

     

 



 

Besvara påståendena genom att kryssa för det alternativ som bäst motsvarar Din uppfattning 

om Dig själv som Du känner Dig just nu. 
 

 Instämmer  
inte alls 

Instämmer 
 delvis inte 

Varken  
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer  
helt & hållet 

1. Jag kommer att hitta ett arbete om jag 
är på rätt plats vid rätt tillfälle. 

     

2. Mina möjligheter till arbete påverkas 
bara i liten grad av hur jag själv agerar. 

     

3. Eftersom jag är en person med tur så 
kommer jag att hitta ett arbete snart. 

     

4. Andra människor med makt kan 
kontrollera min arbetslöshetssituation. 

     

5. Genom att ta kontakt med arbetsgivare 
påverkar jag vad som händer med min 
situation. 

     

6. Jag upplever att jag själv kan 
strukturera min dagliga tillvaro på ett 
meningsfullt sätt. 

     

7. Mina planer kommer att genomföras 
eftersom jag arbetar aktivt med dem. 

     

8. Tillfälligheter & slumpen kommer att 
göra så att jag får arbete. 

     

9. Oavsett hur jag agerar kommer jag att 
förbli arbetslös. 

     

10. Genom att samarbeta med 
myndighetspersoner påverkas mina 
möjligheter till arbete.  

     

11. Tur & otur påverkar inte mina 
möjligheter till arbete. 

     

12. Min möjlighet att få arbete är inte 
beroende av kontakt med olika 
arbetsgivare. 

     

13. Jag påverkar mina möjligheter till 
arbete genom att själv agera. 

     

14. Jag upplever att andra styr över min 
dagliga tillvaro. 

     

15. Mina möjligheter till arbete påverkas 
inte av tillfälligheter. 

     

16. Jag kommer att få arbete om det är 
meningen att jag ska få arbete. 

     

17. Genom att aktivt söka efter arbete 
ökar jag mina möjligheter till arbete. 

     

18. Min arbetslöshet påverkas bara i liten 
grad av andra människors beslut. 

     

19. Jag upplever att mitt eget agerande 
påverkar hur min situation utvecklas. 

     

20. Mina möjligheter till arbete påverkas 
inte av andra människors agerande. 

     

. 



 

Besvara påståendena genom 
att kryssa för det alternativ 
som bäst motsvarar Din 
uppfattning om Dig själv som 
Du känner Dig just nu. 

Instämmer  

inte alls 

Instämmer 

 delvis 

inte 

Varken  

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer  

helt & 

hållet 

1. Jag är inte en person som går & 
oroar mig. 

     

2. Jag tycker om att ha mycket folk 
omkring mig. 

     

3. Jag tycker inte om att slösa tid på 
dagdrömmar. 

     

4. Jag försöker vara artig mot alla 
jag träffar. 

     

5. Jag är noga med att hålla mina 
tillhörigheter i ordning. 

     

6. Jag känner mig ofta underlägsen 
andra människor. 

     

7. Jag har lätt för att skratta.      
8. Har jag väl kommit på hur saker & 
ting ska göras fortsätter jag på 
samma sätt. 

     

9. Jag kommer ofta i gräl med min 
familj & mina arbetskamrater. 

     

10. Jag är ganska bra på att få saker 
klara i tid. 

     

11. När jag känner mig mycket 
stressad är jag ibland nära att få 
sammanbrott. 

     

12. Jag anser mig inte vara särskilt 
ledsamt lagd. 

     

13. Jag är fascinerad av de mönster 
som finns i konsten och naturen. 

     

14. Vissa människor tycker jag är 
egoistisk. 

     

15. Jag är inte särskilt metodisk.      
16. Jag känner mig sällan ensam 
och deprimerad. 

     

17. Jag tycker verkligen om att prata 
med folk.  

     

18. Jag tror att studerande bara blir 
förvirrade om man låter dem lyssna 
på kontroversiella personers åsikter. 

     

19. Jag samarbetar hellre än 
konkurrerar med andra människor. 

     

20. Jag försöker utföra alla mina 
uppgifter samvetsgrant. 

     

21. Jag känner mig ofta spänd & 
”skakis”. 

     

22. Jag vill vara med när det händer      



 

något. 
23. Poesi har liten eller ingen effekt 
på mig. 

     

24. Jag har en tendens att vara 
skeptisk till andras avsikter. 

     

25. Jag har tydliga mål och arbetar 
metodiskt för att nå dem. 

     

26. Ibland känner jag mig totalt 
värdelös. 

     

27. Jag föredrar vanligen att göra 
saker på egen hand.  

     

28. Jag prövar ofta nya & utländska 
maträtter. 

     

29. Jag tror att andra människor 
utnyttjar en om man låter dem få 
chansen. 

     

30. Jag slösar bort en massa tid 
innan jag kommer igång med mitt 
arbete. 

     

31. Jag känner mig sällan rädd och 
ängslig. 

     

Besvara påståendena genom 
att kryssa för det alternativ 
som bäst motsvarar Din 
uppfattning om Dig själv som 
Du känner Dig just nu. 

Instämmer  

inte alls 

Instämmer 

delvis inte 

Varken  

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer  

helt & 

hållet 

32. Jag känner ofta att jag är full av 
energi. 

     

33. Jag lägger sällan märke till 
känslor & stämningar som finns i min 
omgivning. 

     

34. De flesta människor jag känner 
tycker om mig. 

     

35. Jag arbetar hårt för att uppnå 
mina mål. 

     

36. Jag blir ofta förargad på det sätt 
folk behandlar mig. 

     

37. Jag är en gladlynt och livlig 
person. 

     

38. Jag tycker att man bör vända sig 
till religiösa auktoriteter när det gäller 
moraliska frågor. 

     

39. En del människor tycker jag är 
kall och beräknande. 

     

40. När jag åtar mig något kan man 
alltid räkna med att jag fullföljer det. 

     

41. Alltför ofta när saker går fel blir 
jag nedslagen & känner att jag vill ge 
upp. 

     



 

42. Jag är inte en gladlynt optimist.      
43. Ibland när jag läser poesi eller 
tittar på konstverk känner jag en 
rysning/våg av välbehag. 

     

44. Jag är bestämd & tuff i mina 
attityder. 

     

45. Ibland är jag inte så pålitlig eller 
tillförlitlig som jag borde vara. 

     

46. Jag är sällan ledsen eller 
deprimerad. 

     

47. Tempot är högt i mitt liv.       
48. Jag är inte så intresserad av att 
spekulera kring universum & 
mänskliga förhållanden. 

     

49. Jag försöker i allmänhet vara 
omtänksam & hänsynsfull. 

     

50. Jag är en produktiv person som 
alltid får jobbet klart. 

     

51. Jag känner mig ofta hjälplös & 
vill att någon annan löser mina 
problem. 

     

52. Jag är en mycket aktiv person.      
53. Jag är intellektuellt mycket 
nyfiken. 

     

54. Om jag inte tycker om en 
människa låter jag honom få veta 
det. 

     

55. Det känns som om jag aldrig kan 
få ordning på saker & ting. 

     

56. Ibland har jag skämts så mycket 
att jag bara velat gömma mig. 

     

57. Jag går hellre min egen väg än 
leder andra. 

     

58. Jag sysselsätter mig ofta & 
gärna med teorier & abstrakta idéer. 

     

59. Jag kan tänka mig att 
manipulera människor för att uppnå 
det jag vill. 

     

60. Jag strävar efter perfektion i allt 
jag gör. 

     

Bilaga 2 
Mitt namn är Madeleine Palmhager, jag läser psykologi på Högskolan i Halmstad.  
För min C-uppsats genomför jag en undersökning om personlighet och arbetslöshet/ 
arbetssökande. Genom att svara på nedanstående frågor ger Du Din bild av hur det är att vara 
arbetslös och arbetssökande. Ditt deltagande är helt frivilligt, anonymt och alla svar behandlas 
helt konfidentiellt. Du är välkommen att ställa frågor om undersökningen och uppsatsen till 
mig. Jag nås på e-post palmhager@home.se.  
 
Tack för att du svarar! 
 



 

 


