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Abstract 

 

The purpose of this study was to gain knowledge about and to understand the difference 

between the two genders as regards well-being and subjective health among unemployed 

immigrants, living in Sweden. The central aspect that is studied is, how family and social 

relations on the one hand, and the relation to the labour market on the other, influence 

immigrants and how they manage their situation. The subjects were 80 unemployed 

immigrants (40 women and 40 men), who participated in different unemployment measures 

or were the members of immigrant societies. Scales measuring trait anxiety, attributional 

style, attachment and subjective well-being have been used as well as the ways of coping 

checklist. The study shows that there is no difference between the genders as regards well-

being and subjective health. Both groups are low as compared to Swedish students, but this is 

little influenced by family and social relations or the relation to the labour market. Significant 

relationships were found between the well-being and subjective health of the immigrants and 

psychological factors, such as attributional style and destructive coping.  

The regression model, while significant (p < .0005), predicts better for women than for men. 

The results are discussed in terms of the chronic nature of the unemployment of this group, 

and special characteristics of the female subjects. 
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Psykiskt välbefinnande och subjektiv hälsa hos arbetslösa invandrare 

 

”Många har invandrat till arbetslöshet”. 

         (Jan Ekberg, 1997) 

 

Denna studie syftar till att undersöka om invandrade kvinnor och män skiljer sig vad 

gäller subjektivt välbefinnande och vilka faktorer som kan ligga bakom detta. Relationer – 

familj och socialt nätverk – och arbete är då centrala variabler. Nyckelidén i studien är att 

dessa kvinnor och män ofta kommer från miljöer med en traditionell könsrollssocialisering, 

där arbete är i fokus för män och relationer för kvinnor. Detta skapar olika vägar på vilka 

subjektivt välbefinnande uppnås. I kontakten med Sverige stöter invandrarna sedan ofta på 

arbetslöshet, något som alltså bör fungera olika för könen vad gäller relationen till subjektivt 

välbefinnande. 

Enligt Ekberg (1997) har fler invandrare blivit arbetslösa och deras sysselsättningsgrad 

minskat jämfört med den infödda svenska befolkningens. Främst gäller det för gruppen 

utländska medborgare. Anledningen till det är bl a att de nya invandrarna har en mer avlägsen 

etnisk, kulturell och utbildningsmässig bakgrund. Avståndet mellan de nya invandrarnas 

kompetens och kraven på svensk arbetsmarknad har förmodligen ökat. Olikheterna gör också 

att risken för diskriminering blivit större. 

        Garraty (1980) menar att ju lägre tid man är arbetslös, desto svårare blir det att komma 

igång överhuvudtaget. Han definierar arbetslösheten som ett tillstånd att vara utan något 

socialt accepterat sätt att tjäna sitt levebröd.  

Försökspersonernas bakgrund  

I den här studien har jag enbart intresserat mig för personer som är födda utanför 

Norden och har invandrat till Sverige. De kommer från Afrika, Europa, Latinamerika och 

Mellanöstern. Ambitionen var att få så jämna grupper av båda könen som möjligt när det 

gäller ålder och nationalitet.  

De flesta personer som ingick i studien är gifta, men det är vanligare bland män att vara 

ensamstående, med ensamstående här menas ogifta eller skilda. En majoritet av männen var 

yrkesverksamma under tiden de bodde i sina hemländer. De flesta hade två arbeten, t ex en  
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statlig tjänst och eget företag samtidigt. Ungefär 40 % av kvinnorna var hemmafruar i sina 

hemländer.  

Bland den yngre gruppen var cirka 20 % universitetsstuderande innan de kom till 

Sverige och en del hade ett arbete under studietiden. 

De flesta har vistas i Sverige mer än 9 år och har en lång erfarenhet av arbetslöshet. 

Arbete  

Jahoda (1982) anser att förvärvsarbete fyller flera viktiga funktioner för människor. Hon 

skiljer mellan förvärvsarbetets manifesta och latenta funktioner. Den manifesta funktionen är 

lön och ger ett ekonomiskt utbyte medan de latenta funktionerna svarar mot väsentliga 

mänskliga behov. Latenta funktioner har att göra med den positiva motivationen som man 

förlorar vid arbetslösheten. Arbetet skall förutom lön ge: 

1. Tidsstruktur, d v s en regelbunden tidsstruktur som hjälper till att ruta in dagen. 

2. Sociala kontakter utanför kärnfamiljen för att skapa informella normer och regler och för 

att ge delade erfarenheter. 

3. Gemensamma mål och syften som övergår individens egna och som skapar ett ömsesidigt 

beroende. 

4. Personlig status och identitet, d v s definiera individens position i samhället. 

5. Aktivitet och sysselsättning. 

Det är dessa funktioner hos arbetet som kan få individen att uppleva arbete som ett 

behov och kan få oss att inse varför arbetslöshet är psykologisk destruktiv. Jahoda (1982) 

menar att arbetslösa riskerar att berövas dessa funktioner, vilket kan förklara att arbetslösa 

oftare än arbetande visar ohälsa och resignation. 

Könsskillnader i relationer till andra  

En färsk feministisk teori handlar om empati och analyserar den centrala rollen hos 

relationer i kvinnors liv. Empati definieras som en vikarierande affektiv och kognitiv respons 

till andras mentala tillstånd (Belenky, Clinchy, Goldberger & Tarule, 1986; Chodorow, 1978; 

Gilligan, 1982; Markus & Oyserman, 1989; Miller, 1986; Stewart & Lykes, 1985). 

Flera forskare har diskuterat hur könen skiljer sig vad gäller att relatera till andra.  

Jordan och Surray (1986) anser att ens självkänsla och självvärde är baserade på känslan av 

att vara partner i en relation samt att vara rädd om förhållandet.  
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Chodorow (1978) hävdar att kvinnor lär sig att fokusera mer på och värdera relationer 

mer än män. Hoffman (1977) fann i sina studier att kvinnor är betydligt mer empatiska än 

män. 

Orsaken till att kvinnor enligt modellen införlivar andra i självet gäller enligt Miller 

(1986) maktfördelningen i samhället mellan män och kvinnor. Kvinnor måste lära sig att 

relatera till andra och vara avstämda mot andra, om de vill överleva i ett mansdominerat 

samhälle. 

Gilligan (1982) hävdade att män och kvinnor anknyter olika betydelser till relationer, de 

har troligen två olika syner på moral. Den manliga synsättet har sitt ursprung i separation och 

individualitet och leder till en moral om regler och ordning medan det kvinnliga synsättet 

fokuserar på anknytning och omsorg.  

Moral som är baserad på relationer är en följd av en känsla av individens fundamentala 

samhörighet med andra och i vilken utsträckning individen omfattas av relationer till andra. 

Ovilligheten att döma andra och benägenheten att acceptera andras åsikter härrör från önskan 

att bibehålla kontakten med andra (Belenky et al., 1986). 

Markus och Oyserman (1989) påstår att kvinnor troligen har självsystem som skiljer sig 

från mäns och att detta beror på deras karaktäristiska skilda mönster i sociala interaktioner 

och vad gäller ömsesidiga eller mellanmänskliga erfarenheter. Kvinnor vill snarare ha ett 

”kollektivistiskt”, ”sociocentriskt”, ”helhetsorienterat”, ”gemensamt” och ”interpersonellt 

förbundet” självschema medan män snarare vill ha ett ”individualistiskt”, ”egocentriskt” eller 

”enskilt” självschema. I det enskilda självschemat är andra inte representerade som en del av 

självet utan som en separat del utanför det. Grunden i det  sociocentriska självschemat är 

relationen till andra och i det enskilda självschemat olika attribut som drag, motiv och 

trosföreställningar. De som har ett sociocentriskt självschema är särskild mottagliga för och är 

lättpåverkade av andra, de vill ha en väl genomtänkt kännedom om och förståelse för andra. 

Det sociocentriska självschemats element är relationer, därför representeras andra med jaget.  

Tänker man på jaget, är även andra närvarande. Tänker man på signifikanta andra, är även 

vissa aspekter av jaget närvarande (Chodorow, 1978; Erikson, 1968; Gilligan, 1982; Stewart 

& Lykes, 1985). 

Hall (1978) har funnit att kvinnor är betydligt bättre än män på att tolka visuella och 

auditiva signaler om andras affekttillstånd. 
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Attachment  

Bowlbys huvudsyfte med att utveckla den moderna anknytningsteorin var att 

upprätthålla Freuds insikter om nära relationer. Enligt Bowlby (1994) framställer 

anknytningsteorin individens utveckling som en produkt av samspelet mellan natur och 

uppfostran. 

Anknytningsbeteende är varje form av beteende som leder till att en person når eller 

bibehåller närhet till någon annan klart identifierad individ som uppfattas som bättre i stånd 

att klara av omvärlden. Det är mest påtagligt när personen är rädd, utmattad eller sjuk, och 

lugnas genom tröst och omvårdnad. Vetskapen om att en anknytningsgestalt finns tillgänglig 

och är beredd att svara ger emellertid individen en stark och genomträngande känsla av 

trygghet som får honom att värdera och försöka upprätthålla relationen. 

Inom ramen för anknytningsteorin betraktas förmågan att knyta intima emotionella band 

till andra individer, ibland i den omsorgssökande, ibland i den omsorgsgivande rollen, som en 

huvudaspekt av effektivt personlighetsfungerande och av mentala hälsa.  

En grundprincip för anknytningsteorin är enligt Bartholomew och Horowitz (1991) att 

anknytningsförhållanden är viktiga genom hela livet. 

Modellen för vuxen anknytning. Enligt Bartholomew och Horowitz (1991) kan en 

kombination av Bowlbys inre arbetsmodeller (d v s en inre bild av jaget och en inre bild av 

andra) sammanställas för att förklara prototypiska former av vuxen anknytning. De har 

konstruerade en alternativ fyra- kategorimodell som redovisas nedan.  

I anknytningshänseende antas själv- och objektmodellerna ha ett gemensamt ursprung i 

individens tidiga personliga samspelserfarenheter, och därför väntas de i regel vara 

kompletterande och ömsesidigt bekräftande. 

De fyra kombinationer inbegriper individens abstrakta bild av självet som positivt eller 

negativt (d v s om självet förtjänar kärlek och stöd eller ej) och individens abstrakta bild av 

andra som positiva eller negativa (d v s om andra människor betraktas som tillförlitliga och 

tillgängliga respektive opålitliga och avvisande). 

Enligt Bartholomew och Horowitz (1991) består modellen av trygg, upptagen, ängslig-

undvikande och avvisande anknytning. Bild (1) visar de fyra anknytningsmönster som 

framgår ur en kombination av de två dimensionerna, positivt och negativt värderat själv 

respektive objekt.                                                                                                                         
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Trygg anknytning (Secure attachment),Tryggprototypen karaktäriseras av att värdesätta 

nära relationer och har förmåga att behålla nära relationer utan att förlora känslan av 

självkontroll. Denna anknytning antyder en känsla av värdighet (att vara älskad) samt 

förväntningar att andra människor i regel är accepterande, mottagliga och förstående.  

Upptagen anknytning (Preoccupied attachment) Den upptagne involverar sig i nära 

relationer, är beroende av andras erkännande för att få en känsla av välbefinnande och har en 

tendens att idealisera andra. Den upptagne har en känsla av att han/hon inte är älskad i 

kombination med en positiv bedömning av andra. Kombinationen tvingar individen att sträva 

efter erkännande genom att vinna uppskattning av andra för honom/henne viktiga personer. 

I den upptagna stilen klandrar individen sig själv för vad den uppfattar som avvisande 

från andra och är därigenom kapabel att behålla en positiv bild av andra. 

Undvikande anknytning (Fearful-avoidant attachment), Den undvikande prototypen 

karaktäriseras av att den undviker nära relationer p g a rädsla att bli avvisad av andra och har 

en känsla av misstro till andra. Den undvikande har en känsla av ovärdighet kombinerad med 

förväntningar att andra är negativt inställda; d v s opålitliga och avvisande. Genom att 

undvika nära relationer till andra, möjliggör denna stil för individen att skydda sig själv från 

andras förväntade avvisningar. 

Undvikandestilen är genomgående förenad med osäkerhet och brist på självkänsla. 

Avvisande anknytning (Dismissive-avoidant attachment), Den avvisande prototypen 

karaktäriseras av att tona ner vikten av nära relationer, har en begränsad emotionell natur och 

poängterar sitt oberoende och självständighet. Antyder en känsla av att vara värd att älska 

kombinerad med en negativ inställning till andra. Sådana individer skyddar sig själva mot 

besvikelser genom att undvika nära relationer och behåller en känsla av oberoende och 

oangripbarhet/osårbarhet.   

Den avvisande individen tonar ner vikten av andra som han/hon upplever som 

underlägsna och är på detta sätt kapabel att behålla en hög självkänsla. 
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Model of SELF 

      (Anxiety/Ängslan) 

 

                Positiv                               Negativ 

                   (Låg)                      (Hög) 

 

 

           Positiv 

            (Låg) 

Model of OTHER  

(avoidance/undvikande) 

           Negativ 

            (Hög) 

 

          Bild 1.Vuxen anknytningsmodell 

 

Bartholomew och Horowitz (1991) anser att dimensionerna i bild 1 även kan 

representera beroende på den horisontella och undvikande på den vertikala axeln. De menar 

att beroende kan variera från lågt (en positiv självrespekt är känd i det inre och behöver inte 

yttre bekräftelse) till högt (positiv självrespekt kan endast behållas genom andras 

erkännande). Undvikande av närhet speglar den grad i vilken individen undviker nära 

relationer med andra till följd av sina förväntningar om negativa konsekvenser. 

Skillnader mellan olika prototyper. Enligt traditionella könsroller är män avvisande och 

kvinnor upptagna. 

De avvisande och undvikande skiljer sig i det behov de har av andras erkännande för att 

kunna behålla självrespekten. 

De upptagna och undvikande grupperna visar starkt beroende av andra för att kunna 

behålla en positiv självrespekt, men de skiljer sig i viljan att involvera sig i nära relationer. 

Den upptagne försöker att nå andra för att försöka uppfylla beroendebehov, den undvikande 

undviker nära relationer för att minimera eventuella besvikelser. (Bartholomew & Horowitz 

1991). 

 

 

Trygg 

Upplever problemfritt 

intimitet och självstyre 

 

Upptagen 

Helt upptagen  

med relationer 

 

Avvisande 

Avvisar intimitet  

 

 

Undvikande 

Rädd för intimitet 

Socialt undvikande 
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De variabler som diskuterats hittills, psykologiska representationer av arbete och 

relationer, har betydelse för frågeställningen. I ett traditionellt könsrollsmönster betonar män 

arbete och kvinnor relationer, vilket beroende på situationen bör påverka deras subjektiva 

välbefinnande. Dessa variabler är också kopplade till deras bakgrund. Utbildning verkar vara 

relaterad till arbete. Bättre utbildning ger bättre möjlighet att få arbete och bättre lön. Ålder är 

också intressant. Ju högre ålder, desto mer traditionell borde individens genussocialisering 

vara. Men för kvinnor borde det vara så att ju längre de vistats i Sverige, ju mer kan de lämna 

en traditionell kvinnoroll, rotad i deras kultur. Invandrarkvinnornas identitet är ett intressant 

och alltför outforskat ämne. Emellertid beror subjektivt välbefinnande också på andra 

aspekter av psykologiskt fungerande, nämligen appraisal, hur individer utvärderar situationer, 

och coping, individers sätt att agera under stress. Dessa har en cirkulär kausal relation till 

varandra. Samtidigt är sådana aspekter av appraisal som stilmässig ångest och optimism – 

pessimism viktiga personlighetsegenskaper 

 

Coping   

Coping gäller hur människan hanterar stress. Den mest framstående forskaren på 

området är Lazarus (1985). Enligt denne är coping en del av individens hela reaktion på 

påfrestande situationer. Den refererar till vad en person tänker eller gör för att hantera sådana. 

Den är en process genom vilken en människa klarar stressfyllda situationer och krav. 

Copingresultat (outcomes) refererar till den effekt som en strategi har.  

Copingstrategier. Enligt Lazarus och Folkman (1985) är copingstrategier de mentala 

strategier som en individ utnyttjar för att t ex omdefiniera ett hot (reapprasial), eller att reglera 

stresskänslorna. Varje individ tar itu med stressfyllda situationer på sitt eget sätt. De flesta 

använder en kombination av problemfokuserade och emotionsfokuserade strategier. 

Lazarus and Folkman (1985) menar att coping i princip finns i två former:  

Problemfokuserad coping. Individen värderar situationen och gör sedan något för att 

förändra eller helt undvika denna situation. Man definierar problemet, genererar alternativa 

lösningar, väger alternativen mot varandra i termer av kostnad och fördelar, väljer ett 

alternativt och fullföljer det. Hur skickligt en individ kan utföra detta beror på hennes grad av 

personliga erfarenheter, intellektuell förmåga och kapacitet för självkontroll.   
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Enligt Lepore och Evans (1996) förändrar problemfokuserad coping de upplevda 

orsakerna till stress och omfattar de strategier som försöker att lösa eller minimera effekten av 

stressfyllda situationer.  

Emotionsfokuserad coping. Denna reglerar känslorna av stress och innefattar strategier 

som involverar självupptagenhet, fantasi eller andra medvetna aktiviteter som är relaterade till 

reglering av känslor. Individen försöker minska ångesten utan att direkt gripa sig an med den 

ångestproducerande situationen. Emotionsfokuserad coping är mer sannolik när skadliga, 

hotande, utmanande situationer värderas som omöjliga att förändra. 

Undvikande coping. Parker och Endler (1996) föreslår en tredje grundläggande strategi. 

Undvikande coping involverar individ-orienterade och/eller uppgift-orienterade strategier. 

Individen kan antingen undvika en särskild stressfylld situation genom att söka socialt stöd, 

eller kan engagera sig i ersättande uppgifter av olika slag som inte har något samband med 

den stressfyllda situationen. 

Appraisal (bedömning). Appraisal avgör enligt Lazarus and Folkman (1985) emotioner, 

att känslomässiga reaktioner dyker upp, speciellt som resultat av starka sensationer eller 

stimuli, men även som respons till mer subtila eller abstrakta signaler som ansiktsuttryck.    

Grundantagandet i modellen är att individer som konfronteras med en stressor bedömer  

stressorn, och just dessa bedömningar avgör individers emotionella reaktioner.  

Lazarus and Folkman (1985) skiljer mellan två typer av appraisalprocesser: primär appraisal 

och sekundär appraisal.  

Primär appraisal. Primär appraisal bedömer den personliga innebörden av en händelse 

och antyder om händelsen eller stressorn har positiv, negativ eller neutral innebörd för 

individen. En positiv tolkning av en händelse eller stressor resulterar i positiva känslor 

(eftersom stressorn ses som en utmaning), en negativ däremot i känslor av ångest (om 

stressorn är ett hot) eller förstämning (om stressorn är relaterad till förlust/misslyckande).  

Sekundär appraisal. När individen är i fara, oavsett om det är hot eller utmaning, måste 

han/hon göra någonting åt situationen och lösa problemet, detta kallas för sekundär appraisal.  

Sekundär appraisalaktivitet är en avgörande kännetecken på varje stressfull situation, eftersom 

resultatet beror på vad som kan göras och vad som står på spel. Sekundär appraisal är en  

komplex bedömningsprocess och tar med i beräkningen vilka copingoptioner som är  
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tillgängliga, sannolikheten att den givna copingoptionen kommer att utföra vad den är avsedd 

för, och sannolikheten att man kan tillämpa en speciell strategi på ett effektivt sätt.  

Sekundär appraisal av copingoptioner och primär appraisal av vad som står på spel 

påverkar varandra och bestämmer stressnivån, styrkan och kvaliteten hos de känslomässiga 

reaktionerna. 

Stress. Definitionen av stress poängterar sambandet mellan individen och omgivningen, 

med hänsyn till å ena sidan individens karaktär, å andra sidan omgivningens natur. 

Den stressnivå som en individ upplever beror på hur mycket han/hon har satsat på resultatet 

av en situation. Om situationen tycks vara irrelevant för individens välbefinnande framställer 

primär appraisal inga hot, ingen skada har skett, eller erbjuder inga signifikanta förväntningar 

att vinna. Å andra sidan, om individen har något som står på spel i resultatet, framställer 

primär appraisal ett potentiellt hot, skadande eller utmanande beroende på copingresurser och 

valmöjligheter (Lazarus & Folkman, 1985).  

Endler och Parker (1990) anser att stress, ångest och coping är bestående delar av det 

vardagliga livet. Copingstrategier spelar en stor roll för en individs fysiska och psykiska 

välbefinnande när hon utsätts för negativa eller stressfyllda händelser. 

Lazarus (1993) menar att man borde betrakta psykisk stress som en grupp av emotioner, 

eftersom ångest, skuld, skam, ilska, avundsjuka, ledsnad brukar kallas för stressemotioner. 

Dessa emotioner är en mycket bättre informationskälla än att bara veta att personen är under 

press. 

Drag. Drag betraktas som egenskaper vilka gör individen benägen att reagera på ett 

visst sätt. Drag refererar till individens stabila egenskaper som formar handlingar och 

reaktioner och i viss utsträckning går utöver vad situationen ålägger individen (Lazarus & 

Folkman, 1985). 

Stil. Stil är coping utifrån personlighet eller som typiska och vanemässiga sätt att närma 

sig ett problem. 

Copingstilar skiljer sig från drag huvudsakligen i nivå, och ofta refererar de till ett brett,  

genomträngande, omfattande sätt att förhålla sig till t ex speciella typer av människor sådana 

som mäktiga eller maktlösa, de vänliga eller fientliga, de kontrollerande eller tillåtande, eller 

till  speciella typer av situationer sådana som tvetydiga eller tydliga, hotande eller avlägsna,  
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temporära eller kroniska, utvärderande eller icke utvärderande. De är alltså på nivån under 

generella drag, eftersom de ofta inrymmer ett element av situationsspecifiktion. 

 

Könsskillnader. Leana och Feldman (1991) har studerat skillnader mellan män och 

kvinnor i coping. Studien stödjer den traditionella könsstereotypi som anser att män har en 

aktiv inställning mot omgivningen och använder sig av problemfokuserad coping för att 

eliminera stresskällan (t ex genom att söka jobb, omskola sig eller flytta) medan kvinnor är 

mer passiva när de möter stressiga händelser och mest använder sig av vad de kallar 

symptomfokuserad  coping. För kvinnor ligger  tonvikten på att eliminera stressymptomen (t 

ex ensamhet eller ångest). En intressant dimension som diskuterats i detta sammanhang gäller 

”social support seeking”, som kan vara av olika typer relaterade till stereotypin. Från manligt 

till kvinnligt: att söka information, att söka hjälp och att söka tröst (Dunkel-Schetter, Folkman 

& Lazarus, 1987). 

 

Hjälplöshet 

Upplevd kontroll är ett begrepp som ofta nämnts i samband med arbetslöshet och stress. 

Begreppet har ursprungligen kommit från Seligman (1975) och innebär till vilken grad 

individen upplever sig ha kontroll över sin egen situation. Ju mer man upplever att man kan 

kontrollera situationen, desto mindre negativa blir reaktionerna. Vad som händer vid 

arbetslöshet är att många upplever att de inte har kontroll över situationen utan känner sig 

manipulerade av yttre krafter. Seligman (1975) menar att det inte är en enstaka händelse i sig 

som orsakar depression och ångest, utan snarare en upprepad upplevelse av att stå hjälplös vid 

olika traumatiska händelser. Att inte ha kontroll över situationen är ett inlärt beteende, varvid 

man till slut inte ens gör något försök att bemästra situationen utan istället förblir passiv och 

deprimerad.  

Seligman (1975) anser att kontroll är en viktig mellankommande variabel i processen 

arbetslöshet och ohälsa. 

Luterbach (i Brenner, Petterson, Levi, & Arnetz, 1988) diskuterar kontroll utifrån 

Seligmans teori om inlärd hjälplöshet. Hans hypotes är att effekter av arbetslöshet sedd som 

en viktig livshändelse inte kan förutsägas utan att man tar hänsyn till psykologiska faktorer 

som kontrollbarhet hos negativa händelser och individens livsstil. Han menar att reaktionen  
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beror på individens subjektiva upplevelser av orsaken till den okontrollbara situationen. En 

individ som lägger skulden på sig själv reagerar med depression medan en individ som 

upplever att yttre omständigheter är orsak till frustration snarare skulle reagera med  

aggressivitet. Om negativa händelser kan föras under kontroll leder de till aktivitet i stället för 

depression och passivitet  och så länge som individen inte ger upp sin kamp mot 

okontrollbarheten fortsätter han att bemästra situationen.  

Den subjektiva upplevelsen av vad och vem som styr ens liv (man själv/omgivningen) 

har betydelse för effekterna av arbetslöshet. Individer med högre inre kontroll förväntar sig att 

händelser påverkas av deras handlingar medan individer med hög yttre kontroll förväntar sig 

att andra bestämmer vad som händer dem. Människor som upplever sig sakna kontroll över 

tillvaron antas riskera att hamna i tillstånd som kan leda till depression eller psykosomatisk 

sjukdom. Långtidsarbetslösa har ibland visat mindre inre kontroll (Brenner et al., 1988). 

Tidigare forskning har visat att de arbetslösa som kunde ersätta arbetet med 

fritidsaktiviteter upplevde högre kontroll och socialt värde, hade större socialt kontaktnät och 

kunde strukturera sin tid bättre vilket i sin tur ledde till mindre depression, maktlöshetskänslor 

och normlöshet (Brenner et al., 1988). 

Enligt Seligman (1998) är individens vanemässiga sätt att förklara olyckliga händelser 

inte bara de ord han/hon säger, det är en tankevana som han/hon lär sig i barndomen och 

senare i vuxen ålder. Den förklarande stilen härrör från individens uppfattning om sig själv i 

världen- om individen känner sig värdig eller hopplös. Detta kännetecknar om individen är 

optimist eller pessimist. 

Seligman (1998) diskuterar tre olika dimensioner av förklarande stil: permanens, 

globalitet och personlig kontroll. 

Permanens. Individer som lätt ger upp är de som tror att orsaken till olyckliga händelser 

är permanenta, d v s att sådana händelser varar för evigt och påverkar deras liv. Om individen 

tänker på dåliga händelser i termen av alltid, aldrig och bestående egenskaper, då har han/hon 

en permanent pessimistisk stil. Permanenta förklaringar på dåliga händelser producerar 

långvarig hjälplöshet. 

Individer som står emot hjälplöshet tror att orsaken till olyckliga händelser är tillfälliga 

och tänker på dåliga händelser i termen av ibland och då och då, använder sig av begränsande 
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uttryck och skyller dåliga händelser på tillfälliga situationer. De har en optimistisk stil. 

Förklaringar i termer av tillfälligheter producerar återhämtningsförmåga. 

Individer som tror att goda händelser har permanenta orsaker är mer optimister än de som tror 

att de har tillfälliga orsaker. 

 

Globalitet. Globala förklaringar handlar om tid och rum. Individer som ger globala 

förklaringar till sina misslyckanden brukar ge upp så fort de tror de kommer att misslyckas. 

Globala förklaringar producerar hjälplöshet över många situationer. Individer som ger 

specifika förklaringar av sina misslyckanden kan bli hjälplösa i den delen av livet men går 

vidare till nästa steg. 

Personligt ansvar. När individen klandrar sig själv för dåliga händelser, kallas det för 

internalisering. Individer som klandrar sig själva när de misslyckas har en låg självkänsla. 

Som stil innebär det att man skyller på sig själv vid misslyckanden. Dessa personer tror att de 

är värdelösa och obegåvade. Om individen istället klandrar andra eller omständigheterna,  

kallas det för externalisering. Individer som skyller på yttre händelser förlorar inte 

självkänslan när det går illa. De tycker bättre om sig själva än de som klandrar sig själv gör.  

Personifierade förklaringar är de lättaste att förstå och tillgripa. De kontrollerar  

individens självkänsla, medan de permanenta och globala förklaringarna kontrollerar vad 

individen gör, hur länge och i hur många situationer han/hon är hjälplös.  

Alla de faktorer som nämnts i föregående avsnitt spelar en roll för individens subjektiva 

välbefinnande, hennes/hans mått av lycka. 

 

Subjective well-being 

  Diener (1984) anser att subjective well-being innefattar tre oberoende faktorer: life 

satisfaction, negativ och positiv affekt. Det handlar om hur individer upplever sitt liv och 

inbegriper kognitiv bedömning och känslomässiga reaktioner. 

Life satisfaction är en kognitiv bedömning av ens liv och avtar inte med åldern.  

Enligt Diener, Eunkook, Suh och Smith (1999) är subjective well-being en bred 

kategori fenomen som innefattar individers emotionella responser, tillfredsställelseområden 

och globala bedömningar. Humör/lust och emotioner representerar individers on-line 

bedömningar av händelser som inträffar i hans/hennes liv. 
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Subjective well-being är inte ett enhetligt begrepp. Det har många aspekter som måste 

utvärderas genom globala bedömningar, stämningsrapporter, fysiologiska mått, mått på minne 

och emotionella uttryck. 

Diener (1984) har diskuterat well-being och lycka: 

1. Subjective well-being har av gamla filosofer definierats med yttre kriterier som dygd och 

helighet. Lyckan i normativa definitioner, som definierar det som är önskvärt, är tänkt 

som en önskvärd kvalitet och inte som ett subjektivt tillstånd. 

2. Forskarna har fokuserat på vad som leder individer till utvärdering av deras liv i positiva 

termer. Denna definition av subjective well-being kallas life satisfaction och är beroende 

av den svarandes standard för att avgöra vad som är ett gott liv. 

3. En tredje definition närmar sig de olika sätt på vilka denna term används i vardagligt tal, 

eftersom den innefattar en övervikt av positiva affekter över negativa affekter. Detta 

betyder inte att individen bara upplever behagliga emotioner under denna period av sitt liv 

eller att individen är predestinerad för sådana emotioner, vare sig han/hon upplever dessa 

just nu eller inte. Denna definition av subjective well-being understryker sålunda  

behagliga emotionella upplevelser. 

Subjective well-being har tre kännetecken: 

1. Subjective well-being är subjektivt. Enligt Campbell (1976) återfinns den i individens 

erfarenheter. Definitionen av subjective well-being tar inte med  de nödvändiga objektiva 

betingelserna såsom hälsa, trygghet, dygd eller välstånd. 

2. Mätningar av subjective well-being innefattar mätningar av positiva tillstånd. Det är inte 

enbart brist på negativa faktorer, vad som annars gäller för de flesta mätningar av mental 

hälsa. 

3. Subjective well-being mätningar innefattar en global bedömning av alla aspekter av 

individens liv. Tonvikten ligger ofta på en integrerad bedömning av individens liv. 

Subjective well-being mätningar används för att mäta livskvalitet. 

Andrews och Withey (1976) har funnit att de områden som är närmast och mest 

omedelbart relaterade till individens privatliv är de som påverkar subjective well-being. De 

fann tre generella komponenter i subjective well-being:  

1. Life satisfaction  

2. Positiv affekt             

3. Negativ affekt. 
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Bradburn (1969) fann att de positiva och negativa affektdelarna är relativt oberoende av 

varandra, ett rön som har stått sig. Han antog att lycka är en global bedömning som individer  

 

 

gör genom jämförelse mellan sin negativa affekt och sin positiva affekt.  Han menar att 

frånvaro av negativ affekt  inte är detsamma som närvaro av positiv affekt. Enligt hans  

upptäckter måste försök till förbättring av livet både reducera negativ affekt och öka positiv 

affekt. 

Diener och Emmons (1984) fann att positiv och negativ affekt korrelerar negativt vid 

speciella tidpunkter, men korrelationen avtar när mätningen gäller en längre tidsperiod. Det 

senare gäller dock mindre för äldre personer. Affektens genomsnittsnivå i dessa mätningar 

refererar till hur ofta varje emotion känns i kombination med hur intensivt den brukar kännas. 

Intensitetsnivån för positiv och negativ affekt är positivt korrelerad  och vad beträffar 

förekomsten av positiva och negativa affekter är de negativt korrelerade. Ju oftare en person 

känner en typ av affekt, desto mer sällan känner han/hon den andra. Individer upplever sällan 

stark negativ och positiv affekt samtidigt, vilket tyder på att affekterna är motsatta vad gäller 

förekomst. 

Campbell, Converse och Rodgers (1976) fann i USA att arbetslösa var de som var mest 

olyckliga, även efter att inkomstskillnader kontrollerats. Detta antyder att arbetslösheten har 

en förödande verkan på subjective well-being för många individer, och detta utöver de 

ekonomiska problem som individen har.  

Diener (1984) anser att det finns ett direkt samband mellan objektiva yttre situationer 

och lycka. Nedan presenteras några av de yttre faktorer som påverkar lyckan. 

Arbete. Arbetstillfredsställelse har visat sig vara relaterad till subjective well-being. 

Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och life satisfaction har blivit starkare för kvinnor de 

senare decennierna, efter det att deras roll i samhället har förändrats och deras möjlighet att 

göra karriär har utökats. Arbetstillfredsställelse och life satisfaction är korrelerade, men detta 

säger inget om kausalitetens riktningen i relationen mellan subjective well-being och 

arbetstillfredsställelse. Mätningar av den senare variabeln är utan tvekan påverkade av en 

tredje variabel som  också påverkar life satisfaction. Människor som är tillfredsställda med 

sina liv, visar en tendens att finna mer tillfredsställelse i arbetet. Arbetslösa har högre psykisk 
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smärta, lägre life satisfaction, och högre andel av självmord än de som har en anställning. 

Arbetslösheten verkar ha en tillfällig effekt på subjective well-being.  

Clark (1998) anser att arbetslöshet typiskt orsakar lägre subjective well-being och att 

det helt enkelt inte stämmer att det är så att ett större antal av olyckliga människor finns i de  

 

arbetslösas skaror. Den negativa effekten av arbetslösheten ökas om andra personer i samma 

hushåll är arbetslösa.   

Kultur. Ett viktig inslag är enligt Suh, Diener, Oishi, och Triandis (1998) individens 

kultur. 

I individualistiska kulturer försöker individer typiskt att skilja sig från andra. 

Följaktligen betyder känslor och emotioner mycket som förutsättningar för life satisfaction. 

Känslorna för jaget, t ex självkänsla, korrelerar starkt med lycka i dessa kulturer. 

Enligt Diener & Diener (1995) skiljer sig individens centrala mål inte från andras i 

kollektivistiska kulturer, man upprätthåller harmoni med andra. Individens egna önskemål är 

ofta underordnade de andras i gruppen. P g a den minskade vikten hos självständighet ses 

känslor, emotioner och tankar som upplevs av individen, som mindre avgörande faktorer i 

uppförandet. Därför betyder självkänsla och emotioner mindre för bedömningen av 

satisfaction för medlemmar i kollektivistiska kulturer. Individers mål skiljer sig avsevärt i 

olika kulturer, vad som är viktigt för lyckan i en kultur kan vara mindre viktigt i en annan. 

Kultur kan ha en stor effekt vad gäller att orsaka  lycka genom att påverka de mål som 

individen strävar efter, såväl som de resurser som är tillgängliga för att uppnå målen. 

Coping  och anpassning. Diener, Eunkook, Suh, & Smith (1999) anser att idén om 

anpassning eller tillvänjning till bestående omständigheter är det centrala inslaget i subjective 

well-being i moderna teorier. 

Utvecklingen förbereder individen att göra bedömningar om yttre omständigheter. Individen 

anpassar sig kanske till en viss nivå av både goda och dåliga händelser så att han/hon varken 

fastnar i upprymdhet eller i ett förtvivlat tillstånd.  

Individens emotionssystem reagerar starkt på nya händelser och dessa reaktioner 

dämpas med  tiden. Individer anpassar sig till många händelser under en  relativt kort tid. 

Enligt ”hedonic treadmill”- teorin anpassar sig individer helt och snabbt till alla 

omständigheter.                 
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Könsskillnader. Diener et al. (1999) hävdar att många studier visar att kvinnor oftast 

rapporterar högre subjective well-being, men skillnaderna brukar försvinna när man har 

kontrollerat demografiska variabler. Eaton och Kessler ( 1981) konstaterar att det att män och 

kvinnor rapporterar i stort sett lika global lycka, är skenbart oförenligt med det faktum att 

kvinnor är mer deprimerade än män i allmänhet och att kvinnor rapporterar mer obehagliga 

känslor än män. 

Kvinnor upplever, i genomsnitt, både negativa och positiva känslor starkare och oftare 

än män.  Deras mer intensiva positiva emotioner verkar balansera deras höga negativa affekt . 

I den globala subjective well-beingskattningen  ger detta samma resultat som hos män. 

Kvinnor är i genomsnitt mer öppna för intensiva emotionella upplevelser och har ett 

mer extremt emotionellt liv än män vilket kan bero på könsrollsmönster i samhället. Den 

traditionella kvinnliga rollen med dess relationsorientering inbegriper mer av emotionell 

expressivitet. 

Hälsa. Enligt Diener et al. (1999) är hälsa starkt korrelerad med subjective well-being. 

Life satisfaction förutspås av subjektivt upplevd hälsa, som påverkas av både negativ och 

positiv affekt. 

Påverkan på individens hälsa kan beror på hans/hennes uppfattning av situationen. När 

negativa omständigheter är allvarliga eller medför multipla eller kroniska problem, kan  

subjective well-being påverkas negativt. 

Enligt Hallsten (1998) sammanhänger hälsa och ohälsa bara med människors upplevda 

förmåga och oförmåga. Ohälsa förekommer i samband med arbetslöshet om nedstämdhet 

exempelvis har sin grund i personens upplevda oförmåga att söka arbete osv. Detta relaterar 

naturligtvis till den tidigare diskussionen om sekundär appraisal och attributioner. 
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Hypoteser 

 

Den här undersökningen syftar till att vinna kunskaper och förståelse om i vilka 

avseenden det finns skillnader i psykiskt välbefinnande och upplevd hälsa mellan män och 

kvinnor hos invandrare som är  bosatta i Sverige. 

Centrala aspekter som studeras är kön, hur invandrare påverkas av dels 

familjeförhållanden, dels relation till arbetsmarknaden och hur de hanterar situationen. 

Undersökningen innefattar invandrare som har vistats i Sverige mellan 5-16 år samt är 

mellan 26-55 år gamla. Den hoppas därigenom bidra till en ökad förståelse för deras situation 

i Sverige och deras integration i samhället.  

Under den ligger en orsaksmodell. Vissa bakomliggande faktorer, av vilka levnadsålder, 

utbildning och vistelsetid i Sverige nämnts, har skapat dels personens livssituation, dels de 

psykologiska strukturer med vilka personen behandlar denna situation. 

Centrala orsaksfaktorer i denna situation i dag är dels personens relation till arbetsmarknaden, 

dels personens familj och sociala nätverk. Dessa faktorer gäller aktivitet och samhörighet, de 

två stora livssfärer som diskuterats av många psykologer. 

Effekterna av dessa förmedlas via mellankommande variabler, social orientering, drag- 

eller stilbenägenhet att reagera med ångest, pessimism och optimism. 

Den beroende variabeln är lycka, subjective well-being med dess komponenter kognitiv 

bedömning, positiv affekt och negativ affekt och deras koppling till upplevd hälsa. 

Grundtanken är att könen skiljer sig. Den ursprungliga hypotesen var att invandrade 

kvinnor är lyckligare än invandrade män. Om inte, så bör i varje fall könens nivå av lycka ha 

skapats via olika strukturer som relaterar till aktivitet och samhörighet, där arbete spelar större 

roll för männen och relationer för kvinnorna. Det är dessa frågeställningar som skall belysas i 

undersökningen. 
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Metod 

 

En kvantitativ undersökning genomfördes bland invandrare i Malmö. Frågeformulär 

delades ut till personer som deltog i olika arbetsmarknadsåtgärder. Den stora spridningen 

(avseende nationalitet) gör det mer rimligt att dra generella slutsatser om psykiskt 

välbefinnande och subjektiv hälsa hos arbetslösa invandrare. Det bör påpekas att personer 

som är födda i Norden ej är med undersökningen. 

Försökspersoner 

I undersökningen deltog 80 personer, 40 män och 40 kvinnor. 

När det gäller målgruppen fanns det enbart två kriterier, det första var att personerna skulle 

vara mellan 26-55 år gamla och det andra var att de skulle ha bott i Sverige mellan 5-16 år. 

Valet av ålder beror på att arbetslösa som är yngre än 26 år ingår i olika åtgärder och har den 

så kallade 100-dagarsgarantin, d v s efter 100 dagar måste de slussas till någon 

arbetsmarknadsåtgärd. De som är över 55 år kallas för 55+ och ingår i andra 

arbetsmarknadsåtgärder. 

Valet av vistelsetiden i Sverige berodde på att de 5 första åren har många invandrare till 

en viss del bott i flyktingförläggning, och sedan varit upptagna med att flytta från en 

förläggning till en kommun. Detta medför att de ej hinner lära sig det svenska språket 

tillräckligt. De som har bott i Sverige mer än 16 år räknades som redan etablerade i samhället. 

Materials 

Vid genomförande av denna undersökning har sex olika mätinstrument använts. Fem av 

dem har använts vid tidigare psykologiska studier medan det första har konstruerats av mig i 

samarbete med min handledare. Vid konstruktion av det formuläret har information och 

kunskap som erhölls vid förfrågning bland bekanta som är arbetslösa använts. 

1. Det demografiska frågeformuläret innefattar bl a vistelsetiden i Sverige, utbildning, 

familj/socialt nätverk, arbetslöshetstid, arbete i hemlandet och Sverige, orsak till 

arbetslösheten. 

2. Trait anxiety  (STAI Form Y-2), utvecklat av Spielberger (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 

Vagg, & Jacobs, 1983). Dragångest mäts genom 20 korta och deskriptiva påståenden på 

ett frågeformulär. Här undersöks individens allmänna benägenhet att svara med 

ångestreaktioner.  

 



                                                                                                Psykiskt välbefinnande         21 

 

 

 

3. Attributionstest utvecklat av Seligman (1998). Denna skala undersöker individens kausala 

attributioner. De tolkas i termer av optimism – pessimism. Skalan består totalt av 48 item, 

fördelade på en med positiva utfall med 24 och en med negativa med 24 item. Dessa är i 

sin tur uppdelade i tre delskalor för stabila, interna och globala attributioner med åtta item 

i varje. 

4. Copingchecklista, Ways of coping (WOC), utvecklad av Lazarus (t.ex. Dunkel-Schetter, 

Folkman & Lazarus, 1987). Denna undersöker olika typer av coping, hur människor 

brukar fungera under stress och hantera stressiga omständigheter. De 66 item (plus en 

öppen fråga) gäller domäner av defensiv coping, informationssökning, problemlösning, 

undvikande, hämning av handlingar, direkt utagerande handling och magiskt tänkande. 

Personerna ombads fylla i checklistan med sin aktuella livssituation i tankarna (denna 

betraktades alltså i sig som den centrala stressfaktorn). Intresset i denna studie ligger på 

coping där könen skiljer sig.  

5. Frågeformulär om olika sätt att relatera till andra människor, attachment (anknytning), 

utvecklat av Bartholomew & Horowitz (1991). Detta instrument består av fyra korta 

stycken som beskriver de fyra attachmentstilarna. Undersökningspersonen får dels skatta 

sig på en skala för varje stil, dels sätta ett kryss för vilken  stil de anser passar in på just 

dem, när de tänker på hur de fungerar i relationer till andra. Det är deras typklassificering 

som använts i undersökningen. Detta p g a tidigare erfarenheter av hur detta instrument 

fungerar.  

6. Subjective well-being, mått med ett antal delskalor. Satisfaction with life scale ( Diener,                  

Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Denna undersöker life satisfaction och består av fem 

påståenden., Undersökningspersoner uppger en siffra mellan 1-7 beroende på hur mycket 

de håller med eller inte håller med om varje påstående. Positiv och negativ affekt enligt 

PANAS, baserat på Tellegens arbete (Watson, Clark, & Tellegen,1988). Personerna 

uppger en siffra mellan 1-6 beroende på hur ofta de känner de positiva resp. negativa 

affekterna och sätta ett streck på en linje beroende på om de känner affekterna svagt eller 

starkt. Den positiva och den negativa skalan innehåller vardera 10 affektord. Somatisk 

ångest ur Karolinska scales of personality (Schalling, Cronholm, & Åsberg, 1975).  Den 

här måttskalan består av 10 frågor och poängsättningen går från 1 till 4. Den är ett mått på 

fysiologisk ångest utan någon starkare kognitiv komponent. 
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Procedur  

För att nå invandrare i arbetsmarknadsåtgärder har kontakt tagits med olika 

utbildningsanordnare, LO-facken och invandrarföreningar och syftet med undersökningen 

presenterats för de ansvariga. Sedan avtalades en tid med de ansvariga för att visa upp enkäten 

och undersöka om det fanns underlag för undersökningen bland deras deltagare  resp. 

medlemmar. 

Efter mötet med utbildningsanordnare och LO-facken, lovade de ansvariga att informera 

alla mentorer om undersökningen och jag fick gå till alla klasser och presentera mig, 

undersökningens syfte samt fråga om det fanns frivilliga som kunde tänka sig fylla i enkäten. 

De fick en försäkran om anonymitet och om att frågeformulären kommer att bearbetas av mig 

ensam. Dessutom informerades de att det i genomsnitt tar en timme att fylla i enkäten.  

Frågeformulär har delats ut i grupper eller till enskilda personer. Vissa testskalor har 

varit svårbegripliga och för att undvika oklarhet och missförstånd har jag varit med och 

instruerat de svarande ytterligare om hur de ska fylla i enkäten, förklarat de ord som var 

svårbegripliga etc. Ibland har personer som kunnat både svenska och undersökningspersonens 

språk tagits till hjälp för att förklara vissa begrepp. 

 Till invandrarföreningarna har en enkät lämnats till ansvariga för att de senare skulle 

fråga runt sina medlemmar. När en grupp frivilliga samlades fick jag åka ut till dem. 

Problem och svårigheter 

Invandrarnas dåliga kunskaper i det svenska språket, detta medförde att många tyckte 

att det var svårt att svara på alla frågor. 

 Vissa frågor var verklighetsfrämmande för vissa invandrargrupper. 

 Olust och ovilja bland vissa invandrargrupper att fylla i enkäten. 

 Enkäten var för lång och de ville inte lägga den tid som behövdes. 

Pilotpersoner  

För att kunna bedöma enkätens språknivå, eventuella svårigheter och tidsåtgång har tre 

kvinnor använts som pilotpersoner, alla tre ingår i undersökningen. Deras kunskapsnivå i det 

svenska språket var varierande, vistelsetiden i Sverige var 5, 10 respektive 14 år och de 

tillhörde olika ålderskategorier. I genomsnitt tog det en timme för varje pilotperson att fylla i 

enkäten.  
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Bearbetning av data 

Efter att alla frågeformulären samlats in har de numrerats i löpande ordning, för att 

underlätta handhavande och kontroll. 

De studerade variablerna har analyserats med SPSS. Ett antal bearbetningar har gjorts. 

Använda skalors reliabilitet har undersökts med alpha. Mans- och kvinnogruppen har jämförts  

i avseende på medelvärden på skalorna. Invandrarna har jämförts med en svensk 

studentgrupp. De bivariata korrelationerna med den beroende variabeln subjective well-being 

har studerats. En multipel regressionsanalys har också genomförts. Alla testningar är two-

tailed. 
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Resultat 

 

I resultatet kommer de uppställda frågeställningarna att studeras. Är invandrade kvinnor 

lyckligare än invandrade män p g a sina  sociala och familjerelationer? Vad betyder relationen 

till arbetsmarknaden? Vilken roll spelar psykologiska faktorer?  

Reliabilitet- Homogenitet. För att ett test skall vara rimligt reliabelt bör coefficient alpha 

ha ett värde mellan 0,7 och 0,9. Därför beräknades homogenitetsreliabilitet för alla skalor med 

alpha. Det visade sig att endast subjective well-beingskalorna var adekvata. Alpha för Life 

satisfaction = 0,7039, positiv affekt = 0.8218, negativ affekt = 0,8479 och somatisk ångest = 

0,8831. STAI-traitångest var = 0,4933. Seligman optimism = 0,4400 och pessimism = 0,4485. 

Bristfällig homogenitet behöver naturligtvis inte betyda brist på kriterievaliditet men försvårar 

tolkningen. 

Bakgrundsvariabler. Försökspersonernas ålder, utbildningsnivå, civilstånd, vistelsetiden 

i Sverige och relation till arbete redovisas med hjälp av stapeldiagram.  

Ålder: Av 40 män är 14 st mellan 25-35 år och 26 st i åldern 36-55 år.  

11 kvinnor är mellan 25-35 år och 29 st i åldern 36-55 år. 

Utbildning: Män och kvinnor är lika. 22 st har läst mellan 1 år upp till 12 år i skolan. 18 

st har postgymnasial utbildning, eftergymnasial eller universitetsutbildning. 

Civilstånd: 25 st män är gifta medan 15 st är ogifta eller skilda. 

Ett större antal kvinnor är gifta, 32 st jämfört med männen och endast 8 kvinnor är ogifta eller 

skilda. 

Vistelsetiden i Sverige: De flesta män och kvinnor  har bott mer än 9 år i Sverige, 33 

män och 29 kvinnor. Endast 7 män och 11 kvinnor har en vistelsetid under 8 år i Sverige.  

Arbete: Med arbete menas om de har haft ett arbete eller motsvarande i Sverige som har 

berättigad dem till att få arbetslöshetsersättning eller motsvarande. 34 män och 28 kvinnor har 

sådan ersättning medan 6 män och 12 kvinnor uppbar socialbidrag. Denna restriction of range 

i relation till arbetsmarknaden är självklart olycklig för undersökningen. 
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Medelvärdesskillnader. Vad gäller de centrala variablerna jämförs könen i tabell 1. För 

att kunna konstatera skillnader mellan könen har medelvärde och standardavvikelse, t-värde 

och chi
2
, (x

2
), beräknats. Tabellen visar att det finns en tendens att fler kvinnor ingår i 

parrelationer (p<.10).  

Kvinnorna ligger signifikant lägre på pessimism jämfört med männen (p<.01). En 

majoritet av kvinnorna, 23 av 40, har låg värdering av andra och tycker alltså inte om 

relationer. Det är färre kvinnor som har trygg anknytning (p<.05). Den skillnad som för övrigt  

framkommer här gäller copingfaktor 2. Denna redovisas i nästa stycke. Det finns ingen 

skillnad mellan könen vad gäller subjective well-beingvariablerna. 

”T” är en sammanslagning av dessa. Variablerna har standardiserats, och de positiva life 

satisfaction och positiv affekt lagts ihop varpå de minskats med negativ affekt och somatisk 

ångest. Summan har delats med fyra. Denna variabel ”T” spelar en viktig roll som beroende 

mått i vidare beräkningar. Sammanslagningen har gjorts på bas av att variablerna 

genomgående visar signifikanta korrelationer på det sätt som indexkonstruktionen anger.  
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Tabell 1.  

Skillnader mellan män och kvinnor. Medelvärde, standardavvikelse, t, x
2, 

p-värde samt frihetsgrad. 

 

Variabler m/sd Män Kvinnor t x
2
 

p (two-tailed) <=       df 

N  40 40     

Ålder   14 11     

  26 29     

Utbildning  22 22     

  18 18     

Civilstånd  25 32   2.99  0.10  1 

  15 8     

Vistelsetid i Sv.  7 11     

  33 29     

Kontaktnät m 4.825 4.500     

 sd 1.708 1.5525  0.89    

Arbete  6 12     

  34 28     

Ångest m 47.925 47.950     

 sd 6.518 4.624  0.02    

Optimism m 12.40 12.20     

 sd 2.968 3.123  0.29    

Pessimism m 12.275 10.050  3.34   0.01 78 

 sd 2.961 3.004     

Avvisande  11 17     

Trygg  15 6   5.23 .05  1 

Upptagna  9 11     

Undvikande  5 6     

Coping faktor 2 m 2.7676 - 2.7676 2.561   .013 66.508 

 sd 0.7389 1.1500     

Life satisfaction m 19.150 20.750     

 sd 5.499 7.369  1.10    

Positiv affekt m 1393.375 1454.975     

 sd 596.812 439.350  0.53    

Negativ affekt m 746.075 628.450     

 sd 457.606 484.821 1.11    

Somatisk ångest m 20.9750 19.95     

 sd 6.769 6.718  0.68    

Läkarbesök m 7.375 3.250     

 sd 17.595 3.256 1.46    

”T” m -0.0957 0.0957     

 sd 0.5467 0.795 1.25    
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En jämförelse mellan invandrare och svenska studenter. För STAI-T och subjective 

well-beingvariablerna finns data från svenska studenter. Jean-Christophe Rohner har lånat ut 

data på ångest och Camilla Ihse och Annika Kulander data på de andra variablerna. En 

jämförelse mellan invandrarna och studenterna återfinns i Tabell 2. Invandrarna ligger 

signifikant värre till vad beträffar ångest, life satisfaction, somatisk ångest och antal 

läkarbesök. Det finns alltså belägg för att deras stämningsläge är lågt. 

 

Tabell 2. 

Jämförelse mellan invandrargrupp (I) och svenska studenter (SS) på ångest och subjective well-being 

 

 I  SS N t df p< 

 m s m s     

Ångest 47,94 5,65 37,54 8,75 80/274 11,53 352 0,001 

Life satisfaction 19,95 6,55 24,16 5,58 80/56 4,02 134 0,001 

Positiv affekt 1424,18 524,93 1332,38 388,2 80/56 1,17 134 n.s. 

Negativ affekt 687,27 475,07 574,88 309,11 80/56 1,67 134 n.s. 

Somatisk ångest 20,47 6,76 17,02 3,8 80/56 3,79 134 0,001 

Läkarbesök 5,32 12,82 1,7 2,07 80/56 2,48 134 0,05 

 

I detta sammanhang kan nämnas att Seligman (1998) ger grova normer på en femgradig 

skala från 1 = mycket hög optimism till 5 = mycket hög pessimism för skalorna på sitt test. 

Invandrarnas värden kommer i Seligmans kategori 4, en hög grad av pessimism. Undantaget 

är kvinnornas värde på pessimismskalan, som hamnar i kategori 3, genomsnittligt värde. 

Behandling av Lazarus ways of coping checklista. Det är välkänt att män och kvinnor 

copar rätt lika. Man brukar hitta att kvinnor har mer emotionsfokuserad och mindre 

problemfokuserad coping än män, men skillnader försvinner ofta när man korrigerar för 

situation. 

Här är emellertid könsskillnader i coping av särskilt intresse. Tanken var att de kunde 

spegla en sådan dimension som social support seeking. De 66 item på checklistan har därför 

behandlats så här:   
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Först redovisades variabiliteten i termer av ett mindre antal dimensioner, 

principalkomponenterna. Denna analys visade att det krävdes 33 komponenter för att ta hand 

om 90% av variansen och att 22 hade eigenvalues större än 1. 

Därefter togs de nio komponenter som hade eigenvalue större än 2 ut. Dessa förklarar 

50 % av variansen i coping. De fördes in i en dikriminansanalys mot kön. 

Diskriminantmodellen visar att bara en komponent, komponent 2 som tar hand om 

7,46% av variansen i coping, skiljer könen signifikant (Exact F = 6,559 df = 1,78, p =.012). 

Denna används alltså i vidare analyser. En inspektion av ways of copings items korrelationer 

med denna komponent visar att de som är större än .35 faller i några grupper: 

 inte planful problem solving 

 inte positiv reappraisal 

 önsketänkande 

 försök till undvikande 

 acting out   

Denna  destruktiva typ av coping kännetecknar män i högre utsträckning än kvinnor. 

Korrelationell analys. Variablerna i modellen korrelerades med ” T” för könen var för 

sig och sedan gjordes en jämförelse mellan könen med Fishers r to z. Den teoretiska modellen 

förutser höga bivariata relationer mellan ”T” och de sociala variablerna för kvinnor och arbete 

för män.  

Resultatet visar att ingen variabel för männen korrelerar signifikant med ”T”. 

Copingfaktor 2 visar en tendens till negativ relation (p = .084). För kvinnornas del 

förekommer tre signifikanser och en tendens. Utbildning (p = .06) och optimism (p<.0005) 

korrelerar positivt, pessimism (p = .022) och copingfaktor 2 (p < .0005) negativt med ”T”.  

Korrelationerna för civilstånd, kontaktnät och arbete är svaga. Vad gäller skillnader 

mellan könen finns en signifikans, kvinnor har men män har inte en stark positiv korrelation 

mellan ”T” och optimism (p < .01). Två skillnader är på tendensnivå och gäller också högre 

korrelation för kvinnor, den positiva för utbildning och ”T” (p < .10) och den negativa för 

pessimism och ”T” (p < .10). 
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Tabell 3. 

Korrelationer mellan variabler och ”T” och skillnader mellan könen på dessa. 

Variabler Män  p (two-tailed)< Kvinnor p (two-tailed)< z p (two-tailed)< 

Ålder - 0,086  - 0,224  0,58  

Utbildning - 0,106       0,3 0,06 1,71 0,1 

Civilstånd   0,163    0,117  0,19  

Vistelsetid - 0,198  - 0,012  0,79  

Kontaktnät   0,068  0,79  0,05  

Arbete - 0,098       0,1  0,85  

Ångest - 0,085     - 0,61  0,1  

Optimism   0,031    0,557 0 2,58 0,01 

Pessimism   0,018  - 0,362 0,022 1,71 0,1 

Avvisande   0,061    0,173  0,47  

Trygga - 0,032  - 0,057  0,09  

Upptagna   0,055  - 0,135  0,81  

Undvikande  - 0,23    0,152  1,62  

Coping fakt.2 - 0,276 0,084 - 0,528 0 1,34  

 

Multipel regressionanalys. För att göra en multipel regressionanalys och därvid 

någorlunda uppfylla den allmänna linjära modellens krav har en del variabler på nytt slagits 

ihop och nya konstruerats: 

 Social variabel: (civilstånd x 4,825 ) plus kontaktnät. Komponenterna får samma vikt. 

4,285 är medelvärdet för kontaktnät i hela gruppen. 

 OP: optimism minus pessimism. De båda komponenterna korrelerar  -.20. 

 Osocial: avvisande och undvikande attachmenttyper ihop, d v s de icke 

relationsorienterade tillsammans. 

Detta gav åtta variabler, enligt kausualmodellen: 

 Prior: ålder och utbildning, 

 Oberoende: social, arbete,  

 Mellankommande: ångest, optimism-pessimism, osocial och coping faktor 2,  

 Beroende: ”T”. 
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Korrelationerna dem emellan studerades, för att granska mönstret och förekomst av ev 

multikollinearitet. Fem korrelationer var signifikanta, den högsta = .32. De fem är följande: 

 Ju mer osocial attachment, ju lägre ångest (r =  -285, p = .011) 

 Ju mer osocial attachment ju mer optimistisk (r = .243, p = .030) 

 Ju mindre optimistisk, ju mer destruktiv coping 2 ( r = -.319, p = .009) 

 Ju mer osocial attachment, ju mindre destruktiv coping 2 ( r = -241., p = .032) 

 Bättre relation till arbetsmarknaden är positivt relaterad till social variabel  ( r = .266, p = 

.017). 

Sedan genomfördes en multipel regressionsanalys, på gruppen totalt och för könen enskilt.  

Resultatet i tabell 4 visar att regressionsmodellen är signifikant på promillenivå. De 

variabler som är signifikanta kommer sent i modellen, optimism-pessimism och copingfaktor 

2. För könen visar det sig att modellen är signifikant för kvinnor men inte för män. Den tar 

hand om 39 % av variansen i kvinnors subjective well-being, men inte mycket för männen.  

För kvinnorna är det igen de psykologiska variablerna, optimism-pessimism och 

copingfaktor 2 som är starka. För män är copingfaktor 2 den enskilt starkaste prediktorn. 

Relation till arbetsmarknaden har en svag negativ relation till subjective well-being för båda 

könen. Den sociala variabeln en lite starkare positiv, lika stark för könen. 

 

Tabell 4. 

Multipel regressionsanalys: Män och Kvinnor 

 

MODEL SUM OF SQUARES df MEAN SQUARE F p 

Regression 

Residual 

Total 

12,281 

24,798 

37,079 

8 

71 

79 

1,535 

0,349 

 

4,395 0,000 

 

 

 

Model Summary 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the estimate 

1 0,576 0,331 0,256 0,5910 
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Coefficients 
 

Modell 

Unstandardized 

Coefficients 

 

b                     Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

 

Beta 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Constant 

Ålder 

Utbildning 

Soc 

Arbete 

Ångest 

OP 

Osoc 

Coping faktor 2 

7,142E-02 

-0,163 

0,121 

3,166E-02 

-0,176 

-1,670E-02 

3,732E-02 

-0,105 

-0,294 

0,646 

0,149 

0,138 

0,023 

0,170 

0,013 

0,015 

0,145 

0,074 

 

-0,111 

0,088 

0,140 

-0,108 

-0,014 

0,262 

-0,077 

-0,429 

0,111 

-1,079 

0,879 

1,358 

-1,038 

-0,128 

2,453 

-0,724 

-3,963 

 

0,912 

0,276 

0,383 

0,179 

0,303 

0,898 

0,017 

0,471 

0,000 

 

 

Tabell 5. Kvinnor 

 

Model Summary 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the estimate 

1 0,717 0,515 0,390 0,6216 

 

 

ANOVA  

 

Model Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

12,706 

11,977 

24,683 

8 

31 

39 

1,588 

0,386 

 

4,111 0,002 
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Coefficients 
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

 

b                     Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

 

Beta 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Constant 

Ålder 

Utbildning 

Soc 

Arbete 

Ångest 

OP 

Osoc 

Coping faktor 2 

-1,433 

-0,316 

0,272 

5,903E-02 

-0,154 

2,520E-02 

4,540E-02 

2,499E-02 

-0,335 

1,227 

0,262 

0,227 

0,043 

0,235 

0,025 

0,028 

0,223 

0,122 

 

-0,180 

0,172 

0,192 

-0,090 

0,146 

0,280 

0,016 

-0,484 

-1,168 

-1,208 

1,198 

1,385 

-0,657 

1,024 

1,648 

0,112 

-2,748 

 

0,252 

0,236 

0,240 

0,176 

0,516 

0,314 

0,109 

0,911 

0,010 

 

 

Tabell 6. Män 
 

Model Summary 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the estimate 

1 0,449 0,202 -0,004 0,5480 

 

 
ANOVA  

 

Model Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

2,353 

9,310 

11,663 

8 

31 

39 

0,294 

0,300 

 

0,979 0,470 
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Coefficients 

 

Modell 

Unstandardized 

Coefficients 

 

b                    Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

 

Beta 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Constant 

Ålder 

Utbildning 

Soc 

Arbete 

Ångest 

OP 

Osoc 

Coping faktor 2 

 0,775 

 0,115 

-0,142 

5,0333E-02 

-0,300 

-1,776E-02 

7,479E-02 

-0,241 

-0,250 

0,787 

0,202 

0,194 

0,033 

0,273 

0,016 

0,020 

0,210 

0,130 

 

 0,101 

-0,130 

 0,281 

-0,198 

-0,212 

 0,062 

-0,220 

-0,338 

 0,985 

 0,569 

-0,731 

1,522 

-1,097 

-1,110 

 0,367 

-1,147 

-1,929 

 

0,332 

0,574 

0,470 

0,138 

0,281 

0,275 

0,716 

0,260 

0,063 

 

Regressionsmodellen predicerar mycket bättre för kvinnor än för män. Är regressionen 

för grupperna olika? Detta besvaras i tabell 7. 

 

Tabell 7. 

Test på om regressionen är olika för könen. 

 

Model Summary 

 

 

Model 

                               CHANGE STATISTICS 

R Square 

Change 

 

F Change 

 

df 1 

 

df2 

Sig. F 

Change 

1 

2 

0,322 

0,085 

3,695 

1,110 

9 

8 

70 

62 

0,001 

0,369 

 

 

 



                                                                                                Psykiskt välbefinnande         35 

 

 

 

 

Detta kan besvaras genom att man för in en dummyvariabel där grupperna kodas 0 och 

1. Sedan skapar man en serie interaktiontermer där dummyvariabeln multipliceras med de 

ursprungliga (här åtta) oberoende variablerna i modellen. De ursprungliga läggs som ett block  

(i tabell 7 har de utökats med dummyvariabeln för kön, som varken gör från eller till). 

Interaktionstermerna  läggs in som ett andra block, och analysen körs på SPSS med enter-

förfarande (det s.k. chowtestet). Rad två i modellsammanfattningen visar att specifikation på 

kön inte haft någon signifikant effekt. Regressionsmodellen är inte signifikant olika för 

könen.             
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Diskussion 

  

 I denna uppsats har orsakssambanden mellan arbetslöshet bland invandrare  

och deras psykologiska välbefinnande och subjektiva hälsa med hänsynstagande till  

könsskillnader fokuserats. 

För att kunna undersöka orsakssambanden har jag utgått från en kausal modell. Denna 

omfattar:  

Prior variabler: bakgrundsvariabler som utbildning och vistelsetiden i Sverige,  

Oberoende variabler: sociala och familjerelationer samt arbete  

Mellankommande variabler: de psykologiska faktorerna  

Beroende variabeln: subjective well-being. 

Resultatet visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan könen vad gäller 

psykiskt välbefinnande och subjektiv hälsa. Båda könen har en dålig relation till 

arbetsmarknaden.  Sociala och familjerelationer är i nuläget lika viktiga för båda könen. 

Därmed måste den ursprungliga hypotesen om ett bättre välbefinnande hos invandrade 

kvinnor förkastas. 

Detta var tänkt att bero på en relationsorientering. Ett större antal kvinnor i jämförelse 

med män i undersökningen har emellertid en avvisande attachmentstil i relation till andra. 

Detta kan kanske  förklaras med att  kvinnor söker nära och djupa relationer och i vuxen ålder 

är det svårare att knyta nya kontakter och skaffa nära vänner som de kan lita på i det nya 

landet. Kanske idealiserar man och längtar efter sina närmaste och väninnor som bor i 

hemlandet. Med hjälp av en djupintervju kan man få en bättre insikt i dessa kvinnors 

fungerande. Resultatet är märkvärdigt. 

Resultaten visar att det är de psykologiska faktorerna, coping och attributionsstilar, som 

främst påverkar invandrarnas psykologiska välbefinnande. Copingmåttet valdes ut för att det 

skilde könen. Detta troddes kunna ha med relationer att göra. I stället visar det sig gälla en 

form av emotionsorienterad, undvikande coping med acting out när trycket blir för stort. 

Denna faktor kännetecknar män mer än kvinnor. 

De arbetslösa invandrarna mår sämre på ett antal mått jämfört med svenska studenter. 

Det är intressant att detta gäller den kognitiva bedömningen av life satisfaction men inte 

skattningarna av känslor, alltså mer kroniska än tillfälliga variabler. De invandrare som jag  
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kom i kontakt med protesterade högt om att ingen/inget hjälper de att komma ur 

arbetslösheten och undrade vad som kunde göras för dem och hur de kunde hjälpas med 

resultaten av denna undersökning. Detta visar att de  känner sig hjälplösa och har en känsla av 

att de inte längre har kontroll över sin situation som arbetslös. 

De flesta i undersökningen har bott mer än 9 år i Sverige och har varit arbetslösa med en 

genomsnitt på 6 år och har en lång erfarenhet av arbetslöshet. De tidigare diskuterade 

adaptation level- och social comparisonteorierna är relevanta för dem. Konfrontationen med 

det svenska samhället och kanske trötthet och uppgivenhet ju längre tiden går utan att man 

kommer igång med något arbete kan förändra invandrarnas självuppfattning efter många år av 

arbetslöshet. Det är intressant att arbetsvariabeln har en svagt negativ relation till subjective 

well-being för könen. Kanske finns bland de som har bäst relation till arbetsmarknaden i 

denna grupp, d v s sådana som uppbär arbetslöshetsunderstöd, några som fortfarande aktivt 

strävar att komma in på arbetsmarknaden men inte lyckas och därför mår särskilt dåligt. 

Jag fick en känsla av att många av de arbetslösa var mycket besvikna och trötta på alla 

löften från myndigheter, slussningen från en utbildning till den andra, tillfälliga praktikjobb 

etc under åren de har varit arbetslösa. Det verkar som om hoppet har grusats om att deras 

situation ska ändras och de ska komma ur arbetslösheten och få ett riktigt arbete. Detta har 

påverkat dem så att många av dem har förlorat framtidstron, tron att hitta ett arbete och att 

kunna leva ett meningsfullt liv och ett liv med status i Sverige. 

En stor grupp av försökspersonerna, som har bott många år i Sverige, hade uppenbara 

språkliga brister och problem att förstå frågeformulären. Språkliga problem kan orsaka ångest 

och påverka invandrarna psykiskt eftersom de inte kan uttrycka sig och hävda sig på det sätt 

som de kan på egna hemspråk.  

Valet av vistelsetiden i Sverige, 5-16 år,  berodde på att jag trodde att många invandrare 

som har bott mer än 16 år i Sverige redan är etablerade och sysselsatta. Jag kan nu konstatera 

att det var fel att utesluta dem, eftersom den gruppen även har drabbats av arbetslöshet i den 

låga konjunkturen i Sverige. Allmänt skulle det naturligtvis ha varit bättre för studiens syfte 

att ha haft med personer med mer varierande relation till arbetsmarknaden.    

Just denna brist kan ha bidragit till att skapa det resultat som kommer fram i denna 

studie, nämligen att det är de psykologiska faktorerna; d v s attributionsstilar och coping som 

främst påverkar arbetslösas psykiska välbefinnande, subjektiva hälsa och lycka. 
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