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Sammanfattning 

Studier har visat att det finns ett samband mellan syskonplacering och locus of control, medan 

andra studier inte funnit något samband. Syftet med denna studie är att undersöka relationen 

mellan syskonplacering, kön och locus of control ur ett hälsoperspektiv hos gymnasieelever i 

årskurs 3. I undersökningen deltog 147 gymnasielever ifrån fem skolor i Kronobergs län. 

Resultatet visade att kön och syskonplacering samvarierade med intern health locus of control 

(F= 3,01;p< 0,03; ES= 6,2) och att syskonplacering och kön tillsammans inte visade någon 

signifikant inverkan på extern health locus of control (F= 2,20;p=<0,09; ES= 4,6). Fyndet kan 

indikera att manliga mellanbarn i större utsträckning strävar efter en intern health locus of 

control än kvinnliga mellanbarn.   

Nyckelord: Syskonplacering, health locus of control, intern- och extern locus of control, kön.     
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Abstract 

Several studies have shown that there is a correlation between sibling placement and locus of 

control, while other studies found no connection. The purpose of this study is to investigate 

the relationship between sibling placement, gender, and locus of control from a health 

perspective among school students in third grade. The study included 147 high school 

students from five schools in Kronoberg. The results showed that sex and birth order was 

associated with an internal health locus of control (F = 3.01, p <0.03, ES = 6.2) and that birth 

order and sex together showed no significant effect on the external health locus of control (F 

= 2.20, p = <0.09, ES = 4.6). This finding may indicate that male middle children to a greater 

extent seek an internal health locus of control than women among middle children.  

Keywords: Sibling placement, health locus of control, intern- extern locus of control, gender. 
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Introduktion 

Syskonplacering och kön har visat sig kunna predicera graden av locus of control (Fraser & 

Nystul, 1983). Falbo (1981) fann att ensambarn hade en högre grad av intern locus of control 

och att ensambarn samtidigt hade en lägre grad av extern locus of control än övriga grupper i 

en syskonplaceringsskala. Eswara (1978) fann å sin sida en signifikant skillnad mellan 

förstfödda och gruppen senare födda (mellanbarn och sistfödda), vad gäller grad av extern 

locus of control. Däremot har flera andra studier visat på ett annat resultat vad gäller 

syskonplaceringens påverkan på individens locus of control. Hughes (2005) menar att 

förstfödda har en högre grad av intern locus of control, medan bl.a. Walter & Ziegler (1980) 

fann att förstfödda har större grad av extern locus of control. Det finns också studier som inte 

har funnit något samband mellan syskonplacering och locus of control (Bloom, Anderson & 

Hazaleus, 1984; Harris & Morrow, 1992). Det råder således en oenighet om syskonplacering 

och kön kan predicera intern- och extern health locus of control  (IHLC och EHLC). 

Locus of Control 

Locus of Control är ett begrepp som tagits fram av Julian Rotter (1966) i Rennemark, Holst, 

Fagerström, Halling (2009). Detta begrepp handlar om var individen förlägger kontrollen av 

händelser och skeenden i sitt liv. En kontroll kan förläggas till individen själv eller till yttre 

faktorer. Om en individ har en tilltro till att det är vad han eller hon själv gör som är det 

viktiga och ser sina egna handlingar som betydelsefulla visar detta således på en intern locus 

of control. Om individen istället anser att det inte alls är viktig vad man själv gör utan att yttre 

faktorer styr, visar det på en extern locus of control. Extern locus of control kan delas in i två 

kategorier, dels om tilltron sätts till ödet och tillfälligheter eller om tilltron sätts till 

betydelsefulla andra personer (Rotter, 1975).   

Skillnader i individers uppfattning av var kontrollen över händelser ligger kan vara grundade 

på våra tidigare erfarenheter och erfarenheter om att de egna handlingarna kan ha positiv 

inverkan till en intern locus of control. Det är således inte misslyckandet eller att lyckas som 

är det viktiga för vilken typ av locus of control en individ utvecklar, utan vilken uppfattning 

individen själv har av vad som orsakade framgången eller misslyckandet. Situationen i sig kan 

dock också ha betydelse för vilken typ av locus of control individen har. Rydén & Stenström 

skriver följande: 
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[…]tendensen att förlägga denna känsla av kontroll till inre respektive yttre faktorer kan gälla 
antingen specifika situationer eller generellt. Man kan dessutom ha olika uppfattningar om det 
egna inflytandet över positiva respektive negativa händelser. En person kan t.ex. uppfatta att 
han/hon har ett betydande inflytande över positiva händelser medan negativa händelser ligger 
utanför hans/hennes kontrollmöjligheter (Rydén & Stenström, 2008, s.125). 

Vissa studier har visat att personer med intern locus of control är mer inriktade på att lära sig 

om sin omgivning, genom att ställa frågor och bearbeta information (Lau, 1982; Lefcourt, 

1982). Passer & Smith (2009) samt Millet (2005) delar Laus och Lefcourts uppfattning att 

personer med intern locus of control är mer inriktade på att lära sig om sin omgivning. Passer 

& Smith (2009) pekar på att universitetsstudenter med hög grad av intern locus of control får 

högre betyg än studenter med lägre intern locus of control. Detta beror sannolikt på att 

studenterna tycks koppla samman framgång med hårt arbete och därför jobba hårdare. Detta i 

sin tur leder till att personer med hög grad av intern locus of control har en god vetskap om 

vad som leder till en god hälsa, vilket gör att de är mer benägna att t.ex. äta näringsrikt, 

motionera och ha kontroll på sin kroppsvikt (Rydén & Stenström, 2008). 

Health Locus of Control 

Locus of control används ofta för att se samband mellan extern locus of control och intern 

locus of control och i vilken mån personer ägnar sig åt sjukdomsförebyggande beteende. 

Några studier (Levensons, 1973) använder sig av ett generellt Locus of Control-test för att 

studera den generella kontrollförväntningen. Medan andra studier, som Wallston & Wallston 

(1984) i Rydén & Stenström (2008) har använt sig av ett Health Locus of Control-instrument 

som består av specifika frågor som avser att mäta den egna kontrollförväntningen som 

specifikt rör hälsan. Vissa av dessa studier har funnit ett samband mellan IHLC och 

sjukdomsförebyggande beteende, genom att personer med ett större engagemang kring 

sjukdomsförebyggande beteende har en högre IHLC. Samtidigt visar forskning att personer 

med en hög IHLC ofta är mindre benägna att följa läkares ordination (Rydén & Stenström, 

2008). Författarna menar vidare att: […] ”interna” personer anser sig handla i eget intresse 

och därför har behov av information, medan externt kontrollerade har lättare att acceptera ett 

beroende av andra, kompetenta personer, och därför tycker sig ha mindre behov av kunskap” 

(2008, s. 127).     
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Syskonplacering 

Varje barnfamilj består av ett till flera barn och dessa placeras i en rangordning i form av enda 

barn, förstfödd, mellanbarn och sistfödd. Var man befinner sig i en syskonskara kan påverka 

beteendet hos en individ. Att ett syskon beter sig på ett visst sätt behöver inte bero på 

rangordningen utan flera olika variabler kan påverkar vårt beteendemönster samt våra 

blivande karaktärsdrag, som exempelvis antalet syskon, könsfördelningen i syskonskaran, 

ålderskillnaden och även föräldrarnas syskonposition samt händelser i familjen (Schönbeck, 

2008). Schönbeck poängterar att: ”[…] oavsett all annan påverkan präglas vi mest av vår 

placering i syskonskaran” (2008, s.15), något som även Sulloway (1995) menar i sin artikel 

Birth Order and Evolutionary Psychology: A Meta-Analytic Overview. Även Maartensen–Larsen 

(2005) menar på att syskonplacering har en stor inverkan på varje individ och konstaterar att: 

”Vår plats i syskonskaran i kombination med vår familjebakgrund har en helt avgörande 

betydelse för hur vi kommer att bli […]” (s.7).  

Just ålderskillnaden mellan syskon har en stor påverkan och en avgörande roll vad gäller 

syskonplacering. Om ålderskillanden mellan två syskon är sex år eller mer rangordnas båda 

syskonen som enda barn, eftersom konkurrensen dem emellan inte återfinns på samma sätt 

som om det skulle vara en mindre åldersskillnad. De mest påverkningsbara syskonen är de 

som kommer före och efter i ett tre års intervall. Som nämnts ovan har även föräldrarnas 

syskonposition en inverkan genom det beteende en förälder utvecklat från sin tid i 

syskonskaran. Denna placering har präglat den attityd och det beteende som föräldern fått, 

vilket i sin tur präglar den roll man tar som förälder när det kommer till uppfostran av syskon 

(Schönbeck, 2008; Martensen-Larsen, 2005).  

Schönbeck (2008) tar upp tvillingar som en säregen grupp i syskonplaceringen. Varje tvilling 

är en unik individ men samtidigt går det inte att bortse ifrån att tvillingar påverkar varandra 

som enskilda individer. De går inte riktigt att jämföra tvillingar med någon av de andra 

grupperna i syskonplaceringen och den närmsta gruppen i syskonplaceringen, som de har 

gemensamt med, är gruppen ensambarn. Men Schönbeck poängterar följande: ”Samtidigt är 

själva tvillingskapet en så viktig del i en tvillings liv att det varken kan eller ska bortses från, 

och att tvillingpar varken kan eller ska betraktas som vilka syskon som helst” (2008, s. 104).       
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Tidigare forskning 

Föräldrar investerar olika i sina barn beroende på i vilken ordning de är födda. Upprepade 

studier har visat att förstfödda i större utsträckning vaccineras än sina yngre syskon (Hertwig, 

Davis & Sulloway, 2002). Att föräldrarna vårdar och investerar mer i äldre syskon än yngre 

skulle kunna styrkas av Hortons studie (1988) i Sulloway (2010) gjord på 1903 stycken 

filippinska hushåll. Denna studie fann att yngre syskon var kortare och vägde mindre än sina 

äldre syskon, som följd av en sämre kost. Även i äldre åldrar får yngre syskon stå till sidan för 

sina äldre bröder och systrar. I en studie gjord av Rosenblatt & Skoogberg (1974) i Sulloway 

(2010) på 39 icke västerländska samhällen sågs en systematisk skillnad. Oavsätt kön fick de 

äldre syskonen generellt fler fördelar än sina yngre syskon. Föräldrarna tenderade också att 

lägga extra resurser på den mest sårbara, det vill säga den förstfödde och den sistfödde. 

Mellanbarnen fick däremot mindre resurser av föräldrarna (Salmon & Daly, 1998; Sulloway, 

1996). Salmon & Daly (1998) fann i sin studie att mellanbarn i större uträckning sökte sig till 

ett syskon istället för föräldrarna för känslomässigt stöd. Mellanbarnen skiljer sig från 

förstfödda och sistfödda, vilka i större utsträckning valde att vända sig till sina föräldrar  

Forskning som gjordes på 1296 amerikanska familjer mätte barnomsorg i tid och fann att 

mellanbarn fick runt 10 procent mindre omsorg än sina äldre och yngre syskon (Sulloway, 

2010). I större familjer med mellanbarn tenderar just mellanbarnen ofta att dra sig mot 

antingen de äldre- eller, de yngre syskonens egenskaper. Ett mellanbarn som tillhör de äldre i 

syskonskaran drar lite åt storasyskonens egenskaper. Likaså tycks mellanbarn på den yngre 

halvan att dra sig mot småsyskonens egenskaper (Schönbeck, 2008).  

Vilken position man har i syskonskaran kan även ha inverkan på hur en individ ser på sin 

egen hälsa. Schönbeck (2008) menar att storasyskon oftare drabbas av t.ex. hjärt- och 

kärlsjukdomar än de yngre syskonen. Småsyskon å sin sida är mer benägna att åta sig 

farligare levnadsvanor och riskerar därför att få skador och sjukdomar som leder till en för 

tidig död. Schönbeck (2008) menar även att enda- och äldstabarn är mer benägna att söka sig 

till teoretiska linjer på gymnasiet. Detta menar hon har sin grund i att storasyskon tar en 

ansvarstagande roll än förhållandevis småsyskon:  
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Det är lärarrollen i familjen som ger storasyskonet den intellektuella träning som deras 

småsyskon uppenbarligen inte får. Och visst, ska man förklara och lära ut någonting måste man 

för det första själv kunna det man ska tala om och lära ut och har man inte den kunskapen måste 

man hämta in den på något sätt (2008, s.203). 

Sulloway (2010) pekar i sin tur på att förstfödda i större utsträckning är 

prestationsorienterade, hårt arbetande, organiserade, tillförlitliga. Att just förstfödda och även 

ensambarn i större utsträckning blir prestationsorienterade och hårt arbetande kan bero på att 

de upplever att de måste prestera för att uppnå kärlek från sina föräldrar. Detta leder i sin tur 

till ett högre självförtroende genom att de i större grad blir älskade för sina prestationer. Även 

om de äldre syskonen har ett högre självförtroende så kan självkänslan vara låg. Detta gör 

dem mer defensiva än sina yngre syskon, vilket leder till att de får en ökad grad av 

plikttrogenhet och blir mindre riskbenägna. Äldre syskon identifierar sig i större grad även 

med auktoriteter och andra viktiga personer, så som t.ex. föräldrar, vilket leder till att dessa 

individer vill behålla en hög status inom familjen och kan bli typiska ”ja-sägare” (Schönbeck, 

2008). Senare födda, å andra sidan, har visat sig ha en större grad av tillgivenhet och vara 

spänningssökande, lättsamma samt rebelliska. Att yngre syskon är mer risktagande och 

spänningssökande bekräftas i en meta analys som är gjord på 8340 individer i 24 olika studier. 

I denna meta analys fann man bl.a. att senare födda i större utsträckning sysslade med riskabla 

sporter, som rugby, amerikansk fotboll samt europeisk fotboll. Förstfödda och ensambarn 

föredrog däremot i större utsträckning säkrare sporter som simning och tennis (Sulloway, 

2010). Att yngre syskon har dessa egenskaper kan bero på att de oftare blir älskade för den de 

är, något som ger yngre syskon en bättre självkänsla (Schönbeck, 2008). 

Forskning som gjorts på relationen mellan intern-extern locus of control och risktagande har 

kommit fram till olika slutsatser. Liverant & Scodell (1960) i Joe (1971) visade i sin studie att 

individer med extern locus of control är mer benägna att ta risker. Det visade sig t.ex. att 

individer med extern locus of control i större omfattning valde att satsa mer på resultat med 

låg sannolikhet i tärningskastning. Julian, Lichtman & Ryckman (1968) visade i sin studie att 

individer med intern locus of control föredrog mer säkra satsningar för framgång, till skillnad 

från externa individer som valde mer riskabla satsningar i dartkastning. Emellertid har Krauss 

& Blachard (1970) i Joe (1971) funnit resultat som visat att individer med intern locus of 

control kan vara mer risktagande än externa individer, vilket förklaras av att de interna kan 

vara mer benägna att försöka överlista oddsen för egen vinning. Två andra studier (Lefcourt & 
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Steffy, 1970; Miller & Minton, 1969) har kommit fram till att det inte finns något samband 

mellan risktagande och intern-extern locus of control. 

I en studie med bekvämlighets urval på psykologistudenter, där 64 var förstfödda och 157 

hade en annan placering i syskonskaran, fann man ingen signifikant skillnad i grad av locus of 

control (Hughes, 2005). Dock kunde man utläsa att könen på syskonen hade en påverkan i 

individens grad av locus of control. Studien visade även att förstfödda med flest syskon av 

samma kön hade en högre grad av extern locus of control än förstfödda med syskon av 

motsatt kön eller med lika många av varje kön.  

Falbo (1981) visade i sin studie, att ensambarn tenderade att få högre poäng på intern locus of 

control än förstfödda, mellanbarn och sistfödda. Ensambarn tenderade även att få lägre poäng 

på extern locus of control än förstfödda, mellanbarn och sistfödda. 

Valecha & Ostroms (1974) studie i Eswara (1978) visade vid en jämförelse mellan 

medelvärdena på förstfödda och mellanbarn, vad gäller extern locus of control, en signifikant 

skillnad. Däremot visade det sig inte finnas någon signifikant skillnad mellan förstfödda och 

sistfödda samt mellan sistfödda och mellanbarn. När grupperna mellanbarn och sistfödda 

däremot slogs ihop till en gemensam grupp, fann man en signifikant skillnad. 

Fraser och Nystul (1983) gjorde en studie som tittade på om det fanns något samband mellan 

uppmätt locus of control och syskonplacering samt kön. Studien som gjordes på 

psykologistudenter från Australien, fann ett samband mellan uppmätt locus of control och 

syskonplacering och kön. Resultatet visade att syskonplacering och kön kunde predicera 

graden av extern locus of control. De fann att sistfödda kvinnor i större utsträckning såg 

livsrelaterade händelser som något utanför deras kontroll och därför hade en större tillit till 

ödet (extern locus of control). Den bakomliggande orsaken till att syskonplacering och kön 

påverkar individens locus of control skulle enligt Fraser och Nystul bero på att sistfödda ofta 

blir bortskämda eftersom de ses som ”bäbisen” i familjen. Eftersom de sistfödda blir 

bortskämda utvecklar de ett behov av att behöva bli omhändertagna av andra, och de 

utvecklar därmed en högre grad av extern locus of control än intern locus of control. Att 

kvinnor påvisar en högre grad av extern locus of control än män kan enligt Fraser och Nystul 

beror på att sistfödda kvinnor blir mer bortskämda än sistfödda män. 
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Syfte  

Syftet med vår studie var att undersöka relationen mellan syskonplacering, kön och locus of 

control ur ett hälsoperspektiv.  

Hypotes 

Syskonplacering och kön kan predicera IHLC och EHLC. 

Metod 

Deltagare 

Totalt tillfrågades 165 gymnasielever runt om i Kronobergslän om att medverka i 

undersökningen, varav 73 var män och 87 var kvinnor. Det interna bortfallet bestod av 13 

gymnasielever (fem män och åtta kvinnor). Fyra av dessa (tre män och en kvinna) fyllde inte i 

formuläret på ett korrekt sätt och har därför inte behandlats i den statistiska analysen. De 

övriga nio interna bortfallen bestod utav gruppen tvillingar, två män och sju kvinnor. Denna 

grupp valdes att inte tas med p.g.a. att gruppen inte kan räknas in i någon av de grupper som 

resultatet bygger på. Inget externt bortfall förekom. Det slutliga antalet deltagandet i 

undersökningen var 147 gymnasielever, varav 68 var män och 79 var kvinnor (tabell 1).     

Instrument 

Vi har använt oss av ett Health Locus of Control-test, framtaget av Wallston, Wallston & De 

Vellis (1978) i (Rennemark, Holst, Fagerström, Halling, 2008). Testet (se Bilaga 1) syftar till 

att mäta vart individen förlägger sin kontroll kring faktorer som rör hälsan, där intern, andra 

viktiga personer samt slumpen är de tre kategorier av health locus of control som mäts. Testet 

består av 18 påståenden där man har möjlighet att ringa in följande svar: tar helt avstånd (1), 

tar avstånd till största delen (2), tar avstånd i viss mån (3), instämmer i viss mån (4), 

instämmer till största delen (5) och instämmer helt (6). Testpersonerna får poäng (se 

parenteserna) beroende på vilket alternativ de valt. Därefter räknas poängen ihop för varje 

kategori och man får en poäng på vilken IHLC och EHLC förläggning testpersonen har. 

Minimum för IHLC var 13 poäng och maximum var 36 poäng. Medan minimum för EHLC 

var 9 poäng och maximum var 27,5 poäng.  
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Procedur 

Enkäterna som har använts i undersökningen delades ut till gymnasieelever i årskurs 3 på fem 

gymnasieskolor i Kronobergslän. Utlämningen av enkäterna gick till på följande sätt. Vi 

tillfrågade, via e-mail, flera gymnasieskolor runtom i Kronobergslän om att medverka i en 

enkätundersökning, rörande elevers (årskurs 3) syn på sin egen hälsa. Vid godkännande 

besökte vi skolorna och klasserna vid en bestämd tidpunkt och vi delade därefter personligen 

ut enkäterna till deltagarna i deras klassrum. Varje deltagare tog ca 10 minuter på sig att fylla 

i enkäterna. Enkäterna samlades sedan in vid utlämningstillfället och bearbetades därefter i 

SPSS.      

Etiska överväganden 

Vid undersökningar av vetenskaplig form finns det vissa etiska principer som forskningen ska 

förhålla sig till. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra huvudkrav som forskare ska ta hänsyn till 

vid undersökningar. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet genomfördes skriftligt på det informationsbrev som följde med enkäten då 

den delades ut. Samtliga deltagares enkäter är också anonyma. Alla undersökningsdeltagare 

som redovisas i detta arbete gav även samtycke till att räknas in i undersökningsgruppen. De 

uppgifter vi erhållit vid denna undersökning kommer endast att nyttjas i denna uppsats. Vi har 

således följt direktiven från Vetenskapsrådet (2002). 

Resultat 

I tabell 1 och tabell 2 visas medelvärden, standard avvikelser, antalet försökspersoner samt 

variationsvidden för de olika variablerna.  Interaktionen mellan variablerna visas i tabell 3 och 

tabell 4 där syskonplacering och kön är oberoende variabler och IHLC samt EHLC är 

beroende variabler. Vi har kontrollerat för typ av utbildning (praktisk-teoretisk), antal syskon 

och dominerande könet hos syskonen.  

Syskonplacering hade ingen signifikant effekt på individens IHLC (F= 1,32,; p= 0,27; 

ES=2,8) (se tabell 3). Det var en signifikant interaktion mellan kön och IHLC (F= 5,67; p= 
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0,02; ES= 4,0) (se tabell 3). Kön tillsammans med syskonplacering visade en signifikant 

effekt av IHLC (F= 3,01;p= 0,03; ES= 6,2) (se tabell 3). 

Det fanns ingen signifikant effekt mellan syskonplacering och EHLC. (F= 0,33; p= 0,80; ES= 

0,2) (se tabell 4). Inte heller fanns det någon signifikant effekt mellan kön och EHLC ( 

F=3,26; p= 0,07; ES 0,2) (se tabell 4). Syskonplacering och kön tillsammans visade inte 

någon signifikant effekt av EHLC (F= 2,20;p= 0,09; ES= 4,6 ) (se tabell 4).  

Eftersom IHLC hos mellanbarn inte uppfyllde de parametriska kraven valde vi att titta på en 

eventuell könsskillnad hos denna grupp (Mann-Whitney test) och fann en signifikant skillnad 

mellan könen hos mellanbarn i påvisad grad av IHLC (Z= 3,46; N= 30; P =0,001). 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupperna använde vi oss av ett t-test 

samt ett Mann- Whitney test för gruppen mellanbarn. Detta då gruppen inte uppfyllde de 

parametriska kraven. I resultatet fann vi att det inte fanns någon signifikant skillnad i grad av 

IHLC och EHLC mellan grupperna i syskonplacering.  
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Tabell 1. Beskrivande data IHLC (poäng på enkäten) 

    

Syskonplacering   Kön  M  SD  N V 

 

Ensambarn  Man 26,54 4,35 13 
  Kvinna 26,64 4,86 11 
  Total 26,58 4,49 24 18-35 

 

Förstfödd  Man 24,76 3,17 17 
  Kvinna 25,91 3,46 23 
  Total 25,43 3,35 40 18-33 

 

Mellanbarn  Man 28,27 2,24 11 
  Kvinna 23,52 3,92 19 
  Total 25,27 4,08 30 13-32 

 

Sistfödd  Man 26,80 3,50 27 
  Kvinna 25,12 3,72 26 
  Total 26,18 3,79 53 15-36 

 

Total  Man 26,81 3,60 68 18-36
  Kvinna 25,18 3,94 79 13-35
  Total 25,93 3,86 147 13-36 

 

IHLC= Intern Health Locus of Control  N= Antal  

M= Medelvärde   SD= standard avvikelse V= variationsvidd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13



Linnéuniversitetet, Växjö  
Psykologi III, ht-11 2PS600 
Handledare: Siegbert Warkentin 
Jens Karlsson och Linus Walldén 

Tabell 2. Beskrivande data EHLC (poäng på enkäten) 

 

 

Syskonplacering  Kön M SD N V 

 

Ensambarn  Man 20,77 5,35 13 
  Kvinna 19,00 2,66 11 
  Total 19,96 4,34 24 10,5-27,5 

 

Förstfödd  Man 18,91 3,61 17 
  Kvinna 19,89 3,39 23 
  Total 19,48 3,79 40 13,5-25,5 

 

Mellanbarn  Man  22,22 3,08 11 
  kvinna 18,60 3,16 19 
  Total 19.93 3,55 30 14-27,5
   

 

Sistfödd  Man 19,83 3,54 27 
  Kvinna 19,65 3,01 26 
  Total 19,74 3,26 53 14-27 

 

Total  Man  20,17 3,97 68 10,5-27,5
  kvinna 19,38 3,10 79 14-25,5
  Total 19,74 3,54 147 9-27,5 

 

EHLC= Extern Health Locus of Control  N= Antal  

M= Medelvärde   SD= standard avvikelse 

V= variationsvidd  
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Tabell 3. tvåvägs Ancova IHLC 

 

Variabel   df F P ES % 

 

Gymnasieinriktning  1 0,32 0,57 0,2 

Syskonantal   1 0,17 0,68 0,1  

Kön hos syskon  1 5,44 0,03 3,8 

Syskonplacering  3 1,32 0,27 2,8  

Kön  1 5,67 0,02 4,0 

Syskonplacering* Kön 3 3,01 0,03 6,2 

df= frihetsgrad   F= värdet av interaktionen mellan faktorerna 

P= signifikansvärde  ES= Effektstorlek  

IHLC= Intern Locus of Control  

 

 

Tabell 4. tvåvägs Ancova EHLC 

 

 Variabler  df F P ES %   

 

Gymnasieinriktning  1 0,43 0,51 0,3  

Antal syskon  1 0,48 0,49 0,4  

Kön hos syskon  1 0,33 0,57 0,2 

Syskonplacering  3 0,33 0,80 0,7 

Kön  1 3,26 0,07 2,3 

Syskonplacering* Kön 3 2,20 0,09 4,6 

df= frihetsgrad   F= värdet av interaktionen mellan faktorerna 

P= signifikansvärde  ES= Effektstorlek  

EHLC= Extern Locus of Control 
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Diskussion 

Vår studie finner ingen signifikant skillnad i grad av IHLC eller EHLC mellan 

syskongrupperna. Syskonplacering kan således inte ensamt predicera grad av IHLC eller 

EHLC. Våra resultat bekräftar Bloom, Anderson & Hazaleus (1984) och Harris, Morrows 

(1992) studier som inte heller fann något samband mellan syskonplacering och grad av locus 

of control. Vår studie visade emellertid att könet hos mellansyskon hade en signifikant effekt 

på grad av IHLC, där män visade en större grad av IHLC än kvinnor. Däremot fann vi ingen 

signifikant effekt av kön och syskonplacering på individens EHLC. Denna studie har 

kontrollerat för individens inriktning på utbildning (teoretisk eller praktisk), antal syskon samt 

vilket kön som är det vanligaste förekommande hos syskonen. Vår studie tyder på att det finns 

en viss könskillnad i IHLC vilket bekräftar de fynd som Falbo (1981) gjorde i sin studie, 

nämligen att syskonplacering tillsammans med kön till viss del kan predicera individens 

IHLC. Falbo (1981) såg även en skillnad mellan syskonplacering och grad av intern locus of 

control. Att mellanbarn skulle ha en lägre grad intern locus of control än förstfödda bekräftas 

av Valecha & Ostrom (1974) studie i Eswara (1978). Att IHLC skiljer sig åt mellan 

syskonplaceringarna skulle kunna sättas i samband med Hertwig, Davis & Sulloway (2002); 

Salmon & Daly (1998); Sulloway (1996); Rosenblatt & Skoogberg (1974) samt Sulloway 

(2010) olika studier som visat att föräldrarna investerar olika mycket i sina barn beroende på 

vilken plats barnet har i syskonskaran. Denna icke likvärdiga investering ligger i sin tur till 

grund för att syskonen utvecklar olika personligheter beroende på vilken placering individen 

har i syskonskaran. Dessa personlighetsskillnader kan leda till att ensambarn och förstfödda i 

större utsträckning blir prestationsorienterade och därigenom försöker att skaffa sig ett större 

självförtroende, vilket i sin tur leder till ökad tilltro till sin egen förmåga och därmed höjer 

individen sin egen grad av IHLC.  

Vi såg ingen skillnad i grad av IHLC mellan syskongrupperna, vilket motsäger Fraser och 

Nystuls (1983) tankar kring att yngre syskon skulle ha en lägre grad av intern locus of control. 

Vi såg inte heller något samband mellan syskonplacering och kön avseende EHLC, något som 

skiljer sig från Fraser och Nystuls (1983) resultat. Vårt resultat visar att det inte finns någon 

anledning att tro att yngre syskon blir mer bortskämda än sina äldre syskon, däremot fann vi 

en könsskillnad avseende grad av IHLC, med en högre grad hos män. Den bortskämdhet som 
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Fraser & Nystuls (1983) talar om hos sistfödda kvinnor skulle kunna ligga till grund för denna 

könskillnad i mellangruppen. 

Flera källor (Joe, 1971;Julian, Lichtman & Ryckman, 1968; Schönbeck, 2008) pekar åt att 

senare födda är mer riskbenägna än tidigare födda syskon. Schönbeck (2008) anser bl.a. att 

senare födda i större utsträckning ägnar sig åt mer riskfyllda idrotter än tidigare födda syskon. 

Samtidigt pekar annan forskning på att riskbenägenhet kan kopplas samman med extern locus 

of control Krauss & Blanchard (1970) i Joe (1971), vilket borde innebära att mellanbarn och 

sistfödda har en större grad av extern locus of control och därmed få en högre poäng i vårt 

health locus of control frågeformulär. Vi fann emellertid ingen skillnad mellan syskon eller 

könen i grad av EHLC, något som kan tyda på att ettdera av de två tidigare antaganden inte är 

korrekt. Detta påpekar även Joe (1971) då han hänvisar till att det även finns forskning som 

pekar åt att individer med hög grad intern locus of control är mer riskbenägna, något som 

vidare forskning skulle kunna undersöka.  

Felkällor 

Vi valde att undersöka elever som går sitt sista år på gymnasiet därför att dessa är i slutet av 

sin barndom och på god väg in i vuxenvärlden, och därför tror vi att dessa är mogna nog för 

att förstå innehållet i våra frågor samt förstår och bryr sig om faktorer som påverkar den egna 

hälsan. Detta samtidigt som de är relativt unga och har nära till barndomen, vilket skulle 

kunna leda till en tydligare koppling mellan placering i syskonskaran och health locus of 

control. 

Faktorer som kan har påverkat utfallet i vår studie är den valda undersökningsgruppen. Det är 

mycket möjligt att eleverna, trots våra uppmaningar att läsa igenom enkäten noggrant och 

svara så sanningsenligt som möjligt ändå inte följt dessa uppmaningar. Några enkäter (Internt 

bortfall) hade inte fyllts i korrekt vilket tyder på att vissa undersökningsindivider inte tagit till 

sig våra uppmaningar. Vi kan därför anta att vissa elever inte varit tillräckligt noggranna, 

vilket i sin tur även skulle ha lett till felaktiga svar och en felaktig data i vår uträkning. Det 

kan också vara så att individer har uppgivit exempelvis plastsyskon eller halvsyskon som inte 

haft någon betydande inverkan på deras uppväxt. Detta skulle i så fall kunna påverka att 

exempelvis ett ensambarn räknas i gruppen som mellanbarn och därmed ger oss en felaktig 
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indelning på grupperna. Likaså är det möjligt att vissa individer har uppgivit ett icke korrekt 

årtal på sina syskon och därför orsakat att individen placeras i fel grupp.  
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Bilaga 1 

Enkätundersökning för en C-uppsats vid Linnéuniversitetet 

 

Hej vi är två studenter ifrån Linnéuniversitetet som just nu arbetar med en C-uppsats och vi 

vore tacksamma om just du skulle kunna hjälpa oss med detta genom att delta i denna 

enkätundersökning. Vi ber dig därför besvara några enkätfrågor kring gymnasieelevers syn på 

sin hälsa.  Nedan följer ett antal påståenden, ringa in de svar som Du instämmer med allra 

mest. Ringa endast in ett svar på varje fråga. Hoppa inte över någon fråga och var vänlig 

att svara så uppriktigt på påståendena som möjligt, tänk på att det finns inga rätt eller fel svar. 

Din medverkan är helt och hållet frivillig och anonym. Du får när som helst avbryta utan 

någon motivering. Dina svar kommer att utvärderas statistiskt och redovisas som siffror i 

tabeller i en C-uppsats vid Linnéuniversitetet.  

 

Med vänliga hälsningar: Jens Karlsson och Linus Walldén 

 

Kön (ringa in) Man Kvinna 

 

Ditt födelseår: 19……… 

 

Gymnasieinriktning:…………………………………………. 

 

Hur många syskon har du (Ta med alla, även halvsyskon, plastsyskon eller 

liknande)?:………….   
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Om du är tvilling (eller liknande) kryssa här: Är du den ”äldre” eller den ”yngre”? 

(ringa in) 

 

 

Hur många av dina syskon är bröder?:……... 

 

Hur många av dina syskon är systrar?:........... 

 

Vilket/Vilka årtal är ditt/dina syskon födda (tex 1987 eller 1993) märk ut vem som är syster 

och vem som är broder: 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

 

1. Blir jag sjuk så är det mitt egna handlande som 
avgör hur fort jag tillfrisknar. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

2. Det spelar ingen roll vad jag gör, om jag blir sjuk 
så blir jag det. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 
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3. Regelbunden läkarkontakt är det bästa sättet att 
undvika ohälsa. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

4. Det är oftast tillfälligheter som påverkar mitt 
hälsotillstånd. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

5. När jag inte känner mig bra bör jag uppsöka 
läkare. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

6. Jag har själv kontroll över mitt hälsotillstånd. Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 
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7. Min familj har stor betydelse för om jag håller 
mig frisk eller bli sjuk. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

8. Jag har mig själv att skylla när jag bli sjuk. Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

9. Slumpen spelar stor roll för hur snabbt jag 
tillfrisknar från en sjukdom. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

10. Det är sjukvårdspersonalen som kontrollerar min 
hälsa. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 
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11. Att jag håller mig frisk är till stor del ett resultat 
av lyckliga omständigheter. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

12. Det är vad jag själv gör som är det viktiga för min 
hälsa. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

13. Om jag vårdar mig själv kan jag undvika ohälsa. Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

14. När jag tillfrisknar från sjukdom så är det ofta på 
grund av att andra (t.ex. läkare, sjuksköterska, 
familj eller vänner) har tagit väl hand om mig.  

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 
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15. Vad jag än gör så blir jag förmodligen sjuk. Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

16. Om det är meningen att jag ska förbli frisk så är 
det så. 

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

17. Om jag handlar rätt kan jag förbli frisk. Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 

 

18. När det gäller min hälsa kan jag bara göra som min 
läkare säger.  

Tar helt avstånd 

Tar avstånd till största delen 

Tar avstånd i viss mån 

Instämmer i viss mån 

Instämmer till största delen 

Instämmer helt 
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