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Magdalena Karlsson 

Jessica Segerbrant 

 

 

Tidigare forskning har visat att människor överskattar chanserna för att 

positiva händelser ska inträffa dem och underskattar riskerna för att negativa 

händelser ska inträffa dem jämfört med genomsnittet. Detta kallas 

orealistisk optimism (OO). En faktor som påverkar detta är grad av upplevd 

kontroll. Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka sambanden mellan 

upplevd kontroll och OO. I en enkätstudie undersöktes OO och upplevd 

kontroll för diverse händelser. Deltagarna fick t ex svara på hur sannolikt 

det är att de utsattes för vissa händelser jämfört med genomsnittet. 

Händelserna var bl a hälsorelaterade. Deltagarna var studenter från en 

högskola i Mellansverige, 18 män och 109 kvinnor. OO uppstod för alla 

händelser utom två. Det fanns vissa samband mellan OO och upplevd 

kontroll. Nytt med studien är att vissa händelser som i tidigare 

undersökningar skattats som okontrollerbara i själva verket kan upplevas 

som delvis kontrollerbara. Sambanden mellan OO och upplevd kontroll bör 

vidare undersökas.  

 

Key words: unrealistic optimism, illusion of control, the better-than-average-effect, unique 

invulnerability, locus of control 

 
 

Inledning 
 

Människor tenderar att överskatta sina förmågor jämfört med genomsnittet, detta kallas bättre-

än-medel-effekten (”better-than-average-effect”). Man överskattar sina förmågor (Friedrich, 

1996) och är överdrivet optimistisk gällande sin framtid och vad som ska hända en (Perloff, 

1983; Weinstein, 1980). Orealistisk optimism (”unrealistic optimism”) är den vanligt 

förekommande tendensen att människor anser att det är mindre troligt att de utsätts för 

negativa händelser och mer troligt att de upplever positiva händelser jämfört med 

genomsnittet. En individ kan vara mer eller mindre korrekt i sin bedömning av egen risk för 

vissa händelser jämfört med genomsnittet. Men på gruppnivå är det enkelt att testa om OO 

förekommer eftersom flertalet inte kan vara bättre än genomsnittet (Weinstein, 1980). 

Weinstein utförde en studie där studenter bland annat uppskattade att de hade större 

chanser att äga ett eget hem, ha en bra ingångslön och bli äldre än 80 år jämfört med den 

genomsnittliga studenten på samma universitet. De uppskattade även att de hade mindre risk 

att skilja sig inom några år efter bröllopet, att de skulle bli uppsagda från ett arbete samt att få 

hjärtattack jämfört med den genomsnittliga studenten på samma universitet (Weinstein, 

1980). Undersökningar av OO har gjorts inom flera områden och på flera olika typer av 

händelser. Det har visats att människor överskattar sina förmågor då man jämför sig själv med 

genomsnittet gällande att ha olika egenskaper eller kunskaper (Friedrich, 1996). Det har också 

visats att OO uppstår vid bedömning av chanser och risker. Detta gäller händelser av flera 

olika typer av karaktäristiska drag (för positiva och för negativa, för vanliga och för ovanliga, 
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för svåra och för milda och för kontrollerbara och för okontrollerbara händelser) (Weinstein, 

1980).  

Det finns olika metoder för att undersöka OO. När det kommer till bedömning av olika 

händelsers sannolikhet att inträffa för en själv och genomsnittet finns det huvudsakligen två 

olika metoder vid utformning av enkät. Metoderna är direkt och indirekt metod. Direkt metod 

innebär att man jämför sin egen risk med risken för genomsnittet i samma fråga, till exempel 

”hur stor är sannolikheten att du råkar ut för en bilolycka jämfört med den genomsnittliga 

personen av samma kön och ålder som du?”. Vid indirekt metod särskiljer man på 

bedömningen av sannolikheten för en själv och andra. Bedömningen av sannolikheten delas in 

i två separata frågor. Till exempel ”hur stor är sannolikheten att du råkar ut för en bilolycka?” 

och ”hur stor är sannolikheten att den genomsnittliga personen av samma kön och ålder som 

du råkar ut för en bilolycka?”. Det har visats att indirekt metod ger lägre OO, men den 

elimineras inte (Rose, Endo, Windschitl & Suls, 2008).  

 

 

Bakomliggande orsaker 
 

Mycket forskning har ägnats till att förklara bättre-än-medel-effekten, att hitta de 

bakomliggande orsakerna. Inom tidig forskning dominerade motivationsförklaringar.  Det 

innebär att OO handlar om ett slags försvar mot hotet att uppleva negativa händelser samt att 

anse sig själv som mindre värd. Därefter övergick det till att förklara fenomenet med 

kognitiva funktioner och processers påverkan (Helweg-Larsen & Shepperd, 2001). Gold, 

(2008) förklarade OO med motivation. Att människor vill skydda sig från ångest som kan 

uppstå av hot om allvarliga händelser och hot mot hälsan. Perloff och Fetzer (1986) visade att 

OO uppstod då man jämförde sig med genomsnittet men inte då man jämförde sig med en 

nära person (bästa kompis eller släkting). Detta kan tillägnas en motivationsförklaring. Perloff 

och Fetzer föreslog möjligheten att det kan bero på minskande av oro och rädsla samt att vilja 

behålla självkänslan. Det kan tänkas vara så att de man identifierar sig med upplevs som lika 

en själv, och att uppleva deras risk som lägre leder till att man upplever sin egen risk som 

lägre. Motivation kan också handla om att man vill slippa oroa sig för att negativa händelser 

kan inträffa, därför motiveras man att göra nedåtriktade jämförelser (”downward 

comparison”) och att hitta offerstereotyper. Detta innebär att när man jämför sig med 

genomsnittet, jämför man sig med någon som man anser har hög risk för att utsättas för 

händelsen och framförallt högre risk än en själv (Perloff & Fetzer). Det har visats att det 

uppstår högre grad av OO då det finns en utmärkande offerstereotyp för händelsen. Detta 

innebär att när man ska jämföra sig med genomsnittet så föreställer man sig en person med 

vissa karaktäristiska drag som anses vara ett vanligt offer för händelsen. Om man själv tillhör 

denna riskgrupp är det sannolikt att man jämför sig med någon som man upplever har ännu 

större risk att utsättas för händelsen än sig själv (Weinstein, 1980). Kognitiva processer som 

kan förklara OO är en primingeffekt, att scheman över ett typiskt händelseförlopp aktiveras, 

då väcks den representativa stereotypiska bilden av ett offer för händelsen på grund av 

tillgänglighet i vårt minne (Perloff & Fetzer 1986). Forskning stödjer både 

motivationsförklaringar och kognitiva förklaringar till OO och det antas att det handlar om en 

samverkan mellan de två förklaringsmodellerna (Weinstein, 1980). 

 

 

Påverkande faktorer 
 

Egocentrism beskrevs som en avgörande faktor. Människor tenderar att uppmärksamma de 

faktorer som reducerar egen risk och undvika de faktorer som ökar egen risk. Denna 
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snedvridning uppstår inte när man bedömer andras risk (Weinstein, 1984). Mekanismer som 

gör att människor uppfattar sina egna handlingar som mer riskförebyggande är att man inte 

vet hur andra agerar och misslyckas när man föreställer sig andras agerande. Man 

övervärderar sina egna handlingar och uppmärksammar sina riskreducerande handlingar, men 

är omedveten om sina beteenden som ökar riskerna (Weinstein, 1982). 

Karaktären av händelsen påverkar OO, exempelvis upplevd önskvärdhet, upplevd 

sannolikhet, erfarenhet, upplevd kontrollerbarhet och händelser som är kopplade med 

utmärkande stereotyper. Magnituden av optimism varierar beroende på kombinationen av 

dessa karakteristiska drag hos händelsen. Högst OO för positiva händelser uppstår då 

händelserna är önskvärda och vanligt förekommande. Högst OO för negativa händelser 

uppstår då händelserna är självupplevda, då man har hög upplevd kontroll och då det finns en 

stark stereotyp kopplad till händelsen (Weinstein, 1980). 

Könskillnader inom OO har påvisats i Lin och Raghubirs (2005) studie om 

riskbedömningar gällande äktenskap. Män tenderade att vara mer optimistiska och kvinnor att 

vara mer realistiska i sina bedömningar av risker för skilsmässa. Det har hittats 

kulturskillnader inom OO. Individualistiska kulturer uppvisar OO i högre grad jämfört med 

kollektivistiska kulturer (Rose, Endo, Windschitl & Suls, 2008). 

Lench, Quas och Edelstein (2006) visade att föräldrar med en föräldrastil att mer knyta an 

till barnen uppskattade att deras barn hade större chanser att uppleva positiva händelser och 

undvika negativa. Däremot så hade de föräldrar som var mer undvikande en mer realistisk 

bild av sina barns framtid, utifrån objektiva mått som till exempel hälsohistoria och 

beteendemönster. Detta kan förklaras i motiverande termer. De som tenderar att investera mer 

i personer skapar en optimistisk illusion kring dem de investerar i.  

Upplevd frekvens spelar också en avgörande roll, ju mer vanlig en händelse uppskattas 

vara desto lägre grad av OO. Detta kan förklaras kognitivt, ju vanligare en händelse är desto 

troligare är det att vi har minnen av att vi själva upplevt den. Människor underskattar risker då 

negativa händelser inte inträffar på daglig basis. Detta gör att ett kognitivt schema skapas som 

innehåller uppfattningen av att man inte drabbas av incidenten och har bättre motståndskraft. 

Detta bekräftas även på grund av att det är ovanligt att det sker (Greening & Chandler, 1997).  

Allvarlighetsgrad påverkar också grad av OO. Ju allvarligare konsekvenser händelsen 

tillför desto högre grad av OO. Detta förklaras med motivation, man vill reducera oro (Rose, 

Endo, Windschitl & Suls, 2008). Att tillhöra en riskgrupp innebär inte att OO uteblir. OO kan 

minskas på grund av medvetandet av att man tillhör en riskgrupp men ändå skattar man inte 

riskerna realistiskt (Lench, Quas & Edelstein, 2006). Till exempel så skattar rökare sin risk att 

drabbas av lungcancer som högre än genomsnittet men inte så högt som är realistiskt. Det har 

visats att de personerna som uppvisar störst OO är de som också vidtar minst 

riskförebyggande åtgärder och det kanske är dem som hamnar/är i den största riskgruppen. 

Om man uppskattar att det är mycket större sannolikhet att något händer andra jämfört med en 

själv upplevs det kanske inte som nödvändigt att skydda sig. Medan de med en liten 

optimistisk illusion fortfarande är måna om att skydda sig och ta del av information om 

riskförebyggande beteenden. Detta eftersom de trots illusionen anser att det finns risker för 

dem själva. Detta kan förklaras både kognitivt och med motivation. Det kan handla om brist 

på kunskap om riskfaktorer (kognitivt) eller om ett sätt att skydda sig mot oro(motivation). 

Om man exempelvis redan är i en riskgrupp och det är svårt att förändra situationen, är det 

kanske lättare att inta ett skydd mot oro och stress genom att uppvisa hög grad av OO 

(Radcliffe & Klein, 2002).  

Individer som inte har utsatts för negativa livshändelser, som allvarlig sjukdom, olyckor 

eller brottslighet, tenderar att uppleva sig själva som unikt osårbara (”unique invulnerability”), 

det vill säga som mindre sårbara att drabbas än andra. Den verkliga upplevelsen av att drabbas 

splittrar denna illusion av osårbarhet och man kan till och med uppleva sig som mer sårbar än 
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andra. Detta visar erfarenhetens betydelse för OO (Perloff, 1983). Kunskap spelar även en 

roll, ju fler riskfaktorer man känner till desto mer oroar man sig. Detta för att det upplevs som 

mer att skydda sig emot (Weinstein, 1982).  

Ju mer specificerad jämförelseobjektet är desto lägre grad av OO, och ju vagare och mer 

abstrakt det är desto högre OO (Alicke, Klotz, Breitenbecher, Yurak, & Vredenburg, 1995; 

Fernandez-Castro, Limonero, Rovira & Albaina, 2002; Harris & Middleton, 1994; Perloff & 

Fetzer, 1986; Weinstein & Klein, 1995;). Som tidigare nämnts så uppstår OO när man jämför 

sig med den abstrakta genomsnittliga personen men inte då man jämför sig med en nära vän 

eller släkting (Perloff & Fetzer, 1986). Det finns en effekt av storlek på gruppen vid 

bedömningar av risker. Den typiska medlemmen av en större grupp bedöms vara av högre risk 

än den typiska medlemmen av en mindre grupp. Detta sker även då de objektiva riskerna för 

individerna som utgör grupperna är lika (Price, 2001). Detta visar att jämförelseobjektet är 

avgörande för magnituden av OO. Även då man bedömer utifrån en liten grupp blir 

genomsnittet ett vagt jämförelseobjekt. Klar, Medding och Sarel (1996) diskuterade att det 

kan vara så att man anser att alla i gruppen har mindre risk att utsättas för diverse negativa 

händelser jämfört med genomsnittet. Detta är fullkomligt absurt men det kan förklaras med att 

det är olika mekanismer som arbetar då man bedömer ett specifikt objekt och ett generaliserat 

hypotetiskt objekt. I studien av Klar, Medding och Sarel (1996) fick personer i en liten grupp, 

till vilken de tillhör, bedöma andra personers risk jämfört med genomsnittet i gruppen. Alla 

bedömde att en slumpmässigt vald deltagare i gruppen löpte mindre risk för diverse händelser 

än genomsnittet. Detta förklaras bäst kognitivt, att olika mekanismer arbetar. Men motivation 

ska inte uteslutas. Att varje medlem bedöms som bättre än gruppens genomsnitt kan tänkas 

bero på en stark inomgruppskänsla. 

 

 

Orealistisk optimism och upplevd kontroll 
 

Upplevd kontroll korrelerar med OO (Weinstein, 1984). Ju mer man anser att man kan styra 

händelsers utfall desto högre grad av OO (Weinstein, 1980). Det har också visats att högre 

grad av OO uppstår då händelserna upplevs som kontrollerbara jämfört med okontrollerbara 

(Zakay, 1984). Exempelvis blir OO högre då man bedömer risken för lungcancer jämfört med 

hjärtattack, detta för att man uppskattar att lungcancer är mer påverkningsbart (Weinstein, 

1980). OO uppstår då man bedömer positiva och negativa kontrollerbara händelser. Gällande 

positiva och negativa okontrollerbara händelser bedömer man att sannolikheten är större för 

att de ska hända andra jämfört med en själv. Estimationen för kontrollerbara händelser kan 

både förklaras med kognition och motivation. Motivationsförklaringen är att det uppstår en 

känsla av att man kan klara mer än andra. Detta gör att man upplever att man kan uppnå 

positiva händelser och undvika negativa för att man har kontroll i situationen. Hur man 

bedömer okontrollerbara händelser kan förklaras kognitivt, estimationen påverkas av 

tillgänglig information i ens minne. Det finns ingen information om att negativa eller positiva 

okontrollerbara händelser skulle inträffa oftare för en själv än andra, främst inte för positiva 

okontrollerbara händelser (Zakay, 1984). Zakay, (1996) fann till exempel enbart OO då man 

bedömer negativa okontrollerbara händelser men inte positiva, där man snarare var 

orealistiskt pessimistisk i sina bedömningar. Man kan lättare ta fram information som man 

exempelvis fått från media om att andra vinner på lotteri eller drabbas av katastrofer (Zakay, 

1984). Detta kan samtidigt tillägnas motivationsförklaringar. Man vill reducera den oro som 

skapas genom att vara medveten om negativa händelser som man inte rår över. Positiva 

okontrollerbara händelser däremot utgör inget hot, så OO behöver inte uppstå (Zakay, 1996).  

I situationer då olyckshändelser till störst del beror på individen är graden av OO högre 

jämfört med händelser då olyckshändelsen förebyggs via samarbete. Om man upplever att 
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utfallet beror på en själv, upplever man högre kontroll än om man upplever att det även beror 

på andra. Moen (2005) har visat att fallskärmshoppare uppskattar att de löper mindre risk för 

olyckor än brandmän. Detta fast olyckorna har lika hög sannolikhet att inträffa. Detta för att 

brandmäns olyckor uppstår och förebyggs via allas sammanlagda insats. Medan olyckor för 

fallskärmshoppare orsakas och förebyggs till störst del av hopparen själv.  

McKenna (1993) diskuterade begreppet orealistisk optimism, huruvida bättre-än-medel-

effekten uppstår ur en överdriven optimism eller ur en illusion av kontroll. Han hävdade att 

tendensen att underskatta risken för att utsättas för negativa händelser snarare ska förklaras 

med att en illusion av kontroll uppstår. Det är möjligt att människor tror att de kan kontrollera 

händelser bättre än vad andra kan. Detta kan förklaras kognitivt, att man har mer information 

om sina egna riskreducerande handlingar (Weinstein, 1982). Nedåtriktad jämförelse leder 

också till upplevelsen av att kunna påverka mer än andra (McKenna, 1993). Upplevd kontroll 

kan också förklaras med motivation. På grund av hot mot självkänslan så ignorerar människor 

information som kan skapa uppfattningar av att deras egna handlingar inte kan påverka 

utfallet. Detta leder till en illusion av att vara i större kontroll än vad man är (Weinstein, 

1982). Langer (1975) visade att även i situationer som var helt slumpartade upplever man att 

man har en viss kontroll. Till exempel så uppskattade man att man själv hade större chans att 

vinna vid myntkastning om man själv fick välja krona eller klave. Det kan också tänkas att 

Locus of control påverkar OO. Rotter beskrev Locus of control som individens uppfattning 

om huruvida kontroll relateras till inre eller yttre faktorer (hämtat från McKenna, 1993).  

I studien testade McKenna (1993) den upplevda kontrollens betydelse för grad av OO. 

Personer fick bedöma olika negativa bilrelaterade händelser. Händelserna och rollerna 

människorna intog varierade i grad av kontroll (exempelvis om de blev påkörda eller körde på 

något samt att de var förare eller passagerare). Det visade sig att grad av kontroll ökade 

graden av OO. Han menade därför att bättre-än-medel-effekten snarare bör förklaras av en 

illusion av kontroll framför OO. Resultaten visade dock OO (om så litet) även om man var 

passagerare och händelsen berodde på externa faktorer. McKenna (1993) förklarade detta med 

att det finns en möjlighet att det alltid finns en upplevd kontroll över alla händelser även då de 

är objektivt helt slumpmässiga. Exempelvis har det i tidigare studier (Weinstein, 1980) visats 

att OO uppstår även för de händelser som skattats som okontrollerbara. McKenna föreslog att 

även om den är liten så uppstår en illusion av kontroll utifrån den informationen man har om 

situationen. Exempelvis så kan hjärtattack inte förhindras direkt, men händelsen kan ändå 

upplevas till viss grad som kontrollerbar. Man kan förebygga hjärtattack med bland annat en 

sund livsstil (McKenna, 1993). Eller exemplet från McKennas studie där OO uppstod även då 

man bedömde sin risk jämfört med genomsnittet för att vara en passagerare i en bil som råkar 

ut för en olycka. Detta för att man kanske till och med i denna situation upplever en viss 

kontroll. Att man kan påverka vem man åker, och inte åker, bil med.  

 

 

Denna undersökning 
 

Det är viktigt att undersöka OO med tanke på vad det kan medföra. Människor styr delvis sitt 

beteende utifrån sina riskbedömningar och om dessa är orealistiskt optimistiska så kan det få 

negativa konsekvenser. Som tidigare nämnts så kan det vara så att de som tillhör riskgruppen 

är de som vidtar minst förebyggande åtgärder och tar del av minst information om risker 

(Radcliffe & Klein, 2002). För att undersöka OO är det viktigt att belysa den upplevda 

kontrollens inverkan på fenomenet eftersom det tidigare framhävts att den upplevda 

kontrollen är en avgörande faktor gällande OO (McKenna, 1993).  

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan OO och upplevd kontroll. Den 

grundläggande frågeställningen var om det finns samband mellan OO och upplevd kontroll. 
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Det var också intressant att testa om händelser som i tidigare studier uppskattats och använts 

som okontrollerbara verkligen upplevs som det i samband med riskbedömningar för 

händelserna. Sist testades det om det finns ett samband mellan riskbedömningar jämfört med 

genomsnittet för hälsorelaterade händelser och intern Locus of control för hälsa. Det har valts 

att inte översätta begreppet då det kan anses att det inte finns en tillräckligt bra och etablerad 

svensk motsvarighet. 

Utifrån resultat från tidigare forskning (Weinstein, 1980), förväntades det att OO ska 

uppstå för de händelser som deltagarna bedömer i enkäten. Det förväntades även att händelser 

som i tidigare studier (Harris & Middleton, 1994; Klar, Medding & Sarel, 1996) uppskattats 

som okontrollerbara (Att välja den långsammaste kön i mataffären, Att få dålig service på 

nästa gång du är på restaurang, Att få leukemi samt Att få hjärnhinne-inflammation) kommer 

att upplevas som delvis kontrollerbara. Dessutom att OO kommer att korrelera positivt med 

upplevd kontroll. Detta utifrån McKennas (1993) diskussion samt tidigare resultat (Langer, 

1975). Det förväntades även att det fanns ett negativt samband mellan riskbedömningar 

jämfört med genomsnittet för hälsorelaterade händelser och intern Locus of control för hälsa, 

utifrån Rotters fynd (hämtad från McKenna, 1993). Det vill säga att ju lägre man bedömer sin 

risk för hälsorelaterade händelser jämfört med genomsnittet desto högre intern Locus of 

control för hälsa.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 

 
Deltagarna i undersökningen var 128 studenter (18 män, 109 kvinnor), (bortfall av uppgift om 

kön från en deltagare) från en högskola i Mellansverige. Medelåldern för deltagarna var 25.13 

år (SD = 6.97). Deltagandekriteriet var att deltagarna skulle vara studenter, därefter valdes de 

ut via tillgänglighetsurval. Inget internt bortfall förekom. Ersättning utgick ej.  

 

 

Material 
 

Till undersökningen användes en självadministrerad enkät som avsåg att mäta hur stor 

sannolikheten är för att händelser ska inträffa en själv jämfört med genomsnittet. Händelserna 

varierade i grad av kontroll, frekvens och allvarlighetsgrad. Deltagarna fick skatta 

sannolikheten för att dessa händelser skulle hända dem jämfört med den genomsnittliga 

studenten av samma kön och ålder på en skala från -3 (mycket lägre än genomsnittet) till +3 

(Mycket högre än genomsnittet). Exempel på händelser är: ”att få en fläck på en ny tröja”, ”att 

drabbas av leukemi” och ”att drabbas av fetma”. Sex frågor/händelser kombinerades till ett 

index som avsåg att mäta OO i hälsorelaterade händelser (Cronbachs Alpha = .66). Upplevd 

kontroll för var och en av samtliga händelser testades också. Deltagarna fick skatta hur 

mycket man själv kan påverka att drabbas av händelserna eller inte på en skala från 0 (inte 

alls) till 6 (helt och hållet). Dessutom förekom frågor om faktisk riskprofil angående hälsa, till 

exempel: ”Hur många gånger i veckan tränar du?” och ”vad anser du om dina kostvanor?”. 

Till sist testades Locus of control gällande hälsa med hjälp av en skala som till en början 

skapats av Wallston, Wallston och DevVilles (Lefcourt, 1991). Skalan (Multidimensional 

Health Locus of Control scale), är anpassad för Locus of control i hälsa. I enkäten användes 

enbart subskalorna Internal Health Locus of Control (IHLC) och Chance Health Locus of 

Control (CHLC). IHLC-skalan mäter grad av intern locus of control gällande hälsa, höga 
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värden visar hög intern locus of control gällande hälsa. CHLC-skalan mäter grad av extern (i 

form av öde, slump eller tur) locus of control gällande hälsa. Höga värden visar låg intern 

locus of control gällande hälsa. Skalan innehåller tolv påståenden. Deltagarna skattar hur 

starkt de håller med om påståendet på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer 

helt). Exempel på påståenden är ”Jag har kontrollen över min hälsa” och ”Min hälsa beror 

mestadels på tur”. Värderna från CHLC-skalan omvändes sedan för databerabetning,  1 

motsvarade sedan 6 och vice versa.  

För att testa sambanden mellan OO och upplevd kontroll var avsikten att använda index för 

både riskbedömningar jämfört med genomsnittet och upplevd kontroll. Dessa index användes 

aldrig då båda hade låg reliabilitet (vardera index hade ett Cronbachs Alpha = .59). Det var 

även tänkt att skapa index för händelser med samma karaktäristiska drag för att sedan testa 

skillnader. Att detta inte var ett alternativ är på grund av samma anledning som presenterats 

tidigare. De var inte reliabla (Cronbachs Alpha för kontrollerbara händelser = .46, Cronbachs 

Alpha för ickekontrollerbara händelser = .52, Cronbachs Alpha för vanliga händelser med 

milda konsekvenser = .31, Cronbachs Alpha för ovanliga händelser med svåra konsekvenser = 

.69). 

 

 

Procedur 
 

Lärare på högskolan kontaktades via e-mail om önskemål att få dela ut enkäter under 

föreläsningar. Tre lärare gav sin tillåtelse. Vid två av tillfällena delades enkäterna ut direkt vid 

föreläsningens start och vid ett av tillfällena delades de ut i slutet av föreläsningen. Innan 

enkäterna delades ut fick deltagarna allmän information om uppsatsen och om deltagande. Det 

informerades om att deltagandet var frivilligt, att svaren var anonyma och kommer att 

behandlas konfidentiellt samt att materialet enbart ska användas i forskningssyfte. Syftet med 

studien beskrevs efter insamling, detta för att informationen annars kunde påverka deltagarnas 

svar. Ett informationsblad med debriefing samt kontaktuppgifter erbjöds efter ifyllnad av 

enkät. 

 

 

Databearbetning 
 

För att testa grad av OO och grad av upplevd kontroll utfördes under databearbetningen 

vardera elva one sample t-test. Ett test för varje händelse gällande grad av OO och ett test för 

varje händelse gällande upplevd kontroll. Det hade varit att fördra att sammanföra alla 

händelser i index och sedan testa grad av OO och grad av kontroll, men detta uteslöts på 

grund av de icke reliabla indexen presenterade ovan. Av samma anledning kunde heller inte 

sådana index användas för att testa sambandet mellan OO och upplevd kontroll. Därför 

utfördes istället elva Pearsons korrelation mellan grad av OO och upplevd kontroll, en 

korrelation för varje händelse. För att testa skillnader i OO för kontrollerbara/ okontrollerbara 

händelser och vanliga händelser med milda konsekvenser/ovanliga händelser med svåra 

konsekvenser utfördes två paired samples t-test för vardera undersökning. Man testade en 

händelse med ett karaktäristiskt drag mot det motsatta karaktäristiska draget och drog 

generella slutsatser utifrån det. Det hade föredragits att skapa index för händelser med samma 

karaktäristiska drag för att sedan testa skillnader. Att detta inte var ett alternativ är på grund 

av samma anledning som presenterats tidigare, ej reliabla index. 
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Resultat 
 

 

Orealistisk optimism 
 

För att testa om det fanns tendenser till att se sig själv som orealistisk optimistisk (d v s 

mindre sårbar för att drabbas av negativa händelser och mer benägen att fylla 80 år än 

genomsnittet) utfördes det elva one sample t-test (se Tabell 1). Högst OO uppvisades för 

händelserna Att få en anmärkning hos kronofogden och Att drabbas av fetma. OO uppstod för 

alla händelser utom två: Att få fläck på ny tröja och Att välja den långsammaste kön nästa 

gång du handlar i mataffären. 

 

Tabell 1 

Bedömning av risker jämfört med genomsnittet  

Händelse                                                           M           SD           t             df 

 

Att få en anmärkning hos kronofogden                  -1.59     1.66  -10.80***   127 

Att drabbas av fetma      -1.00     1.64    -6.85***   125 

Att drabbas av lungcancer      -0.51     1.44    -4.00***   127 

Att drabbas av svininfluensa              

Att drabbas av leukemi           

     -0.36     1.17    -3.48**     127 

     -0.32     1.05    -3.45**     127 

   -2.35*       126 

   -3.40**     127 
Att vara oförberedd inför tentamen                                   

Att drabbas av hjärnhinneinflammation                               

     -0.29     1.36 

     -0.27     0.09 

Att få dålig service på restaurang      -0.25     0.92    -3.10**     126 

Att fylla 80 år        0.20     0.95      2.25*       125 

Att få en fläck på en ny tröja        0.31     1.14      3.10**     127 

Att välja den långsammaste kön        0.52     1.19      4.93***   126 

 
Not. Egen risk jämfört med genomsnittets för händelserna bedömdes på en skala -3 (mycket  

lägre än genomsnittet)  till +3 (mycket högre än genomsnittet), där 0 beskriver en  

genomsnittlig risk. Händelserna står i ordning utefter grad av OO, där högst står först. 

 Medelvärden under 0 indikerar OO (förutom händelsen att fylla 

80 år, då ett positivt medelvärde indikerar OO). *p < .05. **p < .01. ***p < .001, med one sample  

t-test undersöktes om medelvärdena skildes från genomsnittet på skalan 
 

 

Upplevd kontroll och orealistisk optimism 

 

För att testa om det fanns en skillnad mellan de händelser som ansetts som kontrollerbara och 

de som ansetts som okontrollerbara i upplevd kontroll, utfördes elva one sample t-test. Ett test 

för varje händelse. De händelser som i tidigare undersökningar ansetts som okontrollerbara 

(Att få dålig service på en restaurang, Att välja den långsammaste kön i mataffären, Att 

drabbas av hjärnhinneinflammation och Att drabbas av leukemi) upplevs som mindre 

kontrollerbara än händelser som tidigare skattats som kontrollerbara (Att vara oförberedd 

inför tentamen, Att drabbas av fetma, Att få en fläck på en ny tröja och Att drabbas av 

lungcancer)(se Tabell 2). En händelse, Att få dålig service på restaurang, som tidigare har 

skattats som okontrollerbar, visade dock ett medelvärde i upplevd kontroll som var högre än 

medel på skattningsskalan. 
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Tabell 2 

Upplevd kontroll över händelserna 

Händelse                                                          M        SD           t               df 

 

Att vara oförberedd inför tentamen                5.56  1.00   62.69***     127    

Att få anmärkning hos kronofogden    5.28        1.23   48.61***     127 

Att drabbas av fetma    4.65  1.26   41.45***     126 

Att få en fläck på en ny tröja              

Att få dålig service på en restaurang           

   4.00  1.45   31.27***     127 

   3.29  1.47   25.45***     127 

  20.62***     124 

  18.95***     127 
Att fylla 80 år                                   

Att drabbas av lungcancer                               

   2.95  1.60 

   2.63  1.57 

Att välja den långsammaste kön                              2.44  1.63   16.97***     127 

Att drabbas av svininfluensa        2.33  1.67   15.71***     126 

Att drabbas av hjärnhinneinflammation                         0.99  1.39     8.08***     127 

Att drabbas av leukemi                                                0.78  1.33     6.41***     123 

 
Not. Upplevd kontroll över händelserna bedömdes på en skala från 0 (inte alls) till 6 (helt och hållet).  

Uppvisade medelvärden för händelserna under 3 bedöms som okontrollerbara. Uppvisade 

medelvärden för händelserna över 3 bedöms som kontrollerbara. ***p < .001, med one sample  

t-test undersöktes om medelvärdena var signifikanta. 

 

 

Det utfördes elva Pearsons korrelation mellan uppskattad risk jämfört med genomsnittet och 

upplevd kontroll för varje händelse. Det uppvisades negativa samband mellan 

riskbedömningar av händelser jämfört med genomsnittet och upplevd kontroll för fyra 

hälsorelaterade händelser: Att drabbas av svininfluensa, Att drabbas av fetma, Att drabbas av 

leukemi och Att drabbas av hjärnhinneinflammation (se Tabell 3). Sambanden innebar att ju 

högre upplevd kontroll desto lägre uppskattad risk jämfört med genomsnittet.  

 

Tabell 3 

Korrelationer mellan uppskattad risk jämfört med genomsnittet och upplevd 

 kontroll för varje händelse 

Händelse                                                      Pearson r                     n            

 

Att få svininfluensa                 -.25**        127 

Att drabbas av fetma     -.20*               126 

Att drabbas av leukemi     -.19*        124 

Att drabbas av hjärnhinneinflammation             

Att få dålig service på en restaurang           

    -.19*      128 

    -.16      127 

    125 

    127 
Att fylla 80 år                                   

Att välja den långsammaste kön                                

    -.15  

    -.13    

Att drabbas av lungcancer                              -.09        128 

Att vara oförberedd inför en tentamen          .07        127 

Att få en fläck på en ny tröja                           .03      128 

Att få en anmärkning hos kronofogden                                               -.02      128 

 
Not. Pearsons korrelation utfördes mellan uppskattad risk jämfört med genomsnittet och  

upplevd kontroll för varje händelse. *p < .05. **p < .01. 
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Påverkande faktorer 
 

Två paired samples t-test utfördes för att testa om det fanns en skillnad i OO mellan händelser 

som i tidigare studier har skattats som okontrollerbara och kontrollerbara. OO visade sig vara 

högre för kontrollerbara händelser jämfört med okontrollerbara. OO var signifikant högre för 

den kontrollerbara händelsen Att drabbas av fetma (M = -1.00, SD = 1.64) än den 

okontrollerbara händelsen Att drabbas av leukemi (M = -0.30, SD = 1.04), t(125) = 4.41, p < 

.001. OO var signifikant större för den kontrollerbara händelsen Att vara oförbered inför 

tentamen (M = -0.29, SD = 1.36) än den okontrollerbara händelsen Att välja den 

långsammaste kön (M = 0.52, SD = 1.19), t(125) = 4.93, p < .0005. 

 

Två paired samples t-test utfördes för att testa om det fanns en skillnad i OO mellan vanliga 

händelser med milda konsekvenser och ovanliga händelser med svåra konsekvenser. Högre 

OO uppvisades då händelserna var vanliga och milda jämfört med ovanliga och svåra. OO 

visade sig vara högre för den ovanliga och svåra händelsen Att drabbas av 

hjärnhinneinflammation (M = -0.27, SD = 0.91) än den milda och vanliga händelsen Att få en 

fläck på en ny tröja (M = .31, SD = 1.14), t(127) = 4.66, p < .0005. OO visade sig vara högre 

för den ovanliga och svåra händelsen Att drabbas av lungcancer (M = -.51, SD = 1.44) än den 

milda och vanliga händelsen Att välja den långsammaste kön (M = .52, SD = 1.19)  t(127) = 

4.66, p < .0005.  

 

För att testa sambandet mellan Locus of Control och riskbedömning jämfört med 

genomsnittet för hälsorelaterade händelser utfördes en Pearsons korrelation mellan index för 

Locus of control för hälsa och index för riskbedömningar för hälsorelaterade händelser. Det 

fanns en tendens för ett negativt samband som innebar att ju lägre man bedömde sin egen risk 

jämfört med genomsnittet för hälsorelaterade händelser desto högre Locus of Control i 

hälsa(Pearsons r(N  = 124) -.16, p  = .09). 

 
 

Riskfaktorer 
 

Ett independent samples t-test visade att rökare (M = -.72, SD = 1.28) bedömde sin risk 

jämfört med genomsnittet för händelsen Att drabbas av lungcancer som högre än icke-rökare 

(M = .65, SD = 1.69) t(126) = 4.17, p < .0005.  

 

Två Pearsons korrelation utfördes för att testa om det fanns ett samband mellan risk för 

händelsen Att drabbas av fetma jämfört med den genomsnittliga studenten och kostvanor samt 

träningsvanor. Ett negativt samband påvisades som innebar att ju bättre kostvanor man ansåg 

sig ha (M = 4.71, SD = .99) desto lägre skattade man sin risk att drabbas av fetma jämfört med 

genomsnittet (M = -1.00, SD = 1.64) (Pearsons r(N =125) -.29, p = .001). Dessutom visades 

ett negativt samband som innebar att ju fler gånger i veckan man tränade (M = 2.27, SD = 

1.90) desto lägre skattar man sin risk för att drabbas av fetma jämfört med genomsnittet (M = 

-1.00 SD = 1.64)(Pearsons  r(N = 127)  =-.24, p = .008). 
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Diskussion 

 

 
Gällande den första frågeställningen, om det finns ett samband mellan OO och upplevd 

kontroll så var resultatet inte helt i enlighet med hypotesen. Det uppvisades enbart 

samband mellan OO och upplevd kontroll för vissa hälsorelaterade händelser. Den andra 

frågeställningen var om händelser som i tidigare studier uppskattats och använts som 

okontrollerbara verkligen upplevs som det i samband med riskbedömningar för 

händelserna. Resultatet visade att det fanns händelser som skattas som delvis 

kontrollerbara trots att det tidigare använts och skattats som okontrollerbara., speciellt 

händelsen Att få dålig service på restaurang. Denna händelse skulle kunna beskrivas som 

kontrollerbar framför okontrollerbar. Gällande den sista frågeställningen var om det finns 

ett samband mellan riskbedömningar jämfört med genomsnittet för hälsorelaterade 

händelser och intern Locus of control för hälsa. Resultaten var i enlighet med hypotesen. 

Det fanns en tendens till ett negativt samband mellan Locus of control och 

riskbedömningar jämfört med genomsnittet.  

 
 

Orealistisk Optimism 
 

I studien påvisades OO. Deltagarnas medelvärden för riskbedömningarna jämfört med 

genomsnittet blev lägre än noll (genomsnittlig) för de flesta händelserna. Det vill säga att en 

systematisk OO uppvisades. Detta resultat var väntat utifrån tidigare forskning inom området 

(Weinstein, 1980). Högst OO visades för händelserna Att få en anmärkning hos kronofogden 

och Att drabbas av fetma. Dessa händelser visade utmärkande högre OO än de andra 

händelserna. En möjlig förklaring är att det beror på att det finns utmärkande offerstereotyper 

kopplade till händelserna och att man i och med det gör nedåtriktade jämförelser när det 

kommer till riskbedömningar jämfört med genomsnittet för dessa händelser (Weinstein, 

1980).  

Det var endast för två händelser som deltagarna i genomsnitt bedömde sig att vara av högre 

risk än genomsnittet. Det vill säga att det snarare uppstod en orealistisk pessimism än OO. 

Dessa händelser var Att välja den långsammaste kön och Att få en fläck på en ny tröja. Det 

dessa händelser har gemensamt är att de är vanliga och har milda konsekvenser. Detta resultat 

kan förklaras på flera sätt. Resultatet får stöd av Greening och Chandler (1997) som visar att 

ju vanligare en händelse är desto lägre OO. Dessa händelser har nog många erfarit. En annan 

möjlig förklaring kan vara att erfarenhet av händelsen leder till en uppfattning om att det är 

större risk för att en själv drabbas än andra (Perloff, 1983). Det kan handla om att metoden är 

bristfällig, att deltagarna på grund av frågans komplexitet (att jämföra sin risk jämfört med 

genomsnittet) misslyckas och att man då jämför egen risk för händelsen och inte jämfört med 

genomsnittet. 

 

 

Upplevd kontroll 
 

Med one sample t-test testades medelvärdena för upplevd kontroll över var och en av 

händelserna. De händelser som ansågs som mest kontrollerbara var Att vara oförberedd inför 

tentamen, Att få en anmärkning hos kronofogden samt Att drabbas av fetma.  

När vi testade upplevd kontroll över händelser så visade det sig att en händelse (Att få dålig 

service på en restaurang) som tidigare skattats och använts som okontrollerbar fick ett 
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medelvärde i upplevd kontroll som var över medel på skattningsskalan. Det gör att det är 

lämpligare att se denna händelse som kontrollerbar än okontrollerbar. Enligt McKennas 

(1993) diskussion om huruvida alla situationer kan upplevas som delvis kontrollerbara, har vi 

i vårt resultat sett att för alla händelser utom Att drabbas av hjärnhinneinflammation och Att 

drabbas av leukemi finns det en viss upplevd kontroll (medelvärde >1 på skattningsskalan). 

Detta kan innebära att McKenna hade rätt om att en viss kontroll alltid upplevs i alla 

situationer. 

Genom att jämföra Tabell 1 och Tabell 2 kan man enkelt se att det inte finns något tydligt 

mönster som säger att grad av OO motsvarar ordningen i upplevd kontroll. Förutom när det 

gäller de händelser som fick högst värden av OO (Att få en anmärkning hos kronofogden och 

Att drabbas av fetma). Det antogs tidigare i diskussionen att dessa uppvisade högst OO på 

grund av att det finns utmärkande offerstereotyper kopplade till dem, men man kan också 

tänka sig att upplevd kontroll är en avgörande faktor. Detta för att dessa händelser är två av de 

tre händelserna som upplevs som mest kontrollerbara. Det är intressant att se att händelsen 

som upplevs som mest kontrollerbar (Att vara oförberedd till tentamen) inte uppvisar speciellt 

hög OO. Det kan tänkas vara så att utan en utmärkande offerstereotyp för händelsen (man har 

en uppfattning om att vem som helst drabbas, även en själv) eller då händelsen är vanlig och 

självupplevd så spelar inte upplevd kontroll över händelsen stor roll. 

När vi testade sambanden mellan riskbedömningar jämfört med genomsnittet och upplevd 

kontroll för alla händelser fann vi enbart samband mellan vissa hälsorelaterade händelser (Att 

drabbas av svininfluensa, Att drabbas av fetma, Att drabbas av leukemi och Att drabbas av 

hjärnhinneinflammation) och OO. Utifrån McKennas (1993) diskussion förväntades det att 

OO skulle korrelera med upplevd kontroll. Varför just dessa och inte andra händelser 

korrelerade med upplevd kontroll gällande OO bör vidare undersökas. En möjlig förklaring är 

att det inte finns en klar allmän uppfattning om dess kontrollerbarhet och beroende på vilken 

uppfattning man har om händelsens grad av kontrollerbarhet så varierar OO i enlighet med 

uppfattningen. Vi kunde dock inte stödja detta med eventuella mönster i svarsfrekvenser.  

 

 

Påverkande faktorer  
 

Som förväntat visade det sig att högre OO uppstod för händelser som tidigare skattats som 

kontrollerbara jämfört med händelser som tidigare skattats som okontrollerbara, detta är i 

enlighet med tidigare forskning (McKenna, 1993). Högre OO påvisades även för ovanliga 

händelser med svåra konsekvenser jämfört med vanliga händelser med milda konsekvenser. 

Detta var väntat utifrån tidigare forskning, Greening och Chandler (1997) visade att ju mer 

frekvent en händelse anses vara desto lägre OO. Rose, Endo, Windschitl och Suls (2008) 

visade att händelsens allvarlighetsgrad påverkade OO. Ju allvarligare en händelse anses vara 

desto högre OO.  

När vi testade sambandet mellan riskbedömningar av händelser jämfört med genomsnittet 

och Locus of control för hälsa så uppvisades en tendens till ett negativt samband som innebar 

att ju högre Locus of control för hälsa desto lägre skattade man sin risk för hälsorelaterade 

händelser. Detta resultat ska inte överskattas då det endast fanns en tendens och då index för 

hälsorelaterade händelser hade relativt låg reliabilitet (Cronbachs Alpha = .66). Resultatet 

stödjer dock McKennas (1993) idéer om att en illusion av kontroll påverkar riskbedömningar.  
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Riskfaktorer 
 

Det testades även om att tillhörande av riskgrupp påverkade bedömningen av risker. Det 

visade sig att icke-rökare bedömde sin risk för att drabbas av lungcancer som lägre än rökare. 

Skillnaden mellan rökare och icke-rökare var signifikant men medelvärdet för rökare var inte 

det. Detta kan bero på att det var få deltagare som var rökare. Resultatet visade att rökarna i 

den här studien skattade sin risk för lungcancer som högre än genomsnittet, men medelvärdet 

var relativt lågt. Det kan tyckas att de borde skatta sin risk som högre än bara lite högre än 

genomsnittet. Detta är i enlighet med tidigare studier. Personer som tillhör riskgrupp uppvisar 

inte lika hög OO men är ändå inte realistiska i sin bedömning (Lench, Quas & Edelstein, 

2006). Detta kan förklaras med motivation, att de vill reducera oron som uppstår genom att 

tillhöra en riskgrupp. Det kan också förklaras med kognitiva förklaringar, att de råder 

okunskap om riskfaktorer (Radcliffe & Klein, 2002). Fler deltagare som är rökare skulle 

kunna ge ett signifikant medelvärde, detta bör vidare undersökas.  

Det fanns ett positivt samband mellan riskbedömningen av att drabbas av fetma jämfört 

med genomsnittet och kostvanor. Det fanns även ett positivt samband mellan 

riskbedömningen av att drabbas av fetma jämfört med genomsnittet och träningsvanor. Dessa 

innebar att ju bättre kost- och träningsvanor man ansåg sig ha, desto lägre risk ansåg man att 

man hade för att drabbas av fetma. Detta visar att kunskap om riskfaktorer påverkar 

riskbedömningar.  

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Det kan vara så att kravet på deltagarna måste uppmärksammas när det gäller att besvara 

huvudfrågan i enkäten: ”Hur sannolikt anser du att det är att du råkar ut för var och en av 

nedanstående händelser jämfört med den genomsnittliga studenten av samma kön och ålder 

som du?”. Det kan antas att det är enkelt att istället för att bedöma risken jämfört med den 

genomsnittliga personen, bedöma faktisk risk för att händelsen ska inträffa överhuvudtaget. 

Det hade kunnat vara lämpligare att välja en indirekt metod istället för en direkt metod i 

enkätutformningen. Det skulle kunna reducera detta eventuella misstag. Indirekt metod gör att 

färre komponenter är inblandade på samma gång och att bedömningen av OO blir mer valid 

(Rose, Endo, Windschitl & Suls, 2008).  

När vi diskuterar validiteten bör även något anmärkningsvärt om Locus of control-skalan 

för hälsa påpekas. Vid översättning av skalan användes en reliabilitetsmetod där skalan först 

översattes från engelska till svenska och sedan återöversattes från svenska till engelska av en 

annan person. I och med detta verkade den svenska versionen motsvara den engelska. Dock 

uppstod en svårighet för en fråga. ”If it´s meant to be, I will stay healthy” översattes till ”Om 

det är meningen kommer jag att ha hälsan i behåll”. Om denna fråga tas bort skapas högre 

reliabilitet (Cronbachs Alpha = 0.75)(dock visar index med alla frågor inräknade god 

reliabilitet, Cronbachs Alpha = 0.71). Det antas att detta beror på bristfällig översättning, att 

ordet ”meningen” har en annan betydelse på svenska. För framtida bruk av skalan ska 

översättningen av denna fråga ses över. 

Något som kan ifrågasätta validiteten är faktumet att det i analysen utförts elva one 

samples t-test när både OO och upplevd kontroll bearbetades samt elva Pearsons korrelation 

då sambanden mellan dessa undersöktes. Detta leder till stor risk för typ 1-fel. Däremot ska 

det poängteras att då OO testats har alla händelser antingen fått signifikanta resultat då de 

undersökts i tidigare studier (Harris & Middleton, 1994; Klar, Medding & Sarel, 1996) eller 

fått en hög signifikans (p < .001). Då det gäller korrelationer mellan OO och upplevd kontroll 

över händelserna så var det få händelser som var signifikanta på någon signifikansnivå. Ändå 
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är risken för typ 1-fel hög. Anledningen till att vi inte kombinerade index och utförde tester 

med hjälp av dem var att indexens reliabilitet var för låg (Cronbachs Alpha för 

riskbedömningar för samtliga händelser jämfört med genomsnittet = .59, Cronbachs Alpha för 

upplevd kontroll över samtliga händelser = .59).  

En annan brist i analysen är undersökningen av skillnader i OO för kontrollerbara/ 

okontrollerbara händelser och vanliga händelser med milda konsekvenser/ovanliga händelser 

med svåra konsekvenser. Det utfördes två paired samples t-test för vardera undersökningen, 

där man helt enkelt testade en händelse med ett karaktäristiskt drag mot det motsatta 

karaktäristiska draget och drog generella slutsatser utifrån det. Det ultimata hade varit att 

skapa index för händelser med samma karaktäristiska drag för att sedan testa skillnader. Att 

detta inte var ett alternativ är på grund av samma anledning som presenterats tidigare, ej 

reliabla index (Cronbachs Alpha för kontrollerbara händelser = .46, Cronbachs Alpha för 

ickekontrollerbara händelser = .52, Cronbachs Alpha för vanliga händelser med milda 

konsekvenser = .31, Cronbachs Alpha för ovanliga händelser med svåra konsekvenser = .69) 

Värt att notera är att liknande resultat påvisats tidigare (Weinstein, 1980; Klar, Medding & 

Sarel, 1996; Harris & Middleton, 1994) samt att det utfördes två test med olika händelser av 

samma karaktär för båda typer av påverkande faktorer.  

 

 

Vidare studier 
 

I framtida studier kan det vara intressant att ta reda på när upplevd kontroll för olika händelser 

korrelerar och inte korrelerar med OO och vad det beror på. För att ta reda på hur riskgruppen 

rökare bedömer sina risker för att drabbas av lungcancer i jämförelse med genomsnittet bör 

vidare studier utföras med större stickprov där det finns fler rökare som deltar. Dessutom kan 

man testa OO för händelsen lungcancer på rökare där de får jämföra sig med den 

genomsnittliga rökaren av samma ålder och kön. Det kan vara angeläget att utföra en liknande 

studie med indirekt metod istället för direkt metod för att reducera att bedömningen av egen 

risk jämfört med genomsnittet blir bristfällig. Då kan man även förklara varför vissa vanliga 

händelser med milda konsekvensers risker tycks bedömas orealistiskt pessimistiskt, om det 

handlar om frekvensen (faktisk risk) av händelsen eller om erfarenhet (självupplevande som 

leder till orealistisk pessimism). Utifrån tidigare forskning skulle det vara intressant att testa 

alla påverkande faktorer och skapa en övergripande modell eller teori om hur OO verkar och 

vad OO beror på. En sådan modell eller övergripande struktur saknas just nu inom området. 

Det skulle också vara nödvändigt med en sammanställning av tidigare forskning inom 

området med undersökning av, och resonemang om, hur kognition och motivation agerar och 

samverkar beträffande OO.  

 

 

Slutsats 
 

Studiens resultat bidrar till ökad förståelse för hur upplevd kontroll och Locus of control hör 

ihop med OO. Men det krävs mer forskning kring dessa fenomen. Det är av nytta för att 

kunna förstå OO och därmed kunna hantera dess konsekvenser på ett praktiskt plan. 

Resultaten har också visat att definitionerna av okontrollerbara och kontrollerbara händelser 

är bristfälliga. Vissa händelser som tidigare skattas som okontrollerbara har i undersökningen 

visats att inte upplevas som det. Detta kan även gälla händelser som använts i tidigare studier 

men som inte testats i denna studie. Därför behövs metoden för att uppskatta händelsernas 

kontrollerbarhet ses över. Om man ska mäta okontrollerbara händelser är det viktigt att de 
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upplevs som det. Detta är viktigt för vidare forskning inom området och därmed för ökad 

förståelse för OO.  
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