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Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 
 
 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka huruvida interna och externa 
variabler påverkar personers friskhet samt utreda hur långtidsfriska 
skiljer sig från övriga medarbetare. Undersökningen genomfördes 
med ett frågeformulär bland personal med olika arbetsuppgifter. 150 
medarbetare besvarade enkäten. De undersökningsvariabler som 
ingår i den interna skalan är personlighetsdrag, locus of control, 
KASAM och optimism. Den externa skalan består av krav, kontroll, 
stöd, ledarskap samt organisationskultur. Resultatet visar att 
långtidsfriska är mer optimistiska, stresståliga och självsäkra än 
övriga. Den interna skalan har ett signifikant samband med 
långtidsfriskhet och ledarskap är den bästa prediktorn tillsammans 
med kontroll, optimism och locus of control. En slutsats är att både 
interna och externa variabler är viktiga för hälsan och för att nå 
friskhet är det viktigt att arbeta med alla delarna.   

 
 Nyckelord. Långtidsfriskhet, interna och externa variabler, optimism,  
 självsäkerhet. 
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Internal and external variables relation to long-term health.1 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate whether internal and 
external variables affect individual’s health and examine how long-
term healthy people differ from other co-workers. The examination 
was carried out with a questionnaire among employees with different 
work. The internal scale contains variables of personality trait, locus 
of control, sense of coherence and optimism. The external scale 
contains demand, control, support, leadership and organizational 
culture variables. The result shows that long-term healthy people are 
more optimistic, self-confident and endure stress better than others. 
The internal scale has a significant relation with long-term health, and 
leadership is the best predictor for long-term health together with 
control, optimism and locus of control. One conclusion is that both 
internal and external variables are important for the health and it is 
important to work with all parts to achieve health.   
 
Keywords: Long-term health, internal and external variables, 
optimism, self-confidence. 
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Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 
 

Kostnaderna för sjukfrånvaro från arbetet är stora både för svenska staten och företagen och 

är på väg mot en nivå som är nära att knäcka välfärden (Johnsson, Lugn & Rexed, 2003). Det 

torde vara av intresse för berörda att dels få kunskap om orsaken till problemen samt få 

kännedom om möjliga åtgärder att vidta för att förbättra situationen. Det finns ett samhälleligt 

intresse för dessa frågor, vilket blir synligt i dagens media som fokuserar mycket kring hälsa 

och livsstil, kost och motion. Denna nya fokusering har bl.a. resulterat i uppkomsten av en 

mängd olika dieter och levnadsråd som kan användas för ett bättre, lyckligare och mer 

hälsosamt liv (t.ex. DN 2007 och Metro 2007). För att förbättra hälsan krävs en ökad 

medvetenhet om vad som leder till friskhet. Faktorer som visat sig predicera friskhet är att 

individen upplever sig ha ett yrke, samt befinna sig på en arbetsplats, som passar 

honom/henne, få stöd från chef, ha tidspress, kontroll, resurser för att nå ett resultat personen 

är nöjd med, vara tillfredsställd med kvaliteten på utfört arbete, ha en fungerande ekonomi, 

arbetsbelastning och relationer till närstående (Aronsson & Lindh, 2004).  

Långtidsfriskhet 

1992 myntades begreppet långtidsfrisk, som definieras som medarbetare som inte varit 

frånvarande från arbetet pga. sjukdom de senaste två åren (Johnsson et al., 2003). Fyra 

kriterier som bidrog till långtidsfriskhet visade sig vara kreativ miljö, konsultativt ledarskap, 

öppet arbetsklimat och medveten organisation med tydliga mål. Hos de långtidsfriska kunde 

vissa gemensamma egenskaper ses såsom: stor trivsel på arbetsplatsen, upplevelse av färre 

antal kroppsliga och psykiska besvär, fysisk belastning upplevs som mindre betungande och 

att arbetet ses som en utmaning. Vidare var de långtidsfriska mindre nedstämda, hade mindre 

sömnstörningar, var inte oroliga för sin hälsa, de hade en optimistisk syn på framtiden, 

upplevde en god stämning på arbetet, motionerade mer än fem gånger i veckan och upplevde 

en känsla av sammanhang (Johnsson et al., 2003). En tidigare studie visar att långtidsfriska 
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har lägre, 62 %, sjuknärvaro än kontrollgruppen, 82 %. Sjuknärvaro innebär att individen går 

till arbetet trots att hon/han med tanke på hälsotillståndet egentligen borde ha varit hemma 

(Norberg, 2001). 

Krav- kontroll- stödmodellen  

Karasek och Theorell (1990) utvecklade en teoretisk modell som behandlar relationen mellan 

yttre psykiska krav, möjlighet till kontroll och stöd som människorna har i sin närhet kopplat 

till arbetet. Krav delas in i fysiska, mentala och sociala krav och handlar om förväntningar på 

individens prestation. I begreppet kontroll ingår beslutsutrymme och beslutsauktoritet. 

Beslutsutrymme innebär i vilken grad individen har kontroll över de färdigheter (fysiska, 

mentala och sociala) som behöver användas i arbetssituationen. Begreppet beslutsauktoritet 

behandlar hur stort inflytande individen har på besluten på individ-, avdelnings- och 

organisationsnivå. Stödvariabeln kan vara instrumentell och/eller emotionell och handlar om 

hur mycket stöd individen får av ledare och arbetskamrater. Krav-kontroll-stödmodellen 

beskriver fyra extremsituationer som kan uppstå i arbetssituationen. Den ”spända” situationen 

består av höga krav och låg kontroll och leder i längden till ökad risk för sjukdom, främst 

hjärt- och kärlsjukdomar. Den ”avspända” situationen innebär låga krav och höga 

kontrollmöjligheter över den egna arbetssituationen och i den ”passiva” situationen har 

individen låga krav och mycket litet beslutsutrymme. I den ”aktiva” arbetssituationen utsätts 

individen för höga krav men har samtidigt mycket kontroll. I längden innebär det en 

förbättrad copingförmåga att utöva kontroll över arbetssituationens krav. Till detta tillkommer 

modellens stödvariabel. Bra stöd på arbetet minskar risken för sjukdom, alltså är stöd positivt 

i alla arbetssituationer medan brist på stöd är destruktivt (Karasek & Theorell 1990).  

 En tidigare studie visar att människor som arbetar med människor, t.ex. inom 

sjukvård och på socialkontor, upplevde en mer krävande arbetssituation, samt upplevde sig ha 

lägre nivå av beslutsutrymme, än de som arbetade med symboler eller saker, exempelvis 



Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 5 

industriarbetare och statistiker. Studien visar även att modellen var lika relevant för kvinnor 

som för män (Ahlberg-Hultén, 1999). Forskning visar att personer med spända 

arbetssituationer är mer deprimerade, mer utmattade, medicinerar mer samt riskerar i större 

grad att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (van der Vliet & Hellgren, 2002). 

 Modellen har fått kritik då den inte tar hänsyn till de emotionella krav som ofta 

återfinns inom vård och serviceyrken. Att arbeta med människor anses mer komplicerat än att 

arbeta med symboler och saker, vilket leder till att relationen mellan krav och kontroll kan 

vara annorlunda inom dessa yrken. Krav-kontroll-stödmodellen utvecklades för mer 

traditionella arbetsorganisationer och den har blivit kritiserad för att vara för enkel och inte ta 

hänsyn till de sociala aspekterna av arbetet, såsom relationer mellan människor (van der Vliet 

& Hellgren, 2002). 

Organisationskultur och klimat 

Arbetsklimatet har visat sig ha effekter på hälsan, långtidsfriska medarbetare upplever ett 

bättre arbetsklimat än personer med viss sjukskrivning. Ett bra arbetsklimat, med delaktighet 

och rimliga krav, är en förutsättning för välmående (Angelöw, 2002; Aronsson & Lindh, 

2004; Norberg, 2002). Öppet arbetsklimat har beskrivits som en friskfaktor och begreppet 

innefattar en hög grad av delaktighet på alla nivåer, medbestämmande och en kultur som gör 

det möjligt att ta ansvar för både sig själv, kamraterna, verksamheten och arbetsglädjen. 

Respekt och tillit till varandra kännetecknar ett öppet arbetsklimat. Tidigare forskning visar 

att långtidsfriska i högre grad trivs på arbetsplatsen samt upplever stämningen på arbetet som 

bra (Johnsson et al., 2003). 

Ledarskap 

Långtidsfriska upplever ett väl fungerande ledarskap i högre grad än de med viss 

sjukskrivningsperiod (Aronsson & Lindh, 2004). Delaktighet, stödjande, tillgänglighet och 

uppmuntran är viktiga delar i ett uppskattat ledarskap. Likaså är det viktigt att ledaren är en 
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god förebild för att medarbetarna ska må bra och trivas på sin arbetsplats, handlingar och ord 

måste stämma överrens (Angelöw, 2002).  

Motion 

Fysisk aktivitet har starka samband med en god hälsa. Det räcker med 30 minuters 

sammanlagd fysisk aktivitet om dagen för att uppnå dess positiva effekter såsom förbättrat 

stresstillstånd, minskade ryggbesvär, dämpade psykiska besvär samt mindre sömnsvårigheter 

(Norberg, 2001). Forskning visar att fler långtidsfriska motionerar mer än kontrollgruppen 

(Johnsson et al., 2003).  

Känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang (KASAM) utvecklades av Antonovsky och behandlar 

individens syn på sig själv och sin livssituation (Antonovsky, 1991). Människans KASAM-

nivå bestäms av hennes livserfarenheter och är avgörande för välmåendet och hanteringen av 

stressorer. Generellt sett syftar KASAM på individens karaktärsdrag och copingstil, alltså hur 

individen hanterar och löser situationer och handskas med stress. KASAM:s tre grundbegrepp 

är begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet handlar om hur individen 

uppfattar inre och yttre stimuli som förnuftsmässigt gripbara, ordnade, sammanhängande och 

tydliga istället för kaotiska, oordnade, oväntade eller oförklarliga. Hanterbarhet syftar till i 

vilken grad individen upplever att det finns tillgängliga resurser som kan användas för att 

möta de krav som kommer. Begreppet meningsfullhet har en mer känslomässig betoning och 

handlar om till vilken grad individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. Alla tre 

begreppen hör ihop, dock är meningsfullhet viktigast då det är motivationsskapande. Saknas 

motivation försvinner snart även känslan av begriplighet och hanterbarhet. Personer med 

starkt KASAM har en bättre fysisk och psykisk hälsa än personer med svagare KASAM 

(Antonovsky, 1991).  



Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 7 

 Tidigare studier visar att 58 % av långtidsfriska upplever sig ha en hög KASAM till 

skillnad från de med viss sjukskrivningsperiod, där endast 37 % upplevde hög KASAM. Det 

innebär att de långtidsfriska ser tillvaron som mer sammanhängande, förutsägbar och har 

högre förväntan om att det skall gå bra, jämfört med övriga anställda. (Johnsson et al., 2003; 

Norberg, 2001). Tidigare forskning har funnit ett starkt samband mellan KASAM och 

upplevd arbetsglädje (Strumpfer & Mlonzi, 2001). 

 KASAM har fått kritik för påståendet om att vara globalt allmängiltig. Forskare hävdar 

att KASAM påverkas av sociala villkor och att mycket av det som innefattas i en hög 

KASAM utvecklas lättare i sociala sammanhang där självständighet och sociala, intellektuella 

och kulturella färdigheter stärks. KASAM har också kritiserats för att svagt KASAM kan 

likställas med allmän ångestbenägenhet. Även avsaknaden av empiriskt stöd har anmärkts 

(Smith & Williams, 1992). 

Personlighetsdrag 

Under de senaste två decennierna har fem-faktormodellen (Big five) fått uppmärksamhet och 

stöd från personlighetsforskare. Modellen består av domänerna extraversion, social 

smidighet/trevlighet, samvetsgrannhet, emotionell stabilitet och öppenhet (Larsson, 

Kallenberg & Carlstedt, 2003).  

 Individer med höga värden av extraversion tycker om att prata mycket, är ofta 

engagerade i sociala aktiviteter och är lyckligare än individer med låga värden. Introverta 

personer är generellt mer tystlåtna och mer självständiga. Variabeln social 

smidighet/trevlighet innefattar å ena sidan beteenden såsom sympati, varmhet och förståelse 

och å andra sidan konfliktbenägenhet och egocentricitet. Personer med höga nivåer av 

samvetsgrannhet är arbetsamma, punktliga och pålitliga. Motsatsen innebär beteenden som 

sämre prestation på arbetet och att personen bryter mot fler regler. Emotionell stabilitet 

resulterar i avslappnat och stabilt beteende och en hantering av stressorer på ett konstruktivt 
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sätt. Individer med låga värden på variabeln är ångestfyllda och undervärderar ofta sig själva. 

Personer med högra värden på variabeln öppenhet är ofta intellektuella och är öppna för nya 

erfarenheter. Låga värden på variabeln medför bl.a. konservativa värderingar och en bättre 

förmåga att ignorera konkurrerande stimuli (Larsen & Buss, 2005).  

 Tidigare forskning visar på samband mellan personlighet och hälsobeteenden. Bland 

variablerna i fem-faktormodellen är social smidighet, samvetsgrannhet och emotionell 

stabilitet kopplade till positiva hälsobeteenden vad gäller kost, motion, alkohol och rökning 

(Saklofske, Austin, Galloway & Davidson, 2007). Kritiker anser att fem-faktormodellen 

utelämnar viktiga aspekter av personligheten (Larsen & Buss, 2005).   

 En tidigare studie har visat att öppenhet kan delas in i två variabler; stresstålighet och 

kreativitet, likaså emotionell stabilitet kan delas in i två variabler; självständighet och 

humörstabilitet. Stresstålighet handlar om individers förmåga att arbeta under tidspress och 

ansvarspress och självsäkerhet mäter individens trygghet och tron på den egna förmågan. Hög 

grad av stresstålighet har visat sig positivt för hälsan då individen har bättre redskap för att 

hantera stress (Bäccman, 2006). Människor med hög självsäkerhet har bättre resurser att klara 

av obalans och kan därmed bättre hantera olika typer av stressorer och andra påfrestningar 

(Perski, 2006).  

 Även huruvida individen är optimistisk eller pessimistisk har inverkan på hälsan. 

Optimister har en bättre fysisk hälsa, motionerar mer, återhämtar sig snabbare från sjukdom 

samt är mindre deprimerad än pessimister (Angelöw, 2005). Egenskapen hoppfullhet är 

starkare bland optimister och har en positiv inverkan på immunförsvaret. Det finns flera 

teorier inom området; ett exempel är att pessimister ignorerar sina behov och är sämre på att 

vårda sin hälsa (Goleman, 1999).  
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Könsskillnader  

Kvinnor har vanligtvis lägre långtidsfriskhetstal än män, ca 25 % lägre. Skillnaden följer 

ohälsans fördelning i samhället i övrigt (Johnsson et al., 2003). Det är kvinnor som tar ut 

nästan två tredjedelar av sjukpenningsdagarna och kvinnor sjukskrivs även oftare för psykiska 

diagnoser än män. Möjliga förklaringar kan vara att det råder ett generellt sett sämre 

arbetsförhållande för kvinnor än för män samt att graviditetsrelaterade sjukdomar ligger 

bakom en del av skillnaderna i fertil ålder (Riksförsäkringsverket, 2004). Tidigare forskning 

visar att kvinnor är mer besvärade av stressituationer och upplever fler stressymptom än män 

(Perski, 2006). 

Locus of Control 

Locus of control handlar om huruvida människor lägger ansvaret för händelser i det egna livet 

internt hos sig själva eller externt hos t.ex. ödet, andra eller tur (Rotter, 1990). Människor med 

hög intern locus of control uppfattar att det som sker i livet mestadels beror på egna 

personliga ansträngningar, medan människor som har extern locus of control anser att det är 

yttre krafter utanför egen kontroll som påverkar det som händer dem. Vilket locus of control 

individen har beror på inlärning från tidigare erfarenheter och vilken respons tidigare egna 

handlingar har fått (Rotter, 1990). Tidigare forskning visar att det finns samband mellan intern 

locus of control, god fysisk hälsa och positiva hälsobeteenden (Steptoe & Wardle, 2001). 

Personer med extern locus of control har visat sig ha mer ångest och depressioner än personer 

med intern locus of control. Detta kan dels bero på att den interna kontrollen har en 

skyddande effekt mot stress, samt att individer som tror att deras öde inte är under personlig 

kontroll tenderar att fungera mindre effektivt (Hjelle & Ziegler, 1992; Rech & Hiebert, 1998).  

I föreliggande uppsats kommer långtidsfriskhet att undersökas och friskhet att vara i 

fokus. Långtidsfriskhet definieras som medarbetare som inte varit frånvarande pga. sjukdom 

någon dag på tolv månader, istället för den tidigare beskrivna definitionen. Anledningen till 
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detta är att då studiens data bygger på självskattning från respondenterna antas det vara 

lättare, och genom det mer tillförlitligt, för respondenterna att skatta antal frånvarodagar det 

senaste året istället för de två senaste åren. Då ohälsan i samhället är stor (Försäkringskassan, 

2007) blir det viktigare att öka fokuseringen kring det friska och undersöka vad det är som 

influerar detta. Då denna studie undersöker både externa och interna variablers relation till 

långtidsfriskhet ger det en ökad kunskap inom området samt gör det möjligt att mer aktivt 

arbeta med det friska. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka huruvida interna och externa variabler samvarierar med personers 

friskhet. Syftet är även att utreda hur långtidsfriska skiljer sig från övriga medarbetare. 

Studiens frågeställningar är följande: 

• Vilka samband finns mellan externa och interna variabler och friskhet och kan några 

av dessa predicera långtidsfriskhet? 

• Vilka skillnader finns mellan män och kvinnor i externa och interna variabler? 

• Har kontakt med människor i arbetet betydelse för graden av friskhet? 

Metod 

Respondenter 

358 frågeformulär delades ut till personal på 7 olika arbetsplatser runt om i Mellansverige, där 

flera typer av arbetsuppgifter förekom. Arbetsplatser både inom offentlig och privat 

verksamhet deltog. 150 personer svarade på enkäten vilket gav en svarsfrekvens på 42 %. 

Även ett internt bortfall förekom. Exempelvis var det ett flertal respondenter som inte svarade 

på frågan angående sjukfrånvarodagar. En bortfallsanalys var inte möjlig att göra då studien 

var anonym. 

 Av de svarande var 105 kvinnor och 44 män. Respondenternas ålder sträckte sig från 19 

till 64 år och medelåldern var 43,6 år. Utifrån bakgrundsfrågorna framgick att de flesta 



Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 11 

respondenter, 40,0 %, bodde tillsammans med annan vuxen, 35,3 % bodde tillsammans med 

annan vuxen och barn, 17,3 % levde ensamma och 7,3 % levde ensam med barn. 57,3 % hade 

utbildning med universitets- eller högskoleexamen, 37,3 % hade en gymnasieutbildning och 

5,3 % en grundskoleutbildning. Av respondenterna var ingen helt sjukskriven, 2,0 % var 

halvtidssjukskrivna och 2,0 % var deltidssjukskrivna. 35,3 % uppskattade sig inte ha någon 

sjukfrånvarodag det senaste året (långtidsfriska), 38,7 % har angivit ett svarsalternativ som 

ligger mellan 1-5 frånvarodagar under ett år. 12 % av respondenterna hade varit borta mellan 

sex och tjugo dagar. Den som varit borta flest dagar hade en frånvaro på 55 dagar. Av dem 

som svarade på enkäten hade 36,0 % en sjuknärvaro på två till fem dagar, 33,3 % hade ingen 

sjuknärvaro, 22,0 % hade en dag av sjukdom när de var på arbetet och 8,7 % hade en 

sjuknärvaro på över fem dagar. De vanligaste anledningarna till sjuknärvaro visade sig vara 

svårighet till frånvaro pga. arbetsuppgifterna, lojalitet mot arbetskamrater samt att de inte 

hade råd att sjukskriva sig. Enkäten delades bara ut till medarbetare som befann sig på 

arbetsplatsen, alltså inte till exempelvis långtidssjukskrivna medarbetare. 

Material  

Frågeformuläret (Bilaga 1.) sattes samman utifrån olika beprövade skalor då det inte finns ett 

redan sammanställt mätinstrument som passade syftet med denna undersökning. 

Bakgrundsfrågorna togs från projektet Hållbar arbetshälsa i kommuner och landsting inför 

2000-talet (HAKuL-projeketet, 2004) som genomfördes vid Karolinska institutet, förutom de 

två sista frågorna som lades till. Frågorna som mäter personlighet är hämtade från 

Försvarshögskolans mätinstrument som bygger på Big five, PersQ (Bäccman, 2006). 

Forskning har visat att i öppenhet och emotionell stabilitet ingår det två variabler. I öppenhet 

är de stresstålighet och kreativitet och i emotionell stabilitet självständighet och 

humörstabilitet (Bäccman, 2006). Dessa fyra variabler har lagts till mätinstrumentet och 

används även i denna uppsats. Frågorna som undersöker Health locus of control kommer från 
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Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) Scales (Wallstone, 2006). Från QPS 

Nordic kommer frågor som mäter krav på arbetsplatsen, kontroll, stöd, ledarskap samt 

organisationskultur och klimat (Dallner et al., 2000). Frågorna om känsla av sammanhang har 

tagits från Antonovskys KASAM-formulär (Antonovsky, 2005). Utöver bakgrundsfrågorna är 

samtliga frågor standardiserade. Då frågorna från början hade olika antal svarsalternativ 

organiserades data om så att alla frågor fick fem svarsalternativ, detta för att kunna göra 

medelvärdesjämförelser. Frågorna 1-41, 42, 47, 49, 53, 54, 58, 96-105, 107, 109 och 112 har 

vänts. De undersökningsvariabler som användes var stresstålighet, kreativitet, omtanke, 

självsäkerhet, humörstabilitet, social förmåga, noggrannhet, locus of control, krav, kontroll, 

stöd, ledarskap, KASAM, organisationskultur och klimat (org.kult.), optimism samt motion. 

Optimism och motion undersöktes enbart genom en fråga vardera. Undersökningsvariablerna 

har delats in i en extern och en intern skala. Den interna skalan bestod av stresstålighet, 

kreativitet, omtanke, självsäkerhet, humörstabilitet, social förmåga, noggrannhet, locus of 

control, KASAM och optimism. Den externa skalan bestod av krav, kontroll, stöd, ledarskap 

samt organisationskultur och klimat. Frågeformulären var helt anonyma vilket innebär att 

inget formulär kunde kopplas till en särskild respondent. Inledningen på enkäten beskrev 

kortfattat studien och hur frågeformuläret skulle lämnas in. Även information om anonymitet, 

sista svarsdag samt kontaktuppgifter framgick (se Bilaga 1). Cronbach´s alpha som framkom i 

studien presenteras nedan tillsammans med de enkätfrågor som hör till varje 

undersökningsvariabel.  
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Tabell 1 

Cronbach´s alpha och frågor för använda undersökningsvariabler. 
 Cronbach´s 

alpha 
Enkätfrågor 

Stresstålighet 0,81 1-5 
Kreativitet 0,83 6-10 
Omtanke 0,83 11-15 
Självsäkerhet 0,81 16-21 
Humörstabilitet 0,89 23-29 
Social förmåga 0,83 30-34 
Noggrannhet 0,86 35-41 
Locus of Control 0,72 42-59 
Krav 0,83 61-73 
Kontroll 0,82 74-82 
Stöd 
Ledarskap 
KASAM 

0,79 
0,84 
0,84 

83-90 
91-96 
97-110 

Org.kult. 0,85 111-119 
Intern skala 0,60  
Extern skala 0,65  
 

Procedur 

Kontakt togs med personer inom respektive arbetsplats ledningsgrupp, då syftet med 

undersökningen förklarades. Alla ledningsgrupper var positiva till att medverka och 

distribuerade frågeformulären vidare. Arbetsplatserna fick frågeformulären vid olika 

tidpunkter och därför var sista svarsdagen olika datum, dock fick alla verksamheter till en 

början 14 dagar på sig att besvara formulären. De ifyllda enkäterna lades i anonyma kuvert 

och lämnades till en kontaktperson på respektive arbetsplats, som i sin tur lämnade dem 

vidare. Efter att tidsfristen löpt ut skickades påminnelser via mail till samtliga möjliga 

respondenter.  

Statistiska analyser 

I de statistiska analyserna har långtidsfriskhet undersöks utifrån frågan om respondenternas 

antal sjukfrånvarodagar de senaste 12 månaderna. All statistisk analys har gjorts i Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), version 14.0. Deskriptiv statistik togs fram för att 

visa frekvenser, medelvärden och standardavvikelser. Pearsonkorrelationer genomfördes för 
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att undersöka eventuella samband mellan undersökningsvariablerna. Oberoende t-test utfördes 

för att pröva skillnaden i medelvärden mellan kön och grupperna långtidsfriska och icke 

långtidsfriska. Oberoende t-test genomfördes även för att undersöka medelvärdesskillnader 

mellan människor som arbetar med människor och som arbetar med saker, samt mellan 

optimister och pessimister. Respondenterna delades även upp i tre grupper utifrån antalet 

sjukfrånvarodagar för att kunna genomföra variansanalyser med undersökningsvariablerna. 

En standardiserad multipel regressionsanalys genomfördes för att undersöka vilka 

undersökningsvariabler som predicerar långtidsfriskhet.  

Resultat 

Deskriptiv statistik för undersökningsvariablerna samt en sambandsundersökning för 

frånvarodagar presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse, standardavvikelse och antal respondenter samt pearsonkorrelationer 
mellan undersökningsvariablerna och frånvarodagar. 
 Korrelation 

Frånvarodagar 
Medelvärde Standardavvikelse Antal 

Stresstålighet  - 0,17 3,85 0,58 149 
Kreativitet  - 0,04 3,46 0,63 145 
Omtanke  - 0,01 4,02 0,54 150 
Självsäkerhet  - 0,25** 3,61 0,51 149 
Humörstabilitet - 0,14 2,35 0,64 147 
Socialförmåga  - 0,06 2,43 0,77 149 
Noggrannhet    0,06 3,48 0,57 149 
Locus of control  - 0,17 3,65 0,55 136 
Krav    0,04 3,40 0,54 147 
Kontroll  - 0,10 3,17 0,68 145 
Stöd  - 0,03 3,71 0,70 148 
Ledarskap  - 0,15 2,98 0,63 142 
KASAM     0,02 3,05 0,21 138 
Org.kult. - 0,14 3,44 0,66 147 
Frånvarodagar    --- 5,63 8,52 136 
Optimism  - 0,32** 4,13 0,80 150 
Not.  
** p < 0,01  
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 Data som redovisade antalet sjukfrånvarodagar delades upp i tre grupper; den första 

gruppen var långtidsfrisk, den andra gruppen hade 1-5 sjukfrånvarodagar och den tredje 

gruppen hade en sjukfrånvaro på 6-55 dagar. En variansanalys (ANOVA) visade skillnad i 

självsäkerhet mellan gruppen långtidsfrisk och den tredje gruppen, F (2,132) = 4,69, p < 0,05, 

(grupp 1 M = 3,76, SD = 0,51, n = 53; grupp 2 M = 3,67, SD = 0,42, n = 46 samt grupp 3 M = 

3,45, SD = 0,47, n = 36). Ytterligare ANOVA genomfördes och resulterade i signifikanta 

gruppskillnader i stresstålighet och optimism. I stresstålighet fanns en signifikant skillnad 

mellan den andra och tredje gruppen, F(2,132) = 3,75, p < 0,05, (grupp 1 M = 3,91, SD = 0,63, n 

= 52; grupp 2 M = 3,97, SD = 0,56, n = 46 och grupp 3 M = 3,65, SD = 0,43, n = 37). I 

optimism förelåg skillnader mellan gruppen långtidsfrisk och grupp tre samt mellan grupp två 

och grupp tre, F(2,133) = 7,65, p = 0,001, (grupp 1 M = 4,38, SD = 0,69, n = 53; grupp 2 M = 

4,15, SD = 0,63, n = 46 och grupp 3 M = 3,76, SD = 0,93, n = 37). Tukeys post hoc test 

användes vid alla variansanalyser.  

 Långtidsfriska visade sig ha en lägre sjuknärvaro än övriga, t(148) = -5,97, p < 0,001, 

(långtidsfriska M = 1,60, SD = 0,77, n = 53; övriga M = 2,53, SD = 0,97, n = 97), samt vara 

mer optimistiska, t(148) = 2,91, p < 0,01, (långtidsfriska M = 4,38, SD = 0,69, n = 53; övriga  

M = 3,99, SD = 0,82, n = 97). 

 T-test genomfördes med kön som beroendevariabel för att pröva skillnader  i 

undersökningsvariablerna.  
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Tabell 3 

Medelvärdesjämförelser mellan kvinnor och män på undersökningsvariablerna med t-test.  
  

n 
Kvinnor 
M 

 
s 

 
n 

 Män 
  M 

 
s 

 
fg 

 
t 

Stresstålighet 105 3,75 0,56 43 4,07 0,55 146 - 3,07** 
Kreativitet 101 3,41 0,61 43 3,57 0,68 142 - 1,41 
Omtanke 105 4,06 0,51 44 3,94 0,59 147   1,24 
Självsäkerhet 104 3,51 0,49 44 3,84 0,49 146   3,73*** 
Humörstabilitet 104 2,45 0,65 42 2,10 0,56 144   2,97** 
Social förmåga 105 3,75 1,20 43 3,83 0,55 146 - 0,43 
Noggrannhet 104 3,45 0,54 44 3,55 0,62 146 - 0,90 
Locus of control 92 3,66 0,62 44 3,61 0,35 134   0,46 
Krav 103 3,47 0,56 43 3,23 0,45 144   2,42* 
Kontroll 101 3,07 0,65 43 3,35 0,70 142 - 2,28* 
Stöd 104 3,68 0,72 44 3,80 0,62 146 - 0,96 
Ledarskap 101 2,92 0,60 41 3,14 0,68 140 - 1,93 
KASAM 94 3,04 0,21 43 3,06 0,21 135   0,62 
Org. kult. 103 3,28 0,62 43 3,80 0,61 144 - 4,56*** 
Optimism 105 4,10 0,78 44 4,20 0,85 147 - 0,76 
Extern skala 94 3,27 0,39 39 3,50 0,42 131 - 2,39** 
Intern skala 80 3,51 0,24 38 3,60 0,29 116 - 1,80 
Not. n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader 
* p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001 
 
 Resultatet visade att kvinnor uppfattade organisationskulturen som något sämre, var 

mindre stresståliga, var mindre självsäkra, hade ett mindre stabilt humör samt upplevde sig ha 

något mer krav och mindre kontroll på arbetsplatsen än män. 

 Respondenterna delades in i två grupper utifrån deras sysselsättning, den ena gruppen 

arbetar främst med människor (t.ex. sjuksköterskor, kriminalvårdare och socialsekreterare) 

medan den andra gruppen framförallt arbetar med symboler eller saker (t.ex. fastighetsjurister, 

servicetekniker och administrativ personal). Respondenter i den senare gruppen kan i sitt 

arbete emellanåt komma i kontakt med människor, dock är det inte deras primära 

arbetsuppgifter. Resultaten redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4 

Medelvärdesjämförelser mellan människor som arbetar med människor och människor som 
arbetar med saker på undersökningsvariablerna med t-test.  
                                    Arbetar med människor                  Arbetar med saker 
                                      n           M            s                        n         M           s        fg            t 
Stresstålighet 92 3,85 0,56 50 3,90 0,62 140 - 0,45 
Kreativitet 89 3,52 0,62 50 3,41 0,65 137    0,98 
Omtanke 93 4,02 0,53 50 4,00 0,56 141    0,23 
Självsäkerhet 93 3,58 0,46 49 3,75 0,52 140 - 2,02* 
Humörstabilitet 92 2,62 0,77 48 2,36 0,83 138    1,85 
Social förmåga 92 3,81 1,24 50 3,74 0,66 140    0,39 
Noggrannhet 92 3,50 0,58 50 3,42 0,56 140    0,80 
Locus of contr. 86 3,70 0,62 46 3,57 0,38 130    1,29 
Krav 91 3,48 0,51 50 3,28 0,57 139    2,05* 
Kontroll 91 2,94 0,62 49 3,59 0,58 138 - 6,06*** 
Stöd 92 3,55 0,67 50 4,03 0,64 140 - 4,16*** 
Ledarskap 89 2,90 0,62 48 3,10 0,66 135 - 1,78 
Org.kult. 91 3,33 0,57 49 3,67 0,74 138 - 2,82** 
Optimism 93 4,05 0,83 50 4,24 0,77 141 - 1,32 
Extern skala 83 3,24 0,39 47 3,53 0,40 128 - 4,13*** 
Intern skala 73 3,55 0,26 41 3,54 0,27 112    0,20 
Not. n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader 
* p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001 
 
 Studien redovisar att människor som arbetade med människor upplevde högre krav, 

mindre kontroll, mindre stöd, sämre organisationskultur och hade mindre självsäkerhet. 

 Då tidigare ANOVA visade att långtidsfriska var mer optimistiska än övriga 

genomfördes t-test för att vidare utreda skillnader i undersökningsvariablerna mellan 

optimister och pessimister. Respondenterna delades in i två grupper, de tre svarsalternativ 

som låg närmast pessimist klassades som pessimist och de två svarsalternativ som låg närmast 

optimist klassades som optimister. Resultatet återges i tabell 5. 
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Tabell 5 

Medelvärdesjämförelser mellan människor som skattar sig själva som optimister och 
människor som skattar sig mer som pessimister på undersökningsvariablerna med t-test.  
                                             Optimister                         Pessimister_____ 
                                     n            M            s                  n           M           s          df             t 
Sjuknärvaro 121 2,07 0,98 29 2,72 0,92 148   3,23** 
Stresstålighet 120 3,91 0,54 29 3,55 0,65 147 - 3,13** 
Kreativitet 116 3,48 0,61 29 3,37 0,73 143 - 0,79 
Omtanke 121 4,06 0,53 29 3,82 0,52 148 - 2,23* 
Självsäkerhet 120 3,71 0,48 29 3,23 0,48 147 - 4,82*** 
Humörstab. 120 2,72 0,63 27 2,50 0,56 145   3,46*** 
Social förmåga 120 3,84 1,13 29 3,50 0,57 147 - 1,60 
Noggrannhet 120 3,46 0,56 29 3,55 0,60 147    0,79 
Locus of control 110 3,70 0,58 26 3,41 0,31 134 - 2,49* 
Krav 118 3,39 0,54 29 3,44 0,51 145    0,45 
Kontroll 117 3,23 0,66 28 2,89 0,69 143 - 2,44* 
Stöd 120 3,77 0,68 28 3,45 0,72 146 - 2,25* 
Ledarskap 113 3,02 0,62 29 2,84 0,64 140 - 1,36 
Org.kult. 118 3,51 0,68 29 3,12 0,46 145 - 2,95** 
Extern skala 106 3,38 0,40 27 3,17 0,43 131 - 2,47* 
Intern skala 97 3,60 0,22 21 3,30 0,26 116 - 5,13*** 
Not. n = antal personer; M = medelvärde; s = standardavvikelse; fg = frihetsgrader 
* p < 0,05; ** p < 0,01, *** p < 0,001 
 

 Resultatet visade att optimister hade lägre sjuknärvaro, var mer stresståliga, 

omtänksamma, självsäkra och humörstabila. Vidare hade de högre nivåer av intern locus of 

control, upplevde högre nivåer kontroll och stöd samt upplevde en bättre organisationskultur 

än pessimister. 

 En Pearsonkorrelation resulterade i ett samband mellan optimism och motion; 

optimister motionerade mer än övriga, r(150) = 0,21, p < 0,05. Även samband mellan optimism 

och självsäkerhet fanns r(145) = 0,41, p < 0,01.  

 För att undersöka huruvida det förelåg några skillnader mellan externa och interna 

variabler kopplat till långtidsfriskhet genomfördes Pearsonkorrelationer på de interna och 

externa skalorna och frånvarodagar. Resultatet visar ett signifikant samband mellan den 

interna skalan och frånvarodagar r(111 ) = - 0,23, p < 0,05. Ingen signifikant korrelation fanns 

mellan den externa skalan och antal frånvarodagar r(121) = - 0,06, p > 0,53.  
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 En standardiserad multipel regressionsanalys genomfördes för att ta reda på vilka 

undersökningsskalor som predicerade långtidsfriskhet. En signifikant modell framträdde 

F(17,109) = 1,83, p < 0,05, R square = 0,22. Signifikanta variabler presenteras i tabell 6.  

Tabell 6 

Standardiserad multipel regressionsanalys med frånvarodagar som beroende variabel och 
undersökningsskalorna som oberoende variabler.  
     B SE B beta      t 
Stresstålighet - 2,43 1,85 - 0,17 - 1,31 
Kreativitet - 0,65 1,49 - 0,49 - 0,44 
Omtanke - 0,27 1,64    0,17    0,17 
Självsäkerhet - 0,13 2,10 - 0,01 - 0,06 
Humörstabilitet    0,80 1,39    0,06    0,58 
Social Förmåga - 0,82 0,78 - 0,10 - 1,06 
Noggrannhet    1,58 1,35    0,11    1,16 
Locus of control - 2,86 1,42 - 0,18 - 2,01* 
Krav - 0,20 1,52 - 0,01 - 0,01 
Kontroll    2,82 1,42   0,23    1,99* 
Stöd    2,89 1,55   0,24    1,86 
Ledarskap - 3,55 1,57 - 0,26 - 2,27* 
KASAM    2,32 3,86   0,06   0,60 
Org. kult. - 1,17 1,53 - 0,09 - 0,77 
Optimism - 2,28 1,15 - 0,21 - 1,98* 
Not. B = Unstandardized Coefficients; SE B = Std. Error; beta = Standardized Coefficients 
* p < 0,05  
 
 Regressionsanalyserna visade att de faktorer som predicerade friskhet var ledarskap, 

locus of control, kontroll och optimism.  

 
Diskussion 

 
Det finns flera goda exempel på hur långtidsfriska medarbetare, företag och organisationer har 

dragit ner kostnaderna för exempelvis sjukskrivning. Denna positiva trend är intressant, 

relevant och bör beaktas mer (Johnsson et al., 2003). Med arbetslivets fler och ökade krav blir 

det allt viktigare att fokusera på hälsa och friskfaktorer (Perski, 2006). Föreliggande studie har 

undersökt friskhet utifrån interna och externa skalor, vilket inte har gjorts i så stor 

utsträckning tidigare. Det är intressant att få en bredare förståelse för alla de olika variabler 

som kan relateras till människans friskhet istället för att enbart fokusera på en aspekt.  
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 Den interna skalan (stresstålighet, kreativitet, omtanke, självsäkerhet, humörstabilitet, 

social förmåga, noggrannhet, locus of control, KASAM och optimism) har visat sig 

samvariera med antalet sjukfrånvarodagar, till skillnad från den externa (krav, kontroll, stöd, 

ledarskap samt organisationskultur och klimat), vilket svarar på en del av uppsatsens syfte. Av 

detta kan tydas att interna egenskaper är av något större betydelse än externa variabler. 

Förutom självsäkerhet och optimism visade de enskilda undersökningsvariablerna, som ingår i 

den interna skalan, var för sig inte ha något samband med antalet sjukfrånvarodagar. Detta 

tyder på att helheten är viktigare än de enskilda delarna för den interna skalan. Individens 

inställning, tankemönster och förhållningssätt till livet, sig själv och den aktuella situationen 

är av vikt för människors friskhet. Fokuseringen kring hälsa i dagens media och samhälle 

ligger främst på de yttre attributen, med exempelvis olika typer av kostråd, motionsformer och 

arbetsplatsens utformning och sammansättning. Kanske har det även blivit så att de åtgärder 

som vidtas för att komma till rätta med exempelvis ohälsa också har fokuserat kring dessa 

yttre faktorer. Dessa åtgärder kan dock behöva kompletteras med satsningar på människans 

inre egenskaper, en välavvägd balans är viktig. Genom att arbeta med individens inre 

egenskaper, med exempelvis mental träning och kognitiv psykologi kan kanske de yttre 

handlingarna (t.ex. dieter) få en större varaktighet och på så sätt leda till en bättre hälsa 

(Angelöw, 2005). 

 Sambanden mellan optimism, självsäkerhet och långtidsfriskhet svarar på uppsatsens 

första frågeställning och tyder på att långtidsfriska personer var mer optimistiska och 

självsäkra än andra. Frågorna i det använda frågeformuläret som mäter självsäkerhet belyser i 

vilken grad individen är trygg och avspänd i olika situationer. Att självsäkerhet samvarierar 

med långtidsfriskhet visar på att självsäkra personer är mer friska. Dessa personer är mindre 

spända och oroliga än andra och det kan vara detta som influerar friskhet, t.ex. visar tidigare 

forskning att långtidsfriska är mindre oroliga för sin hälsa. Individer med låg självsäkerhet är 
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extra utsatta och kan drabbas tidigare av hälsoproblem vid svåra livssituationer, då de ofta inte 

har tillräckliga resurser för att klara av anpassning eller återhämtning (Perski, 2006). Även en 

medelvärdesjämförelse visar på en skillnad i optimism för långtidsfriska och övriga. 

Resultaten om optimism går i linje med tidigare forskning som menar att pessimister 

förmodligen tar sämre hand om sin hälsa än optimister (Goleman, 1999). En skillnad i 

inställning fanns också som förklaring; optimister upplevde en bättre arbetsmiljö, kände färre 

antal kroppsliga och psykiska besvär samt hade en optimistisk syn på framtiden (Johnsson et 

al., 2003). Skillnaderna mellan optimister och pessimister tyder på att optimister överlag mår 

bättre och har mer eftersträvansvärda personlighetsdrag. Det fanns även ett samband mellan 

optimism och självsäkerhet som kan tydas som att de delvis mäter samma saker.  

 När frånvarodagarna delades upp i tre grupper framkom även en skillnad i stresstålighet, 

där de två friskare grupperna var mer stresståliga. Detta resultat stämmer överens med tidigare 

forskning; hög stresstålighet gör att individen hanterar upplevda stressfyllda situationer på ett 

konstruktivt sätt och i längden är detta bra för hälsan. En individ som befinner sig i stressade 

situationer under en lång tid löper större risk för hjärt- och kärlsjukdomar, risken för detta 

minskas om individen har hög stresstålighet (Perski, 2006).  

    Att långtidsfriska hade en lägre sjuknärvaro än övriga tyder på att dessa personer varken 

är sjuka på jobbet eller utanför, vilket stämmer överens med en tidigare undersökning om 

långtidsfriska (Norberg, 2001). Sjuknärvaro är negativt då hög sjuknärvaro kan bidra till ökad 

fysisk och psykisk smittorisk och i längden även öka sjukfrånvaron.  

 Ledarskap visade sig vara den undersökningsvariabel som bäst predicerade 

långtidsfriskhet, även kontroll, optimism och locus of control var signifikanta prediktorer. 

Detta visar att även externa variabler är viktiga för friskhet, vilket också är betydelsefullt i det 

förebyggande hälsoarbetet. Ett medvetet ledarskap kan i sammanhanget få betydelse då 

ledarna kan vara med och styra fördelningen av resurserna samt vara goda förebilder för 
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medarbetarna. Riktningen på sambandet för undersökningsvariabeln kontroll och antalet 

frånvarodagar går emot tidigare forskning, som menar att mycket kontroll är positivt för 

hälsan (Karasek & Theorell, 1991). Resultatet i föreliggande uppsats visade dock att mycket 

kontroll hade samband med högre antal sjukfrånvarodagar. Anledningen till detta kan vara att 

individer i dagens samhälle har stort inflytande över sitt eget liv, exempelvis när det gäller val 

av pensionsbolag, utbildning, hälsa och kost. Allt detta beslutsfattande kan leda till att 

individen vill ha och uppskattar tydlighet och struktur på arbetet och inte ser detta som 

någonting negativt. Även olika arbetsuppgifter och arbetsplatser kan inverka på synen och 

upplevelsen av kontroll, vilket också kan ha betydelse på resultatet.  

 Resultatet som svarar på uppsatsens andra frågeställning visade att ingen signifikant 

skillnad förelåg mellan könen i långtidsfriskhet. Dock visade det sig att kvinnor uppfattade 

organisationskulturen som något sämre, var mindre stresståliga, mindre självsäkra, hade ett 

mindre stabilt humör samt upplevde sig ha något mer krav och mindre kontroll på 

arbetsplatsen än män. Att kvinnor är mindre stresståliga går i linje med tidigare forskning som 

säger att kvinnor är mer besvärade av stressituationer och upplever fler symptom (Perski, 

2006). Att kvinnorna i studien upplevde sig ha mer krav och lägre kontroll kan bero på att de 

till stor del arbetade inom sjukvård och socialtjänst. Dessa arbetsplatser kan ofta präglas av 

hög arbetsbelastning, avsaknad av stöd, hög psykisk påfrestning samt svårkontrollerade 

arbetsuppgifter. 

 Människor som arbetar med människor har i en tidigare studie visat sig ha en krävande 

arbetssituation och mindre kontroll än människor som arbetar med saker och symboler. Den 

senare arbetssituationen kan i längden resultera i ohälsa (Ahlberg-Hultén, 1999). Föreliggande 

studie bekräftade dessa resultat samt besvarade den tredje frågeställningen. Studien 

redovisade en skillnad i krav, kontroll och stöd men även i organisationskultur och 

självsäkerhet. Detta innebär att individer inom dessa yrken trivdes sämre med arbetsmiljön, 
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mådde sämre och befann sig troligtvis inom den ”spända” arbetssituationen. Individer inom 

denna situation riskerar i längden att bli sjuka pga. arbetet (Karasek & Theorell, 1991). 

Personal som arbetar med människor är en stor grupp i samhället, framförallt inom den 

offentliga sektorn, och dessa resultat kan tyda på att människor inom dessa områden ligger i 

riskzonen för ohälsa. För att motverka ohälsan behöver mer resurser satsas och statusen höjas 

för dessa yrken.  

 Att så stor del av respondenterna var så pass friska var förvånande. Idag fokuseras det 

mycket kring just ohälsa och sjukskrivningar och det talas sällan om dem som faktiskt är 

friska och mår bra, vilket i längden kan leda till att media speglar en felaktig bild av 

verkligheten. I föreliggande uppsats kan det ha varit så att de som hade fler frånvarodagar 

valde att inte fylla i enkäten då de visste att den skulle handla om hälsa, vilket kunde uppfattas 

som intimt. Enligt Johnsson et al. (2003) är friskhet på arbetsplatser smittsamt, kanske är det 

därför flera av studiens arbetsplatser är så friska då det hälsosamma klimatet kan ha spridits. 

Ett annat förvånande resultat var att motion inte hade något samband med långtidsfriskhet, då 

mycket forskning har gjorts kring motionens hälsobringande effekter (Norberg, 2001). En 

möjlig förklaring kan vara att respondenterna i studien generellt var friska, hade fler 

respondenter med högre antal sjukfrånvarodagar svarat hade resultatet möjligtvis sett 

annorlunda ut. Att inte heller KASAM korrelerade med långtidsfriskhet var oväntat då det är 

en väletablerad teori kopplad till hälsa.  

 Denna studie har undersökt hur externa och interna variabler samvarierar med 

långtidsfriskhet. Utöver de variabler som mätts finns det troligtvis flera andra, både externa 

och interna, variabler som också influerar friskhet exempelvis arv, värderingar och kultur. Det 

är viktigt att tänka på att mycket influerar hälsa, men det är endast en del variabler individen 

själv och personer i dennes närhet kan påverka.  
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 Denna undersökning genomfördes utifrån ett relativt litet urval, med ett begränsat antal 

respondenter, och framkomna resultat kan därför inte generaliseras tillbaka till en större 

population. Likaså är det bra att vara medveten om att det är respondenternas subjektiva 

upplevelser som mäts och detta behöver inte vara representativt för en större population.  

En begränsning med studien var att endast 42 % av de tillfrågade besvarade enkäten. Detta 

kan ha resulterat i att de respondenter som valde att svara var relativt friska, vilket ledde till 

vissa begränsningar i analysen, t.ex. då de sjukares upplevelser förlorades. Detta gjorde att 

förståelsen och kunskapen om den sjukare gruppen inte blev särskilt stor. Frågeformulärets 

längd kan av vissa tillfrågade respondenter ha upplevts som ett hinder och de kanske inte tog 

sig tid att svara pga. exempelvis tidsbrist. Vidare kan vissa av frågorna ha upplevts som 

svårförståliga vilket kan ha lett till att respondenten valde att inte besvara just de frågorna. Det 

bör även uppmärksammas att de korrelationer som använts i undersökningen inte påvisar 

orsakssamband, utan endast graden av samvariation mellan olika variabler. Det kan finnas 

ytterligare variabler som har betydelse för undersökningen som inte tagits hänsyn till här.  

 Att flera olika undersökningsvariabler har studerats tillsammans är en styrka då det ger 

en bredare bild av hur externa och interna skalor kan ha samband med långtidsfriskhet. 

Ytterligare en styrka med studien är att den genomförts på olika orter och arbetsplatser med 

flera personalgrupper med skiftande arbetsuppgifter. Även respondenternas spridning i ålder 

och utbildning etc. är en styrka då resultatet gäller för en bredare population. En annan styrka 

med studien är att undersökningsvariablerna visar hög reliabilitet då Cronbach’s alphavärdena 

var höga. Vidare var de olika delarna i frågeformuläret beprövade vilket ger större 

tillförlitlighet till resultatet än vad helt obeprövade instrument skulle ha gett.  

 För framtida forskning vore det intressant att utreda långtidsfriskhet mer ingående med 

en större population och fler undersökningsvariabler, exempelvis arv, värderingar, kultur samt 

tillgång till natur. Vidare skulle det vara givande att genomföra en longitudinell studie och ta 
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reda på om medarbetares friskhet förändras över tid och, i sådana fall, vad som orsakat det 

resultatet. Det är angeläget att i större grad utreda hur olika friskfaktorer inverkar på 

människan för att mer och mer öka fokuseringen kring det friska.  

 Sammanfattningsvis har denna studie visat att självsäkerhet och optimism kan vara 

viktiga komponenter, tillsammans med övriga interna variabler, för långtidsfriskhet. Även 

ledarskap, kontroll och locus of control har troligtvis en del i medarbetares hälsa. Detta är 

viktigt att medvetandegöra så att individen själv och arbetsplatsen kan arbeta med detta och 

aktivt förbättra medarbetarnas friskhet.   
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Hejsan! 
 
Vi är två studenter vid Örebro universitet som läser Psykologi D. I vår ska vi avsluta våra 
studier med en uppsats om hälsa och arbetsliv och denna enkät är en del av vår undersökning. 
Enkäten kommer att delas ut på ett flertal arbetsplatser på olika orter i Sverige. Enkäten är 
frivillig och helt anonym. Den ifyllda enkäten lägges i ett svarskuvert som lämnas Britt-Marie 
Wallström, som sedan distribuerar den tillbaka till oss. Det är bara vi som kommer att ta del 
av dina svar och resultaten redovisas gruppvis. Ingen kommer därför att kunna koppla ihop 
undersökningens resultat med en speciell persons svar. Efter hanteringen av enkätsvaren 
kommer alla enkäter att förstöras.  
 
Vi är tacksamma om du har möjlighet att svara på enkäten innan 4 april. Varje enskilt svar är 
av stor betydelse för oss! 
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, vi besvarar dem gärna! 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ida Lövlin  Helena Nilsson 
0706-828611  0733-502595 
ida@lovlin.net  borsokna@hotmail.com  

Bakgrundsfrågor 
 
Kryssa i det alternativ som passar bäst 
 
Jag är… Kvinna     
 Man     
 
Hur gammal är du? _______________________________________ 
 
Skolutbildning. 
Grundskola      
Gymnasieskola      
Universitets- eller högskoleexamen    
  
Vad är din nuvarande sysselsättning? __________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Vilken är din nuvarande arbetsplats?__________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Hur ser ditt hushåll ut? 
Jag bor ensam      
Jag bor som ensam vuxen tillsammans med barn   
Jag bor tillsammans med annan vuxen    
Jag bor tillsammans med annan vuxen och barn   
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Är du för tillfället sjukskriven? 
Nej      
Ja, helt sjukskriven     
Ja, 75 % sjukskriven     
Ja, 50 % sjukskriven     
Ja, 25 % sjukskriven     
 
Hur många dagar ungefär, har du varit frånvarande 
på grund av sjukdom de senaste tolv månaderna?________________ 
 
Har det under de senaste tolv månaderna hänt att du 
gått till arbetet, trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd 
egentligen borde varit hemma? 
Ingen gång      
En gång      
2-5 gånger      
Mer än 5 gånger     
 
Om du har gjort det, varför har du arbetat trots att 
du p g a sjukdom borde ha varit hemma? 
Negativ attityd till frånvaro från ledningen   
Negativ attityd till frånvaro från arbetskamrater   
Har inte haft råd att vara sjukskriven    
Kunde inte sjukskriva mig p g a mina arbetsuppgifter   
Lojaliteten mot arbetskamrater som hade fått göra mitt jobb  
 
Händer det att du tar ut semester eller kompledigt i 
stället för att sjukanmäla dig när du är sjuk? 
Aldrig      
Någon enstaka gång     
Ganska ofta      
Ofta      
Ej aktuellt      
 
 
 
Ser du dig som:  Optimist    Pessimist 
       
 
 
 
Hur många dagar i veckan rör du på dig minst 30 minuter per dag? (Behöver ej vara 
sammanhängande, t.ex. promenad till och från jobbet 2x15 minuter) 
Ingen dag 1-2 dagar 3-4 dagar 5-7 dagar 
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Fyll i det alternativ du anser passar 
in på hur du vanligtvis känner 

Håller helt 
med 
 
 

(1) 

Håller 
med 
 
 

(2) 

Håller 
delvis 
med 
 

(3) 

Håller delvis 
inte med 

 
 

(4) 

Håller inte 
med 
 
 

(5) 

Håller 
absolut 
inte med 

 
(6) 

1. Kan arbeta under hård press 
 

      

2. Kan hantera stora mängder 
information 
 

      

3. Har lätt att lära 
 

      

4. Är lugn i pressade situationer 
 

      

5. Har ett stort ordförråd 
 

      

 
6. Vill forma mina egna åsikter 
 

      

7. Är intresserad av teoretiska idéer  
 

      

8. Går ”mot strömmen” 
 

      

9. Utmanar gärna andras åsikter 
 

      

10. Ställer frågor som ingen annan 
ställer 
 

      

 
11. Frågar om hur andra mår 
 

      

12. Känner sympati för dem som har 
det sämre än jag 
 

      

13. Tar mig tid för andra 
 

      

14. Tycker om att vara andra till 
hjälp 

      

15. Får andra att känna sig väl till 
mods 

      

 
16. Är säker på mig själv 
 

      

17. Känner mig avspänd för det 
mesta 

      

18. Känner mig obesvärad i nya 
situationer 
 

      

19. Kommer lätt över motgångar 
 

      

20. Fattar beslut med lätthet 
 

      

21. Anpassar mig lätt till nya 
situationer 
 

      



Interna och externa variablers samband med långtidsfriskhet. 31 

 
 
Fyll i det alternativ du anser passar 
in på hur du vanligtvis känner 
 
 
 

Håller helt 
med 
 
 

(1) 

Håller 
med 
 
 

(2) 

Håller 
delvis 
med 
 

(3) 

Håller delvis 
inte med 

 
 

(4) 

Håller inte 
med 
 
 

(5) 

Håller 
absolut 
inte med 

 
(6) 

23. Har ofta humörsvängningar 
 

      

24. Blir lätt irriterad 
 

      

25. Är ofta på dåligt humör 
 

      

26. Tar ständigt illa vid mig 
 

      

27. Blir irriterad när andra gör 
misstag 
 

      

28. Jagar lätt upp mig 
 

      

29. Brusar ofta upp 
 

      

 
30. Trivs i stora sällskap 
 

      

31. Tycker om att arbeta i team 
 

      

32. Tar initiativ till samtal 
 

      

33. Känner mig avspänd i närvaro 
av andra 
 

      

34. Föredrar att göra saker 
tillsammans med andra 
 

      

 
35. Gör noggranna överväganden 
innan jag fattar beslut 
 

      

36. Tycker om att planera i förväg 
 

      

37. Undviker noggrant att göra 
misstag 
 

      

38. Agerar inte utan att planera 
 

      

39. Gör planer och håller mig till 
dem 
 

      

40. ”Rusar” inte in i saker utan att 
tänka 
 

      

41. Följer ett schema och gör saker 
enligt ”boken” 
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Fyll i det alternativ du anser passar 
in på hur du vanligtvis känner 

Håller helt 
med 
 
 

(1) 

Håller 
med 
 
 

(2) 

Håller 
delvis 
med 
 

(3) 

Håller delvis 
inte med 

 
 

(4) 

Håller inte 
med 
 
 

(5) 

Håller 
absolut inte 
med 
 

(6) 

42. Om jag blir sjuk är det mitt eget 
beteende som bestämmer hur snabbt 
jag blir frisk igen 
 

      

43. Oavsett vad jag gör; håller jag 
på att bli sjuk, kommer jag bli sjuk 
 

      

44. Regelbunden kontakt med min 
läkare är det bästa sättet för mig att 
undvika sjukdom 

      

45. De flesta saker som påverkar 
min hälsa sker av en slump 
 

      

46. Närhelst jag inte känner mig 
frisk borde jag kontakta läkarvård 
 

      

47. Jag har kontrollen över min 
hälsa 

      

48. Min familj har mycket att göra 
med om jag blir sjuk eller förblir 
frisk 

      

49. När jag blir sjuk har jag mig 
själv att skylla 
 

      

50. Tur spelar en stor roll för hur 
fort jag tillfrisknar 

      

51. Sjukvårdspersonal kontrollerar 
min hälsa 

      

52. Min goda hälsa är till stor del ett 
resultat av ödet 
 

      

53. Huvudorsaken till min hälsa är 
vad jag själv gör 
 

      

54. Om jag tar hand om mig själv 
kan jag undvika sjukdomar 
 

      

55. När jag tillfrisknar från sjukdom 
är det oftast pga. att andra (såsom 
doktorer, familj, sjuksköterskor etc.) 
har tagit hand om mig på ett bra sätt 

      

56. Oavsett vad jag gör är det troligt 
att jag blir sjuk 

      

57. Om det är menat så, förblir jag 
frisk 

      

58. Om jag agerar på rätt sätt så kan 
jag förbli frisk 
 

      

59. När det gäller min hälsa kan jag 
bara göra det som läkaren säger till 
mig 
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Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Mycket 
sällan eller 
aldrig 
 
 
(1) 

Ganska 
sällan 
 
 
 
(2) 

Ibland 
 
 
 
 
(3) 

Ganska ofta 
 
 
 
 
(4) 

Mycket 
ofta eller 
alltid 
 
 
(5) 

61. Är din arbetsmängd så ojämnt 
fördelad att arbetet hopar sig? 
 

     

62. Måste du arbeta övertid? 
 

     

63. Måste du arbeta i ett mycket högt 
tempo? 
 

     

64. Har du för mycket att göra? 
 

     

65. Kräver ditt arbete snabba beslut? 
 

     

66. Kräver ditt arbete maximal 
uppmärksamhet? 
 

     

67. Kräver ditt arbete komplicerade 
beslut? 
 

     

68. Är dina arbetsuppgifter för svåra 
för dig? 
 

     

69. Utför du arbetsuppgifter som du 
skulle behöva mer utbildning för? 
 

     

70. Kräver ditt arbete att du skaffar dig 
nya kunskaper och färdigheter? 
 

     

71. Är dina kunskaper och färdigheter 
till nytta i ditt arbete? 
 

     

72. Innebär ditt arbete positiva 
utmaningar? 
 

     

73. Tycker du att ditt arbete är 
meningsfullt? 
 

     

 
 

Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Mycket 
sällan eller 
aldrig 
 
 
(1) 

Ganska 
sällan 
 
 
 
(2) 

Ibland 
 
 
 
 
(3) 

Ganska ofta 
 
 
 
 
(4) 

Mycket 
ofta eller 
alltid 
 
 
(5) 

74. Om det finns olika sätt att göra ditt 
arbete på, kan du då själv välja hur du 
skall göra det? 
 

     

75. Kan du påverka mängden arbete du 
får? 
 

     

76. Kan du påverka beslut angående 
vilka personer du skall arbeta 
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tillsammans med? 
 
77. Kan du bestämma när du skall ha 
kontakt med klienter?  

     

78. Kan du påverka beslut som är 
viktiga för ditt arbete? 
 

     

79. Kan du själv bestämma din 
arbetstakt? 
 

     

80. Kan du själv bestämma när du skall 
ta en paus? 
 

     

81. Kan du själv bestämma hur länge 
du tar paus? 
 

     

82. Kan du bestämma din egen 
arbetstid? (flextid) 
 

     

83. Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp i ditt arbete från din närmaste 
chef? 
 

     

84. Om du behöver, är din närmaste 
chef då villig att lyssna på problem som 
rör ditt arbete? 

     

85. Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste 
chef? 

     

86. Om du behöver, får du då stöd och 
hjälp från dina arbetskamrater? 
 

     

87. Om du behöver, är dina 
arbetskamrater då villiga att lyssna på 
problem som rör ditt arbete? 
 

     

88. Om du behöver, kan du då tala med 
dina vänner om problem som rör ditt 
arbete?  

     

Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Mycket lite 
eller inte alls 

 
(1) 

Ganska 
lite 
 

(2) 

Något 
 
 

(3) 

Ganska 
mycket 

 
(4) 

Väldigt 
mycket 

 
(5) 

90. Känner du att du kan få stöd från 
din familj/ vänner när det är besvärligt 
på arbetet? 
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Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Mycket 
sällan eller 

aldrig 
 
 

(1) 

Ganska 
sällan 

 
 
 

(2) 

Ibland 
 
 
 
 

(3) 

Ganska ofta 
 
 
 
 

(4) 

Mycket 
ofta eller 
alltid 

 
 

(5) 
91. Uppmuntrar din chef dig att delta i 
viktiga beslut? 
 

     

92. Uppmuntrar din närmaste chef dig 
att säga ifrån då du har en annan åsikt? 
 

     

93. Hjälper din närmaste chef dig att 
utveckla dina färdigheter? 
 

     

94. Fördelar din närmaste chef arbetet 
på ett opartiskt och rättvist sätt? 
 

     

95. Behandlar din närmaste chef de 
anställda på ett opartiskt och rättvist 
sätt? 

     

96. Är förhållandet med din närmaste 
chef en orsak till stress? 
 

     

 
Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Har aldrig 
hänt 
 

(1) 

 
 
 

(2) 

 
 
 

(3) 

 
 
 

(4) 

 
 
 

(5) 

Har ofta 
hänt 
 

(6) 

97. Har du en känsla av att du inte 
riktigt bryr dig om vad som händer runt 
omkring dig?  

      

98. Har det hänt att du blivit överraskad 
av beteendet hos personer du trodde du 
kände väl?  

      

99. Har det hänt att människor som du 
litade på har gjort dig besviken?  
 

      

100. Känner du dig orättvist 
behandlad? 
 

      

102. Har du ofta känslor som du inte är 
säker på att du kan kontrollera?  
 

      

103. Hur ofta känner du att det inte är 
någon mening med de saker du gör i 
ditt dagliga liv?                      

      

104. Händer det ofta att du har känslor 
inom dig som du helst inte vill känna? 
 

      

105. Har du mycket motstridiga känslor 
och tankar?  
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106. Hittills har ditt liv: 
 
 

Helt saknat 
mål och 
mening 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Genomgå
ende haft 
mål och 
mening 

 

107. Är dina dagliga sysslor en källa 
till: 
 
 

Glädje och 
djup 

tillfredsställ
else 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Smärta 
och leda 

 
 
 

 
108. Har du mycket motstridiga känslor 
och tankar? 
 
 

Mycket ofta 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Aldrig 
 
 

 
109. Även en människa med stark 
självkänsla kan ibland känna sig som 
en olycksfågel. Hur ofta har du känt dig 
så? 

Aldrig 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Mycket 
ofta 
 

 
110. När något har hänt, har du 
vanligtvis funnit att:  
 
 

Du över- 
eller 

undervärder-
ade dess 
betydelse 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Du såg 
saken i 
dess rätta 
proportion 

 
 

 
 

Hur är arbetsklimatet på din 
arbetsplats? 

Mycket lite 
eller inte alls 

 
(1) 

Ganska 
lite 
 

(2) 

Något 
 
 

(3) 

Ganska 
mycket 

 
(4) 

Väldigt 
mycket 

 
(5) 

111. Uppmuntrande och stödjande… 
  

     

112. Misstroget och misstänksamt…  
 

     

113. Avslappnat och trivsamt… 
 

     

114. Belönas man för ett väl utfört 
arbete på din arbetsplats? (pengar, 
uppmuntran…) 

     

115. Tas de anställda väl omhand på 
din arbetsplats? 

     

116. I vilken utsträckning intresserar 
sig ledningen för personalens hälsa och 
välbefinnande?  

     

Fyll i det alternativ du anser passar in 
på hur du vanligtvis känner 

Mycket 
sällan eller 

aldrig 
(1) 

Ganska 
sällan 

 
(2) 

Ibland 
 
 

(3) 

Ganska ofta 
 
 

(4) 

Mycket 
ofta eller 
alltid 
(5) 

117. Uppmuntras de anställda på din 
arbetsplats att göra förbättringar? 

     

118. Är det tillräckligt med 
kommunikation på din avdelning? 

     

119. Tar de anställda på din arbetsplats 
egna initiativ? 

     

 


