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Abstract 

Objectives.     The aim of the present study was to examine the relationship between 
the personality variables Multidimensional Health Locus of Control (MHLC), Negativ 
affect and Social inhibition (the D-personality), and health behavior and attitudes 
toward keep-fit measures. 

Methods. The participants in this study were 170 embloyees at a regional social 
insurance office in a midsize town in the south of Sweden. Scales concerning health 
behavior and attitudes toward keep-fit measures were constructed and the participants 
completed these scales as well as those of MHLC and D-personality. 

Results. Participants with strong beliefs that other people, such as doctors or 
family-members, are responsible for their health, showed a more positive attitude as to
keep-fit measures than those with a belief that health is controlled by themselves. The 
D-personlity was significantly related to negative health behaviors. 

Conclusions.     This study suggest that different personality-types show different 
health behavior and attitudes toward keep-fit meausures and therefore are in need of 
different kinds of support in order to promote a good health. This is especially relevant 
for persons with a high level of negativ affect and social inhibition.                
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Introduktion 

Hälsa och friskvård

WHO definierar hälsan som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välmående och inte endast frånvaron av sjukdomar och krämpor”. När man talar om 

hälsobeteende åsyftas det vanligen hälsobefrämjande beteende eller ”Health Protective 

Behavior” (HPB). Harris och Guten (1979) definierar detta som ”any behavior performed by 

a person, regardless of his or her perceived or actual health status, in order to protect, 

promote, or maintain his or her health, whether or not such behavior is objectively effective 

towards that end” (s. 18). Med denna förklaring kan en individ vara sjuk och ändå hänge sig 

åt hälsobefrämjande beteende (Weiss & Larsen, 1990). Hälsobefrämjande beteende är bl.a. 

att äta sunt, motionera, inte röka, ha ett måttligt alkoholintag, undvika att arbeta övertid, 

genomgå regelbundna läkarkontroller och ha goda sömnvanor (Harris & Guten, 1979).  

Begreppet friskvård presenterades i Sverige för första gången 1965 i en riksdagsmotion och

åsyftar de åtgärder som stimulerar individen till egna aktiva insatser i hälsobefrämjande syfte 

(Nationalencyklopedin). Att identifiera omständigheter i arbetet vilka kan påverka den 

psykiska och fysiska hälsan är en viktig faktor för hälsobefrämjande (Strazdins, D`Souza, 

Lim, Broom & Rodgers, 2004). Enligt arbetsmiljölagen ska en arbetsgivare vidta åtgärder 

som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, bl.a. ska ett företag erbjuda sin personal den 

företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver (AML 3 kap 3 §). Aktiviteter som är av 

enklare slag, riktar sig till hela personalen och är av mindre värde kan enligt lag befrias från 

skatt. Hit hör aktiviteter som gymnastik, styrketräning, fotboll, badminton, tennis och 

spinning, men även massage, kurser i stresshantering och kostrådgivning. Aktiviteter med 

dyrare kringutrustning, såsom golf, ridning och segling, faller dock utanför skattelättnaden.

Enligt Statens folkhälsoinstitut (www.fhi.se) rekommenderas fysisk aktivitet om ca 30 

minuter varje dag för att uppnå hälsovinster. Andelen fysiskt inaktiva beräknas vara mellan 

10 och 30 procent i Sverige och då är de som är fysiskt aktiva till viss del, men inte 

tillräckligt för att det ska ge hälsovinster, inte inkluderade i beräkningen.
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Arbetet och hälsan

Trots individuella skillnader utgör arbetet ett stort stressmoment för många, med flertalet 

arbetsrelaterade stressorer, t.ex. övertidsarbete, tidsbrist och dålig fysisk arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2001:2). Karasek (1979) är skaparen av en modell över arbetsrelaterad 

stress, den s.k. ”job-strain model” (ungefär: modell av överbelastningar i arbetet) vilken talar 

om vikten av att nå balans mellan de psykologiska och arbetsmässiga krav som ställs på en 

arbetsplats och den egna kompetensen. Betydande är även att ha beslutsutrymme (”decision 

latitude”) vilket innefattar möjlighet till påverkan och kontroll. En situation där höga krav 

ställs och liten beslutsmässig frihet ges, skapar en känsla av bristande kontroll vilket kan 

orsaka mental överbelastning, vilket i sin tur kan föranleda mentala och fysiska 

hälsoproblem. Å andra sidan kan en låg nivå av krav och låg nivå av kontroll orsaka en 

passivisering i yrkesrollen. Senare har det kommit komplement till denna modell, bl.a. av 

Johnson, Hall & Theorell, vilka funnit att även variabeln socialt stöd på arbetsplatsen är av 

stor vikt för välmående på en arbetsplats (i Strazdins et al., 2004). Vidare menar författarna

att trygghet och säkerhet i anställning och arbetsroll är en betydande faktor för mental och 

fysisk hälsa. 

Personlighet 

Försöken att definiera personligheten har varit många och varierat över tid. På 1960-talet 

studerades personligheten främst med hjälp av olika egenskaper, traits, vilka ansågs vara 

relativt bestående dispositioner som gav upphov till olika mönster av beteende. På 1980-talet 

initierades andra nivåer av personlighetsanalys där människan ansågs vara ett resultat av 

individens livserfarenheter, egenskaper och beteenden. Idag är den allmänt rådande 

uppfattningen att personligheten och medföljande beteende är beroende av både biologiska 

dispositioner och situationella faktorer (Hampson, 1999). Personligheten kan därför sägas

vara en komplex uppsättning av egenskapsdispositioner (Friedman, 2000) som är relaterad 

till både beteendemässiga och biologiska faktorer. Miljön uppskattas utgöra cirka femtio 

procent av variansen av personlighetsegenskaperna men enligt Buss och Plomin varierar 

dock styrkan hos vissa egenskaper; de starkaste anses vara de som är förknippade med 

temperament (såsom emotionalitet och socialibilitet) medan de svagaste sammanhänger med 

attityder och värderingar (i Pervin, 1994).   
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Personlighetsegenskaper är relativt bestående över tid och därför finns anledning att tro att 

personligheten har en viss inverkan på uppkomsten eller fortskridandet av hälsa respektive

ohälsa. Vanliga riskfaktorer för sjukdom brister i förklarandet av sjukdomsförloppet och 

därför har inkluderandet av personligheten blivit ett vanligt inslag i modern forskning kring 

somatiska sjukdomar och hälsa. Relationen mellan personlighet och hälsa kan förklaras 

utifrån två övergripande perspektiv. Enligt en modell existerar specifika egenskaper som har 

en direkt förbindelse med en specifik sjukdom, t.ex. A-personligheten med dess 

karaktäristika fientlighet, otålighet, cynism och kardiovaskulära sjukdomar. Den andra 

modellen menar istället att en individs karaktäristika påverkar dennes generella sårbarhet för 

sjukdom och ohälsa och blir därmed en indirekt determinant för ohälsan (Sanderman & 

Ranchor, 1997).

Vilken roll personligheten spelar råder det vidare skiftande uppfattningar kring. Det 

”etiologiska” egenskapssynsättet (etiologi = läran om sjukdomsorsaker) förmedlar synen att 

personligheten i sig är en riskfaktor för ohälsa, oberoende av andra, externa riskfaktorer. Det 

andra synsättet, ”stressmoderatorn”, anser att personligheten interagerar med stress och 

genom att en individ exponeras för hög grad av stress ökar risken för utvecklandet av 

somatiska besvär. Det tredje synsättet är ”ohälsobeteende” vilken betraktar personligheten 

som upphov till risk för sjukdom då den influerar en individs ohälsobeteende (Krantz & 

Hedges, 1987). I föreliggande studie är syftet i första hand att studera relationerna mellan 

personlighet och hälsobeteende. 

Health Locus of Control och hälsobeteende 

Ett sätt att beskriva personligheten är att se till de bakomliggande värderingarna till en 

människans agerande. Rotter utvecklade under 1950- och 60-talen en social inlärningsteori, 

Locus of Control, utifrån sin teori om att människan lär sig genom förstärkning eller belöning 

och därmed är mer benägen ägna sig åt sådant handlade som förväntas leda till sådan 

återkoppling. Locus of Control handlar om människans upplevelse över att själv vara 

ansvarig för händelserna i sitt liv eller att händelserna är beroende av externa faktorer, andra 

människor, slumpen eller ödet. Detta benämns som ”internality” och ”externality”; intern 

respektive extern kontroll över förstärkning (Rotter, 1966). 



6

Med tiden har Locus of Control som mätskala utvecklats, bl.a. av Wallston, Wallston, Kaplan 

& Maides (1978) vilka utvecklade mätinstrumentet för förväntningar till att beröra hälsa och 

resultatet av detta blev den Multidimensionella Health Locus of Control-skalan (MHLC). 

Enligt skalan kan människor antingen placera ett stort egenansvar över sin hälsa (Internal 

Health Locus of Control, IHLC), lägga kontrollen hos slumpen/ödet (Chance Health Locus of 

Control) eller hos andra, för individen, viktiga människor, såsom läkare eller 

familjemedlemmar  (Powerful Others Health Locus of Control, PHLC). 

En hel del forskning har berört aspekter av hälsa i relation till Locus of Control eller Health 

Locus of Control. Resultat indicerar visst stöd till att personer med hög grad av IHLC i större 

utsträckning ägnar sig åt hälsobefrämjande beteenden (Norman, 1994) men det finns även 

studier som brister i att finna detta samband, t.ex. av Burns, Green och Chase (1986). 

Individer med hög IHLC har vidare funnits mindre benägna att uppsöka läkare, vilket kan 

tolkas antingen som ett tecken på god självkännedom om sin hälsa (Wallston & Wallston, 

1981) eller en attityd om att ”jag vet bäst” och att egna insatser är tillräckliga för att 

upprätthålla hälsan. DeVellis, DeVellis, Wallston och Wallston fann att epileptiker med hög 

IHLC var betydligt sämre än epileptiker med hög PHLC på att följa mediciniska råd rörande 

alkoholkonsumtion, medicinering och eget aktivt sökande om sjukdomen (i Rydén & 

Stenström, 2000). Individer med en dominerande intern kontrollorientering har visats reagera

mest positivt på situationer där de själva kan anta ansvar och utöva kontroll, medan externa 

har visat sig vara mer angelägna om att motta tydliga direktiv och råd, i t.ex. en 

rehabiliteringssituation (Stenström, Wikby, Andersson & Rydén, 1998). Personer med PHLC

orientering har visats vara mer benägna att följa allmänna hälsorelaterade råd om att äta frukt 

och grönsaker samt regelbundet kontrollera sitt hälsotillstånd hos en läkare, medan personer 

med stark CHLC orientering ägnar sig åt mer hälsodestruktiva beteenden, såsom att äta 

skräpmat (Armitage, 2003).

I flera studier har kombinationer av de olika variablerna i Health Locus of Control studerats. 

Stenström et al. (1998) fann att vuxna diabetespatienter med hög grad av IHLC i 

kombination med låg grad av CHLC uppvisade störst engagemang i förebyggande 

hälsobeteende och därmed även bäst hälsovärden. Ozolins och Stenström (2003) fann att 

ungdomar med hög IHLC, hög PHLC och låg CHLC uppvisade den allra mest positiva 

självbilden. 
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En viktig variabel i sambandet med Health Locus of Control är Health Value, vilken 

förmedlar det upplevda värdet av den egna hälsan. Enligt Wallston och Wallston (1981) är 

detta av betydelse för handlande, ty det är endast då ett beteende förväntas leda till en 

belöning vilken är högt värderad som det uppkommer. Weiss och Larsen (1990) har därför

påvisat vikten av att inkludera variabeln Health Value i mätningar av Health Locus of 

Control då de bekräftat att internalitet endast är en stark prediktor av hälsobefrämjande 

beteenden hos personer som värderar sin hälsa högt.  Det har bl.a. upptäckts tendenser att 

främst kvinnor med en hög värdering av sin hälsa i kombination med hög IHLC mest

regelbundet självundersöker sina bröst efter cancerknölar och att individer med både högt 

värderad hälsa och IHLC är mest framgångsrika i att sluta röka (Wallston & Wallston, 1981). 

Egenskapsteorier och hälsobeteende 

Riskbeteende och the Big Five 

Negativt hälsobeteende eller riskfyllt hälsobeteende, t.ex. rökning, stort alkhoholintag, 

onykterhet i trafik, drogmissbruk och oansvarigt sexuellt beteende, utgör en betydande risk 

för den egna, men även för andras, hälsa. Personlighet är en av de främsta faktorerna hos 

individer som uppvisar riskfyllt beteende (Vollrath & Torgersen, 2002). 

Trots viss oenighet inom personlighetsforskningen (de Fruyt & Denollet, 2002, Pervin, 1994) 

är det vida förekommande att tala om tre (Eysenck, 1953) eller fler underliggande faktorer 

eller egenskaper i personligheten. En omtalad och validerad skala är the Big Five eller Fem-

faktor modellen, vilken är konstruerad av Costa och McCrae (1989). Enligt denna modell 

utgörs personligheten av fem dimensioner, nämligen neuroticism, extraversion, öppenhet för 

nya erfarenheter (”openness to experience”), vänlighet (”agreeableness”) och 

målmedvetenhet (”conscientiousness”).

Booth-Kewley och Vickers (1994) har studerat denna Fem-faktor modell i relation till fyra 

skalor av hälsobeteende, vilka är; välmående beteende, olycksförebyggande kontroll, 

risktagande i trafik och risktagande i substansbruk. Resultaten visade att neuroticism var 

förknippat med en låg grad av välmående beteende, högre risktagande i trafik och lägre grad 

av olycksförebyggande kontroll. Extraversion var förknippat med högre grad av välmående 

beteende och olycksförebyggande kontroll. Extraversion och öppenhet för nya erfarenheter
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sågs förknippat med substansmissbruk. Vänlighet och målmedvetenhet var associerat med 

hög grad av välmående beteende, olycksförebyggande kontroll och mindre risktagande i 

trafiken. Extraverta personer har även funnits vara flitiga motionärer, särskilt av 

sportaktivteter i grupp (de Bruijn, Kremers, van Mecheleen & Brug, 2005).

I en artikel av Williams, Brien och Colder (2003) undersöks hur extraversion och neuroticism 

påverkar hälsorelaterad kognition, såsom förväntat resultat, d.v.s. förväntningar om att en 

särskild hälsorelaterad handling kommer att utmynna i ett särskilt resultat, och värderad 

själveffektivitet (self-efficacy), d.v.s. ens tro om den egna förmågan att utföra vissa 

handlingar relaterat till hälsobeteende. Resultaten visade att neuroticism var signifikant 

relaterat till lågt värderat allmänt hälsotillstånd, negativ tro om själveffektivitet och negativa 

självrapporterade hälsobeteenden. Förhållandet förehöll sig på så vis, att ju högre grad av 

neuroticism en person uppvisade desto mindre troligt var det att denne ägnade sig åt positiva 

hälsobeteenden. Neuroticism var dock inte relaterat till värdering av förväntat resultat. 

Extraversion däremot var signifikant relaterat till högt värderat allmänt hälsotillstånd, 

positiva självrapporterade hälsobeteenden, positiv tro om själveffektivitet och högre 

skattning av förväntat resultat. Utifrån denna artikel kan konstateras att individer med hög 

grad av extraversion ägnar sig åt fler positiva hälsobeteenden än vad individer med hög grad 

av neuroticism gör. 

Neuroticism

Individer som redogör för fler psykiska problem rapporterar samtidigt fler medicinska 

symptom vilket kan ses som en god indikation på att ”the link between mind and body is 

powerful and immediate” (s.302) såsom Costa och McCrae (1987) skriver. Det är allmänt 

vedertaget att emotionell anspänning ger snabba fysiologiska reaktioner, såsom svettningar, 

diarré och illamående. Vidare har huvudvärk, ryggbesvär, förkylning etc. länge funnits 

relaterat till bristande psykologisk anpassning. 

  

Personer med hög grad av neuroticism, som karaktäriseras av emotionell instabilitet,

ängslighet, fientlighet, låg självkänsla, social ångest, dålig impulskontroll, depression och 

hjälplöshet, har visats vara sammankopplad med hög grad av negativt hälsobeteende. 

Rökning, överdrivet alkohol- och matintag, bristande motion, sömnbesvär och 

stresskänslighet är vanliga hos dessa personer. Vidare erfar och uppsöker den ångestfyllda 
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individen kroppsförnimmelser och tolkar detta som tecken på sjukdom medan den 

emotionellt stabila personen ignorerar samma kroppsliga tecken eller tolkar dessa som 

godartade. Detta medför att individer med hög grad av neuroticism är mycket benägna att 

rapportera symptom på sjukdom samt uppsöka professionell hjälp. I de få fall där det 

genomförts objektiva mätningar av hälsa har det däremot inte kunnat styrkas att neuroticism 

medför sämre grad av hälsa i jämförelse med de andra personlighetsvariablerna i Fem-faktor 

modellen. Om individer med hög grad av neuroticism i realiteten skulle vara mer 

ohälsosamma än andra, är en rimlig gissning att de även skulle erfara större risk för förtidig 

död, vilket dock inte kunnat styrkas vad gäller dödlighet genom cancer, hjärtsjukdomar eller 

merparten av övriga fysiska åkommor (Booth-Kewley & Vickers, 1994). Däremot finns 

tecken på ett svagt samband mellan hög grad av neuroticism och dödlighet genom 

skrumplever (troligen till följd av alkolism), mord, självmord eller olyckor (Costa & McCrae, 

1987). Self-perceived health, den egna uppfattningen om sin hälsa, är en mycket stark 

prediktor av hälsostatus och konsekvenser, såsom förtidig död och nyttjande av samhällets 

hälsovård, bland patienter inom vården (Goodwin & Engström, 2002).

A –, B-  och  C- personligheten

Begreppet A-personligheten myntades av kardiologen Friedman på 1960- talet då han funnit 

vissa gemensamma drag hos patienter drabbade av hjärtinfarkt. A-personlighetens 

beteendemönster utgörs av kontrollbehov, tävlingsinriktad inställning, otålighet, uttryckt

fientlighet och aggressivitet, muskelanspänning, irritation och cynism (Carver & Humphries, 

1982; Eysenck, 1991; Sher, 2005). B-personen är vad A-personen inte är: avslappnad, 

samarbetsvillig och självreflekterande, men om denna B-person har mycket lite forskning 

gjorts. 

En hel del forskning har däremot behandlat hälsa i relation till den omtalade C-

personligheten som karaktäriseras av obeslutsamhet, tendens att undertrycka negativa 

emotioner såsom ilska, vara tillmötesgående samt att acceptera auktoriteter. Denna 

personlighetstyp har funnits sammanlänkad med bl.a. kardiovaskulära sjukdomar och

känslighet för cancer (Denollet, 1998; 2000). 

Med utgångspunkt från den existerande personlighetsforskningen har ytterligare en 

personlighetsvariabel utvecklats, nämligen D-personligheten eller ”distressed personality”
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vilken består av interaktion av social inhibering och tendensen att uppleva negativa känslor 

(”negative affectivity”). 

Social inhibering

Reglering av känslor spelar en betydande roll för individen och dennes hälsa, vilket gestaltas 

särskilt tydligt i olika sjukdomstillstånd. I depressiva tillstånd erfaras nästan uteslutande 

negativa känsloupplevelser, hos schizofrena förekommer ofta ”opassande” emotionella 

responser och hos den histrioniska (hysteriska) personligheten upplevs och uttrycks mycket 

starka känslor. Den emotionella inhiberingen har visat sig ha tydliga effekter på bl.a. 

kognitiva funktioner genom en ökning i det sympatiska aktiveringssystemet vilket skapar 

svårigheter att integrera ingående stimuli med sensomotoriska färdigheter. Freud menade 

redan på 1950-talet att emotionell inhibering var en avgörande orsak till psykologisk ohälsa

då inhibering av negativa emotioner, såsom sorg och ilska, inte visat sig ge individen någon 

lättnad från den subjektiva erfarenheten av den aktuella emotionen. Oavsett synen på

emotionell reglering är detta något som vanligen tillkommer människans i dennes livsprocess

och är en viktig faktor i ett väl fungerande samhälle. Samtidigt är uttryckandet av emotioner 

en viktig ingrediens i den icke verbala kommunikationen mellan människor (Gross & 

Levensen, 1995). 

Social inhibering kan jämföras med vad Asendorpf (1989) kallar ”state shyness” dvs. ett 

affektivt tillstånd som uppkommer i olika sociala situationer, där en grad av ångest alltid 

medföljer. Social inhibering innebär att en individ inhiberar sina känslor och beteenden i en 

social situation, vilket kan förklaras med känslan av att vara illa omtyckt av andra människor 

samt att undvika interpersonell konflikt. Individer som visar hög grad av social inhibering är 

ofta spända, obekväma och osäkra i andra människors sällskap (Denollet, 2000) vilket delvis 

kan förstås genom biologiska faktorer. Kagan, Reznick och Snidman (1987) har studerat barn 

och deras reaktioner och funnit att barnets reaktion till händelser som upplevs som 

främmande, hotfulla eller utmanande, till viss del är beroende av förändringar i det limbiska 

systemet, som bl.a. förmedlar och kontrollerar fysiologiska och känslomässiga reaktioner. 

Genom detta skapas effekter i bl.a. puls, blodtryck, hjärtats sammandragningsfrekvens och 

kortisolhalt. Ökad kortisolnivå har man funnit hos både nyfödda som separeras från sin 

moder och hos vuxna med fobiska tendenser.
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Negativ affekt

Negativ affekt karaktäriseras av upplevelser av negativa emotioner såsom ilska, förakt, 

avsky, skuld, nervositet, fientlighet och depressiva tendenser (Denollet, 2000; van Diest et. 

al, 2005; Watson & Pennebaker, 1989) till skillnad från dess motsats, positiv affekt, vilken 

innebär känslor av energi, engagemang och gott välbefinnande. Negativ affekt är ett stabilt 

personlighetsdrag vilken är djupgående i självkonceptet och ofta orsakar en bristande 

självkänsla. Individer med hög grad av negativ affekt är vanligen inåtvända, reflekterar i stor 

utsträckning över sina misslyckanden samt har en negativ allmän grundsyn på andra 

människor och världens beskaffenhet (Watson & Pennebaker, 1989).

Liksom neuroticism har hög grad av negativ affekt funnits korrelera positivt med benägenhet 

att rapportera synnerligen vaga och icke specifika symptom (Costa & McCrae, 1987, 

Denollet, 2000; van Diest et al., 2005). Neuroticism och negativ affekt är starkt relaterade

(Denollet, 2000, Habra, Linden, Anderson & Weinberg, 2003; Fruyt & Denollet, 2002; 

Rusting & Larsen, 1997) men inte helt identiska. Båda personlighetsegenskaperna är relativt 

bestående över tid och rum, men beträffande neuroticism kan det ibland uppstå skillnader i 

t.ex. ångestgrad p.g.a. objektiva omständigheter (Costa & McCrae, 1987; Denollet, 2000). 

Watson och Pennebaker (1989) menar vidare att negativ affekt är den egenskap som är 

starkast förknippad med psykosomatisk utmattning. 

D-personligheten

Tendensen att uppleva negativa emotioner har visats korrelera positivt med neuroticism och 

negativt med extraversion, vänlighet och målmedvetenhet. Social inhibering å sin sida är 

negativt relaterat med extraversion och målmedvetenhet (Denollet, 2000; Habra et al, 2003; 

Fruyt & Denollet, 2002; Rusting & Larsen, 1997).  

D-personligheter eller ”Distressed-personalities”, vilka uppvisar hög grad av social 

inhibering och hög grad av negativ affekt, har en tendens att betrakta sin sociala omgivning 

som icke stödjande (Sher, 2005) och relateras därför till social alienering. D-personligheten 

har funnits öka risken för depression och högre dödlighetsgrad av oberoende diverse 

biomedicinska riskfaktorer. Både cancer och kardiovaskulära sjukdomar har funnits relaterad 

till denna personlighetstyp (Denollet, 1998; Pedersen & Denolett, 2004). Överhuvudtaget kan 
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konstateras att ohälsosamma beteenden är signifikant relaterat till ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar (Luoto, Prättälä, Uutela & Puska, 1998), liksom depression kan predicera 

dödlighet och även utgöra en betydande faktor i ohälsa (Costa & McCrae, 1987; Denollet & 

van Heck, 2001). Ingen vet med säkerhet om personligheten bidrar till utvecklandet av 

sjukdom eller om den påverkar sjukdomens förlopp, säkert vet vi dock att personligheten av 

olika anledningar är en betydande faktor för vår hälsa.    

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka hur personlighetsvariablerna Health 

Locus of Control och social inhibition och negativ affekt (D-personligheten) förhåller sig till 

en individs hälsobeteende samt attityd till friskvård på ett stort företag. Variablerna ålder och 

kön ska även inkluderas i beräkningarna. Utifrån den forskning som redovisats uppställs 

följande hypoteser: 

1. Individer med en kombination av hög IHLC, hög PHLC och låg CHLC är 

de som uppger allra mest gynnsamt hälsobeteende. Personer med en kombination 

av hög IHLC och låg CHLC har mer gynnsamt hälsobeteende än de med motsatt 

kontrollorientering, dvs., låg IHLC och hög CHLC.

2. Personer med stor tilltro till andra viktiga personer vad gäller den egna 

hälsan, dvs. personer med hög PHLC, förmodas vara mer positiva till 

friskvårdssatsningar som initieras av arbetsgivare än de med låg PHLC.

3. Ett gott hälsobeteende förstärks om det samtidigt förekommer en hög grad 

av Health Value, dvs. ett högt värderande av den egna hälsan. Bättre

hälsobeteende förmodas individer med hög IHLC i kombination med hög Health 

Value uppvisa i jämförelse med de med motsatt kombination, dvs. låg IHLC och 

låg Health Value.

4. Personer som uppvisar D-personlighet rapporterar sämre hälsobeteende 

än de som inte uppvisar dess karaktärsdrag samt är mer negativa till 

friskvårdssatsningar.
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Metod 

Deltagare

170 anställda (39 män, 102 kvinnor och 29 med icke angivet kön) deltog i denna studie. 

Deltagarna, med en arbetsomfattning om minst 50 procent, var alla verksamma vid en 

Försäkringskassa i en medelstor svensk stad i södra Sverige. Ålder noterades med hjälp av 

åldersintervaller för att öka grad av anonymitet, men fördelningen blev mycket skev varför 

intervallerna korrigerades efter studiens genomförande. Fördelningen var enligt följande: 18-

46 år = 38 individer, 47-53 år = 47 individer och  54+  = 68 individer. 

Procedur 

Företagets personalansvarige informerades om studiens syfte och tillfrågades om deltagande

och efter ett möte med företagets hälsoambassadörer beslutades om studiens genomförande.

Pilotstudier genomfördes i två omgångar utan statistisk bearbetning. Det första försöket var 

ett mindre och icke formellt genomförande med fem deltagare och med hänsyn till givna 

kommentarer om känslighet i fråga gällande hälsobeteende, uteslöts en fråga. Pilotstudie två 

sändes ut till en liten privatskola där respondenter var både lärare och fritidspersonal (N = 

12). Vid analys av dessa förekom ingen som helst variation i svaren på en fråga på

friskvårdsskalan, vilken därför eliminerades. Även vissa korrigeringar i språkbruk

genomfördes. Enkäten sändes ut och godkändes sedan av hälsoambassadörerna innan den 

gick vidare till de anställda på företaget.

Studien sändes ut via företagets intranät och respondenterna skrev själva ut ett exemplar av 

studien, besvarade den och lade den i ett kuvert efter genomförandet. Enkäten omhändertogs

sedan av en kontaktman på företaget, och hämtades efter en vecka hos densamme, eller 

sändes direkt hem till författaren. Enkäten innehöll kontaktuppgifter till författaren vid 

eventuella funderingar, någon annan direkt kontakt vid ifyllande av enkäten erbjöds inte. 

MHLC

För mätning av kontrollorientering avseende hälsa användes den Multidimensionella Health 

Locus of Control skalan (MHLC) konstruerat av Wallston, Wallston, Kaplan & Maides 



14

(1978). MHLC består av 18 items fördelade på tre delskalor: Internal Health Locus of 

Control (IHLC), Chance Health Locus of Control (CHLC) och Powerful Others Health 

Locus of Control (PHLC). Den interna reliabiliteten på delskalorna testades med Cronbach´s 

α och uppmättes till .71 (IHLC), .63 (CHLC) samt .69 (PHLC). Frågorna besvarades med en 

sexgradig Likertskala (1 = tar helt avstånd, 6 = instämmer helt) vilket innebar en möjlig 

spridning på mellan 6 och 36 poäng, där höga poäng innebär en hög grad av karaktäristika på 

respektive skala.

Health Value 

Vikten av att inkludera värdering av sin hälsa vid mätning av kontrollorientering över hälsa

har i flera sammanhang understrukits varför även en Health Value skala med 4 items skapad 

av Lau, Hartman och Ware (1986) inkluderades. Den består av samma sexgradiga 

Likertskala som i MHLC, där höga poäng innebär ett högt värderande av hälsa. Den interna 

homogeniteten mättes med Cronbach´s α och uppgick till .72. 

D-personlighet 

För att mäta negativ affekt respektive social inhibition användes Denollets (1998) instrument 

över D-personligheten vilken är översatt och testad för dess psykometriska egenskaper av Ulf 

Stenström (pers. kom.). Skalan innehåller 14 items vilka besvaras genom en femgradig 

Likertskala (0 = falskt, 2 = neutralt, 4 = sant) där höga poäng indikerar hög grad av social 

inhibering (7 items) respektive negativ affekt (7 items). Poäng över 10 på varje delskala 

innebär att respondenten uppvisar en D-personlighet dvs. en ”distressed” personlighet. 28 

individer uppvisade detta karaktärsdrag. Cronbach´s α uppgick till .88 (social inhibition) 

respektive .87 (negativ affekt).

Hälsobeteende 

En skala över hälsobeteende konstruerades med utgångspunkt från bl.a. Harris och Gutens 

(1979) definition över hälsobefrämjande beteenden samt Karaseks (1979) ”job-strain model”. 

Frågorna kom att beröra bl.a. rökning, sömnvanor, övertid, motion, kost, alkohol, samt

arbetsmiljö, upplevelse av kontroll-, krav- och inflytande över sin arbetssituation. Skalan 

utgjordes av 23 items med svarsalternativen ”ja” eller ”nej”. Den interna reliabiltetet var 

mycket låg och därför exkluderades 4 frågor i den statistiska analysen. Cronbach´s α 

uppmättes då till .61. ”Ja” kodades som 1 och ”nej” som 2 vilket innebär att ju lägre poäng 

desto bättre självuppskattad hälsostatus. Minsta möjliga poäng är 19 och högsta möjliga 38. 
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Attityd till friskvård 

För att studera attityden till friskvårdssatsningar användes en egenkonstruerad skala med 21 

items och en femgradig Likertskala (1 = inte alls viktigt, 5 = mycket viktigt) där höga poäng 

reflekterar hög upplevd betydelse av olika friskvårdssatsningar. Högsta möjliga poäng är 105 

och lägsta möjliga 21. Cronbach´s α uppmättes till .90. Frågorna löd i stil med: ”Hur viktigt 

är det att din arbetsplats erbjuder stöd för den som vill sluta röka/snusa?”, ”Hur viktigt är det 

att din arbetsplats erbjuder friskvårdsbidrag (t.ex. gymkort)”?, ”Hur viktigt är det din 

arbetsplats kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling inom ditt yrkesområde?” och ” Hur 

viktigt är det att din arbetsplats erbjuder utbildning i bemötande av människor i olika 

situationer?”  

Statistik 

Följande statistiska analyser genomfördes: medelvärden, medianvärden, standardavvikelser, 

tvåsvansade korrelationer (Pearsons r), Student´s t-test, variansanalyser (ANOVA) och Post 

Hoc test (Sheffé). 
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Resultat

I det initiala skedet av analysen studerades variablernas fördelning och varians samt

genomfördes kontroll av extremvärden (outliers). Variablerna visade sig vara av god kvalité

och uppfylla krav för parametrisk prövning. Nedan redovisas medelvärde och 

standardavvikelse för ålder, kön och beroende (hälsobeteende och friskvårdsattityd) och 

oberoende (övriga) variabler.

Tabell 1. Deskriptiv data för beroende och oberoende variabler

N M SD

Hälsobeteende 126 22.7 2.4
Friskvårdsattityd 141 84.4               12.3
Negativ affekt 140 7.4 5.5
Social inhibition 140 8.0 5.4
Health Value 141 18.7 3.9
IHLC 139 24.0 4.4
PHLC 138 19.4 4.8
CHLC 139 16.6 5.0

Tabell 2. Deskriptiv data, kön och ålder, för beroende och oberoende 
variabler

         Medelvärde 
            Kvinna   Man   18-46 år    47-53   54+

Hälsobeteende          22.7         22.8        23.9         22.2      22.5
Friskvårdsattityd      87.0     77.5        85.7         83.3      84.9
Negativ affekt            7.9           5.8          9.2           6.6         7.0
Social inhibition        8.0       8.0         8.2         8.1         7.9       
Health Value            18.4         19.4        18.0         19.0       18.8
IHLC             23.3         25.5       25.6       23.4       23.3
PHLC             19.7         18.6        17.1         19.3       20.7
CHLC             16.7         16.3        15.6         16.7       17.2

För att testa hypoteserna utfördes mediangruppsindelning på de olika variablerna i Health 

Locus of Control och Health Value. Dessutom kodades de två variablerna i D-personligheten, 

social inhibering och negativ affekt. Utifrån mediangrupperna konstruerades en indelning av 

variablerna i Health Locus of Control till åtta grupper (se indelning tabell 3), såsom framförts 

av Wallston och Wallston (1982). Vidare genomfördes en indelning av de åtta MHLC 

grupperna till endast tre grupper. Grupp 1 utgjordes av ”Pure Internal” och ”Believer in
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Control”, grupp 2 av ”Pure Chance” och ”Double External” och grupp 3 av resterande 

konstellationer. 

En envägs variansanalys (ANOVA) visade inte, vid test av hypotes 1, på några signifikanta 

skillnader i hälsobeteende mellan de åtta grupperna beskrivna i tabell 3 (F 7, 135 = 0.957, p> 

0.05). Inte heller uppvisades några signifikanta skillnader i hälsobeteende då de tre Health 

Locus of Control grupperna jämfördes (F 2, 140 = 0.413, p > 0.05). En ytterligare analys med 

de tre grupperna enligt ovan, där Health Value användes som kovariat (tvåvägs 

variansanalys), visade inte heller på några signifikanta differenser mellan grupperna (p > 

0.05).

Tabell 3. Deskriptiv data för MHLC grupper gällande 
hälsobeteende

(N=143) N M SD

1. Pure Internal 29 23.5 2.5
2. Pure Powerful 13 22.4                2.8 
3. Pure Chance 14 22.2 2.3
4. Double External 31 22.8 2.1
5. Believer in Control 12 22.0 1.3
6. Typ 6 10 23.3 1.8 
7. Yea-sayer 18 22.2 2.6 
8. Nay-sayer 16 23.1 3.2

För att undersöka hypotes 2, om individer med starkare PHLC var mer positiva till 

friskvårdsinsatser initierade av arbetsgivaren än de med en lägre grad av en sådan 

kontrollorientering, utfördes en Pearson korrelation vilket visade ett signifikant, positivt

samband (r = 0.280, p < 0.01). Genom vidare analys kunde konstateras att kvinnor med hög 

PHLC, samt åldersgruppen 54+ uppvisade detta signifikanta samband (r = 0.289, p < 0.05) 

respektive (r = 0.347, p < 0.05). Vad gäller friskvårdsattityd kunde störst intresse utrönas för 

kompetensutveckling inom yrkesområdet (m = 4.71, SD = 0.59), trygghet i anställning (m = 

4.71, SD = 0.63), följt av förbättring av den psykiska arbetsmiljön (m = 4.66, SD = 0.58) och 

utbildning i bemötande av människor i olika situationer (m = 4.53, SD = 0 .71). 

Individer med starkare IHLC och hög Health Value (mediangruppsindelningar) jämfördes 

med de med motsatt kombination (låg IHLC samt låg Health Value) med avseende på 

hälsobeteende. En tvåvägs variansanalys kunde inte bekräfta den tredje hypotesen. dvs. att 
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den förstnämnda kombinationen skulle vara mer fördelaktig avseende hälsobeteendet (F 1, 147

= 0.858, p > 0.05).

Hypotes 4 angående D-personligheten och negativt hälsobeteende och friskvårdsattityd 

undersöktes med Student´s t-test (två-sidig). De 28 personerna som uppvisade D-personlighet 

visade ett signifikant mer negativt hälsobeteende än de som inte uppvisade D-personlighet (m 

= 24.6, SD 2.4 resp. m = 22.4, SD 2.2, t 0.000(146) = 4.503).

En vidare analys där D-personlighet ställdes i relation till både friskvårdsattityder samt 

Health Value visade inte på några signifikanta skillnader mellan de med D-personlighet och 

de som inte uppvisade detta karaktärsdrag (p > 0.05). Ytterligare analys genomfördes och 

funna signifikanta samband mellan D-personlighetsvariablerna och hälsobeteende för män 

och kvinnor respektive olika åldersgrupper redovisas nedan i tabell 4. 

Tabell 4. Pearson r för beroende variabel hälsobeteende 

  r p 

Negativ affekt, alla .457 .000
Negativ affekt, kvinnor .481 .000 
Negativ affekt, män .383 .019
Social inhibering, kvinnor .234 .027
Social inhibering, 47-53 år .411 .007
Social inhibering, 54+ år .263 .041

              ____________________________________________________

Med anledning av påträffade fynd utfördes även en envägs variansanalys (ANOVA) för 

variablerna ålder och hälsobeteende.  Variansskillnader påträffades (F 2,133 =5.269, p <.01) 

och efter ett utfört Post hoc test (Shéffe) visade det sig finnas signifikanta skillnader mellan 

18-46 år och 47-53 år (m = 23.88, SD = 2.67 respektive 22.19, SD = 1.97, p < 0.01) samt 

även mellan 18-46 år och 54+ (m = 23.88, SD = 2.67 respektive m = 22.52, SD = 2.42, p <

0.05). Den yngre åldersgruppen uppvisade ett mer osunt hälsobeteende än övriga 

åldersgrupper. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med den föreliggande studien har varit att finna förståelse för 

samband mellan personlighetsvariablerna Health Locus of Control inklusive Health Value, 

social inhibering och negativ affekt, dvs. D-personligheten, samt hälsobeteende och attityder 

till friskvård hos personal på en Försäkringskassa i södra Sverige. Genom att identifiera 

hälsobeteende och friskvårdsattityder har även en förhoppning varit att ge idéer för ett 

företagsanpassat program för hälsobefrämjande åtgärder. Resultaten i denna studie visade att 

individer med en extern kontrollorientering, dvs. som förlägger mycket av ansvaret över den 

egna hälsan på andra viktiga människor, är mest positiva till friskvård som initieras av en 

arbetsgivare. Enligt en hypotes i studien skulle dennas motsats, den interna 

kontrollorienteringen, dvs. individer som upplever ett egenansvar för sin hälsa, bringa ett 

samband med positivt hälsobeteende. Detta kunde dock inte styrkas. Vidare konstruerades, 

utifrån olika kombinationer av de olika kontrollorienteringarna, ett flertal subgrupper. Enligt

antagande skulle individen med hög grad av IHLC, hög PHLC samt låg CHLC uppvisa det 

allra mest gynnsamma beteendet men inte heller detta samband kunde styrkas. Relationer 

mellan D-personligheten och hälsobeteende kunde bekräftas, på så vis att individer vilka 

uppvisar en D-personlighet angav ett signifikant sämre hälsobeteende än de som inte 

uppvisar detta karaktärsdrag. Både negativ affekt och social inhibering uppvisade denna 

relation med hälsobeteende och särskilt starkt var detta mönster för kvinnor. Däremot kunde 

inga samband styrkas mellan D-personlighetsvariablerna och attityder till friskvård.  

Att hypotes 1 inte kunde bekräftas kan ha flera orsaker. För det första har mätningar över 

kontrollorientering och hälsa visat på splittrade resultat, även om mycket stödjande forskning 

förekommit. Wallston menar att det i bästa fall föreligger ett svagt samband mellan 

kontrollorientering och hälsobeteende (i Norman, 1994). Urvalsgruppens storlek var en aning 

bristfällig och det förekom en skev fördelning mellan ålder och kön, men inte heller då dessa 

faktorer kontrollerades förändrades relationerna. Hypotesen grundade sig främst på 

forskningen om diabetespatienter och hur de olika kontrollorienteringarna samverkar med 

egenskötseln av sjukdomen/metabolisk kontroll (Stenström et al., 1998). För undersökningen 

användes en kontrollorienteringsskala anpassad till just diabetespatienter vilket kan tyda på 

att kraftfullheten hos personlighetstypen ”Believer in control” främst framträder då en 

situationsspecifik skala nyttjas. Med denna tolkning skulle den Multidimensionella Health 
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Locus of Control skalan, trots sin inriktning på hälsa, ändå vara alltför generell. Wallston & 

Wallston (1981) anser att det föreligger en problematik med att mäta allmänt självskattat 

hälsobeteende och menar därför att mätningar över relationer mellan hälsobeteenden och 

kontrollorientering för bästa resultat bör mätas direkt. Självskattning är alltid subjektiv och 

kan influeras av bl.a. långtida självpresentationsstilar (Costa & McCrae, 1987). 

Frågeformuläret över hälsobeteende i denna studie byggde uteslutande på självskattning och 

hade en bred, generell omfattning, vilket kan ha bidragit till att frågorna var svåra att besvara 

helt sanningsenligt samt även att tolka, då bedömningen är godtycklig. 

Samma tolkning kan ges för den tredje hypotesen, där det antogs att individer med en intern 

kontrollorientering skulle uppvisa mest positivt hälsobeteende. Inte heller denna hypotes 

kunde verifieras. Att inte heller variabeln Health Value gav någon förändring i sambandet var

en aning förvånande. Flera respondenter kontaktade författaren för denna artikel och 

framförde negativa synpunkter på instrumenten Health Locus of Control samt Health Value. 

Frågorna upplevdes av dessa som löjliga och svåra att besvara då bl.a. tolkningen av hälsa är 

skiftande, vilket medförde ett stort bortfall. Detta kan ses som en indikation på ointresse över 

de aktuella mätinstrumenten och att vissa svar därför inte direkt reflekterar en egentlig åsikt. 

Men hur det faktiska förhållandet såg ut, finns ingen vetskap om. 

Det är intressant att betänka att det, enligt denna studie, inte föreligger några signifikanta 

skillnader mellan individer med IHLC, PHLC eller CHLC vad beträffar hälsobeteende. Vari 

ligger då det positiva i internalitet? Det främsta är egenansvaret, som påvisats i många 

studier. Mellan PHLC och attityd till friskvård (hypotes 2) påträffades ett positivt samband 

mellan hög grad av PHLC och positiv attityd gentemot friskvård. Attityden reflekterar 

inställningen till att företaget anordnar någon typ av friskvård, vilket inte säger någonting om 

det faktiska hälsobeteendet som måste initieras på egen hand. Vid närmare analys framkom 

att graden av PHLC var lägst hos de yngre individerna, vilket är intressant. Detta kan tolkas 

som en avsaknad på erfarenhetsbaserad livsvisdom om andra människors betydelse i ens liv, 

både vad gäller familj och vänner samt expertis, samt det faktum att tiden är långt borta innan 

ålderdomen står vid dörren och utvidgar behovet av direkt hjälp.

Individer vilka är oroliga, nedstämda, tillbakadragna och upplever mycket negativa 

emotioner (D-personlighet) visade ett starkt och signifikant samband med negativt 

hälsobeteende. Den ena variabeln i D-personligheten, negativ affekt, var relaterat till negativt 
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hälsobeteende hos både män och kvinnor (starkast hos kvinnor), medan den andra variabeln,

social inhibering, endast var signifikant förknippad med negativt hälsobeteende hos kvinnor.

Detta är inga spektakulära fynd utan går i linje med annan forskning, bl.a. av Denollet (2000).

Det visade sig även föreligga skillnader mellan de olika åldersgrupperna i avseende 

hälsobeteende, på så vis att den yngre åldergruppen (18-46 år) uppvisade ett mer osunt 

hälsobeteende. Varför uppger, om man ser till resultaten i denna studien, yngre individer och 

individer vilka uppvisar D-personlighet sämre hälsobeteende än övriga? Vad gäller yngre 

individer är detta förmodligen inte förvånansvärt. I de yngre vuxna åren söks ofta en identitet 

och flera olika typer av leverne prövas på. Det finns ork och konsekvenserna av 

hälsobeteendet har möjligen inte visat sig än. Den äldre vuxna individen har däremot, grovt 

generaliserat, nått en större självinsikt om vilka ting i livet som orsakar välmående och får, 

vad kan förmodas, starkare sensationer av genomförda ohälsobeteenden. Detta föranleder 

givetvis inte ett direkt och konsekvent handlande, men sannolikheten för gott hälsobeteende 

måste ändå anses större för denna åldersgrupp. Huruvida detta är av betydelse för ett företags 

friskvård finns det inget enkelt svar på, men nog kan det konstateras att yngre individer 

förmodligen behöver mer stöd avseende hälsobeteende. Intressant att notera var att de äldre 

individerna skattade friskvården som mer viktig än de yngre individerna!

Resultaten kring D-personligheten visar på att det är en stark och effektfull faktor. Individer 

vilka uppger hög grad av negativ affekt, dvs. upplever många negativa emotioner (oro, 

ångest, fientlighet) med depressiva inslag uppger sig samtidigt hänge sig åt mer negativt 

hälsobeteende än individer med lite av detta personlighetsdrag. Neuroticism, till vilken 

negativ affekt är nära bunden, innebär genom bl.a. en negativ självbild och oro för kroppsliga 

förnimmelser, att självperceptionen blir negativ och därmed skattas den egna hälsan som 

dålig. Såsom tidigare nämnts, föreligger ofta inga faktiska skillnader mellan individer med 

hög grad av neurotiscm och individer med låg grad av detsamma då ”objektiva” mätningar 

över hälsa genomförts. Detta visar på den effektfulla kraften i ”self-perceived health”, den 

egna uppfattningen om sin hälsa, som funnits länkad med hälsostatus och hälsokonsekvenser 

(Goodwin & Engström, 2002). Vad gäller social inhibering och ängslan inför främmande 

människor och situationer kan ett negativt hälsobeteende, åtminstone i avseende motion, ses 

som en direkt följd av detta karaktärsdrag. Besök i träningslokaler eller löpning i mörka 

skogar lockar förmodligen inte individer med hög grad av social inhibering. För individer 

som påvisar en D-personlighet behövs därför mycket stöd och aktiviteter som inte igångsätter 

en spiral av negativa och hämmande känslor. 
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Då det förekommer formulär där man själv ska skatta sina åsikter och beteenden finns en 

benägenhet att medvetet eller omedvetet svara i enlighet med vad som betraktas vara socialt 

önskvärt. T.ex. är intern kontrollorientering generellt mer socialt önskvärt än de externa 

kontrollorienteringarna (Beauvois & Dubois, 1988). För ökad tillförlitlighet hade det varit 

positivt att kontrollera för detta fenomenen. Rotter (1966) menade också att man kan uppvisa 

en intern kontrollorientering i vissa avseenden och i andra inte, vilket kan tydas som en 

indikation på svårigheten att använda Locus of Control skalan. Såsom tidigare nämnts

förekom ett stort bortfall på Health Locus of Control och Health Value instrumenten, och 

likadant var det med hälsobeteendeskalan. Ur denna synpunkt kan det ha varit en nackdel att 

hälsobeteendeskalan endast besvarades med ”ja” eller ”nej”, vilket förvisso frambringade 

spridning, men med all trolighet ökade svårighetsgraden på frågor. En femgradig Likertskala 

med alternativ som ”aldrig, nästan aldrig, ibland, nästan alltid, alltid” skulle ha ökat 

spännvidden i svarsalternativen. Somliga påståenden t.ex. ”Jag upplever mig arbeta under 

stress” och ” Jag upplever att jag arbetar i en god arbetsmiljö” var för flera svåra att besvara 

då de för stunden inte upplevde hög nivå av stress eller störande arbetsmiljö, men kanske 

överlag upplevde att detta var ett problem eller vice versa. Vad beträffar arbetsmiljön borde 

både den fysiska och psykosociala aspekten ha inkluderats. Angående skalan över 

friskvårdsattityder ansågs friskvårdssatsningar generellt vara av mycket stor vikt, vilket 

antingen kan tolkas för vad det är, eller som att det förmodligen är bekvämt och lockande att 

arbetsgivaren skulle erbjuda olika insatser eller aktiviteter. Attityderna står inte nödvändigtvis 

i kongruens med vilken friskvårdsinsats som i realiteten skulle nyttjas och det hade därför 

möjligen varit lämpligare med inkluderande av både betydelsefullhet av insats och i vilken 

grad den anställde skulle nyttja denna. Rangordning av alternativen hade säkerligen givit 

bättre spridning, men hade förmodligen gjort det svårare att besvara enkäten. 

Den interna reliabiliteten testades med Cronbach´s alfa och visade för alla skalor utom

hälsobeteende på mycket god homogenitet i frågorna. Däremot förekom inte någon kontroll 

av yttre variabler vid studiens genomförande då författaren inte deltog vid enkätens ifyllande.  

Det finns ingen vetskap om när eller var enkäterna blev ifyllda och detta skiljer sig 

förmodligen också åt mellan de olika respondenterna. Andra omständigheter kring enkätens 

ifyllande, såsom stress, trötthet, tillfällig sinnesstämning eller omgivningens utseende - på 

arbetet eller kanske i hemmet – finns ingen kännedom om. Det kan även tänkas att det hade 

framförts kommentarer om enkäten redan innan vissa av respondenterna hade ifyllt denna. 

Det kan med andra ord finnas ett flertal faktorer som kan ha påverkat studiens resultat varför 
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den interna validiteten är tveksam. Anvisning gavs till kontaktmannen på företaget att endast 

uppmana anställda som vid tillfället var i tjänst och hade en arbetsomfattning om 50 procent 

att delta, men någon annan kontroll över urvalet förekom inte. Populationsurvalet var inte 

randomiserat och studien representerar endast en yrkesgrupp och en begränsad åldersgrupp. 

Många av de anställda i företaget deltog i studien och de deltagande individerna var 

representativa för arbetsplatsen gällande bl.a. ålder och kön. Därför är den externa 

validiteten, att resultaten ska vara representativa utanför undersökningsgruppen, god vad 

beträffar att generalisera till den aktuella arbetsplatsen. Däremot finns ingen möjlighet att 

generalisera till andra yrkesgrupper i samhället, vilket inte heller har varit ett syfte med 

studien. 

Det är en viktig uppgift för en arbetsgivare att kunna tillgodose behov utifrån olika 

personligheter, men även de olikheter som finns mellan könen och olika åldersgrupper. För 

somliga är arrangerad friskvård av stor vikt då tillfällen på fritiden ev. inte nyttjas, medan det 

för andra varken gör från eller till, då hälsan anses vara ens privata uppgift och vårdas på 

fritiden. Intressant att notera var att personalen hyste mest positiva attityder till 

friskvårdssatsningar av psykosocialt slag, såsom kompetensutveckling och utbildande i

bemötande av människor i olika situationer. Detta visar på vikten av att betrakta friskvården 

som mer än ett fysiskt incitament och för tankarna till en helhetsbild av hälsan. För de flesta 

människor är den mentala hälsan lika betydelsefull som den fysiska hälsan och dessa 

psykosociala insatser kan förmodas bringa en ökad kunskap och trygghet i yrkesrollen, vilket 

förhoppningsvis kan göra gott för det mentala välbefinnandet. Friskvården är dessvärre ofta 

en ekonomisk fråga på många företag och kan inte alltid prioriteras. För framtida studier 

hade det varit intressant att genomföra en longitudinal studie med mätning över friskvårdens 

effekter på t.ex. sjukskrivning och rehabiliteringsåtgärder. 

Denna studie har studerat relationer mellan ett antal personlighetsvariabler, hälsobeteende 

samt attityd till friskvård på ett företag. Både starka och svaga signifikanta samband har 

påvisats, likväl som icke signifikanta samband, vilket föranlett förkastning av hypoteser. 

Hälsobeteende är en viktig och komplex företeelse som grundar sig på mycket mer än de 

personlighetsvariabler som studerats här. Friedman (2000) menar det krävs en mer dynamisk 

syn på personlighet och hälsa, där en nyckel för förståelse är att se till livsprocesser snarare 

än enbart till beteendet i nuet. T.ex. kan matvanor ofta vara kultur- eller familjebundna, 

snarare än enbart ett individuellt karaktärsdrag. Friedman menar vidare att det i dag finns en 
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mängd forskning kring hälsobeteende och personlighet, men att den stora utmaningen för 

framtiden ligger i att studera och försöka att fastslå det kausala sambandet mellan 

personlighet och hälsa.
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Studie om Dig och Din hälsa

För många människor utgör arbetet en stor del av vardagen. Vissa mår bra på sitt arbete, 

andra mindre bra. Detta är en studie som handlar om Dig och Din syn på hälsa och hälsa på 

arbetet. 

Jag vill bjuda in Dig till denna studie som består av ett frågeformulär. Deltagande är givetvis 

frivilligt och du kan när som helst avbryta studien utan förklaring, men Ditt deltagande är av 

stor vikt då denna studie dels ska komma att resultera i en omdömesbild av framtida 

friskvårdssatsningar hos Försäkringskassan och dels i en uppsats vid Växjö Universitet. Det 

är viktigt att Du försöker att besvara alla frågor. 

Du är anonym och uppgifterna i frågeformuläret kommer att behandlas statistiskt utan 

inblandning eller insyn av någon annan än mig. 

Har du några funderingar kring studien är du välkommen att kontakta mig via mail:  

jbffr03@student.vxu.se eller per tele: 0735-92 07 77

Stort tack på förhand! 

Jessica Bergström 

Handledare för uppsatsen är fil.dr. Ulf Stenström

ulf.stenstrom@hhj.hj.se, 0706-07 72 86

Samhällsvetenskapliga Institutionen 
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Följande påståenden handlar om hur Du ser på dig själv, friskvård och Din hälsa. Var snäll 

och svara på dom som om du beskrev Dig själv för Dig själv. Det är viktigt att Du inte 

utelämnar någon mening. Är något påstående svårt att ta ställning till, välj det alternativ som 

bäst passar in på Dig. Grubbla dock inte länge över Dina svar, det finns inga rätt eller fel.

Var vänlig och ringa in ålder och kön här nedan. Tack för din medverkan! 

Ålder: 18-25,  26-32,  33-39,  40-46,  47-53,  54+

Kön: Man/Kvinna  

Besvara följande frågor genom att markera antingen Ja eller nej- alternativet.        

      JA  NEJ

1. Jag anser mig vara en hälsosam person……………………………………………  

2. Jag motionerar några gånger i veckan…………………………………………...

3. Jag äter näringsriktigt…………………………………………………….……...

4. Jag tänker på min vikt……………………………………………………….……..

5. Jag har goda sömnvanor…………………………………………………………

6. Jag röker/snusar….………………………………………………………………

7. Jag har en sund inställning till alkohol......………………………………………

8. Jag går årligen på kontroller av min tandhälsa……..……………………………

9. Det hör till vanligheten att jag arbetar övertid……………………………………..

10. När jag är hemma från arbetet, har jag ofta arbetet i tankarna……………….......

11. Jag har tid att koppla av och reflektera över min dag…………………………….

12. På min arbetsplats råder det överlag en god stämning…………………………

13. Jag upplever att jag arbetar i en god arbetsmiljö………………………….……

14. Jag upplever mig ofta arbeta under stress………………………………………...

15. De senaste 12 månaderna har jag varit sjukskriven i mer än 25 dagar………...…

16. Jag har ett mycket stillasittande arbete…………………………………………

17. Jag anser att jag har de förmågor som krävs för att utföra mitt arbete…………

18. Jag anser att det ställs rimliga krav på mig i min yrkesroll…………………….

19. Jag har möjlighet att påverka och kontrollera min arbetssituation………………

20. Oftast har jag stöd från mina arbetskamrater…………………..……
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      JA  NEJ 

                         

21. Jag mår oftast bra fysiskt när jag är på arbetet…………………...…..…………

22. Jag mår oftast bra psykiskt när jag är på arbetet………………………..……….

23. Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt………………………………..………

Besvara följande frågor genom att markera en siffra som Du tycker stämmer bäst överens 
med Din uppfattning. 

1. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder någon form av friskvård?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

2. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder stöd för den som vill sluta röka/snusa? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

3. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder stöd för den som vill påverka sin vikt? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

4. Hur viktigt är det att inte behöva arbeta övertid? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

5. Hur viktigt är det att psykosocialt stöd erbjuds på din arbetsplats, t.ex. samtal med psykolog?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

6. Hur viktigt är det din arbetsplats kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling inom ditt 
yrkesområde? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

         1                          2                         3                       4                      5 
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7. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder kurser i stresshantering? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

8. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder kurser rörande kost och motion? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

9. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder kurser rörande missbruksproblematik? 

  Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

10. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder kurser för ökad självkännedom och självkänsla? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

11. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder utbildning i bemötande av människor i olika 
situationer? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

12. Hur viktigt är det att din arbetsplats försöker få personalen delaktiga i företaget genom bl.a. 
utförlig informationsspridning och medbestämmande?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

13. Hur viktigt är det att vara trygg i sin anställning, t.ex. att ha en fast anställning?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

         1                          2                         3                       4                      5 

14. Hur viktigt är det att din arbetsplats regelbundet genomför medarbetarsamtal? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 
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15. Hur viktigt är det att din arbetsplats investerar i att förbättra den psykiska arbetsmiljön?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

16. Hur viktigt är det att din arbetsplats erbjuder friskvårdsbidrag (t.ex. gymkort)?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

         1                          2                         3                       4                      5 

17. Hur viktigt är det att din arbetsplats låter personalen utöva någon fysisk aktivitet på arbetstid, ca 
1 timme per vecka? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

18. Hur viktigt är det att din arbetsplats har ett samarbete med företagshälsovård för t.ex. 
regelbundna hälsoundersökningar? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

19. Hur viktigt är det att din arbetsplats investerar i att förbättra den fysiska arbetsmiljön?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

20. Hur viktig är det att din arbetsplats erbjuder kurser i yoga, meditation eller liknande? 

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5 

21. Hur viktig är det att din arbetsplats erbjuder regelbunden kontakt med massör eller naprapat?

Inte alls viktigt                                                                                 Mycket viktigt

          1                          2                         3                       4                      5
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Nedan har du sex svarsalternativ att välja mellan. Skriv in den siffra som bäst stämmer in på 

Dig i marginalen till höger. Hoppa inte över någon fråga och svara så uppriktigt Du kan på 

frågorna. 

1  2     3    4  5   6

Tar helt  Tar avstånd till     Tar avstånd       Instämmer     Instämmer till      Instämmer

avstånd  största delen      i viss mån         i viss mån       största delen    helt

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

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

3. Regelbunden läkarkontakt är det bästa sättet att undvika ohälsa…………………….

4. Det är oftast tillfälligheter som påverkar mitt hälsotillstånd…………………………

5. När jag inte mår bra, bör jag uppsöka läkare…………………………………………...

6. Jag har själv kontroll över mitt hälsotillstånd………………………………………..…

7. Min familj har stor betydelse för om jag håller mig frisk eller blir sjuk……………..

8. Jag har mig själv att skylla när jag blir sjuk………………………………………….

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

10. Det är sjukvårdspersonalen som kontrollerar min hälsa………………………………

11. Att jag är frisk är till stor del ett resultat av lyckliga omständigheter………………

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

13. Om jag vårdar mig själv kan jag undvika ohälsa…………………………………...

14. När jag tillfrisknar från en sjukdom så är det ofta p.g.a. andra (t ex läkare,            

sjuksköterskor, familj eller vänner) har tagit väl hand om mig. ……………….….……

15. Vad jag än gör, så blir jag förmodligen sjuk………………………………………..

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

17. Om jag handlar rätt, kan jag förbli frisk…………………………………………….

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

19. Har jag inte min hälsa, har jag ingenting……………………………………………

20. Det finns många saker som jag bryr mig mer om än min hälsa……………………. 

21. God hälsa är av mindre betydelse för ett lyckligt liv………………………………….

22. Det finns ingenting viktigare än god hälsa……………………………………….....
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Nu har Du fem svarsalternativ att välja mellan. Det är viktigt att Du svarar ärligt.

0  1  2  3                       4   

Falskt Ganska falskt Neutralt Ganska sant Sant       

   

1. Jag får lätt kontakt då jag möter andra människor…………………………………....

2. Jag gör ofta väsen av småsaker…………………………………………………….…

3. Jag pratar ofta med främlingar……………………………………………………..…

4. Jag känner mig ofta olycklig……………………………………………………….…

5. Jag är ofta irriterad……………………………………………………………………

6. Jag känner mig ofta hämmad i sociala situationer……………………………………

7. Jag har en dyster syn på saker och ting…………………………………………….…

8. Jag tycker att det är svårt att starta en konversation……………………………………

9. Jag är ofta på dåligt humör……………………………………………………...……

10. Jag är en inbunden person………………………………………………...…………

11. Jag håller helst andra på avstånd……………………………………………………

12. Jag oroar mig ofta för något…………………………………………………………

13. Jag är ofta nedstämd……………………………………………………………...…

14. När jag umgås med andra kommer jag inte på rätt saker att prata om……………...

Nu är enkäten slut. Återigen vill jag tacka för Din medverkan!


