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Hälsa ur personlighetsperspektiv vid återgång till kontorsarbete efter påtvingat 

hemarbete till följd av pandemin covid-19 

 Det finns ett stort behov av kunskap om möjliga insatser för att förebygga psykisk  

 ohälsa i arbetslivet. Psykisk ohälsa som ångest, depression, stress och utmattning har 

 under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och leder ofta 

 till långa sjukskrivningar. Den psykiska ohälsan i arbetslivet innebär stora kostnader i 

 form av utgifter för vård och de sociala trygghetssystemen, men också betydande 

 produktionsbortfall. För individen är problemet mångfacetterat och kan bl.a. medföra 

 nedsatt arbetsförmåga, isolering, stigmatisering och diskriminering.  

 Så inleds andra stycket i en publikation från Folkhälsomyndigheten (s. 3, 2021) om 

att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Det finns en relevans i att undersöka vilka faktorer 

som påverkar hur vi mår i arbetslivet, både samhällsekonomiskt och för individen.  

 Den biopsykosociala aspekten av arbetslivet inkluderar bland annat det faktum att 

olika människor har olika personlighet och därmed uppfattar sin omgivning på olika sätt. En 

av flera aspekter av detta är grad av sensorisk känslighet, som inverkar på hur man upplever 

och bemöter situationer man ställs inför i arbetslivet (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

Uppskattningsvis en tredjedel av alla människor anses vara högkänsliga på SPS-skalan 

(Greven et al., 2019). I Arbetsmiljölagen 2 Kap. 1 § anges också att arbetsförhållanden skall 

anpassas efter de olika förutsättningar människor har i såväl fysiskt som psykiskt avseende 

(Arbetsmiljölag [AML], 1977). 

 Att det finns individuella skillnader i hur man upplever sin arbetsmiljö studerades av 

Bos et al., (2017) där man undersökte upplevelsen av att flytta från stängda kontor till öppet 

kontorslandskap. I studien tittade man på olika aspekter av den upplevda arbetsmiljön, några 

av dessa var effektivitet, omgivningsvariabler och ljud och avskildhet. Man såg exempelvis 

att kvinnor var mer missnöjda med rumstemperaturen än vad män var samt att kvinnor 

upplevde en avsaknad av avskildhet för samtal (Bos et al., 2017). 

Pandemin covid-19 och hemarbete 

 I början av 2020 började viruset covid-19 spridas och lamslog stora delar av 

samhället, globalt som i Sverige. Redan den 16 mars 2020 kom den första rekommendationen 

om hemarbete från Folkhälsomyndigheten och det skulle komma att dröja ända till 9 februari 

2022 innan restriktionerna kring arbete hävdes (Folkhälsomyndigheten, 2020, 2022). Under 

denna period behövde de som kunde först göra en omställning från kontorsförlagt arbete till 

hemarbete, för att sedan återigen ställa om för återgång till kontorsarbete. Detta ger oss en 
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sällsynt möjlighet i att testa hur svenskar upplever de olika arbetssätten: att arbeta hemifrån 

respektive på kontor och mäta detta i förhållande till SPS. Nya insikter i hur olika 

personlighetstyper hanterar olika typer av arbete kan ge arbetsgivaren underlag för hur man 

kan anpassa arbetsplatsen, både hemma och på kontor, beroende på medarbetarens 

personlighetsdrag för att öka välbefinnande och effektivitet.  

 I en studie från pandemins början, utförd av Evans et al., (2021), studerade man 

korrelationen mellan ett par olika personlighetsdrag i förhållande till övergången från 

kontorsarbete till hemarbete. I denna studie såg man att personlighetsdrag som normalt sett 

har förknippats med framgång på arbetsplatsen, däribland extraversion, var förknippade med 

försämrad produktivitet, försämrat engagemang och försämrad arbetstillfredsställelse när 

arbetet lades om från kontorsförlagt arbete till hemarbete i början av pandemin. Flertalet 

studier har undersökt hur folk i allmänhet upplevt övergången till hemarbete och man har sett 

att det finns signifikanta skillnader mellan hur olika personlighetstyper påverkas av miljöerna 

de arbetar i (Evans et al., 2021). 

 Nu då restriktionerna upphävts alltmer har flertalet studier utförts på hur människor 

upplever att deras sätt att arbeta har förändrats i och med pandemin covid-19 samt hur 

tillbakagången till kontorsförlagt arbete upplevs. Några av dessa är utförda av Parker et al., 

(2020, 2022) och Kong et al., (2022). Vad man funnit är att den generella attityden till att 

arbeta hemifrån har förändrats, från skepsis till den föredragna formen för många arbeten 

(Parker et al., 2020, 2022). Man har också sett att extroverta människor finner tillbakagången 

bättre än övriga samt att män i större utsträckning än kvinnor upplever en positiv effekt av 

tillbakagången till kontoret (Parker et al., 2020, 2022). Förutom fördelar för de som haft 

möjlighet att arbeta hemma har man också upptäckt att de som jobbat på kontoret under 

pandemin har dragit fördelar av att de varit färre människor på kontorsytan, samt färre i 

pendlingstrafiken (Kong et al., 2022). 

 Våren 2021 genomfördes vid Högskolan Kristianstad en mindre studie av Ericsson 

och Fahlstedt över hur förändringen att gå från kontor till hemarbete upplevdes på tre olika 

områden: välbefinnande, effektivitet och arbetsmiljö med hänseende till om man låg i den 

övre delen av Sensory Processing Sensitivity-skalan (SPS). Det visade sig att de som låg över 

80 percentilen på totalsumman av SPS-poängen (mätt med HSPS) skattade sitt fysiska och 

psykiska mående bättre, sin effektivitet som högre men sin arbetsmiljö som sämre jämfört 

med den del av gruppen som befann sig under 80 percentilen. Undantaget var vad gällde 

faktorn att bli mer sällan avbruten, där de som skattar sig högt på SPS-skalan kände sig 

signifikant mer sällan avbruten än resten (Ericsson & Fahlstedt, 2021).  
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Sensorisk känslighet 

 Sensory Processing Sensitivity (SPS) är ett personlighetsdrag, inte en diagnos, och 

ska inte blandas ihop med Sensory Processing Disorder eller Sensory Intregration Disorder. 

Att ligga högt på SPS-skalan är heller inte detsamma som att vara introvert eller ligga högt på 

skalan för neuroticism. Uppskattningsvis 30% av individerna i denna grupp är extroverta, 

draget anses medfött och jämnt fördelat över könen. Sensitivitetsbegreppet myntades av 

Elaine och Arthur Aron 1997, samtidigt som de introducerade testet the Highly Sensitive 

Person Scale (HSPS) (Aron & Aron, 1997). Begreppet hänvisar inte till skillnader i 

sinnesorgan i sig, utan till något som uppstår då sinnesintryck överförs till, eller processas i, 

hjärnan. Skalan var initialt skapad för att mäta ett endimensionellt konstrukt för sensitivitet, 

och utifrån den härleddes en specifik grupp som framstår som signifikant mer känsliga än 

andra. "När högkänsliga människor uppfattar något är alltså de områden i hjärnan mer aktiva 

som gör det mer komplexa bearbetandet av sinnesinformation" (Aron, 2013, s. 28). Denna 

distinkt högkänsliga grupp har återfunnits hos både människor och djur och har uppmätts i 

över hundra arter, så som fiskar och apor. Dragen för gruppen som ligger högt på SPS-skalan 

ser naturligtvis olika ut beroende på om man iakttar hund, bananfluga eller människa, men de 

går att beskriva i generella termer. Högkänsliga har en tendens att stanna upp och reflektera 

innan beslut tas samt en förmåga att lägga märke till subtila detaljer i omgivningen (Aron & 

Aron, 1997). Denna minoritet av individer uppvisar alltså en annan typ av 

överlevnadsstrategiska beteenden än sina mindre känsliga artfränder, vilket gynnar den totala 

populationen som helhet och antas vara en del av det naturliga urvalet ur evolutionärt 

perspektiv. De utvärderar aktsamt och i relevanta fall varnar resten av flocken i potentiellt 

farliga situationer, vilket gynnar artens fortlevnad. Aron och Aron (1997) anger att de som 

uppvisar högt värde på SPS även avspeglar hög BIS-funktionalitet (behavioral inhibition 

system), det vill säga beteendehämning, som är en fysiologisk förklaring enligt Jeffrey Gray 

(1981, citerad i Aron & Aron 1997). BIS är enligt Gray en av två neurologiska strukturer i 

hjärnan som ligger till grund för till motivationsprocesser, och beskrivs som känslig för 

bestraffning, utebliven belöning samt nyheter eller ovanligheter och resulterar i 

undvikandebeteende. Det motsatta systemet BAS (behavioral activation system) visar sig 

som resultatorienterat beteende och svarar på villkorliga och ovillkorliga belöningar. Att ha 

ett aktivt BIS-system kan innebära att vara mer lättdistraherad, mindre fokuserad och 

överväldigad redan vid lägre nivåer av stimulans, samt att reagera mer på negativa stimuli 

och ha en omotiverat hög förväntan av fara.  
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 Från att man i tidigare studier urskilt den översta minoriteten som högkänslig och 

karaktäriserat majoriteten som lågkänslig har man nu kunnat urskilja tre grupper (Lionetti et 

al., 2018). Dessa är: lågkänsliga, mellankänsliga och högkänsliga och har fått beteckningarna 

maskrosor, tulpaner och orkidéer i metaforiska ordalag. De nytillkomna tulpanerna, alltså de 

mellankänsliga, uppges vara en vanlig blomma, mindre ömtåliga än orkidéer samtidigt som 

de är mer känsliga för klimatförhållandena jämfört med maskrosor. De kan komma att se 

olika ut i skilda populationer men i artikeln Dandelions, tulips and orchids: evidence for the 

existence of low-sensitive, medium-sensitive and high-sensitive individuals (Lionetti et al., 

2018) uppges grupperna omfatta ungefär 30/40/30 vilket gav skärningspunkterna 3.71 för 

SPS-låg och 4.66 för SPS-hög. De tre grupperna förhåller sig i ett kontinuum av generell 

känslighet - som i sig tycks vara ett normaldistribuerat personlighetsdrag. Samma terminologi 

används i artikeln Sensory Processing Sensitivity in the Context of Environmental Society 

(Grevens et al.) från 2019, där man fastställer att 20-35% av populationen är SPS-låg, 41-47 

är SPS-mellan medan 20-35% befinner sig högst på SPS-skalans kontinuum. De hänvisar i 

sin tur till två nyligen genomförda studier som använt sig av "latent class analysis (en 

datadriven hypotesfri metod med syfte att testa strukturen av latenta variabler)" (Grevens et 

al., 2019, s. 292) för att mäta och identifiera eventuella grupper på SPS-variabeln, där den ena 

studien är ovan nämnda av Lionetti et al. (2018) och den andra genomförd av Pluess et al., 

(2017). Detta får ses som ett avsteg från Konrad och Herzbergs (2019) angreppssätt som 

behandlas i artikeln Psychometric properties and validation of a german High Sensitive 

Person Scale (HSPS-G) som förordade en cut-off vid 80 percentilen. 

 Att befinna sig överst på SPS-skalan innebär att ta in och processa sinnesintryck på en 

djupare nivå. Detta innebär i sin tur att man snabbare blir stressad av externa stimuli och 

nervsystemet riskerar att bli överbelastat (s. 21-25). Mehrabian (Mehrabian, A. 1977) 

föreslog att individuella skillnader i hantering av stimulus beror på en förmåga som han 

benämnde stimulus screening. Han skiljer mellan de som innehar en inhibitorisk förmåga att 

prioritera från omvärlden inkommande budskap och därmed minska överstimulering. 

Motsatsen till screeners kallas nonscreeners, med lägre förmåga att sortera ut stimuli, och 

denna oförmåga återfinns hos de som ligger högt på SPS-skalan. I dagens arbetsmiljö 

utmanas denna förmåga mer än tidigare, då många arbetsgivare infört olika varianter av mer 

eller mindre öppna kontorslandskap. Studier visar att stimulus screening, tillsammans med 

andra variabler, har påverkan på arbetsprestation och tillfredsställelse, där nonscreeners 

uppger lägre grad av tillfredsställelse och prestation (Maher & von Hippel, 2005). 
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 Som så kallad orkidé är man mer sårbar när det gäller negativa effekter av 

kontextuella motgångar (exempelvis vanvård i barndomen, negativa livshändelser) medan de 

som benämns maskrosor visat sig vara mer motståndskraftiga då de möter samma negativa 

upplevelser (Lionetti et al., 2018). Samtidigt har studier indikerat att de mer reaktiva, så 

kallade högkänsliga, individerna även är mer mottagliga för positiv miljöexponering och där 

studier på barn och ungdomar visat att olika typer av psykologiska interventioner verkade 

gynnsamt på de högkänsliga och inte alls på de lågkänsliga individerna (Lionetti et al., 2018). 

 Med tiden har endimensionaliteten i HSPS ifrågasatts och testats och de resultat som i 

nuläget är de mest omfattande psykometriskt stödda är en tre-faktorsstruktur (Smolewska et 

al., 2006) bestående av estetisk känslighet som handlar om att uppmärksamma och lägga vikt 

vid estetik, lätt för excitation som innebär att lätt bli överväldigad av externa eller interna 

stimuli samt låg sensorisk tröskel som innebär att bli obehagligt sensoriskt upphetsad av 

externa stimuli. I studien som Lionetti et al. genomförde 2018 kunde man dra slutsatsen att 

HSP-skalan både består av ett generellt sensitivitetskonstrukt och tre individuella subskalor 

som fångar ovan beskrivna faktorer.  

Den nuvarande studien och dess forskningshypoteser 

 Då restriktionerna i Sverige upphävdes den 9 februari 2022 öppnade sig möjligheten 

att återgå till att arbeta på kontoret, vilket ger tillfälle att ytterligare studera hur svenskar 

upplever skillnaden i att arbeta på hemmaplan jämfört med på kontor, och fortsatt utforska 

eventuell divergens mellan olika personlighetstyper.  

 Eftersom den tidigare studien funnit att de som ligger högt på sensorisk 

känslighetsskala var mindre negativt påverkade av att arbeta hemifrån (Ericsson & Fahlstedt, 

2021) tror vi att vi kommer att se att de nu är mindre positivt påverkade av att återgå till 

kontorsarbete. Vår hypotes är att SPS-hög förväntas vara mindre positivt påverkade av att gå 

tillbaka till att arbeta på kontoret jämfört med att arbeta hemma i jämförelse med grupperna 

SPS-låg och SPS-mellan sammanslagna.  

Metod 

Deltagare 

 Totalt valde 506 deltagare att påbörja enkäten. Av dessa slutförde 362 deltagare 

enkäten. 19 av respondenterna sorterades bort då de angav att de inte arbetat hemifrån. 

Ytterligare 11 av svaren exkluderades på grund av att dessa deltagare valt att inte svara på 

samtliga frågor (demografiska frågor ej inräknade. Könsfördelningen av enkätdeltagarna var 

304 (91,6%) kvinnor, 27 (8,1%) män och 1 (0,3%) ickebinär.  Åldersspannet låg mellan 23 

och 64 år, snittåldern var 44,58 år, 3 deltagare valde att ej uppge sin ålder.   
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 Merparten av deltagarna, arbetade inte alls (31,9%) eller mindre än en dag i veckan 

(40,1%) på kontoret under tiden som pandemin pågick. En, två eller tre dagar i veckan 

uppgav 8,8%, 8,8% respektive 4,8% att de arbetade på kontoret, 5,4% uppgav att de var på 

kontoret fyra dagar i veckan.   

 En klar majoritet, 63,9%, av de tillfrågade uppgav att de arbetade i öppet 

kontorslandskap, 18,4% hade eget kontorsrum och 8,1% hade en kombination av öppet 

kontorslandskap och eget kontorsrum då de arbetar på kontoret. Ytterligare 9,6% uppgav att 

de hade någon annan form av kontorsplacering, där den vanligaste formen som angavs i 

fritext av deltagarna var kontorsrum i mindre grupper, men det förekom även fri placering 

och aktivitetsbaserad placering. 

Material 

 För att undersöka studiens hypotes användes en enkät med en kombination av 

demografiska frågor och ett par frågekluster rörande sensorisk känslighet och upplevelse av 

arbetssituationen under och efter pandemin.  

Demografiska frågor 

 Deltagarna fick svara på demografiska frågor, samt frågor kring sin arbetsmiljö och 

arbetsuppgifter. Dessa var kön och ålder, i vilken omfattning de arbetat under pandemin, i 

vilken omfattning deras arbete varit förlagt på kontor och hur deras kontorslösning såg ut när 

de arbetade på kontoret samt vilken kontorslösning respondenterna föredrog. De respondenter 

som uppgav att de arbetat mindre än 50% fick ej slutföra enkäten och sorterades bort.  

 De fick uppge huruvida de upplevde sina arbetsuppgifter som komplexa respektive 

rutinmässiga. Den fanns även möjlighet att svara på om man under pandemin bytt 

arbetsuppgifter, där jakande svar gjorde att man fick en följdfråga på hur de nya 

arbetsuppgifterna uppfattades. För en fullständig överblick över enkäten, se bilaga 1. 

Sensorisk känslighet 

 För att mäta Sensory Processing Sensitivity användes Highly Sensitive Person Scale 

(HSPS), utformad av Aron och Aron (1997) modifierad av Smolewska et al. (2006). 

Omarbetningen innebär en förkortning av HSPS, från 27 till 25 items. Tidigare studier har 

uppmätt Cronbach's alpha .89 för hela skalan (Smolewska et al., 2006). Cronbach’s alpha för 

denna studie var .91. Svaren skattades på en Likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 7 

(stämmer i högsta grad).  
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Välbefinnande, effektivitet och arbetsmiljö 

 För att mäta hur respondenterna uppfattade sin situation under pandemins hemarbete 

respektive efter pandemin fick de svara på ett kluster om tio frågor där de fick skatta sitt 

välbefinnande, sin effektivitet och arbetsmiljö. Upplevelsen av välbefinnande grundades på 

självskattningsfrågor gällande allmänt välmående i form av psykiskt och fysiskt välmående, 

stressrelaterade åkommor samt till hur stor utsträckning man kände sig som en del av gänget. 

De fyra påståendena var: Mitt psykiska välmående var/är bra, Mitt fysiska välmående var/är 

bra, Jag kände/känner inte av stressrelaterade åkommor (huvudvärk, sömnproblem etc.) samt 

Jag kände/känner mig som en del av gänget. Vad gäller arbetsmiljö, baserade vi det på frågor 

om ergonomi, sällan avbruten, trivsel och teknik. De fyra påståendena var: Jag hade/har en 

för mig ergonomisk passande arbetsplats (stol, skrivbord, belysning etc.), Jag blev/blir sällan 

avbruten, Jag trivdes/trivs bra och Tekniken fungerade/fungerar bra (tillgång till internet, 

telefon etc.). När det kommer till effektivitet, som här mättes i produktivitet och 

koncentration var de två påståendena: Jag var/är produktiv och Jag hade/har lätt för att 

koncentrera mig.  

Formuläret hade en Likertskala från ett till sju, där respondenten fick svara på hur väl ett 

påstående stämde med hur hen uppfattade sin situation rörande ovan nämnda aspekter, både 

gällande nutid och en uppskattning av hur hen upplevt att arbeta hemifrån. Frågorna var 

framtagna för en tidigare mindre studie (Ericsson & Fahlstedt, 2021) och erhöll i denna studie 

Cronbach’s alpha = .88.  

 Då den tidigare studien riktat sig till att jämföra situationen innan pandemin 

respektive under pandemins hemarbete gjordes vissa modifieringar i hur frågorna ställdes, 

men frågorna var i sin helhet desamma som i den tidigare studien. 

Procedur 

 Insamlingen av data skedde genom en enkät skapad i enkätverktyget Qualtrics.  

 Förfrågningar publicerades via sociala media (LinkedIn och Facebook) samt att ett 

antal organisationer tillfrågades via mejl huruvida dessa kunde hjälpa till att svara på enkäten 

och sprida den vidare inom sina organisationer. I förfrågan presenterades studiens syfte kort 

samt att den handlade om hur personlighetstyper påverkas av tillbakagången till 

kontorsarbete efter hemarbete. Enkäten nåddes via en länk och tog sedan ungefär tio minuter 

att genomföra. 

 Eftersom enkäten distribuerades via sociala media och via mejl till organisationer och 

besvarades anonymt går det inte att redogöra för alla yrkesgrupper som representerades, men 

de organisationer som valde att distribuera enkäten sträckte sig från teknikkonsultföretag och 
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ideella sammanslutningar till kollektivtrafiksförvaltningar. Enkäten spreds även till Sveriges 

Högkänsligas Förening, både via deras Facebooksida och ett nyhetsbrev.  

Etik 

 I den här studien har vi genom vårt missivbrev varit tydliga gentemot deltagarna att 

data kommer att användas till en studie kring arbetsmiljö och personlighetsdrag, att det är 

frivilligt att svara på enkäten, att de kan avbryta när de vill utan motivering samt att deras 

svar kommer att vara anonyma och analyseras på gruppnivå. Enkäten ställde frågor som rör 

deltagarnas personlighet, men något direkt obehag bedömde vi det inte som att de utsättes för 

genom sitt deltagande. Vi bifogade även våra kontaktuppgifter i slutet av studien för att ge 

deltagarna möjlighet att inkomma med frågor, synpunkter och önskan om att ta del av 

resultaten. 

Dataanalys 

 För att bearbeta och analysera vår insamlade data användes statistikprogrammen 

SPSS och Jamovi. SPSS användes främst till att rensa de svar som ej var möjliga att 

analysera, sortera data och dela in i undergrupper om SPS. Merparten av analyserna och 

tabellframställning gjordes därefter i Jamovi. 

 Vi valde att dela in sensorisk känslighet, SPS, i tre grupper: låg- och mellan- och 

högkänsliga, där vi använde oss av de högsta och lägsta kvartilerna för låg- respektive 

högkänsliga. För SPS låg medelvärdet på 4.31 och medianen på 4.28. Den lägsta kvartilen var 

värden <3.76 och högsta kvartilen >4.88. Med hänseende till studiens begränsade omfattning 

valde vi dock att avgränsa fokus till den högsta kvartilen och slog därför samman den lägsta 

kvartilen med den mellersta gruppen. För fördelningskurva - se bild 1. 

 Analyserna som genomförts är blandade mellan- och inomgruppsvariansanalyser 

samt t-test.  

 
Bild 1: Fördelningskurva över grad av SPS. N=332. 
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Resultat 

 Medelvärden och standardavvikelser beräknades för deltagarnas svar på de beroende 

variablerna uppdelat i alla deltagare, SPS-låg sammanslagen med SPS-mellan samt SPS-hög, 

vilket är sammanställt i tabell 1. Utöver detta utfördes en blandad ANOVA för att upptäcka 

eventuellt signifikanta skillnader mellan de två sistnämnda grupperna, de två olika 

arbetsplatserna (hemma/kontor) samt eventuella interaktioner mellan dessa, vars resultat 

återfinns i tabell 2. Även upplevelsen av att arbeta i öppet kontorslandskap jämfört med i eget 

kontor analyserades för grupperna SPS-låg sammanslagen med SPS-mellan samt SPS-hög 

och resultaten återfinns i tabell 3.  

Skillnad mellan hemarbete och kontorsarbete 

En överblick över medelvärden för de olika grupperna indikerar att återgången till 

kontor generellt har upplevts som negativ för samtliga grupper. Dock verkar respondenterna 

uppleva att känslan av att vara en del av gänget och ergonomi har ökat, sett till medelvärdet 

för samtliga deltagare. För SPS-låg och mellan tyder resultaten på att även trivsel och 

psykiskt välmående ökat. 

 
Tabell 1: Sammanställning av medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för beroende variabler för alla 
deltagare (N=332), samt deltagare som har klassificerats som SPS-låg och mellan (N=249) respektive SPS-
hög (N=83). 
  M (SD)   
  Alla deltagare SPS - låg och mellan SPS - hög 

     
Koncentration hemifrån 5.14 (1.53)  5.18 (1.47)  5.01 (1.69)  
     
 kontor 4.36 (1.45) 4.53 (1.41)  3.86 (1.47)  
     
Ergonomi hemifrån 4.54 (1.91)  4.52 (1.92)  4.61 (1.91)  
     
 kontor 5.39 (1.48) 5.46 (1.43) 5.17 (1.62) 
     
Produktivitet hemifrån 5.61 (1.34)  5.58 (1.32)  5.67 (1.41)  
     
 kontor 4.95 (1.30) 5.08 (1.25)  4.57 (1.38)  
     
Trivsel hemifrån 4.92 (1.76)  4.83 (1.76)  5.19 (1.74)  
     
 kontor 5.10 (1.41)  5.22 (1.40) 4.75 (1.40)  
     
Frånvaro stress. hemifrån 4.95 (1.80) 5.12 (1.71)   4.43 (1.99)  
åkommor     
 kontor 4.22 (1.77) 4.45 (1.69) 3.55 (1.82)  
     
Del av gänget hemifrån 4.25 (1.73)  4.23 (1.70)  4.30 (1.81)  
     
 kontor 5.28 (1.33) 5.35 (1.30)  5.06 (1.41) 
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Sällan avbruten  hemifrån 5.09 (1.61)  5.10 (1.53)  5.06 (1.84) 
     
 kontor 3.67 (1.57) 3.78 (1.52)  3.35 (1.66)  
     
Teknik hemifrån 5.80 (1.25)  5.80 (1.23)  5.81 (1.29)  
     
 kontor 5.65 (1.32) 5.67 (1.33) 5.59 (1.30)  
     
Fysiskt  hemifrån 5.20 (1.49)  5.20 (1.45)  5.23 (1.62)  
välmående     
 kontor 5.00 (1.31) 5.11 (11.27)  4.66 (1.37) 
     
Psykiskt  hemifrån 4.79 (1.62)  4.85 (1.60)  4.60 (1.67)  
välmående     
 kontor 4.94 (1.37) 5.06 (1.36) 4.57 (1.34) 
     
 

 
Skillnad mellan SPS-låg och mellan och SPS-hög vid hemarbete respektive 

kontorsarbete  

 Blandade mellan- och inomgruppsvariansanalyser har gjorts med SPS-nivå som 

oberoende mellangruppsvariabel och arbetsplats (hemma/kontor) som oberoende 

inomgruppsvariabler, och de tio självskattningsfrågorna av upplevd situation vid hemarbete 

och kontorsarbete som beroende variabler.  

Resultaten visar att SPS-nivå har signifikant betydelse för variablerna koncentration, 

frånvaro av stressrelaterade åkommor samt psykiskt välmående. Samtliga av dessa uppvisade 

en minskning av medelvärdet för gruppen SPS-hög.  

Hemarbete respektive kontorsarbete uppvisar en signifikant inverkan på variablerna 

koncentration, ergonomi, produktivitet, frånvaro av stressrelaterade åkommor, del av gänget, 

sällan avbruten och fysiskt välmående, där samtliga utom ergonomi och del av gänget 

minskat för gruppen som helhet.  

Interaktionseffekter gick att finna för variablerna produktivitet, trivsel och fysiskt 

välmående, där endast trivsel visar på en ökning av medelvärdet för hela gruppen.  

 
Tabell 2: Blandad ANOVA – SPS - låg och mellan och SPS - hög som oberoende mellangruppsvariabel, 
arbetsplats (hemma/kontor) som inomgruppsvariabel samt självskattningen av upplevd arbetssituation som 
beroende variabler. NSPS-LÅGOCHMELLAN=249, NSPS-HÖG =83 
   

Koncentration Arbetsplats F(1,330)=28.05***, h2p=0.08 
 SPS-nivå F(1,330)=11.48***, h2p=0.03 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=2.43, h2p=0.01 
   
Ergonomi Arbetsplats F(1,330)=25.33***, h2p=0.07 
 SPS-nivå F(1,330)=0.39, h2p=0.00 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=1.71, h2p=0.01 
   
Produktiv Arbetsplats F(1,330)=46.17***, h2p=0.12 
 SPS-nivå F(1,330)=3.30, h2p=0.01 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=6.67*, h2p=0.02 
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Trivsel Arbetsplats F(1,330)=0.03, h2p=0.00 
 SPS-nivå F(1,330)=0.15, h2p=0.00 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=7.63**, h2p=0.02 
   
Frånvaro stress. Arbetsplats F(1,330)=32.58***, h2p=0.09 
åkommor SPS-nivå F(1,330)=20.35***, h2p=0.06 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=0.54, h2p=0.00 
   
Del av gänget Arbetsplats F(1,330)=68.60***, h2p=0.17 
 SPS-nivå F(1,330)=0.48, h2p=0.00 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=2.58, h2p=0.01 
   
Sällan avbruten Arbetsplats F(1,330)=129.51***, h2p=0.28 
 SPS-nivå F(1,330)=2.44, h2p=0.01 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=2.04 h2p=0.01 
   
Teknik Arbetsplats F(1,330)=3.76, h2p=0.01 
 SPS-nivå F(1,330)=0.08, h2p=0.00 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=0.22, h2p=0.00 
   
Fysiskt välmående Arbetsplats F(1,330)=9.82**, h2p=0.03 
 SPS-nivå F(1,330)=2.11, h2p=0.01 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=5.39*, h2p=0.02 
   
Psykiskt välmående Arbetsplats F(1,330)=0.58, h2p=0.00 
 SPS-nivå F(1,330)=6.41*, h2p=0.02 
 Arbetsplats* SPS-nivå F(1,330)=1.13, h2p=0.00 
*** p <. 001, **p<.01, *p<.05 

 
Öppna kontorslandskap 

 När deltagarna fick svara på en skala 1 - 7 om de föredrog att arbeta i öppet 

kontorslandskap, svarade de som klassificeras som SPS-låg och mellan i snitt 3.41, att 

jämföra med de som ligger högst på SPS-skalan som svarade 2.05 i snitt. Då frågan ställdes 

om de föredrog att arbeta i eget kontor var motsvarande siffror 4.55 respektive 5.94 (se tabell 

3).  

 
Tabell 3: Sammanställning av medelvärden och standardavvikelser för de respondenter som har klassificerats 
som SPS-låg och mellan respektive SPS-hög. 
  M (SD)  
  SPS - låg och mellan SPS - hög 
Jag föredrar att arbeta i öppet kontorslandskap 3.41 (1.88) *** t(194)=7.02 2.05 (1.41) *** t(194)=7.02 
Jag föredrar att arbeta i eget kontor 4.55 (1.95) *** t(204)=7.14 5.94 (1.39) *** t(204)=7.14 
*** p<. 001 

 

Diskussion 

 Resultaten i denna studie ligger i linje med fynden i studien utförd av Evans et al. 

(2021) där man såg att olika personlighetsdrag hade betydelse för produktivitet, engagemang 

och arbetstillfredsställelse när arbetet lades om från kontorsarbete till hemarbete. Även nu i 

tillbakagången till kontorsarbete ser man att personlighetsdrag påverkar upplevelsen av och 

attityden till arbetet.  
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 Sett till hela urvalsgruppen upplevde respondenterna en generell försämring av sin 

arbetssituation vid återgång till kontorsarbete. Detta stämmer överens med resultat i tidigare 

studier utförda av Parker et al. (2020, 2022). Vår hypotes var att SPS-hög förväntades vara 

mindre positivt påverkade av återgång till kontorsarbete, vilket bekräftades när SPS-hög 

jämfördes med SPS-låg och mellan. Fler undersökta beroende variabler uppvisade 

försämringar för gruppen SPS-hög jämfört med för SPS-låg och mellan, vilket pekar på att de 

människor som ligger högt på skalan för sensorisk känslighet har svårare att återgå från 

hemarbete till kontorsarbete. Detta stämmer även överens med den mindre studie som 

utfördes av Ericsson och Fahlstedt (2021), där man såg att sensoriskt högkänsliga upplevde 

fler fördelar av att gå från kontorsarbete till hemarbete i början av pandemin jämfört med 

övriga. Av detta kan man således dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan 

sensorisk känslighet och en positiv upplevelse av att arbeta hemifrån.  

 En av anledningarna till detta kan ligga i att gruppen även har hög BIS-funktion, det 

vill säga att de har svårare att fokusera, är lättdistraherade och snabbare blir överväldigade av 

sinnesintryck. På hemmaplan upplever de att de mer sällan blir avbrutna och därmed kan 

hålla koncentrationen och upprätthålla högre effektivitet. Även den lägre förmågan att 

"screena", det vill säga sortera ut relevanta stimuli, gör det svårare för de så kallade 

orkidéerna att trivas på kontor, som dessutom nuförtiden allt oftare består av öppna och/eller 

flexibla kontorslandskap. Detta ligger i linje med Maher och von Hippels (2005) resultat som 

visade på lägre grad av prestation och tillfredställelse vid arbete i kontorslandskap för 

gruppen nonscreeners. De signifikant sämre poäng SPS-hög ger möjligheten att jobba i öppet 

kontorslandskap, respektive den högre skattningen de ger möjligheten att få jobba i eget 

kontor, styrker teorierna om hög BIS-funktion och sämre screening-förmåga.  

  En notering som kunde göras är att upplevelsen kring hur tekniken fungerar generellt 

försämrats i samband med återgången till kontoret, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. En 

tanke kring anledningar till detta kan vara att man i samband med påförda restriktioner och 

hemarbete i vissa fall hade möjlighet att via arbetsgivaren bekosta modifikation av sin 

arbetsplats hemma och göra den mer tekniskt anpassad efter de egna behoven (exempelvis 

inköp av web-kamera, brusreducerande hörlurar etcetera). Vissa arbetsgivare tillät dessutom 

sina anställda att ta med sig, alternativt köpa, ergonomiskt riktiga stolar och bord.   

 Detta ger möjlighet till reflektion kring vilka ytterligare faktorer som kan ha påverkat 

svaren hos respondenterna. Utöver pandemin och sedermera tillbakagången till kontorsarbete 

har det skett både stora och små förändringar i vår omvärld. Exempelvis har energi- och 

bränslepriserna ökat markant den senaste tiden, något som skulle kunna påverka den 
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generella viljan till att börja pendla till kontor igen. Flera faktorer kan också spela in i hur 

man upplever sitt välmående och inte alla är relaterade till arbetet. Värt att notera är att 

respondenterna i efterhand har fått uppskatta den upplevda situation gällande hemarbete 

vilket innebär en begränsning i studien. Det bör också noteras att studien är utförd inom 

Sverige och resultaten kan således inte tas som en generell sanning för alla länder eller 

kulturer, i synnerhet då pandemirestriktionerna sett mycket olika ut i olika delar av världen. 

Det är också viktigt att ta i beaktande att merparten av våra respondenter var kvinnor. Parker 

et al., (2022) fann i sin studie att män var mer positiva till att återvända till kontoret än vad 

kvinnor var, varför man kan spekulera kring huruvida resultatet i vår studie hade sett 

annorlunda ut om könsfördelningen bland respondenterna hade varit jämnare. Det hade också 

varit intressant att se huruvida det haft betydelse för resultaten i undergrupperna som 

analyserades i denna studie. Ytterligare en aspekt att väga in i tolkningen är urvalsmetoderna 

som använts. Enkäten spreds dels till organisationer via mejl och sociala media, dels via 

nyhetsbrevet för Sveriges Förening för Högkänsliga. Då det bland de anonymiserade svaren 

ej gått att utläsa var respondenterna tagit del av enkäten, går det inte att säkert säga att det 

påverkat resultatet. Det finns dock anledning att tro att det i urvalet finns en 

överrepresentation av individer som ligger högt på skalan för sensorisk känslighet jämfört 

med hela populationen. Det finns även risk att sättet enkäten spridits på har påverkat i vilka 

socioekonomiska skikt som respondenterna har befunnit sig i, då en typ av 

bekvämlighetsurval har använts via sociala media och således kunnat leda till en övervägande 

del eftergymnasialt utbildade respondenter.  

 Även vissa svagheter med materialvalet, i form av de frågor som använts i enkäten, 

har identifierats. Frågorna rörande hur respondenterna uppfattade sin arbetssituation under 

respektive efter pandemin har endast testats i liten skala i en tidigare studie (Ericsson & 

Fahlstedt, 2021) vilket innebär att dess reliabilitet och validitet inte går att säkerställa på 

samma sätt som HSPS.  

 Avseende dataanalysen har det i tidigare studier använts olika former av 

skärningspunkter och analyser för SPS (Ericsson & Fahlstedt, 2021, Lionetti et al., 2018). I 

nuvarande studie antogs dock skärningspunkter på de högsta och lägsta kvartilerna, detta då 

det är en vedertagen metod för att urskilja undergrupper av kontinuerliga variabler och 

bedömdes tjäna sitt syfte i denna studie. Jämfört med Lionetti et al., (2018) var den lägre 

skärningspunkten relativt nära skärningspunkten för den lägre kvartilen i den här studien, 

3.71 respektive 3.76. Den övre skärningspunkten låg dock lägre i den tidigare studien jämfört 

med denna, 4.66 respektive 4.92. Undergruppen SPS-hög hade således kunnat vara större för 
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att motsvara indelningen i tidigare studie. Dock är sensorisk känslighet betraktat som ett 

spektralt personlighetsdrag, varför det inte går att sätta några definitiva skärningspunkter för 

vad som ska räknas som höga värden. 

 Generellt, som Parker et al., (2022) skriver, har attityden kring hemarbete förändrats 

sedan början av pandemin. Till en början upplevdes svårigheter och skepsis till att gå från 

kontoret till hemarbete. Nu ser man tvärt om att många föredrar att arbeta hemifrån framför 

att vara på kontoret. Denna tendens är även synlig om man ser till resultaten hos Ericsson och 

Fahlstedt, (2021), jämfört med den här studien. Det är möjligt att människans 

grundinställning till stora förändringar är skepsis, men att vi å andra sidan är mycket 

anpassningsbara. Det hade varit av intresse att följa upp studiens resultat för att se vilka 

långsiktiga konsekvenser återgången till kontoret har för människor, då denna studie 

genomförts relativt snart efter att pandemirestriktionerna i Sverige upphävts, för att se om 

denna nu nyvunna positivitet till hemarbete kvarstår.  

 Komplexiteten i resultaten över hur olika personlighetsdrag påverkar upplevelsen av 

individens arbetssituation, och hur dessa samverkar, är värd att undersöka vidare. Det bör 

ligga i arbetsgivares intresse att ta vara på olika personlighetstyper och se till de olika 

behoven, styrkorna och svagheterna som individer inom en organisation representerar. För att 

vidare undersöka detta hade man behövt studera ytterligare interaktioner avseende andra 

personlighetsdrag. Även skillnader mellan olika socioekonomiska skikt, yrkesgrupper och 

kulturer hade varit intressant att studera. För vidare forskning är det också möjligt att använda 

ett mer anpassat frågekluster eller standardiserat frågeformulär för skattning av upplevelsen 

av arbetssituationen.  

 Då Folkhälsomyndighetens kartläggning (2021) visar att psykisk ohälsa är den 

vanligaste orsaken till sjukskrivningar, samt att vår studie även visade att personlighetsdrag 

har betydelse för upplevelse av stressrelaterade åkommor, ergonomi och fysiskt välmående, 

behövs en ökad kunskap och förståelse kring detta för att kunna förebygga ohälsa i 

arbetslivet. Förhoppningsvis kommer denna studie vara ett steg på vägen till att ge en ökad 

inblick i hur upplevelsen av att återgå till kontorsarbetet skiljer sig åt mellan grupper med 

olika personlighetsdrag. 
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Hälsa vid återgång till kontor 
 
 
Hej, 
 
Vi heter Sigrid Ekelund och Annacarin Ericsson och läser tredje och sista året på 
Beteendevetenskapligt program på Högskolan Kristianstad med fördjupning inom psykologi. 
Vi gör nu en undersökning under handledning av Dr. Anna Kemdal Pho, Universitetslektor i 
psykologi. Vi skulle vara mycket tacksamma om du ville bidra med dina erfarenheter. 
 
Med anledning av pandemin covid-19 är det många som på rekommendation av 
Folkhälsomyndigheten har arbetat hemifrån under de senaste två åren. Nu har 
restriktionerna lyfts och i vår studie vill vi undersöka hur människor uppfattar skillnaden i att 
arbeta hemifrån jämfört med på kontor. Enkäten tar cirka tio minuter att besvara. 
 
 Om du har frågor eller vill ta del av studiens resultat kan du nå oss via följande adresser: 
sigrid.ekelund0016@stud.hkr.se  
annacarin.ericsson0222@stud.hkr.se  
anna.kemdal_pho@hkr.se (handledare)  
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar, 
Sigrid & Annacarin 
 
 
Dina svar kommer att behandlas helt konfidentiellt och resultaten presenteras på ett 
övergripande plan. Inga svar kommer att studeras individuellt och enskilda svar kommer 
alltså inte att kunna urskiljas från gruppens. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när 
som helst välja att avbryta utan att behöva motivera varför. 
 
För att kunna svara behöver du vara över 18 år.  
 
Önskar du delta i studien? 
 
 

o Jag är över 18 år gammal och önskar delta i studien.  

o Jag vill inte delta i studien och/eller är under 18 år.  
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Min ålder är (i antal 
år): ________________________________________________________________ 
 
 
Vilket kön identifierar du dig med?  

o Kvinna  

o Man  

o Icke-binär  

o Annat alternativ  

o Vill inte svara  

 
 
Vi kommer nu att ställa ett antal frågor om din arbetssituation under pandemin som pågick 
från och med våren 2020. 
 
I vilken omfattning arbetade du uppskattningsvis under pandemin (mars 2020 - februari 
2022)?: 

o Mindre än 50 %  

o 50 - 75 %  

o 76 - 100 %  
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I vilken omfattning arbetade du uppskattningsvis på kontoret under pandemin (våren 2020 - 
våren 2022)?: 

o Inte alls  

o Mindre än en dag per vecka  

o En dag per vecka  

o Två dagar per vecka  

o Tre dagar per vecka  

o Fyra dagar per vecka  

o Jag arbetade alltid på kontoret  
 
 
Hur uppfattade du dina arbetsuppgifter under pandemin? Svara på hur väl påståendena 
stämmer för dig, baserat på följande aspekter (svara på en skala från 1 till 7, där 1 = Inte 
alls, 4 = Måttligt och 7 = I högsta grad): 

 
1 - 

stämmer 
inte alls 

2 3 4 - 
måttligt 5 6 

7 - 
stämmer 
i högsta 

grad 

Mina 
arbetsuppgifter 

är komplexa  o  o  o  o  o  o  o  
Mina 

arbetsuppgifter 
är 

rutinmässiga  
o  o  o  o  o  o  o  

 
 
 
Har du bytt arbetsuppgifter sedan pandemins början?  

o Ja  

o Nej  
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Hur uppfattar du dina nya arbetsuppgifter? Svara på hur väl påståendena stämmer för dig, 
baserat på följande aspekter (svara på en skala från 1 till 7, där 1 = Inte alls, 4 = Måttligt och 
7 = I högsta grad): 

 
1 - 

stämmer 
inte alls 

2 3 4 - 
måttligt 5 6 

7 - 
stämmer 
i högsta 

grad 

Mina 
arbetsuppgifter 

är komplexa  o  o  o  o  o  o  o  
Mina 

arbetsuppgifter 
är 

rutinmässiga  
o  o  o  o  o  o  o  

 
 
Jag föredrar att arbeta i (svara på en skala från 1 till 7, där 1 = Inte alls, 4 = Måttligt och 7 = I 
högsta grad): 

 1 - inte 
alls 2 3 4 - 

måttligt 5 6 
7 - i 

högsta 
grad 

Öppet 
Kontorslandskap  o  o  o  o  o  o  o  

Eget kontor  o  o  o  o  o  o  o  
 
 
På kontoret är min kontorsplats huvudsakligen i: 

o Eget kontorsrum  

o Öppet kontorslandskap  

o En kombination av ovanstående  

o Annat ________________________________________________ 
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Hur upplevde du din arbetsmiljö och din arbetsinsats under pandemin (mars 2020 - februari 
2022)? Svara på hur väl påståendena stämmer för dig, baserat på följande aspekter (svara 
på en skala från 1 till 7, där 1 = Inte alls, 4 = Måttligt och 7 = I högsta grad): 

 
1 - 

stämmer 
inte alls 

2 3 4 - 
måttligt 5 6 

7 - 
stämmer 
i högsta 

grad 

Jag hade lätt för 
att koncentrera 

mig.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag hade en för 
mig ergonomisk 

passande 
arbetsplats 

(stol, skrivbord, 
belysning etc.)  

o  o  o  o  o  o  o  

Jag var 
produktiv.  o  o  o  o  o  o  o  

Jag trivdes bra.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag kände av 

stressrelaterade 
åkommor 

(huvudvärk, 
sömnproblem 

etc.).  

o  o  o  o  o  o  o  

Jag kände mig 
som en del av 

gänget.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag blev sällan 

avbruten.  o  o  o  o  o  o  o  
Tekniken 

fungerade bra 
(tillgång till 

internet, telefon 
etc.).  

o  o  o  o  o  o  o  
Mitt fysiska 

välmående var 
bra.  o  o  o  o  o  o  o  

Mitt psykiska 
välmående var 

bra.  o  o  o  o  o  o  o  
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Nu vill vi veta lite om hur du haft det efter att pandemirestriktionerna tagits bort gällande 
arbete på kontor (februari 2022).  
 
 
I vilken omfattning arbetar du uppskattningsvis på kontoret efter pandemin våren 2022?: 

o Inte alls  

o Mindre än en dag per vecka  

o En dag per vecka  

o Två dagar per vecka  

o Tre dagar per vecka  

o Fyra dagar per vecka  

o Jag arbetar alltid på kontoret  
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Hur upplever du din arbetsmiljö och arbetsinsats efter att pandemirestriktionerna tagits 
bort? Svara på hur väl påståendena stämmer för dig, baserat på följande aspekter (svara på 
en skala från 1 till 7, där 1 = Inte alls, 4 = Måttligt och 7 = I högsta grad): 

 
1 - 

stämmer 
inte alls 

2 3 4 - 
måttligt 5 6 

7 - 
stämmer 
i högsta 

grad 

Jag har lätt för 
att koncentrera 

mig.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag har en för 

mig ergonomisk 
passande 
arbetsplats 

(stol, skrivbord, 
belysning etc.).  

o  o  o  o  o  o  o  

Jag är 
produktiv.  o  o  o  o  o  o  o  

Jag trivs bra.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag känner av 

stressrelaterade 
åkommor 

(huvudvärk, 
sömnproblem 

etc.).  

o  o  o  o  o  o  o  

Jag känner mig 
som en del av 

gänget.  o  o  o  o  o  o  o  
Jag blir sällan 

avbruten.  o  o  o  o  o  o  o  
Tekniken 

fungerar bra 
(tillgång till 

internet, telefon 
etc.).  

o  o  o  o  o  o  o  
Mitt fysiska 

välmående är 
bra.  o  o  o  o  o  o  o  

Mitt psykiska 
välmående är 

bra.  o  o  o  o  o  o  o  
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Nu kommer vi att ställa ett antal frågor om hur du är som person, vi är tacksamma om du 
svarar så gott som möjligt, även om de inte känns helt relevanta för din del. Svara på hur väl 
påståendena stämmer för dig (skalan är 1–7, där 1 = Inte alls, 4 = Måttligt och 7 = I högsta 
grad).  
 
Jag lägger märke till subtila detaljer i min omgivning. 
 
Andra människors sinnesstämningar påverkar mig. 
 
Jag är mycket känslig för smärta. 
 
Under hektiska dagar behöver jag dra mig undan till en tyst och/eller mörk plats där jag kan 
få vara för mig själv utan stimulans. 
 
Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein. 
 
Jag blir lätt överväldigad av sådant som skarpt ljus, starka lukter, grova textilier eller sirener i 
närheten. 
 
Jag har rikt och komplext inre liv. 
 
Jag besväras av högt ljud. 
 
Konst och musik berör mig djupt. 
 
Jag är en samvetsgrann* person. 
 *) noggrann, plikttrogen 
 
Jag hoppar lätt till av oväntade ljud eller annat jag inte är beredd på. 
 
Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid. 
 
När människor inte trivs i sin fysiska miljö vet jag oftast vad som behöver göras för att de ska 
få det bekvämare (som att ändra belysningen eller föreslå en annan sittplats). 
 
Jag blir irriterad när man vill få mig att göra för många saker samtidigt. 
 
Jag anstränger mig särskilt för att inte begå några misstag eller glömma saker. 
 
Jag undviker våldsamma filmer och teveprogram. 
 
Jag blir lätt överstimulerad när det är mycket som händer runt omkring mig. 
Att vara mycket hungrig skapar en stark reaktion inom mig och stör min koncentration och 
sinnesstämning. 
 
Förändringar i mitt liv får mig ur balans. 
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Jag lägger märke till och uppskattar finstämda och utsökta dofter, smaker, ljud och 
konstverk. 
 
Jag ordnar mitt liv så att jag slipper konfronteras med upprörande eller överväldigande 
situationer. 
 
När jag är tvungen att tävla mot någon eller utföra en uppgift under iakttagande blir jag så 
nervös eller osäker att det går mycket sämre än det annars skulle ha gjort. 
 
När jag var barn uppfattade mina föräldrar eller lärare mig som känslig eller blyg. 
 
Jag blir obehagligt uppjagad när mycket händer runt mig. 
 
Jag störs av intensiva stimuli, som höga ljud. 
 
Avslutningsvis kommer vi att ställa några sista frågor om hur du är som person. Även här är 
vi tacksamma om du svarar så gott som möjligt, även om de inte känns helt relevanta för din 
del. Svara på hur väl påståendena stämmer för dig (skalan är 1–7, där 1 = Inte alls, 4 = 
Måttligt och 7 = I högsta grad).   
 
Jag håller mig i bakgrunden. 
 
Jag trivs med mycket folk omkring mig. 
 
Jag får lätt vänner. 
 
Jag pratar inte så mycket. 
 
Jag är den som får fart på en fest. 
 
Jag vet hur jag ska fånga folks uppmärksamhet. 
 
Jag har inte så mycket att säga i sociala  sammanhang. 
 
Mina upplevelser är inte så intressanta. 
 
Jag är bra på att hantera sociala situationer. 
 
Jag gillar inte att dra till mig uppmärksamhet. 
 

 


