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PENDLINGENS PÅVERKAN PÅ KASAM 
Dan Sigvardsson 

 
Många hushåll och individer har i dagens samhälle tvingats börja 
pendla till sina arbeten bl.a. på grund av en förändrad arbetsmarknad. 
Syftet med föreliggande studie var att se om individer som pendlar 
regelbundet har ett lägre KASAM. Utgångspunkten var att individer 
med en mer extern kontrollokus ofta har lägre KASAM och att 
pendling hypotetiskt sett bör påverka individen lokus i en extern 
riktning. Sammanlagt 27 försökspersoner i åldrarna 22 – 50 år 
undersöktes med hjälp av KASAM test och I-E test. Deltagarna togs 
med bekvämlighetsurval från ett nordiskt flygbolag i Sverige, där 13 
personer pendlande till arbetet och 14 var bosatta på arbetsorten, vilket 
visade att KASAM var signifikant lägre på 5 % nivå för de pendlande 
individerna, samt att kontrollokus var signifikant mer externt, också på 
5 % nivå. Vidare forskning bör fokusera på individer från andra 
branscher för att se om resultaten är allmänna. 
 
Nyckelord: Pendling, KASAM, kontrollokus, Rotter I-E test 

 
 

Abstract 
 

Many individuals are on a daily basis forced into commuting due to 
changed working situations. The purpose of this study was to see if 
people who are have a lower sence of coherens (SoC). The background 
for this was that individuals with an external locus of control often 
have lower SoC then the mean population and commuting was 
hypothesed to affect the locus of control in a more extern manner. 
Altogether 27 individuals from 22 – 50 years of age were examined 
with a test of SoC and the I-E scale. The individuals were working for 
a Nordic airline company in Sweden. 13 of the examined were 
commuting to work and 14 were living close to work. The result 
shows that SoC was significantly lower for the commuting individuals 
and that locus of control was significantly more extern. Further studies 
should focus on individuals from other businesses to see if the result is 
general.  

 
Key words: Commuting, SoC, Locus of control, Rotter I-E scale 
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Att kombinera familj, arbete och bostad kan idag vara ett komplicerat pussel för många 
hushåll i många länder. Förändrade familjestrukturer, den dubbelinkomsttagande familjen och 
osäkerheten på arbetsmarknaden kan ha bidragit till denna komplexitet. Samtidigt har 
arbetsrelaterad mobilitet expanderat i samband med nya möjligheter att resa såsom snabba 
internationella tåg och lågprisflygbolag. För att en individ ska må bra, måste denne bland 
annat ha möjlighet att utöva fritidssysselsättningar, uppleva känslan av ett hem på en daglig 
basis och vara nära familj och vänner (Mallett 2004). Upplevelsen av hem är en av våra mest 
grundläggande dagliga upplevelser. Man kan se på sitt hem på olika vis och traditionellt sett 
utgör hem en specifik plats, en trygg bas, där dagen tar sin början och där dagen sedan 
avslutas. Känslan av ett hem kan skapas exempelvis genom det materiella i bostaden samt 
genom att individen engagerar sig i aktiviteter och organiserar ett socialt liv i och utanför sitt 
hem. Ett hem kan å andra sidan ses ur en ren funktionell synvinkel, där alla redskap i hemmet 
ses som material eller verktyg för de aktiviteter som ska uträttas och därmed helt eller delvis 
saknar känslomässig mening (Mallett, 2004). Detta är fallet för många pendlare. 
Övernattningslägenheten avskärmas medvetet genom att den betraktas som en plats utan 
känslomässig betydelse och endast som en rent funktionell plats nära arbetet, vilken lätt kan 
bytas ut mot en annan lika funktionell plats (Taylor, 1999). Många pendlare visar vidare inget 
eller näst intill inget intresse av ett socialt umgänge på sidan av arbetet på pendlarorten 
eftersom de inte vill skifta fokus från sitt riktiga hem och dess sociala liv (Green, Hogarth, 
Shackleton, 1999). Vissa anser att ett andra center för det sociala skulle tävla med deras 
primära sociala liv och vill därför undvika denna komplikation. För många är pendlandet satt 
till en obestämd framtid, men där de flesta känner en förhoppning eller ett mål om att sluta 
pendlar efter kanske något år, vilket även det gör att det känns meningslöst att investera 
energi i att bygga upp ett socialt umgänge på pendlarorten. Detta pekar återigen på medveten 
distansering till att bygga upp något hemliknande på pendlarorten. (Green, Hogarth, 
Shackleton, 1999). Den pendlande individen rubbar dessutom sin veckorytm, vilken istället 
delas upp i två separata aktivitetsscheman. Allt som individen tar sig för på pendlarorten, 
jämförs med hur aktivitetsschemat ser ut på hemorten och orsakar därmed en känsla av att 
aktiviteterna nu altererat och att individens liv förlorat kvalitet (Gustafson, 1970). Många 
pendlare anser sig även leva i just två separata världar, vilka båda har sin egna rutiner och där 
det dagliga livet ändå måste pressas in i åtminstone någon av de båda världarna. Dessa världar 
skiljer sig oftast markant åt i förhållande till längd etc. och hoppet mellan dessa, mellan 
exempelvis storstad och småstad, kan upplevas som besvärligt för många. Även en upplevelse 
av en aldrig slutande cirkel av separation, följd av upplevelse och återvändande genomsyrar 
regelbundet pendlarens liv, vilken är som jobbigast och starkast i anslutning till 
arbetsperiodens start eftersom upplevelsen av social separering är som starkast vid detta 
tillfälle (Cuba, Hummon, 1993). 
 
Varje dag pendlar 10 miljontals människor från i princip varje socialt stratum mellan hem och 
arbete, bara i USA (Commuting stress: causes, effects and methods of coping, 1995). Under 
1984 var försening på grund av trafiken i genomsnitt fem timmar per anställd. Förutom 
förlusten i produktivitet för organisationer, påverkas även den anställda direkt och indirekt. I 
den kanske mest talande analysen av Robinson (1989, refererad i Commuting stress: causes, 
effects and methods of coping, 1995), presenterades data gällande bilkörning och lugncancer. 
Mellan 1920 och 1972 ökade bensinförbrukningen med 2 840 %, lungcancer med 2 810 % 
och tobaksrökning endast med 69 %. En uppsjö av forskning pekar alla på samma plausibla 
förhållande mellan utsatthet för avgaser och cancer, speciellt lungcancer. Dessa alarmerande 
statistiska data berör de destruktiva effekter som bilkörning och alltså pendling har på de 
normala biologiska funktionerna i människans kropp (Commuting stress: causes, effects and 
methods of coping, 1995). En uppsjö av forskning tyder alltså på att pendling i många 
avseenden kan orsaka sjukdomar och utan tvivel utlösa hög stress, inte enbart för de hjälplösa 
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Japanska resenärer som pressas in i t-banevagnar, utan även för en mängd andra som på en 
daglig basis sitter fast i trafikköer eller som tvingas lämna hem och familj under 
arbetsperioden då pendlingsavståndet blir för stort. 
 
KASAM är ett begrepp som myntades av en professor i psykologi, Aaron Antonovsky. Av en 
slump fick han fram resultat att 29 % av överlevande kvinnor från koncentrationsläger ändå 
hade en god psykisk och fysisk hälsa, i jämförelse med 51 % av kvinnorna i en kontrollgrupp, 
detta blev bakgrunden till den salutogenetiska modellen, vilken kom att publiceras i Health, 
Stress and Coping 1979 (Antonovsky, 2003). Hans resultat grundar sig på andra 
forskningsresultat vilka pekade på att en tredjedel av befolkningen präglas av någonting 
sjukligt, alltså befinner sig i ett patologiskt tillstånd. Antonovsky valde att fokusera på vad det 
var som gjorde att de resterande två tredjedelarna höll sig friska, trots att de utsätts för livets 
alla stressorer. Vilka faktorer är det som gör att människor lyckas hantera stressorer utan att 
drabbas av ohälsa? I sin forskning fick han fram att vad som var en gemensam faktor för 
hälsa, oavsett vad en individ gått igenom i sitt liv, var KASAM. Han menade vidare på att en 
individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan att denne hela tiden rör sig mellan 
dessa två poler, och att det endast är graden av KASAM som ligger till grund för var 
individen befinner sig mellan polerna. Hur vi hanterar stressorer i livet beror på vilka 
generella motsåndsresurser (GMR) vi har, exempelvis kulturell stabilitet, god ekonomi och 
socialt stöd. Återkommande stressorer aktiverar våra GMR vilket skapar livserfarenhet och 
gör situationen mer förutsägbar och begriplig, vilket i sin tur blir avgörande för om 
stressorerna kommer leda till sjukdom eller hälsa (Antonovsky, 2003, 2005). KASAM-
begreppet innefattar tre delkomponenter. Den grundläggande upplevelsen av att vad som sker 
i och utanför individen är förutsägbart, begripligt och strukturerat kallas begriplighet; 
”Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli som 
förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, sammanhängande, strukturerad 
och tydlig snarare än brus – dvs kaotisk, oordnad, slumpmässig, oväntad, oförklarlig”. 
(Antonovsky, 2005). En person med hög begriplighet kan möta på överraskningar och 
oförutsedda händelser och ordna och förklara dessa. Denne ser framtiden som förutsägbar och 
begripbar. Upplevelsen av att de resurser som krävs för att klara av dessa skeenden finns 
tillgodo kallas hanterbarhet; ”…som den grad till vilken man upplever att det står resurser till 
ens förfogande, med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man 
bombarderas av” (Antonovsky, 2005). En person med hög hanterbarhet upplever livets 
skeenden som erfarenheter och utmaningar. Upplevelsen att livets utmaningar är värda att 
investera sitt engagemang i kallas meningsfullhet; ”…i vilken utsträckning man känner att 
livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de problem och krav som livet 
ställer en inför är värda att investera energi i, är värda engagemang och hängivelse, är 
utmaningar att ”välkomna” snarare än bördor som man mycket hellre vore förutan”. 
(Antonovsky, 2005). En person med högt värde på meningsfullhet söker mening i det som 
händer och konfronterar utmaningen, för att på så sätt klara sig igenom den. Med grunden i 
dessa tre komponenter utvecklade Antonovsky ett formulär som mäter graden av KASAM. 
Höga värden innebär en stark känsla av sammanhang och därmed hög förmåga att hantera 
utmaningar (såsom att vistas under återkommande perioder borta från familj etc.). Begreppet 
KASAM definieras av Antonovsky (2003) på följande sätt: ”…en global hållning som 
uttrycker i vilken utsträckning man har genomgripande och varaktig men dynamisk tillit till 
att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker 
och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig.” (Antonovsky, 2003). 
Individer med starkt KASAM uppfattar livet och arbetet som begripligt snarare än kaotiskt, 
oavsett huruvida det förhåller sig i verkligheten. Det är med andra ord upplevelsen av att 
förstå som är viktig. Om en individ upplever att den har ett inflytande över sitt liv, är denne 
inte heller ett offer för yttre omständigheter och upplever därmed livet som hanterbart.  
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Högt KASAM har visat sig korrelera med internt kontrollokus, vilket betyder att personens 
beteende lärts av förstärkning och personen utvecklat generella förväntningar och mentala 
modeller för hur livet kommer att te sig i olika situationer, där fokus ligger kring personens 
egen kraft och förmåga att påverka situationen, medan den externa individen kortfattat tror att 
konsekvenserna av ett beteende regleras av tur, av ödet eller av högre uppsatta andra 
individer. Individer med en intern kontrollokus visade sig enligt Julian Rotter´s forskning vara 
mer benägna att satsa på säkra kort i spel, medan den externa var mer risktagande under 
samma situation. De interna deltog oftare i politiska aktiviteter, de var bättre på att övertala 
människor att ändra åsikt om specifika saker, de hade oftare planer på att utbilda sig vidare 
och sätta upp mål eftersom de inte trodde på ödet såsom de externa (Rotter, 1966 s. 8). Det 
var även större sannolikhet att dessa individer skulle lära sig mer av livets erfarenheter, 
konsistent arbeta på att förbättra deras livsstil och utvecklas, träna mer, äta hälsosammare, 
lägga större tonvikt på inre förmågor och uppnåendet av mål och dessutom ha lägre 
stressnivåer. Då de interna individerna däremot går in i stress, hamnar de i en mer extern fas. 
Kontrollokus har alltså stort inflytande över vår motivation, våra förväntningar, vårt 
självförtroende och riskbeteende och därmed även stor effekt på våra handlingar. Effekten av 
förstärkning på ett pågående beteende beror på huruvida en person uppfattar belöningen som 
beroende eller oberoende av sitt eget beteende (Rotter, 1966 s. 7). Förstärkningen agerar för 
att just förstärka en förväntning vilken ett specifikt beteende återföljs av. Veblen (1899) 
hävdade att en tro på tur och chans kan jämföras med ett barbariskt synsätt och är 
karaktäriserande för ett ineffektivt samhälle. Veblen påstod vidare att denna metod för att lösa 
sina problem karaktäriserades av mindre produktivitet och generell passivitet (Rotter, 1966). 
Om en person ser en förstärkning som beroende av sitt eget beteende, alltså ett internt 
kontrollokus, kommer förstärkningen oavsett om den är negativ eller positiv att stärka eller 
försvaga potentialen för det specifika beteendet att ske under andra liknande situationer 
(Rotter, 1966). Den interna personen lär sig med andra ord mer kraftfullt vilket beteende som 
är gynnsamt respektive ogynnsamt för individen. Om individen däremot anser att effekten av 
sitt beteende beror på tur eller ödet kommer det specifika beteendet ha relativt liten chans att 
stärkas respektive försvagas. Phares (citerad i Rotter 1966) fann att individer som känner att 
de har kontroll över en situation har större sannolikhet att utveckla perceptuellt beteende som 
hjälper dem att hantera potentiellt hotande situationer, än individer som känner att kontrollen 
över situationen ligger i händerna på ödet eller på turen. En individ som inte kan kontrollera 
sin livssituation är heller inte lika bra rustad att hantera hotande situationer. Phares fann 
vidare att individer med en extern kontrollokus betedde sig ungefär som alla individer beter 
sig då en situation helt beror på tur eller chans, alltså tenderar att uppvisa ovanliga skiftningar, 
svagare förstärkningar och förminskningar kopplade till beteenden och svagare förväntningar 
gentemot specifika beteenden (Rotter 1966 s. 9). McClelland, Atkinson, Clark och Lowell 
(1953), och Crandall (1963) menar att människor som har ett högt behov av att prestera, 
förmodligen har någon sorts tro på sin egen förmåga eller färdighet för att kunna bedöma 
resultatet av deras ansträngning (Rotter 1966 s. 3). Det finns vidare en klar koppling mellan 
intern lokus och upplevelse av att lyckas, men å andra sidan måste den interna individen vid 
misslyckanden skylla på sig själv. Extern lokus kopplas i sin tur ihop med ett funktionellt 
försvar mot misslyckanden och kan i vissa extrema fall och i vår kultur koppas till 
missanpassning. (Rotter 1966 s. 17). Det känns logiskt att anta att den interna personen 
anstränger sig mer för att uppnå sina mål. Bland vuxna män och studerande på högre nivåer 
har man dock märkt att många individer har en extern lokus som en försvarsmekanism mot 
misslyckanden, men är i grund och botten högt tävlingsinriktade och alltså interna (Rotter 
1966 s. 21). De interna individerna löser sina problem genom att istället glömma bort sina 
misslyckanden, medan de externa helt enkelt skyller allt på miljön och därför inte behöver 
glömma bort dem (Rotter, 1966 s. 22). Interna och externa individer skiljer sig även åt vad 
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gäller den tid de tar på sig för att bestämma sig, där externa tar längre tid på sig under 
chansliknande tillfällen, och kortare tid under prestationstillfällen och vice versa (Rotter, 1966 
s. 22). Individer skiljer sig alltså från varandra i samma situationer i fråga om förväntningar. 
  
Syftet med föreliggande studie var att undersöka huruvida pendlande hade någon påverkan på 
KASAM. Till bakgrund av detta var att pendling påverkar individer på många sätt och vis och 
är något som många individer ofrivilligt blivit tvingade att börja göra, på grund av exempelvis 
en förändrad arbetsmarknad. Denna ofrivilliga men ändå livsomvändande förändring kunde 
tänkas påverka individens kontrollokus i en extern riktning. Extern lokus har vidare visat sig 
korrelera med just lägre KASAM. 
 
  

Metod 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagarna utgjordes av två grupper. En grupp vilken pendlade på en basis av 5 
dagar borta och 4 dagar hemma, samt en kontrollgrupp som var bosatt på arbetsorten och 
alltså inte pendlade och inte heller hade gjort detta under åtminstone de senaste två åren. 
Individerna i denna studie valdes ut från flygbolaget Norwegian, där pendlargruppen 
utgjordes av individer som pendlade på denna basis mellan Malmö och Stockolm och där 
kontrollgruppen utgjordes av de kollegor som hade sitt hem och var bosatta i Malmö. Totalt 
svarade 27 personer på enkäterna, varav 14 av dessa var bofasta i Malmö och 13 pendlade 
mellan Malmö och Stockholm, de hade en jämn spridning på ålder vilken sträckte sig från 22 
– 50 år, de kom alla från likartade familjeförhållanden, hade liknande utbildning (gymnasial 
samt intern utbildning inom flyget), de hade alla arbetat i branschen i minst ett par år och 
kunde antas vara goda representanter för folk i allmänhet.  
 
Material 
De enkäter som användes var KASAM (Appendix A) – livsfrågeformulär (Orientation of Life 
Questionnaire), samt (Appendix B) ”Rotters locus of control test, I-E scale” (1966).  KASAM 
– livsfrågeformulär består av 11 frågor om begriplighet, 10 om hanterbarhet och 8 om 
meningsfullhet. Frågorna skattas på en sjugradig skala, och 13 av frågorna räknas sedan i 
omvänd riktning (1 = 7 osv.). Endast ett alternativ per fråga får markeras. Frågorna som 
summeras har en spännvidd mellan 29 – 203 poäng, där 29 ses som låg KASAM-poäng och 
203 som hög. Ett generellt genomsnitt ligger på 140 poäng, över 160 poäng skattas som starkt 
KASAM och under 120 skattas som ett svagt KASAM (Antonovsky, 2005). Exempel på en 
fråga kan ses i appendix A.  
 
I-E skalan består utav 29 frågor med två svarsalternativ. Varje alternativ som syftar till extern 
kontrollokus ger 1 poäng, där ett högt poängmässigt resultat tyder på extern kontrollokus 
medan låga poäng på testet tyder på att individen har en intern kontrollokus.  Frågorna i 
formuläret är utformade så att de endast mäter hur individen tror att världens ser ut i fråga om 
extern eller intern lokus, frågorna fokuserar med andra ord på individens förväntningar till hur 
förstärkning kontrolleras (Rotter, J. 1966). För alla 29 frågor på skalan finns ett a eller b 
alternativ där deltagaren ombeds fylla i en av dessa två. Sex av frågorna (1, 8, 14, 19, 24 och 
27) är så kallade utfyllnadsfrågor som används för att göra syftet med enkäten mer otydlig och 
räknas inte in i poängen. För frågorna numrerade 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25 och 29 
ger a alternativet 1 poäng och för frågorna numrerade 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 22, 26 och 28 
ger b alternativet 1 poäng. Resultatet kan variera mellan 0 till 23 där en person med resultat 
nära 23 har en hög extern kontrollokus. Testet hittas i appendix B.  
 
Procedur 
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Formulären distribuerades under arbetstid, där undersökningsdeltagarna ombads att fylla i 
dem någon gång under arbetsdagen. En tidsgräns gavs inte och det tog deltagarna cirka 15 
minuter att fylla i formulären. Alla svaren inkluderades i undersökningen eftersom ingen av 
deltagarna fick extremresultat, som annars kan bero på att man missuppfattar testen eller 
svarar osanningsenligt. Deltagandet i undersökningen var frivilligt och anonymt, dvs. ingen 
annan personlig information än ålder, kön och huruvida de pendlade eller var bofasta 
efterfrågades. 
 
Dataanalys 
Analysen av resultaten gjordes i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) för Windows version 13.0. Medelvärden och standardavvikelser räknades och 
presenteras i tabell 1. T-test för oberoende grupper gjordes för att se om det förelåg någon 
signifikant skillnad mellan gruppernas resultat på delarna: KASAM, Meningsfullhet, 
Begriplighet, Hanterbarhet samt LOC vilket presenteras i tabell 2. Regressionslinjer för 
kontrollokus och KASAM samt dess delkomponenter räknades och presenteras i diagram 1. 
En envägs ANOVA beräknades för de olika faktorerna och hur länge individerna pendlat med 
utgångspunkt i 4 grupper; 1 = pendlar inte, 2 = pendlat max 10 mån, 3 = pendlat max 20 mån 
och 4 = pendlat max 30 mån vilket presenteras i diagram 2.  

 
 

Resultat 
 
Ett Cronbach´s alfa visar 0,817 för M, B och H vilket tyder på en stark korrelation mellan de 
tre faktorerna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. 
 
Resultatet visar att medelvärdet skiljer sig mellan pendlare och icke pendlare gällande alla 
undersökta faktorer samt att medelåldern i de båda grupperna är näst intill identisk. Känslan 
av Meningsfullhet är 8,8 % lägre hos pendlare, känslan av begriplighet är 9,9 % lägre hos 
pendlarna, känslan av hanterbarhet är 13,8 % lägre hos pendlarna, KASAM är 10,3 % lägre 
och LOC är 37 % högre hos pendlarna, där Hanterbarhet, KASAM och LOC blev signifikant. 
 
Tabell 1. Deskriptiv statistik av medelvärden och standardavvikelser  (SD ) för  Meningsfullhet (M), 
Begriplighet (B), Hanterbarhet (H), KASAM (KASAM) samt kontrollokus (LOC) för de båda undersökta 
grupperna. 
 
Grupp Udd Ålder M SD B SD H SD KASAM SD LOC SD 
 
Icke 
pendlare 14 31,29 47,07 7,043 45,43 7,521 54,21 8,954 151,9 20,92 9,43 4,03 

Pendlare 13 31,92 42,92 5,737 40,92 8,893 46,77 6,521 136,2 17,81 12,9 3,86 
 
 
Ett T-test för oberoende mätningar (se tabell 2) visar inte på någon signifikant skillnad mellan 
grupperna pendlare och icke pendlare i fråga om Meningsfullhet (p = 0,107) eller Begriplighet 
(p = 0,166), men signifikanta skillnader på 5 % nivå gällande Hanterbarhet (p = 0,021), 
KASAM (p = 0,047) och LOC (p = 0,030). De pendlande individerna skattar i genomsnitt 
lägre på KASAM och Hanterbarhet och högre på kontrollokus än de icke pendlande 
individerna, se medelvärden i Tabell 1.   
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Tabell 2.  Signifikans för oberoende t-test (p) samt Levene’s test for equality of variances för de båda 
gruppernas meningsfullhet (M), begriplighet (B), hanterbarhet (H), KASAM (KASAM) samt kontrollokus 
(LOC).  

t-test 
(oberoende)         M          B         H 

                       
KASAM               LOC 

Levene´s test: 0,644 0,638        0,35 0,526 0,773 
Signifikans (p): 0,107 0,166 0,021 0,047 0,03 
 
En multipel regressionsanalys med LOC som oberoende variabel och de övriga faktorerna 
som beroende ger ingen signifikans på 5 % nivå. KASAM (p = 0,573), Meningsfullhet (p = 
0,852), Hanterbarhet (p = 0,987), Begriplighet (p = 0,327). Man ser däremot i diagrammen att 
KASAM och begriplighet verkar påverkas negativt av stigande LOC medan hanterbarhet 
håller sig oförändrat och meningsfullhet i liten grad verkar gynnas av stigande LOC. 
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Figur 1. Regressionslinjer för förhållandet mellan LOC och KASAM (b = – 0,552), Meningsfullhet (b = 
0,059), Hanterbarhet (b = 0,007) och Begriplighet (b = – 0,385).  
 
En envägs ANOVA jämförande KASAM, LOC, M, B och H med hur länge pendlandet 
föregått ger ett icke-signifikant resultat (p > 0,05), däremot signifikant effekt för Hanterbarhet 
på 10 % nivå (p = 0,062). Hur länge individen har pendlat påverkar alltså 
Hanterbarhetsaspekten signifikant på 10 % nivå, men inte de övriga undersökte aspekterna. 
Tukey test för Hanterbarhet ger p = 0,079. Diagrammet nedan visar medelvärden för alla 
individer på de olika undersökta faktorerna beroende på hur länge de pendlat till och från sitt 
arbete. 
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Figur 2.  Tid i månader för pendling (aldrig, 10 mån, 20 mån, 30 mån) och poäng på de olika 
variablerna KASAM, LOC, Hanterbarhet (H), Begriplighet (B) och Meningsfullhet (M).  

 
 

Diskussion 
 

Cronbach´s alfa visar 0,817 för Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet vilket tyder på 
att det finns en stark korrelation mellan dessa tre faktorer. Detta borde betyda att 
undersökningsdeltagarna svarat sanningsenligt på frågorna och att de kan antas vara goda 
representanter för folk i allmänhet. Rotter fick i en undersökning fram att medelpoängen för I-
E testet på män är 8,15 och för kvinnor 8,42 (Rotter, 1966 s. 26), vilket inte skiljer sig alltför 
mycket med min ”kontrollgrupp” ickependlarna vilka har 9,43 i medelpoäng, till skillnad från 
de undersökta pendlarna vilka har ett medelvärde på 12,9. 
 
I fråga om KASAM, Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet har de pendlande 
individerna betydande lägre medelvärden än kontrollgruppen. T-testet visar sedan att de 
resultat som hos pendlarna är signifikant olika resultaten hos icke pendlarna är hanterbarhet, 
KASAM och LOC. Detta går helt i linje med den ursprungliga hypotesen till undersökningen. 
KASAM är signifikant sämre hos pendlande individer än hos ickependlande individer med 
10,3 %, kontrollokus är signifikant högre hos pendlande individer än hos icke pendlande 
individer med hela 37 % och känslan av hanterbarhet är signifikant lägre hos desamma med 
13,8 %. 
 
Tittar man vidare på regressionslinjerna för alla deltagare i undersökningen sammanslagna, 
även om dessa inte är signifikanta, ser man att KASAM blir lägre med ett b-värde på – 0,55 
med ökande LOC (dvs. den blir 0,55 poäng lägre för varje ökad poäng på LOC skalan). Hos 
min undersökningsgrupp ser man dock att LOC är 12,9 för pendlarna och 9,43 för 
ickependlarna, en skillnad på 3,47 LOC poäng, medan skillnaden i KASAM poäng är hela 
15,7. Detta skulle ge ett b-värde på cirka – 4,5. Även om regressionslinjen inte ger signifikans 
kan den ge en lättare vägledning där LOC enligt resultaten endast verkar stå för att minska 
KASAM med cirka 0,55 poäng per ökad LOC poäng (b-värdet kan antas vara starkare 
negativt vid signifikans). Detta tyder på att det inte enbart är LOC som påverkar KASAM 
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utan att det finns fler bakomliggande orsaker till att KASAM poängen har sänkts så kraftigt i 
förhållande till LOC för de pendlande individerna. En förklaring till detta kan vara 
hanterbarhetsaspekten vilken är signifikant lägre hos de pendlande individerna. 
Regressionslinjen för Hanterbarhet är dock relativt oförändrad med ökad LOC och med ett b-
värde på 0,007, dock även här utan signifikans, vilket tyder på att hanterbarhet inte påverkas 
nämnvärt av LOC utan även det måste påverkas av någonting annat som har med pendlandet 
att göra och därmed hjälper till att dra ner den totala KASAM poängen.  
 
Hanterbarhet handlar som tidigare nämnts om i vilken grad man upplever att det står resurser 
till ens förfogande, med vilkas hjälp man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man 
bombarderas av. Resurserna kan vara sådana som individen kontrollerar själv eller som 
kontrolleras av andra. Dessa generella motståndsresurser (GMR) kan vara jagstyrka, pengar, 
socialt stöd, kulturell stabilitet, vänner och familj. Återkommande stressorer som kan finnas 
inom ramen för pendling, såsom oron att komma fram i tid, att hinna sova tillräckligt många 
timmar om/när resan blir försenad, stängde jag av spisen? etc. aktiverar alltså individens 
GMR och skapar livserfarenhet och gör situationen i det långa loppet mer förutsägbar och 
begriplig. Detta blir i sin tur avgörande för om dessa stressorer kommer att leda till sjukdom 
eller hälsa (Antonovsky, 2003, 2005). Man kan anta att individer under de första månaderna 
eller åren av pendling inte skapat tillräcklig erfarenhet vilket gör att situationen upplevs som 
svår och stressande och att GMR inte riktigt räcker till. En bidragande faktor kan även vara att 
motståndsresurser i form av pengar, socialt stöd och familj försvinner i stor utsträckning 
eftersom individen kanske betalar dubbla bostäder och är borta från familj och vänner större 
delen av veckan. För att uppnå hög hanterbarhet krävs bland annat träning, en god 
impulskontroll och en balans mellan över och understimulering (Gustafson, 1970), vilka 
också är faktorer som kan komma att påverkas av pendling då regelbundenheten för träning 
försvinner och stimuleringen kanske blir oerhört låg under arbetsveckan och istället oerhört 
hög under den period då individen är hemma igen. Människor med låg hanterbarhet kan 
vidare känna sig som ett offer för sin situation och inte riktigt se att allt tillslut kommer att 
lösa sig vilket tyder på extern lokus.  
 
En envägs ANOVA visar en signifikant varians på 10 % nivå i resultat på hanterbarhet i 
förhållande till pendlingstid i månader, vilket visar på att den förändras och stabiliseras under 
tiden för pendling, där de individer som pendlat i över 30 månader i princip fått tillbaka nivån 
av hanterbarhet till det normala. Även KASAM, Begriplighet och meningsfullhet verkar bli 
konstant lägre under de första 20 månaderna av pendling för att sedan kraftigt stiga de 
nästkommande 10 månaderna och därpå sluta på ungefär samma nivå som de personer som 
inte pendlar efter ca 30 månader. För LOC gäller det omvända, under de första 15 - 20 
månaderna verkar LOC stiga konstant för att därefter stabiliseras och utjämnas till normal 
nivå efter cirka 30 månader. 
 
Aspekterna Begriplighet och Meningsfullhet har inte påverkats signifikant hos mina pendlare 
även om dess medelvärden är lägre med 9,9 % resp. 8,8 %. Enligt regressionskurvan, inte 
heller den signifikant, verkar det dock som att Begriplighet påverkas negativt av stigande 
LOC medan Meningsfullhet påverkas positivt. Anledningen kan vara att Meningsfullhet 
handlar om att söka meningen i livets utmaningar för att kunna klara av dem bättre, att se 
livets utmaningar som värda att investera i och att livet har en känslomässig innebörd, vilket 
kanske blir lättare för en individ som befinner sig på en mer extern sida av I-E skalan där en 
hög grad stress gällande personliga mål, träning och måsten kan tillägnas ödet, vilket gör 
individen mer avslappnad gällande den generella inställningen till livet. Anledningen att 
begriplighetsaspekten verkar sjunka med ökad extern LOC kan bero på den syftar på i vilken 
utsträckning man upplever stimuli som gripbara. En person med hög begriplighet ser 
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framtiden som förutsägbar och begripbar vilken kanske inte är fallet för en starkt extern 
individ eller för den delen en individ som pendlar på obestämd framtid. 
 
Slutsatsen blir alltså att LOC, för mina undersökningsdeltagare och antagligen för andra 
individer i samma bransch eller i samma situation, påverkas i en extern riktning av 
veckopendling med hela 37 %. Detta, tillsammans med andra faktorer såsom exempelvis 
ojämna rutiner, sämre födointag, ett minskat socialt stöd och frånvaron av familj och hem 
påverkar KASAM negativt med 10,3 %, där hanterbarhetsaspekten påverkas starkast och med 
signifikans. Det lutar även åt att effekterna av pendling på KASAM och LOC utjämnas och 
stabiliseras till sitt ursprungsvärde efter cirka 30 månader av pendling, vilket kan bero på att 
individen acklimatiserats till sitt nya liv och inte längre jämför sitt aktivitetsschema på 
pendlarorten med hur livet och aktivitetsschemat skulle sett ut om den varit hemma. 
 
Extern LOC har i tidigare forskning pekat på att leda till negativa följder såsom dåligt 
självförtroende, dålig självkänsla, depression och självmordsbenägenhet vilket tyder på 
känslor av hopplöshet och upplevd oförmåga att kunna påverka och styra sitt liv. Bland annat 
har det visat sig att individer som kliniskt diagnostiserats med olika allmänna oro, ångest och 
depressionsstörningar till större del attribuerar sig till yttre omständigheter. Arbetspsykologisk 
forskning har dessutom visat att människor med just extern kontrollokus är mindre 
tillfredsställda med sitt arbete och har högre frånvaro, är mindre engagerade och mer 
distanserade till sitt arbete. (Kennedy, Lynch, & Schwab, 1998). Antonovsky menade i sin tur 
att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan att denne hela tiden svävar 
mellan dessa två poler och att det endast är graden av KASAM som ligger till grund för var 
individen befinner sig mellan polerna. Pendling kan alltså antas försätta individen i ett mer 
patologiskt tillstånd än den är van vid gällande KASAM, och även vara en utlösande faktor 
för ångest och depressionssjukdomar med tanke på kontrollokus.  
 
Phares fann vidare att individer som känner att de har kontroll över en situation har större 
sannolikhet att utveckla perceptuellt beteende som hjälper dem att hantera potentiellt hotande 
situationer än individer som känner att kontrollen över situationen ligger i händerna på ödet 
eller på turen (Rotter, 1966 s. 8). En individ som inte kan kontrollera sin livssituation är alltså 
inte heller lika bra rustad att hantera hotande situationer. Detta kan vara en speciellt allvarlig 
fråga gällande individer med säkerhetsinriktade yrken såsom kabinpersonal på flygplan. De 
pendlande individerna i denna bransch har enligt undersökningen en starkt större tro på ödet 
och turen, vilket bör göra dem aningen mindre kapabla att lösa och klara av en nödsituation, 
vilket utgör en viktig och intressant fråga för vidare forskning. Forskning har också visat att 
externa individer tar längre tid på sig än interna, i att fatta beslut under chansliknande 
tillfällen, vilken en nödlandning eller en hotande situation kanske kan upplevas som. 
 
Pendling kan alltså tära på individens generella motståndsresurser (GMR) och mer forskning 
krävs för att reda ut hur stor effekt denna ändring av kontrollokus och sänkta KASAM har på 
individen och samhället i stort och även för att se om samma resultat gäller för individer i 
andra branscher. En möjlig kritisk tanke till det hela skulle kunna vara att det är de individer 
som redan från början var starkt externa som valde att tacka ja till pendling i min 
undersökning. De kanske förlitade sig på ödet och kände att ödet gett dem denna utmaning 
och de därför tackade ja, medan de interna individer som erbjöds arbetet såg det hela ur en 
annan synvinkel och valde att tacka nej till ett liv av pendling. Med bakgrund av resultatet, 
verkar detta dock ologiskt eftersom detta skulle betyda att alla dessa individer redan från 
början även hade ett lägre KASAM och en lägre känsla av hanterbarhet. I många fall är det ju 
inte heller så att individen har något val, utan tvingas till pendling för att kunna fortsätta 
försörja sin familj då det kanske inte finns något arbetet på hemorten. Framtida forskning av 
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pendlingens effekter på KASAM, LOC och dess påverkan på hälsa skulle kanske vara till 
hjälp för många arbetsgivare, arbetsförmedling och bemanningsföretag angående frågan att 
anställa personal som kanske endast är bosatta på arbetsorten, åtminstone då det gäller yrken 
med säkerhetsinriktning. På individnivå skulle den framtida forskningen utgöra ett stöd där 
individen kan ställa de negativa hälsoaspekterna mot det arbete som erbjuds och överväga för 
och nackdelar på ett bättre sätt, vilket även skulle göra individen bättre förberedd och rustad 
för att hantera pendlingen på ett så positivt sätt som möjligt.  

Även ur ett samhällsperspektiv kan pendling orsaka skada. Veblen (1899) hävdade att en tro 
på tur och chans kan jämföras med ett barbariskt synsätt och är karaktäriserande för ett 
ineffektivt samhälle. Veblen påstod vidare att denna metod för att lösa sina problem 
karaktäriserades av mindre produktivitet och generell passivitet (Rotter, 1966). Skulle alla 
människor i samhället pendla, skulle vi alltså gå mot ett mer passivt och mindre produktivt 
samhälle, dels med tanke på extern lokus och dels med tanke på förseningar och den ohälsa 
pendlingen orsakar. Denna rapport har endast tagit upp hur individen påverkas av 
veckopendling. De flesta individer bor dock inte bredvid sitt arbete även om de pendlar till 
arbetsorten. Lägger man till effekten av den dagliga pendlingen till arbetet, om det nu är i bil, 
med den eventuella korrelation som här kan finnas med exempelvis lungcancer, eller med t-
bana, buss eller dylikt och den dagliga stress detta medför, tror jag att en veckopendlande 
individs psykiska och fysiska hälsa är betydligt mer påverkad än gemene man. Frågan är om 
denna påverkan är så stor att den går att känna av direkt ur ett samhällsperspektiv eller om det 
är ett problem som individen och samhället kommer att få brottas med på sikt. Vi kommer 
aldrig att leva i ett samhälle där pendling är ett förflutet fenomen. Hursomhelst borde både 
arbetsgivare och arbetstagare arbeta för alternativa lösningar för att minska de sociala, fysiska 
och mentala effekter som pendling till och från arbetet kan orsaka. 
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Bilagor 
 

Appendix A 
 
Kasam 
Här är några frågor (29 st) om berör skilda områden av livet. Varje fråga har 7 möjliga 
svar. Var snäll och markera den siffra som bäst passar in på just Dig. Siffran 1 eller 7 är 
svarens yttervärden. Om du instämmer precis i det som står under 1, så ringa in 1:an; 
om det som står under 7 passar in på din situation, så ringa in 7:an. Om du känner 
annorlunda, ringa in den siffra som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett 
svar på varje fråga. 
 
1. När du talar med människor, har du då en känsla av att de inte förstår dig? 
1 2  3  4  5  6  7 
Har aldrig       har alltid 
den känslan       den känslan 
 
2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med 
andra, hade du då en känsla av att det? 
1  2  3  4  5  6  7 
Kommer säkert                                    kommer säkert 
inte att bli gjort      att bli gjort 
 
3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem 
som står dig närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? 
1  2  3  4  5  6  7 
tycker att de                     känner dem 
är främlingar                     mycket väl 
 
4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt 
omkring dig? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket sällan               mycket ofta 
eller aldrig 
 
5. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde 
du kände väl? 
1  2  3  4  5  6  7 
har aldrig hänt                har ofta hänt 
 
6. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
1  2  3  4  5  6  7 
har aldrig hänt                  har ofta hänt 
 
7. Livet är: 
1  2  3  4  5  6  7 
Alltigenom       fullständigt 
intressant       enahanda 
 
8. Hittills har ditt liv: 
1  2  3  4  5  6  7 
helt saknat                genomgående haft 
mål och mening                mål och mening 
 
9. Känner du dig orättvist behandlad? 
1  2  3  4  5  6  7 
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mycket ofta             mycket sällan/aldrig 
 
10. De senaste tio åren har ditt liv varit: 
1  2  3  4  5  6  7 
fullt av förändringar          helt förutsägbart 
utan att du visste vad          utan överraskande 
som skulle hända härnäst              förändringar 
 
11. De flesta saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: 
1  2  3  4  5  6  7 
helt fascinerande           fullkomligt urtråkiga 
  
12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet 
vad du skall göra? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta                     mycket sällan/ 

aldrig 
 
13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet? 
1  2  3  4  5  6  7 
det går alltid                          det finns ingen 
att finna en lösning              lösning på livets 
på livets svårig-                  svårigheter 
heter 
 
14. När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: 
1  2  3  4  5  6  7 
känner hur               frågar dig själv 
härligt det           varför du överhuvud 
är att leva                taget finns till 
  
15. När du ställs inför ett svårt problem är lösningen: 
1  2  3  4  5  6  7 
alltid förvirrande              fullständigt solklar 
och svår att finna 
 
16. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
1  2  3  4  5  6  7 
glädje och                    smärta och leda 
djup tillfredsställelse  
 
17. I framtiden kommer ditt liv förmodligen att vara: 
1  2  3  4  5  6  7 
fullt av förändringar             helt förutsägbart 
utan att du vet vad               och utan överrask- 
som händer härnäst             ande förändringar 
 
18. När något otrevligt hände tidigare brukade du: 
1  2  3  4  5  6  7 
älta det om            säga "Det var det" 
och om igen           och sedan gå vidare 
 
19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta                        mycket sällan/aldrig 
 
20. När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: 
1  2  3  4  5  6  7 
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kommer du säkert          kommer det säkert 
fortsätta att känna          att hända något som 
dig väl till mods    förstör den goda känslan 
 
21. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta                   mycket sällan/ 

aldrig 
 
22. du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: 
1  2  3  4  5  6  7 
helt utan mål                  fyllt av mål och 
och mening       mening 
 
23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor som du kan 
räkna med? 
1  2  3  4  5  6  7 
det är du               det tvivlar du på 
helt säker på 
 
24. Händer det att du har en känsla av att du inte vet exakt vad som håller på 
att hända? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta                  mycket sällan/ 

aldrig 
    
25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
"olycksfågel". 
Hur ofta har du känt det så? 
1  2  3  4  5  6  7 
aldrig       mycket ofta 
 
26. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
1  2  3  4  5  6  7 
du över- eller                     du såg saken 
undervärderade      i dess rätta 
dess betydelse      proportion 
 
27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom 
viktiga områden av ditt liv, har du då en känsla av att: 
1  2  3  4  5  6  7 
du alltid kommer att         du inte kommer att 
lyckas övervinna            lyckas övervinna 
svårigheterna                                 svårigheterna 
 
  
28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 
dagliga liv? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta           mycket sällan/ aldrig 
 
29. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
1  2  3  4  5  6  7 
mycket ofta            mycket sällan/ aldrig 
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Appendix B 
 
I-E locus of control scale 
This is a questionnaire to find out the way in which certain important events in our 
society affect different people. Each of the item consists of a pair of alternatives, lettered 
a or b. Please select the one statement of each pair (and one only) which you more 
strongly believe to be the case as far as you’re concerned. Be sure to select the one you 
actually believe to be more true than the one that you think you should choose or the 
one you would like to be true. This is a measurement of personal belief: obviously there 
are no right or wrong answers. 
 
Please answer these items carefully but do not spend too much time on any one item. Be 
sure to find an answer for every choice.  
 
In some instances you may discover that you believe both statements or neither one. In 
such case, be sure to select the one you more strongly believe to be the case as far as 
you’re concerned. Also try to respond each item independently when making your choice; 
do not be influenced by your previous choices.  
 
1. a. Children get into trouble because their patents punish them too much.  
 b. The trouble with most children nowadays is that their parents are too easy with 
them. 
 
2. a. Many of the unhappy things in people's lives are partly due to bad luck. 
 b. People's misfortunes result from the mistakes they make. 
 
3.  a. One of the major reasons why we have wars is because people don't take enough 

interest in politics. 
b. There will always be wars, no matter how hard people try to prevent them.  

 
4. a. In the long run people get the respect they deserve in this world. 

b. Unfortunately, an individual's worth often passes unrecognized no matter how hard 
he tries. 

 
5. a. The idea that teachers are unfair to students is nonsense.   

b. Most students don't realize the extent to which their grades are influenced by 
accidental happenings. 

 
6. a. Without the right breaks, one cannot be an effective leader. 

b. Capable people who fail to become leaders have not taken advantage of their 
opportunities.  

 
7. a. No matter how hard you try, some people just don't like you. 

b. People who can't get others to like them don't understand how to get along with 
others. 

 
8. a. Heredity plays the major role in determining one's personality. 
 b. It is one's experiences in life which determine what they're like. 
 
9. a. I have often found that what is going to happen will happen. 

b. Trusting fate has never turned out as well for me as making a decision to take a 
definite course of action. 

 
10. a. In the case of the well prepared student there is rarely, if ever, such a thing as an 

unfair test. 
b. Many times, exam questions tend to be so unrelated to course work that studying 
in really useless. 
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11. a. Becoming a success is a matter of hard work, luck has little or nothing to do with it 
 b. Getting a good job depends mainly on being in the right place at the right time. 
 
12. a. The average citizen can have an influence in government decisions. 

b. This world is run by the few people in power, and there is not much the little guy 
can do about it.  

 
13. a. When I make plans, I am almost certain that I can make them work. 

b. It is not always wise to plan too far ahead because many things turn out to be a 
matter of good or bad fortune anyhow. 

 
14. a. There are certain people who are just no good. 
 b. There is some good in everybody. 
 
15. a. In my case getting what I want has little or nothing to do with luck. 
 b. Many times we might just as well decide what to do by flipping a coin. 
 
16. a. Who gets to be the boss often depends on who was lucky enough to be in the right 

place first.  
b. Getting people to do the right thing depends upon ability - luck has little or nothing 
to do with it. 

 
17. a. As far as world affairs are concerned, most of us are the victims of forces we can 

neither understand, nor control. 
b. By taking an active part in political and social affairs the people can control world 
events. 

 
18. a. Most people don't realize the extent to which their lives are controlled by accidental 

happenings. 
 b. There really is no such thing as "luck." 
 
19. a. One should always be willing to admit mistakes.  
 b. It is usually best to cover up one's mistakes. 
 
20. a. It is hard to know whether or not a person really likes you. 
 b. How many friends you have depends upon how nice a person you are. 
 
21. a. In the long run the bad things that happen to us are balanced by the good ones. 
 b. Most misfortunes are the result of lack of ability, ignorance, laziness, or all three. 
 
22. a. With enough effort we can wipe out political corruption. 
 b. It is difficult for people to have much control over the things politicians do in office.  
 
23. a. Sometimes I can't understand how teachers arrive at the grades they give.    
 b. There is a direct connection between how hard I study and the grades I get. 
 
24. a. A good leader expects people to decide for themselves what they should do.  
 b. A good leader makes it clear to everybody what their jobs are. 
 
25. a. Many times I feel that I have little influence over the things that happen to me. 

b. It is impossible for me to believe that chance or luck plays an important role in my 
life.  

 
 
26. a. People are lonely because they don't try to be friendly. 

b. There's not much use in trying too hard to please people, if they like you, they like 
you.  
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27. a. There is too much emphasis on athletics in high school. 
 b. Team sports are an excellent way to build character. 
 
28. a. What happens to me is my own doing. 

b. Sometimes I feel that I don't have enough control over the direction my life is 
taking. 

 
29. a. Most of the time I can't understand why politicians behave the way they do. 

b. In the long run the people are responsible for bad government on a national as 
well as on a local level. 

 
Score one point for each of the following:  

2.a, 3.b, 4.b, 5.b, 6.a, 7.a, 9.a, 10.b, 11.b, 12.b, 13.b, 15.b, 16.a, 17.a, 18.a, 20.a,  

21.a, 22.b, 23.a, 25.a, 26.b, 28.b, 29.a.  

A high score = External Locus of Control  

A low score = Internal Locus of Control 


