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Abstract  

This study aimed to investigate the relationship between positively valued character 

strengths and psychological and social workplace factors in Swedish working life, on 

a sample of 43 young adults aged 19-29, with fixed-term employment. Furthermore, 

the study explored whether the relationship between these variables differed between 

men and women.  

 While using positive psychology as a theoretical perspective, a quantitative 

internet-based questionnaire was created; consisting of Values in Action - Inventory of 

Strength, which measures character control scores, together with QPSNordic, which 

measures psychological and social workplace factors.  

 The results showed that no unanimous conclusions can be drawn between the 

general relationship between character strengths and psychological and social 

workplace factors. This, because the study showed both negative and positive 

associations. Differences were found within the general relationship, as well as for 

men and women separately, between specific virtues and specific levels of 

psychological and social workplace factors.  

 The study emphasized the relevance of further studies of the relationship between 

character strengths together with men and women in the modern workplace. 

Furthermore, the authors believe that this study, with its theoretical perspective and by 

using a descriptive approach, has showed the complexity in the areas of character 

strengths, social and psychological workplace factors, men, women, and fixed-term 

forms of employment in relation to young adults, which can also be explored in future 

research in the field. 

Keywords: positive psychology, character strengths, social and psychological 

workplace factors, gender, fixed-term employment 
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Sammanfattning  

Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper 

och psykologiska och sociala faktorer i det svenska arbetslivet, på ett urval av 43 unga 

vuxna i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöktes huruvida 

relationen mellan dessa variabler skiljde sig åt beroende på könstillhörighet.   

 Med positiv psykologi som teoretisk utgångspunkt genomfördes en kvantitativ 

internetbaserad enkätundersökning bestående av Values in Action - Inventory of 

Strength, som mäter karaktärsstyrkor, tillsammans med QPSNordic, som mäter 

psykologiska och sociala faktorer.  

 Resultaten visade att inga enhälliga slutsatser kunde dras mellan det generella 

sambandet mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. 

Detta för att studien visade på såväl negativa som positiva associationer. Skillnader 

påträffades inom det generella sambandet, liksom för könen separat, mellan specifika 

dygder och specifika nivåer av psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. 

 Studien betonade relevansen av vidare studier av sambandet mellan 

karaktärsstyrkor och kön på moderna arbetsplatser. Detta då författarna hoppas att 

studien, med sitt teoretiska perspektiv och sitt deskriptiva tillvägagångssätt, har kunnat 

visa på komplexiteten inom områdena karaktärsstyrkor, sociala- och psykologiska 

arbetsplatsfaktorer, könstillhörighet och tidsbegränsad anställningsform i relation till 

unga vuxna, vilket också kan vara av betydelse för framtida forskning inom området.  

Nyckelord: positiv psykologi, karaktärsstyrkor, sociala och psykologiska 

arbetsplatsfaktorer, könstillhörighet, tidsbegränsad anställning 
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Introduktion 

Inledning 

 Dagens arbetsmarknad har genomgått en stor förändring vilket har visat sig genom de 

senaste decenniernas globalisering, utveckling av hur arbete organiseras, tillsammans med en 

ökad strävan efter flexibilitet (Aronsson, 2018; Nordiska ministerrådet, 2000; Rana, 

2015).  Flexibilitet förstås i detta sammanhang som organisationens kapacitet att anpassa sig 

till olika situationella kontexter (Kalleberg, 2003; Nationalencyklopedin, u.å). Företagens 

anpassningsbarhet ställer även krav på anställda att förändras, vilket har ökat önskan om att 

förstå mänskliga resurser på arbetsplatsen (Williams, Berdahl & Vandello, 2016). Detta har 

vidare bidragit till att ett behov av att studera hur individen kan stärkas och må bättre har ökat 

(Gander, Proyer, Ruch & Wyss, 2012a). Stärkandet av individen  har i sin tur haft en positiv 

effekt på arbetsrelaterat beteende och den subjektiva upplevelsen av arbete (Gander, Proyer, 

Ruch & Wyss, 2012b). 

Tidsbegränsade anställningsformer har ökat och är särskilt vanliga bland unga i åldrarna 

15-34 (Galte Schermer, 2019). Denna typ av anställning har varit av stort intresse för 

forskarvärlden, där resultat indikerar både positiva effekter såsom ökad livstillfredsställelse 

(Booth & van Ours, 2013; Cho, 2018; Helgadóttir et al., 2019), men även negativa effekter i 

form av ökad risk för sjukskrivning (Helgadóttir et al., 2019; Rodriguez, 2002). Ett behov av 

att studera den moderna arbetsplatsen och dess anställda har identifierats av organisationer och 

forskare, dels för att minska sjukskrivningar, men även för att höja livskvalitet och arbetsglädje 

hos anställda och på sikt skapa ökad effektivitet i organisationerna (Nordiska ministerrådet, 

2000).  

Genom att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och 

psykologiska och sociala faktorer på svenska arbetsplatser är syftet att kunna skapa en ökad 

förståelse kring hur anställda kan stärkas, trivas bättre på arbetsplatsen och således på sikt 

prestera bättre på arbetsplatsen. Vidare ämnar studien att undersöka huruvida denna relation 

skiljer sig åt beroende på könstillhörighet, eftersom det saknas tidigare forskning inom detta 

område. Urvalet består av unga vuxna med tidsbegränsad anställning, vilket är en vanlig 

anställningsform hos denna åldersgrupp (Galte Schermer, 2019). Det är en direkt konsekvens 

av den flexibla arbetsmarknaden och inverkar på anställdas välmående på arbetsplatsen 

(Nordiska ministerrådet, 2000).     

Teori 

 Positiv psykologi. Den positiva psykologin är en inriktning inom den psykologiska 
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vetenskapen med huvudfokus på mänskliga styrkor. Inriktningen syftar liksom den traditionella 

psykologin till att förebygga negativa mentala åkommor och fysiska konsekvenser som följer 

av det (Gable & Haidt, 2005; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Det som skiljer den positiva 

psykologiska inriktningen från den traditionella, är att den vill stärka individerna och till att 

känna lycka (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Positiv psykologi kompletterar således 

synen på människan genom att studera glädje, osjälviskhet och bidra till en förståelse av hela 

den mänskliga upplevelsen, både på individ-, grupp- och organisationsnivå (Froman, 2010; 

Gable & Haidt, 2005). Detta förebyggande arbete är, enligt den positiva psykologins vetenskap, 

att rikta uppmärksamhet mot mänskliga karaktärsstyrkor. Forskning av Seligman och 

Csikzentmihalyi (2000) inom prevention indikerar tydligt att mänskliga styrkor kan förebygga 

mentala sjukdomar.  

Karaktärsstyrkor och dygder. Inom positiv psykologi har karaktärsstyrkor 

introducerats som ett universellt mått på närmandet av “the good character”, det vill säga en 

samling av moraliskt positivt värderade egenskaper. Alla individer besitter karaktärsstyrkorna 

i olika grad och de uppvisas frekvent i individens beteende och definierar därför individens 

karakteristika (VIA Institute on Character, 2019a). I likhet med annan personlighetsforskning, 

anses de positiva karaktärsstyrkorna stabila över både över tid och över kulturer (Peterson & 

Seligman, 2004). Genom att förstå sina egna styrkor kan dessa användas i syfte att förbättra 

relationer, öka välmåendet, bygga upp motståndsförmåga samt hantera och lösa problem (VIA 

Institute on Character, 2019b). 

En välanvänd klassificeringsmanual i området, Values in Action - Inventory of 

Strengths (VIA-IS), har definierat 24 karaktärsstyrkor samt tagit fram ett instrument för att 

mäta dessa (Peterson & Seligman, 2004). Karaktärsstyrkor som inkluderas i VIA-IS är: Zest 

(iver), Hope (hopp), Love (kärleksfullhet), Gratitude (tacksamhet), Curiosity (nyfikenhet), 

Perspective (perspektiv), Perseverance (uthållighet), Religiousness (andlighet), Self-regulation 

(självbehärskning), Humor (humor), Social intelligence (social intelligens), Forgiveness 

(förlåtande), Teamwork (laganda), Bravery (tapperhet), Honesty (ärlighet), Leadership 

(ledarskap), Kindness (vänlighet), Prudence (eftertänksamhet), Fairness (rättvisa), Judgement 

(omdöme och kritiskt tänkande), Learning (kunskapstörst), Appreciation of beauty and 

excellence (uppskattning av skönhet), Creativity (kreativitet) och Modesty (ödmjukhet) 

(Peterson, Ruch, Beermann, Park & Seligman, 2007; Peterson & Seligman, 2004). 

 Karaktärsstyrkorna har sedan VIA-IS introduktion lagt grunden för olika modeller; där 

styrkorna kombinerats och sammantaget bildat olika dygder, positiva egenskaper. En modell 
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av McGrath (2015) motiverade, på basis av sin forskning, för en klassificering av 

karaktärsstyrkorna till 3 dygder (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. McGraths (2015)  indelning av VIA-IS karaktärsstyrkor 

 
 

  Inquisitiveness (frågvishet) innefattar olika intellektuella strävanden 

tillsammans med uppskattning för lärande, Caring (omhändertagande) kan förstås i relation till 

ett intresse för sociala relationer - tillsammans med förmågan att bry sig om andra - och Self-

control (självkontroll) indikerar upprätthållandet av hälsosamma vanor och viljan att arbeta 

hårt (McGrath, Greenberg & Hall-Simmonds, 2018).     

Flertalet studier har visat att det finns ett samband mellan karaktärsstyrkor, positiva 

emotioner och livstillfredsställelse (Peterson, Park & Seligman, 2005; Peterson et al., 2007) 

samt att interventioner som grundas på dessa karaktärsstyrkor har kunnat öka nivån av glädje 

och minska depressionssymtom (Gander et al., 2012a; Seligman, Steen, Park & Peterson, 

2005).  

Psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. Psykologiska och organisatoriska 

faktorer har, i en rapport av Arbetsmiljöverket (2017), visat sig ligga till grund för negativa 

utfall på svenska arbetsplatser såsom lägre arbetstrivsel, stress, försämrad arbetskvalitet och 

negativa hälsoutfall hos anställda. De organisatoriska faktorerna inkluderar både 

organisationsförändring och ledarskap. De psykologiska kraven innefattas av hög 

arbetsbelastning, anställningsotrygghet, interpersonella konflikter och otydliga mål, samt 
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psykosociala faktorer för den enskilde individen, exempelvis i form av kontroll i arbetet och 

socialt stöd (Arbetsmiljöverket, 2017). Hur psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer 

operationaliseras kan emellertid skilja sig åt (Hakanen, Schaufeli & Ahola, 2008; Häusser, 

Mojzisch, Niesel & Schulz-Hardt, 2010; Nordiska Ministerrådet, 2000; Van der Doef & Maes, 

2010), vilket över tid har varierat med synen på människan och organisationer (Nordiska 

Ministerrådet, 2000; Rothmann & Cooper 2015; Williams et al., 2016). 

I samband med ett ökat fokus på mänskliga resurser har Nordiska ministerrådet (2000) 

upprättat frågeformuläret QPSNordic (QPS) som ämnar att undersöka medarbetares 

självskattade upplevelse av den moderna arbetsplatsen, vilket tar förändringar i organisationen 

och dess omgivning i beaktande.  

Utifrån Nordens arbetsplatser och tidigare forskning har Nordiska Ministerrådet (2000) 

operationaliserat psykologiska och sociala faktorer som kan delas in tre olika nivåer, vilka 

.motsvarar många av de faktorer som Arbetsmiljöverket (2017) identifierat (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. Nivåer av psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer 

 
 

Den sociala- och organisatoriska nivån. Den sociala- och organisatoriska nivån 

innefattar faktorer såsom: organisatoriskt stöd och stöd från ledare, liksom organisationskultur 

och organisationsklimat (Nordiska Ministerrådet, 2000). Trots att det gått 20 år sedan testet 

släpptes, betonar forskning inom organisationspsykologi än idag vikten av organisatoriskt stöd 

och att organisationer bör uppmärksamma olika psykologiska och sociala faktorer på 

arbetsplatsen i syfte att stödja anställda. Detta kan genomföras genom stöd från ledare, genom 
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HR-praktiker och genom interventioner. Långsiktigt leder detta till ökat välmående hos 

anställda (Eisenberger, Rhoades Shanock & Wen, under utgivning). 

Vilket organisatoriskt stöd som behövs och vilka interventioner som ska införas beror 

på organisationens egenskaper och vilka förutsättningarna är. Detta är i sin tur beroende av 

kross-kulturella faktorer; det bottnar i vilken kontext organisationen befinner sig i och kan till 

exempel ta sig i uttryck i frågor gällande rättvisa, samt i synen på ledarskap (Gelfand, Erez & 

Aycan, 2007).   

 Arbetsnivå. Faktorer inom arbetsnivån berör arbetet och dess karaktär har av Nordiska 

Ministerrådet (2000) definierats som; vilka arbetskrav som finns, grad av kontroll i arbetet 

(kontroll av beslut och arbetstakt), vilka rollförväntningar (rolltydlighet och rollkonflikt) som 

finns, samt hur förutsägbarheten i arbetet ser ut.  

Arbetskrav har länge varit i fokus vid studier av anställdas hälsa på arbetsplatsen 

(Häusser et al., 2010; Van der Doef & Maes, 2010). Tidigare mättes denna relation främst 

genom modeller som mätte kontroll på arbetsplatsen, socialt stöd samt upplevelse av att ha rätt 

resurser för att klara arbetet (Hakanen et al., 2008; Van der Doef  & Maes, 2010). Dessa 

modeller visar att anställda med höga krav och låg kontroll, liksom lågt socialt stöd, har lägst 

välmående (utbrändhet, psykologisk distress). De har dock också visat på att de negativa 

konsekvenserna förbättras av ökad känsla av kontroll (Van der Doef  & Maes, 2010). Vidare 

har de visat att engagemang i arbetet och organisationen prediceras av huruvida individen 

upplever sig ha de resurser som krävs för att utföra arbetet (Hakanen et al., 2008).  

Med hänsyn till det flexibla arbetslivet och med fokus på mänskliga resurser, är det 

relevant att, i enlighet med QPS, ha ett bredare perspektiv på fler psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorer, än de som ovanstående modellerna presenterar, vilket inkluderar ökat fokus 

på de faktorer som berör individnivån (Nordiska ministerrådet, 2000).  

  Individnivå. Psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer i Nordiska Ministerrådets 

(2000) test QPS på individnivå, inkluderar faktorer som berör individens engagemang i 

organisationen, vilka arbetsmotiv som finns, förutsägbarhet för individen i organisationen, 

skicklighet i arbetet samt attityd till utmaningar. Att inte förebygga och hantera psykologiska 

och sociala arbetsfaktorer kan ha allvarliga konsekvenser för individen. Bertilsson, Bejerholm 

och Ståhl (2017) betonar den nära relationen mellan arbetsplatsen och psykisk ohälsa och 

menar att arbetsplatsen utgör ett viktigt underlag för att kunna förebygga och minska 

sjukfrånvaro.  

Sammanfattningsvis kan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorer vara relevant för att förbättra anställdas situation på olika nivåer på 
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arbetsplatsen. Detta för att förbättra psykisk ohälsa och på så vis skapa mer hållbar och 

funktionell arbetskraft i organisationerna. Anställdas upplevelse och beteende på arbetsplatsen 

kan emellertid påverkas av vilken grupp som undersöks, vilket i detta fall är unga vuxna med 

tidsbegränsad anställning, varför det är av relevans att redogöra för denna grupp.  

Tidsbegränsat anställda och unga vuxna. Den tidsbegränsade anställningsformen är 

vanlig bland ungdomar och unga vuxna. I åldrarna 15-19 är 76,2% tidsbegränsat anställda, 

medan 45 % i åldrarna 20-24-åringar har samma anställningsform. Slutligen är 20,1% av unga 

vuxna i åldrarna 25-34 tidsbegränsat anställda (Galte Schermer, 2019).  

Tidsbegränsade anställningar i Sverige definieras enligt Lagen om anställningsskydd 

(SFS, 1982:80) som: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete samt anställningar där 

arbetstagaren har fyllt 67 år. Denna form av anställning har av International Labour 

Organization (2012) definierats vara en prekär anställningsform vilket beror på: anställningens 

längd, brist på socialt skydd från arbetet och lägre löneförmåner än hos tillsvidareanställda. 

Anställda med dessa kontraktsformer behöver dessutom ofta anpassa sig till arbetsförhållanden 

som är snabbt föränderliga (International Labour Organization, 2012), exempelvis i form av 

varierande arbetskrav, arbetsplats och medarbetare (Boyce, Ryan, Imus & Morgeson, 2007). 

Följder av detta har associerats med större osäkerhet, instabilitet samt brist på kontroll över 

arbetssituation men även i livet generellt (Callea, Urbini, Ingusci & Chirumbolo, 2016; Sirviö 

et al., 2012).  

På arbetsplatsen upplever tidsbegränsat anställda ofta låg autonomi, låg kontroll i 

arbetet och missnöje (Aletraris, 2010; Wagenaar et al., 2012). Lägre jobbsäkerhet till följd av 

kontraktsformen skapar ofta sämre arbetsrelaterat attityd än hos tillsvidareanställda (Booth et 

al., 2002; De Cuyper et al., 2008; Hünefeld & Köper 2016; Wagenaar et al., 2012).  

Anställningsformen kan ha allvarliga konsekvenser för individens hälsa. Tidsbegränsat 

anställda har visat sig ha högre antal psykiska sjukdomar (Virtanen et al., 2005) och högre risk 

för sjukfrånvaro (Helgadóttir et al., 2019). Det finns emellertid studier som dementerar dessa 

fynd (Bardasi & Francesconi, 2004; De Cuyper & De Witte, 2006a; Richardson, Lester & 

Zhang, 2012; Tompa, Scott-Marshall & Fang, 2008).  

  Positiva aspekter med dessa flexibla anställningar är att de ofta är ett första steg in på 

arbetsmarknaden, de ger erfarenhet och bidrar till nätverksskapande (Bertrand-Cloodt, 

Cörvers, Kriechel & van Thor, 2012; Booth et al., 2002; Scherer, 2009). Kontraktsformen 

möjliggör också ständig utveckling och lärande, vilket höjer individens anställningsbarhet och 

ökar möjligheten för arbetstagaren att med enkelhet byta arbetsgivare (Arthur & Rousseau, 

1996). Vid strävan efter tillsvidareanställning eller förbättrade karriärsmöjligheter kan större 
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engagemang och arbetstillfredsställelse skapas hos de tidsbegränsat anställda och därmed kan 

deras prestations - och samarbetsförmåga höjas (De Cuyper & De Witte, 2006b, refererat i De 

Cuyper et al., 2008; De Cuyper & De Witte, 2008; De Witte & Näswall, 2003). 

Behovet av det ständiga lärandet - för att hålla sig anställningsbar - har däremot en 

baksida. Det kan skapa högre jobbosäkerhet och lägre känsla av stöd från arbetsplatsen, vilket 

kan leda till sämre generell hälsa och lägre livstillfredsställelse (De Cuyper et al., 2008; 

Voßemer et al., 2018). Sammanfattningsvis kan konsekvenser av anställningsformen skilja sig 

åt för tidsbegränsat anställda.  

Det finns diverse förklaringar till varför individens faktiska upplevelse av 

anställningsformen kan skifta. En förklaring är att marknadsekonomiska faktorer och 

arbetsmarknadens karakteristika, exempelvis grad av arbetslöshet i landet, kan påverka denna 

upplevelse, där hög grad av arbetslöshet ger lägre arbetstillfredsställelse hos tidsbegränsat 

anställda (Stasiowski & Kłobuszewska, 2018). Andra möjliga förklaringar är hur individen 

uppfattar sin anställningsbarhet i förhållande till omgivningen samt vilken attityd individen har 

till kontraktsformen (Silla, Gracia & Peiró, 2005). Slutligen kan upplevelsen förklaras av vilken 

syn som råder gällande de tidsbegränsat anställda; stereotyper och stigmatisering av denna 

grupp präglas bland annat av att de skulle ha sämre färdigheter, lägre intelligens och sämre 

arbetsmoral (Boyce et al., 2007).  

Det är av vikt att arbetsgivaren hanterar de eventuella negativa konsekvenser som finns 

på arbetsplatsen till följd av kontraktsformen; dels på grund av att de kan leda till psykisk 

ohälsa (De Cuyper et al., 2008; Hünefeld & Köper, 2016; Voßemer et al., 2018; Wagenaar et 

al., 2012) och sjukfrånvaro (Helgadóttir et al., 2019) men även för att det kan påverka kvalitén 

i arbetet och således påverka organisationen negativt (Hall, 2006; Marler, Barringer & 

Milkobich, 2002;  Whitfield & Poole, 1997). För att förebygga och åtgärda dessa negativa 

konsekvenser hos tidsbegränsat anställda, samt för att stärka individerna genom positiv 

psykologi, är det av intresse att undersöka om det finns könsskillnader inom positivt värderade 

egenskaper och hur de upplever psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer.  

Könsskillnader. I över hundra år har det diskuterats huruvida män och kvinnor skiljer 

sig åt fundamentalt eller inte (Hyde, 2014). Inom psykologisk forskning har denna debatt 

behandlat frågor rörande biologiska skillnader mellan kön, variabilitet inom könen, men även 

roller kopplade till genus (Stewart & McDermott, 2004). Teorier har uppkommit i syfte att 

förklara likheter eller skillnader som en följd av bland annat sociologiska och biologiska 

faktorer.  
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I teorier som förklarar könsskillnader utifrån biologiska perspektiv, förstås beteende 

som ett resultat av olika hormoner (Stewart & McDermott, 2004) och inkluderar även andra 

fysiologiska aspekter såsom skillnader i könsorgan och kromosomer (Hammarström, 2005).  

Teorier inom sociologi förstår beteende utifrån sociala roller och kontexter (Stewart & 

McDermott, 2004). Yvonne Hirdman (1988) myntade genus, den svenska motsvarigheten till 

engelskans “gender”. Detta kom att i Sverige tydliggöra en skiljevägg mellan det traditionella 

biologiska könet och det sociala könet. Socialt kön/genus uppfattas som en social konstruktion, 

som skapas och återskapas både individuellt och kollektivt, i situationer och historiska 

kontexter (Esseveld, 2004; Liinaman, 2008).  

Medan de biologiska teorierna betonar att det finns skillnader mellan kvinnor och män 

som är naturliga och biologiskt givna, framhäver forskning kring genus istället att kvinnlighet 

och manlighet är något som skapas genom normer och samhälleliga förväntningar 

(Hammarström, 2005). Dessa sätt att se på kön och genus har resulterat i forskning som skiljer 

sig åt. Hyde (2014) argumenterar därför att det inte finns ett enhetligt svar i om könen skiljer 

sig fundamentalt åt.  

Vikten av att identifiera könsskillnader i relation till karaktärsstyrkor framhölls av 

Peterson (2004) som ansåg att ökad kunskap inom detta område kunde bidra till att effektivt 

motivera anställda, öka deras produktivitet, skapa lojalitet och förbättra fysiskt såväl som 

mentalt välmående på arbetsplatsen.  

Tidigare forskning 

Hittills har litteraturen bidragit med en ökad förståelse kring positiv psykologi och dess 

teori om karaktärsstyrkor samt psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer och hur de 

samverkar med organisationen, arbetet och individen. Tillsammans med ökad förståelse kring 

tidsbegränsade anställningar och könsskillnader, har detta väckt frågan kring vad tidigare 

forskning kan bidra med för insikter i ämnet.  

Då forskningsområdet positiv psykologi samt studiet av karaktärsstyrkor tillsammans 

med psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer är relativt nytt, var studier och rapporter inom 

detta området begränsade, i synnerhet i relation till tidsbegränsad anställningsform.  

 En studie som i det närmaste fångade in området, dock inte urvalsgruppen, 

genomfördes av Gander et al. (2012b) som undersökte sambandet mellan karaktärsstyrkor, mätt 

genom VIA-IS, baserat på antagandet att högre poäng på karaktärsstyrkorna gav mer 

välmående individer. VIA-IS undersöktes i relation till The Work-related Behavior and 

Experience Patterns Questionnaire (AVEM) som ämnade att identifiera såväl hälsosamma 

som riskfyllda arbetsrelaterade beteenden. Riskfyllda arbetsrelaterade beteenden kunde leda 
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till utbrändhet hos individer, bland annat hos de som upplevde hög grad av hängivenhet till 

arbetet och låg motståndskraft till stress.  

Resultatet från studien av Gander et al. (2012b) visade att höga poäng på 

karaktärsstyrkorna korrelerade positivt med de som hade hälsosamma arbetsrelaterade 

beteenden, medan riskfyllda beteenden korrelerade negativt med karaktärsstyrkorna. Detta 

stödde således teori och tidigare forskning om att karaktärsstyrkorna predicerade mer 

välmående individer med hälsosamma beteenden, vilket är organisatoriskt gynnsamt (Peterson 

& Seligman, 2004). Urvalet var emellertid endast kvinnor, varför författarna efterlyste vidare 

studier av könsskillnader (Gander et al., 2012b).  

Könsskillnader i karaktärsstyrkorna. Heintz, Kramm & Ruch (2019) argumenterade 

för nödvändigheten att undersöka om  det fanns likheter eller skillnader mellan män och 

kvinnor i karaktärsstyrkorna. Detta för att i framtiden kunna dra kausala slutsatser kring om 

resultat för karaktärsstyrkorna beror på faktiska könsrelaterade likheter och skillnader, eller om 

det beror på mätmetodens utformning. (Heintz et al., 2019).  

Könsskillnader i relation till karaktärsstyrkor har undersökts i ett flertal studier. Resultat 

påvisade att kvinnor och män överlag uppvisade likheter över styrkorna, trots att det förekom 

små signifikanta skillnader mellan könen (Heintz et al., 2019; Karris & Craighead, 2012; 

Linley et al., 2007; Pareek & Rathore, 2016; Ruch et al., 2010), där kvinnor generellt hade 

högre poäng än män på styrkorna med undantag för Creativity (som är en del av dygden 

Inquisitiveness) (Linley et al,. 2007; Ruch et al., 2010).  

I en metaanalys av Heintz et al. (2019) som inkluderade data gällande 

karaktärsstyrkorna för över en miljon män och kvinnor, framgick det att kvinnor fick högre 

poäng än män på bland annat Love och Kindness (båda är del av dygden Caring), Gratitude 

och Appreciation of Beauty and Excellence. Styrkorna varierade inte med nationalitet, men 

varierade med ålder.  

Slutligen visade en studie av Brdar, Anic och Rijavec (2011) på signifikanta skillnader 

mellan unga vuxna män och kvinnor i karaktärsstyrkorna. Samtidigt hittades ingen skillnad i 

livstillfredsställelsen mellan individerna, varpå skillnaderna antogs bero på rådande 

könsstereotyper och på vilka karaktärsstyrkor som värderades i den specifika kulturen. Då 

skillnader mellan män och kvinnor hittades i karaktärsstyrkorna är det av intresse att undersöka 

vad tidigare forskning har sagt om könsskillnader på arbetsplatserna.  

 Könsskillnader i psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. Utvecklingen till det 

moderna arbetslivet medförde förändringar för såväl organisationen liksom arbetets karaktär 

och individens situation.  
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Studier på social - och organisatorisk nivå visade att kvinnor i det moderna arbetslivet 

upplevde högre kvantitet av emotionella krav, lägre möjlighet att påverka arbetsplatsen och 

lägre välmående än män. Kvinnor visade sig även ha svårare att nå högre organisatoriska 

positioner än män. Män i ledande positioner rapporterade oftare att de hamnade i konflikt med 

ledare och upplevde i högre grad brist på stöd (Nyberg, Leineweber & Magnusson Hansson, 

2015). Andra resultat har emellertid förekommit där män upplevde högre arbetskrav än kvinnor 

samt att de upplevde lägre påverkansmöjligheter än kvinnor (Citoni, Mahy, Rycx & Cottini, 

2012). 

I studier gjorda på arbetsnivå och arbetets karaktär gjorda med QPS framkom det att 

kvinnor och män upplevde deras förmåga att klara av arbetet lika (Ljosa et al., 2013). Vidare 

uppfattade män och kvinnor arbetsmiljöns inverkan på deras mentala hälsa lika. Undantaget 

för likheten var att män i högre grad upplevde att de hade kontroll över sitt arbete än kvinnor, 

liksom att män upplevde att krav från hemmet påverkade arbetet (Fridner et al., 2010).  

Inga skillnader på arbetsnivå hittades mellan män och kvinnor gällande deras 

uppfattning kring sin jobbsäkerhet, attityd kring förutsägbarhet i arbetet och således i vilken 

mån detta fick psykologiska hälsoeffekter hos individerna (Cheng & Chan, 2008).   

Studier av psykologiska och sociala faktorer på individnivå visade att den ökade 

hängivenheten till arbetet som det moderna arbetslivet har möjliggjort, påverkade 

arbetsplatsens normer. Normerna kan uttryckas i form av identitet och status och visade sig 

kunna skilja sig åt mellan könen (Williams et al., 2016).  

Könsskillnader som identifierades gällande normer och rollförväntningar för män och 

kvinnor på arbetsplatsen (Berdahl & Moon 2013; Cuddy Fiske & Glick, 2004; Williams et al., 

2016) visade att mäns roll på arbetsplatsen definierades vara en tävling i manlighet. Manlighet 

associerades med att ett högre antal arbetstimmar, vilket ledde till en högre status. Kvinnor 

brottades istället med höga förväntningar om att å ena sidan alltid vara tillgänglig för 

arbetsgivaren och å andra sidan samtidigt axla rollen som närvarande mamma (Williams et al., 

2016).  

 Skillnader på arbetsplatsen mellan män och kvinnor på individnivå speglades även i 

resultat av skillnader i värderingar på arbetsplatsen samt vad som predicerar män och kvinnors 

hälso- och stressnivåer (Peterson, 2004). Kultur- och miljöaspekter predicerade bäst kvinnors 

hälsostatus, medan mäns hälsostatus bäst predicerades av hur de behandlades av individer med 

tydliga auktoritära övertag. Gällande värderingar på arbetsplatsen prioriterade kvinnor faktorer 

som relationer, rättvisa och samarbete signifikant högre än män, som istället värderade pengar, 

förmåner och auktoritet signifikant högre än kvinnor (Peterson, 2004).   
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Slutligen identifierades skillnader mellan män och kvinnor på individnivå i form av att 

kvinnor fick lägre poäng än män på karriärambitioner, mental stabilitet och i aktiv coping, 

samtidigt som kvinnor, i högre utsträckning än män, var beredda att omedelbart hoppa av 

uppdrag där de inte tydligt presterade framgångsrikt. Dessutom var arbetsrelaterade beteenden 

som låg i riskzon för negativa hälsoeffekter, såsom utbrändhet, vanligare bland kvinnor 

(Schaarschmidt & Fischer, 2008).  

Könsskillnader hos tidsbegränsat anställda. Mängden forskning visade sig vara 

begränsad gällande hur tidsbegränsat anställdas upplevelse av arbetssituationen skulle kunna 

medieras av positiva karaktärsstyrkor, i synnerhet bland unga vuxna. Vidare fanns det därför 

inte heller forskning kring könsskillnader i denna relation. De tidsbegränsat anställdas relation 

till psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer är ett fält som hade undersökts desto mer, 

liksom dess association till psykisk hälsa och arbetstillfredsställelse hos män och kvinnor.  

Forskning kring könsskillnader hos tidsbegränsat anställda visade att både män och 

kvinnor upplevde lägre nivå av arbetssäkerhet och arbetstillfredsställelse jämfört med 

tillsvidareanställda. Vidare var de skillnader som hittades mellan män och kvinnor ofta små 

(Aletraris, 2010; Rigotti, Mohr & Isaksson, 2014). Skillnader som påträffades var bland annat 

att kvinnor var mer tillfredsställda med en tidsbegränsad anställning, och att arbeta med lägre 

lön, än vad män var. Vid en minskning av stressnivå i arbetet förbättrades relationen mellan 

tidsbegränsad anställning och arbetstillfredsställelse för kvinnor medan en ökad jobbsäkerhet 

förbättrade arbetstillfredsställelsen bland män (Aletraris, 2010). 

Avslutningsvis visade en annan studie att både män och kvinnor i prekära 

arbetsförhållanden hade en högre positiv association till ångest och depression än de som hade 

mer stabila anställningsförhållanden, vilket var särskilt framträdande bland kvinnor. För män 

med tidsbegränsad anställning fanns en förhöjd risk för sjukfrånvaro än kvinnor med samma 

anställningsform (Callea, Urbini & Bucknor, 2012).  

Syfte  

Det flexibla arbetslivet har medfört många förändringar för såväl organisationen, som 

arbetet och individen. Detta har bland annat har visat sig medföra negativa hälsoutfall såsom 

risk för sjukfrånvaro och utbrändhet för vissa, medan det även har bidragit med positiva inslag 

för andra. Hos individer med tidsbegränsad anställning, blir det tydligt att de många 

förändringar som skett i arbetslivet, tillsammans med deras upplevelse av anställningsformen, 

i hög grad påverkar deras välmående.  

Författarna till denna studie har identifierat ett behov av att undersöka hur stärkandet 

av individen kan relatera till positiva upplevelser på arbetsplatsen, genom att undersöka 
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psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. Inom fältet positiv psykologi finns det tydliga 

indikationer på att positivt värderade egenskaper (karaktärsstyrkor) kan användas som ett sätt 

stärka individen. Preventivt arbete med karaktärsstyrkor kan förebygga de negativa 

konsekvenser som kan uppstå till följd av det flexibla arbetslivet. På så sätt skapas en grund 

för att öka välmåendet och minska risk för sjukfrånvaro hos individer på arbetsplatsen. Ett 

tydligt kunskapsgap har emellertid identifierats i den tidigare forskningen för hur kön 

samvarierar med karaktärsstyrkorna och i dess relation till psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorer.  

Behovet av att studera könsskillnader identifierades även i en studie av Gander et al. 

(2012b) som undersökte relationen mellan positivt värderade egenskaper (karaktärsstyrkor) 

och arbetsrelaterade beteenden och mönster på arbetsplatser, men där urvalet endast var på 

kvinnor. Studien av Gander et al. (2012b) ligger för grund för denna studie, som syftar att 

undersöka relationen mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala faktorer, på ett 

urval av unga vuxna med tidsbegränsad anställning. Vidare undersöks det huruvida detta skiljer 

sig åt beroende på könstillhörighet. Urvalet är av relevans då många unga vuxna har 

tidsbegränsad anställning, vilket speglar det flexibla och moderna arbetslivet. Undersökningen 

ämnar att kunna bidra med ytterligare kunskap i ämnet, för att skapa ett bredare underlag i 

förståelsen av hur positiv psykologi kan användas på arbetsplatsen. Kunskapen är av relevans 

för beslutsfattande av, om och vilka, skräddarsydda interventioner som kan främja hälsosamma 

beteenden och välmående individer.  

Hypoteser. Det finns relativt lite forskning som undersöker könsskillnader mellan 

VIA-IS och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. De studier som finns visar på 

motstridiga resultat. Utöver detta har studier med instrumenten VIA-IS och QPS i relation till 

varandra inte genomförts, varför riktningen på denna relation inte är kartlagd. Då riktningen på 

inte kan antas, väljer författarna att inte utgå från hypoteser, utan istället närma sig 

frågeställningarna med ett deskriptivt tillvägagångssätt.   

Frågeställningar 

 1. Finns det ett generellt samband mellan positivt värderade egenskaper 

(karaktärsstyrkor) och psykologiska och sociala faktorer på svenska arbetsplatser?   

 2. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor gällande vilka karaktärsstyrkor som 

korrelerar med psykologiska och sociala faktorer på svenska arbetsplatser?   
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Metod 

Deltagare 

 Urvalet bestod av kvinnor och män i åldern 19-29, och enkäten besvarades av 46 

respondenter. Av respondenterna bestod 52 % av kvinnor (n = 24) och 48 % av män (n = 22), 

varav 2,2 % var i åldern 19-21, 71,7 % var i åldern 22-24, 21,7 % var i åldern 25-27 och 4,3 % 

var i åldern 28-29.   

 Utifrån ett etiskt perspektiv gjordes bedömningen att endast inkludera myndiga 

individer. Inklusionskriterier som användes i studien var att deltagarna skulle arbeta på en 

svensk arbetsplats och ha en tidsbegränsad anställning, enligt definitionen i Lagen om 

anställningsskydd (SFS, 1982:80). Då studien undersökte personlighet såväl som psykologiska 

och sociala faktorer på arbetsplatsen var ytterligare inklusionskriterier för deltagarna att de inte 

tog psykoaktiva droger, deltog i psykoterapi eller genomgick liknande behandling. Valet av 

dessa kriterier baserades på de inklusionskriterier som framkom i studien av Gander et al. 

(2012b).  

 Enkäten som skapades till studien (se Bilaga 1) distribuerades på internet via 

författarnas egna sociala medier och nätverk (Facebook, Linkedin). Ett bekvämlighetsurval 

gjordes, då urvalet inte baserades på slumpen, utan istället på för författarna tillgängliga 

individer (Svartdal, 2001).   

 Bortfall. Vid studiens analys dömdes 3 stycken, av de 46 respondenterna, ut som internt 

bortfall. Detta då de inte uppfyllde inklusionskriterierna som författarna ställde som krav för 

att delta i undersökningen - en man deltog i psykoterapi, en kvinna var ej anställd i Sverige och 

en man hade en tillsvidareanställning. Detta innebar således att urvalet till slut bestod av 43 

individer (N = 43), varav 53,5 % var kvinnor (n = 23) och 46,5 % var män (n = 20), vilket gav 

ett totalt urval på 93,5 %.   

Instrument 

 Denna studie var en utvidgning av en studie genomförd av Gander et al. (2012b).  I 

deras studie användes två mätverktyg som sedan ställdes i relation till varandra. Det ena mätte 

karaktärsstyrkor med hjälp av mätinstrumentet Values in Action - Inventory of Strengths (VIA-

IS) och det andra, vid namn Work-related Behavior and Experience Pattern (AVEM), mätte 

arbetsrelaterade beteenden och upplevelser. Denna studie är en utvidgning och inte en 

replikation av ovanstående studie, då författarna hade tillgång till VIA-IS testet men däremot 

begränsad åtkomst till AVEM-testet. Istället valde författarna att utgå från testet QPSNordic 

(QPS), framtaget av Nordiska Ministerrådet (2000), som behandlar olika psykologiska och 

sociala faktorer i arbetslivet.   
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 För denna studie genomfördes således en enkätundersökning, vilket är en etablerad 

metod för att mäta både individ- och gruppegenskaper på arbetsplatsen (Nordiska 

ministerrådet, 2000). Enkäten skapades med Googles verktyg “Google Formulär”, och bestod 

av 5 sektioner (se Bilaga 1).    

 Den första sektionen skrevs på svenska och var av informativ karaktär. Informationen 

upplyste respondenten om studien och dess syfte, dess inklusionskriterier och avslutades med 

kontaktuppgifter till författarna.   

 Den andra sektionen - som även denna var på svenska - bestod av bakgrundsfrågor som 

ansågs av relevans för studien och där deltagarna fick svara på frågor om könstillhörighet, 

ålder, huruvida de arbetade i Sverige, hade en tidsbegränsad anställning, inte tog psykoaktiva 

droger eller deltog i psykoterapi eller liknande behandling - vid tidpunkten för studien.  

 Den tredje sektionen bestod av Value in Strengths - Inventory of Strength (VIA-IS), ett 

självskattningsformulär av Peterson och Seligman (2004) som mäter till vilken grad en individ 

besitter olika personlighetsstyrkor. Testet mäter 24 olika skalor av personlighetsstyrkor, 

definierade enligt Peterson et al. (2007), (se Teori-avsnittet om Karaktärsstyrkor). I tidigare 

forskning av testets reliabilitet, visade alla skalor i testet på intern konsistens med ett Cronbachs 

alfa som var större än .70 (> .70). Därutöver visade sig korrelationer av test-retest för alla skalor 

under en 4-månadersperiod också vara solida (> .70) (Peterson & Seligman, 2004). 

 VIA-IS formuläret som användes i studien var en förkortad version av original-testet 

och bestod av 96 frågor istället för 240. Deltagarna ombads att på en femgradig skala skatta sig 

själv från Very much unlike me till Very much like me. Då VIA-IS är skapat på engelska och 

författarna inte hade tillgång till en validerad svensk översättning, användes den engelska 

versionen vilket reducerade risken för att översättningarna skulle misstolkas.   

 Den fjärde sektionen bestod av självskattningsformuläret QPSNordic (QPS) framtaget 

av Nordiska Ministerrådet. Det mäter olika psykologiska och sociala faktorer på jobbet, utifrån 

13 olika kategorier: arbetskrav och kontroll, rollförväntningar, förutsägbarhet och skicklighet 

i arbetet, social interaktion, ledarskap, grupparbete, organisationsklimat, arbetets centralitet, 

engagemang i organisationen, arbetsmotiv och interaktion mellan arbete och privatliv 

(Nordiska Ministerrådet, 2000).  

I tidigare forskning visade QPS på god reliabilitet med en Cronbachs alfa på som 

varierade mellan .62 och .86,  samt en test-retest-reliabilitet med en Cronbachs alfa som 

varierade mellan .57 och .84. Vidare visades en fullt godtagbar kriterievaliditet, 

begreppsvaliditet och innehållsvaliditet (Arbetslivsinstitutet, 1999).   

 QPS-testet består av 123 frågor, varav de första 12 handlar om individens demografi. 
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Därför valde författarna att i det egna formuläret endast inkludera 111 frågor. Deltagarna 

ombads att på femgradiga skalor skatta den individuella upplevelsen. Skalorna som 

inkluderades var: 1) Very seldom or never till Very often or always, 2) Very little or not at all 

till Very much, 3) Disagree totally till Agree totally samt 4) Unimportant till Absolutely 

necessary. Utöver detta fick deltagarna även skatta på sjugradiga skalor från Disagree totally 

till Agree totally samt One of the least important things in my life till One of the most important 

things in my life. Deltagarna bads också svara på huruvida de bevittnat mobbning på 

arbetsplatsen, hur många kvinnor och män de sett utsättas samt om de själva blivit utsatta för 

mobbning på sin arbetsplats. Då Nordiska Ministerrådet (2000) även tagit fram en engelsk 

version av QPS valde författarna att använda denna, i syfte att få en sammanhängande enkät. 

 Den femte och sista sektionen skrevs på svenska och innehöll en kommentarsfunktion 

där respondenten gavs möjlighet att ge feedback på enkäten. Vidare upplystes respondenten 

återigen om författarnas kontaktuppgifter. Sektionen avslutades med en länk till ursprungstestet 

av VIA-IS om vidare intresse fanns.    

Procedur  

 Enkäten distribuerades via författarnas Facebook och Linkedin, samt skickades direkt 

till författarnas bekanta som antogs vara relevanta deltagare utifrån inklusionskriterierna. 

Frågeformuläret var tillgängligt online från och med 2019-11-08. Då deltagandet i studien var 

otillfredsställande, skickade författarna ut påminnelser till bekanta att svara. Enkäten stängdes 

sedan för svar 2019-12-09, varpå författarna började analysera datan i statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).    

Design 

 Denna studie var av kvantitativ, deskriptiv karaktär då en samvariation mellan 

variablerna karaktärsstyrkor (tre dygder) samt psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer (tre 

nivåer) undersöktes och vidare om det fanns en könsskillnad inom denna. Variablerna mättes 

med numerisk skala på intervall- och kvotnivå, vilket möjliggjorde parametriska tester i form 

av regressions- och korrelationsanalyser samt t-test. I den multipla regressionen bestod 

prediktorvariablerna av de olika nivåerna av psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer 

(Nordiska ministerrådet, 2000); där de mättes i en samlad modell, enligt formen för multipel 

regression. Prediktorvariablerna utlästes även var för sig enligt bivariat korrelation. 

Utfallsvariablerna var dygderna var för sig, såsom tidigare har definierats av McGrath (2015), 

för både den multipla regressionen samt korrelationen. Regression genomfördes då tidigare 

forskning som presenterats indikerade att hälsosamma beteenden och positiva emotioner på 

arbetsplatsen borde förutsäga att individen har en viss dygd.  
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 Vid undersökandet av könsskillnader med hjälp av t-test användes kön som 

grupperande variabel mot två kategorier av variabler för sig; karaktärsstyrkor och psykologiska 

och sociala faktorer. I relationen mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorer för män och kvinnor separat, genomfördes dataanalyser inom grupperna för 

sig; både för den multipla regressionsanalysen samt den bivariata korrelationsanalysen.  

Dataanalys  

 Dataanalysen av respondenternas enkätsvar inleddes med att omvandla de frågor från 

VIA-IS i formuläret och QPS som ursprungligen var “omvända”, det vill säga negativt 

formulerade. Därefter kategoriserades VIA-IS-frågorna i enlighet med McGraths (2015) tre 

omfattande dygder Inquisitiveness, Caring och Self-control. Antal frågor som inkluderades 

från testet i dataanalysen var 16 stycken; 5 för Inquisitiveness, 7 för Caring och 4 för Self-

Control).  

Även en indelning av QPS psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer gjordes till tre 

kategorier (nivåer) i enlighet med Nordiska Ministerrådet (2000) och inkluderade: social- och 

organisatorisk nivå, arbetsnivå och individnivå. Antal frågor som innefattades i dataanalysen 

var totalt 74 stycken, varav 25 för den sociala - och organisatoriska nivån, 31 för arbetsnivån 

och 18 för individnivån.  

Innan dataanalysen påbörjades, synades datamaterialet för outliers, som definierades 

efter en gräns på 2 standardavvikelser och sedan avlägsnades, varför N-talet ser olika ut i 

resultatet.  

 Det kritiska värdet för signifikant resultat i studien var alfanivån  p<.05, i likhet med 

studien av Gander et al. (2012b). För att undvika typ-1-fel sattes denna alfanivå enligt praxis 

inom psykologisk forskning (Pallant, 2016).  

Etik  

 Studien genomfördes i enlighet med de etiska koderna för psykologisk forskning, samt 

med den relevanta och gällande svenska lagstiftningen rörande etik (Vetenskapsrådet, 2002). 

Etikens essens mynnade ut i att deltagarna inte skulle komma till fysisk eller psykisk skada till 

följd av studien. En annan viktig aspekt var relevansen av informerat samtycke, vilket togs i 

beaktande vid formulärets start. Detta gjordes genom att skriftligen upplysa om studiens syfte, 

dess moment samt vad en medverkan i studien skulle innebära för deltagaren. Deltagaren kunde 

endast få tillträde till testet genom att trycka på knappen “nästa”, vilken var lokaliserad efter 

information om testet.   

 Vidare betonade studien, i enlighet med de etiska riktlinjerna i vetenskaplig forskning, 

att det fanns möjlighet till anonymitet för deltagarna samt att deltagarna när som helst kunde 
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avbryta sin medverkan i studien. Vidare beaktade författarna datan med konfidentialitet, genom 

att enkätsvaren förvarades på författarnas inlogg på den internetbaserade plattformen. Detta 

stärkte även anonymitetsaspekten, då enkäten inte behövde genomföras under uppsyn av andra. 

Fortsättningsvis valde författarna att medvetet avgränsa mängden demografiska frågor om 

individen, i syfte att  respektera deltagarnas integritet.  

Att enkäten var internetbaserad, minskade vidare författarnas möjlighet att ge 

individuell debriefing, som ofta rekommenderas vid vetenskapliga studier med människor. Det 

gav däremot möjlighet för varje deltagare att ge synpunkter på frågeformuläret och dess 

innehåll, genom en kommentarsfunktion vid formulärets slut. Därutöver gavs möjlighet för 

frågor genom presenterandet av författarnas kontaktuppgifter.   

 De etiska aspekterna i studien godkändes efter att en etikdeklaration skrivits under av 

såväl författare som ansvarig handledare för uppsatsen på den psykologiska institutionen vid 

Lunds universitet.  

                                                      Resultat 

Inledningsvis kontrollerades VIA-IS tre kategorier, QPS tre arbetsplatsfaktorer och kön för 

normalfördelning med Kolmogorov-Smirnovs test för normalfördelning. Detta i syfte att kunna 

utröna om parametriska test var lämpliga vid analys. En variabel, individnivån, uppfyllde inte 

kravet för normalfördelning då resultatet visade en signifikans på p=.029 och översteg således 

inte alfanivån, p> 0.05. Ett beslut togs därför att göra såväl parametriska som icke-parametriska 

tester vid analysen av könsskillnader inom karaktärsstyrkor (VIA-IS) och psykologiska och 

sociala arbetsplatsfaktorer (QPS).   

 Den icke-parametriska motsvarigheten till t-test för oberoende, Mann-Whitney U, 

utfördes och kontrollerades för på alla variabler. Därefter gjordes en jämförelse av 

testresultaten med de testresultat från t-testet för oberoende. Jämförelsen visade att 

signifikansnivåerna överensstämde, vilket bekräftat t-testets robusthet, varför t-test kunde 

användas som analysmetod på datan. Därefter undersöktes varianshomogeniteten för alla 

variabler med Levenes test för lika varians. Alla karaktärsstyrkorna uppfyllde kravet enligt 

testet, medan endast två av nivåerna för arbetsplatsfaktorer, social- och organisatorisk nivå och 

arbetsnivå från QPS gjorde det. Därför användes korrigerade t-värden vid analys av 

individnivån, vilket blir av relevans vid analysen av könsskillnader.   

Samvariation mellan positivt värderade egenskaper (dygder) och psykologiska och 

sociala faktorer   

 Resultaten i den multipla regressionen mellan VIA-IS Inquisitiveness och QPS tre 
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arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation 

mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = -.033), F (3, 34) = 0.605, p = .616. 

 Resultaten i den multipla regressionen mellan VIA-IS Self-Control och QPS tre 

arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation 

mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = -.075), F (3, 34) = .138, p = .937. 

 Resultaten i den multipla regressionen mellan VIA-IS Caring och QPS tre 

arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att den totala variansen förklarad av modellen 

som helhet var 5,9% (Adjusted R2 = .059), F (3, 34) = 1.7780, p = .170.  

 Två av variablerna var signifikanta vid en bivariat korrelationsanalys; individnivå 

tillsammans med Caring visade på ett värde av -.325 i Pearsons produktmomentkorrelation, 

med en signifikans på .020. Mellan de två variablerna fanns en medium negativ korrelation  (r 

= -.325, n = 40, p = .020) , i enlighet med Cohens (1988) mått på korrelationsstyrka, där en 

lägre nivå av individnivå korrelerade med en högre nivå av Caring.   

Könsskillnad för karaktärsstyrkor   

 Tre t-test för oberoende genomfördes mellan kvinnor och män med de tre dygderna som 

beroende variabler, där resultatet inte visade på någon signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män i deras karaktärsstyrkor (se Tabell 3).  

Tabell 3. Könsskillnader för karaktärsstyrkor  

 
 

Könsskillnad för psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer 

T-testet för oberoende kunde inte påvisa någon signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor inom arbetsplatsfaktorer (se Tabell 4). 
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Tabell 4. Könsskillnader för psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer   

 
 

Relationen för karaktärsstyrkor och arbetsplatsfaktorer mellan kvinnor och män 

En standard multipel regression genomfördes även där urvalet fördelades enligt kön 

(Kvinnor, n = 23, män, n = 20). Detta för att undersöka ifall det fanns ett signifikant resultat på 

några enskilda nivåer, när urvalet var separerat enligt kön.  

Karaktärsstyrkor och arbetsplatsfaktorer för kvinnor. Resultaten i den multipla 

regressionen för kvinnor mellan VIA-IS Inquisitiveness och QPS tre arbetsplatsfaktorer som 

samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation mellan dygden och 

arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = -.110), F (3, 16) = 0.371, p =.775.  

 Resultaten i den multipla regressionen för kvinnor mellan VIA-IS Self-Control och 

QPS tre arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant 

samvariation mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = -.008), F (3, 16) = .948, 

p =.441.  

Resultaten i den multipla regressionen för kvinnor mellan VIA-IS Caring och QPS tre 

arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation 

mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = .468), F (3, 16) = 1.497, p =.253. 

Två av variablerna var signifikanta vid en bivariat korrelationsanalys; individnivå 

tillsammans med Caring som visade på ett värde av -.379 i Pearsons 

produktmomentkorrelation, med en signifikans på .037. Mellan de två variablerna fanns en 

medium negativ korrelation (r = .-379, n = 23, p = .037), i enlighet med Cohens (1988) mått 

på korrelationsstyrka, där en lägre nivå av individnivå korrelerade med en högre nivå av Caring.  

Karaktärsstyrkor och arbetsplatsfaktorer för män. Resultaten i den multipla 

regressionen för män mellan VIA-IS Inquisitiveness och QPS tre arbetsplatsfaktorer visade att 

det inte fanns en signifikant samvariation mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted 
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R2 = .135), F (3, 13) = 1.835, p = .191.  

 Resultaten i den multipla regressionen för män mellan VIA-IS Self-Control och QPS 

tre arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation 

mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna (Adjusted R2 = -.196), F (3, 13) = .128, p = .942.  

Resultaten i den multipla regressionen för män mellan VIA-IS Caring och QPS tre 

arbetsplatsfaktorer som samlad modell visade att det inte fanns en signifikant samvariation 

mellan dygden och arbetsplatsfaktorerna  (Adjusted R2 = -.056), F (3, 113) = .719, p = .558. 

Två av variablerna var signifikanta vid en bivariat korrelationsanalys; social- och 

organisatorisk nivå tillsammans med Inquisitiveness som visade på ett värde av .476 i Pearsons 

produktmomentkorrelation, med en signifikans på .027. Mellan de två variablerna fanns en 

medium positiv korrelation  (r = .476, n = 19, p = .027), i enlighet med Cohens (1988) mått på 

korrelationsstyrka, där en högre nivå av social- och organisatorisk nivå korrelerade med en 

högre nivå av Inquisitiveness.  

Diskussion  

Syftet med denna studie var att besvara frågan gällande huruvida det finns en relationen mellan 

positivt värderade egenskaper och  psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer i det svenska 

arbetslivet, bland unga vuxna med tidsbegränsad anställning. Vidare sökte studien att besvara 

om detta skiljer sig åt beroende på könstillhörighet.  

Frågeställning 1. Finns det ett generellt samband mellan positivt värderade egenskaper 

(karaktärsstyrkor) och psykologiska och sociala faktorer på svenska arbetsplatser?  

Resultatet från den multipla regressionen visar att det inte fanns något signifikant 

samband mellan arbetsplatsfaktorerna (social- och organisatorisk nivå, arbetsnivå och 

individnivå) som samlad modell och dygderna var för sig. Det skiljer sig även från annan teori, 

liksom tidigare forskning, som konstaterat att dygderna samvarierar med positiva emotioner 

och vidare predicerar hälsosamma beteenden (Peterson et al., 2005; Peterson et al., 2007; 

Seligman & Csikzentmihalyi, 2000; VIA Institute on Character, 2019b) samt fungerar 

förebyggande mot depression (Gander et al., 2012a; Gander et al., 2012b; Seligman et al., 

2005). Sammanfattningsvis, kan slutsatsen således dras att det inte finns ett generellt samband 

mellan den samlade modellen för psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer relaterat till de 

enskilda dygderna. Innebörden av resultatet skulle kunna tolkas som att de psykologiska och 

sociala faktorerna inte är intressanta i relation till karaktärsstyrkorna utifrån den valda 

modellen.  

Ett alternativt tillvägagångssätt av dataanalysen hade kunnat vara att korrelera de 

enskilda karaktärsstyrkorna för sig (24 stycken) i kombination med arbetsplatsfaktorerna var 
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för sig (13 stycken), vilket kan bidra till ännu mer specifika resultat. Vilken betydelse McGraths 

(2015) indelning har haft för resultat skulle vidare kunna diskuteras i förhållande till studier 

där andra indelningar av karaktärsstyrkorna gjorts (exempelvis: Ruch & Proyer, 2015). 

Författarna såg ingen möjlighet att genomföra denna typ av undersökning, då den hade varit 

alltför tidskrävande för uppsatsens storlek. Vidare valde författarna att vara restriktiva mot 

detta tillvägagångssätt, då en problematik med att göra många t-test är att det ökar risken för 

typ 1-fel (att hitta signifikanta resultat som egentligen beror på slumpen).  

I den bivariata korrelationsanalysen av det generella sambandet mellan dygderna och 

de enskilda nivåerna av psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorerna hittades ett signifikant 

negativt samband mellan individnivå (Predictability at work, Mastery at work, Commitment to 

organization, Mork motives) och Caring (Fairness, Forgiveness, Kindness, Love, teamwork). 

Att resultatet för dessa två variabler är signifikant innebär att frågan kring om det finns ett 

generellt samband mellan karaktärsstyrkor och de psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorerna kan ifrågasättas. En negativ korrelation innebär att en lägre upplevelse av 

förmågan att kunna hantera arbete, lägre engagemang i organisationen, lägre motivation att 

arbeta samt lägre förutsägbarhet i arbetet, samvarierar med en högre känsla av kärlek, 

samarbete, känsla av rättvisa och förlåtande. Det omvända gällde likväl; att låg Caring 

samvarierar med att hög arbetsmotivation. Detta står i kontrast till teori och tidigare forskning 

om karaktärsstyrkor som bevisar att högre poäng på de olika dygderna har ett positivt samband 

till positiva emotioner och hälsosamma arbetsrelaterade beteenden (Gander et al., 2012a; 

Gander et al., 2012b; Peterson et al., 2005; Peterson et al., 2007; Seligman et al., 2005). 

Relationen mellan karaktärsstyrkorna och de psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorerna skulle kunna ha medieras av urvalsgruppen; unga vuxna. Variation i 

karaktärsstyrkorna har tidigare visat sig kunna variera med ålder (Heintz et al., 2019), varför 

variation i Caring skulle kunna ha påverkats av urvalsgruppen och således bidragit till att skapa 

en negativ association till individnivån.   

Variation i individnivån skulle kunna förklaras av den andra aspekten av urvalsgruppen; 

tidsbegränsat anställda. Detta då upplevelsen av anställningsformen har visat sig variera för 

olika individer. Variationen kan följaktligen ha påverkat det generella sambandet som slutligen 

skapade den negativa associationen mellan Caring och individnivå. Skiftet mellan höga och 

låga poäng har förklarats bero på arbetsmarknadens karakteristika, individens attityd till 

anställningsformen och stereotyper om tidsbegränsat anställda (Boyce et al., 2007; Silla et al., 

2005; Stasiowski & Kłobuszewska, 2018). Låga poäng på individnivå har varit relaterat till 

lågt engagemang till organisationen, låg arbetsmotivation och låg arbetstillfredsställelse 
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(Aletraris, 2010; Rigotti et al., 2014) och i vissa fall även varit positivt associerat med ångest 

och depression (Callea et al., 2012). Individens attityd till den tidsbegränsade anställningen, 

hur denne upplever sig behandlas till följd av den, liksom den upplevda arbetsosäkerheten i 

förhållande till arbetsmarknaden skulle kunna påverka faktorerna på individnivå negativt. Höga 

nivåer på individnivå skulle kunna förklaras av de positiva aspekter som varit förknippade med 

den tidsbegränsade anställningsformen; såsom högre motivation och engagemang i 

organisationen (De Cuyper & De Witte, 2006b i De Cuyper et al., 2008; De Cuyper & De 

Witte, 2008; De Witte & Näswall, 2003).  

Sammanfattningsvis kan inget generellt samband dras mellan dygderna och de samlade 

psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorerna som modell, utifrån den multipla 

regressionsanalysen. Analysen av relationen mellan de enskilda arbetsplatsfaktorerna och 

dygderna, var för sig, visade att endast en av nio möjliga kombinationer i resultatet var 

signifikant. Därför kan det konkluderas att det inte finns ett generellt samband mellan VIA-IS 

och QPS enligt den indelning som författarna baserat sin studie på.  

Frågeställning 2. Finns det en skillnad mellan män och kvinnor gällande vilka 

karaktärsstyrkor som predicerar psykologiska och sociala faktorer på svenska 

arbetsplatser?   

När den multipla regressionsanalysen genomfördes på män och kvinnor separat, visade 

resultatet att det inte fanns någon könsskillnad i relationen mellan karaktärsstyrkorna och 

modellen för de psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorerna. Detta skulle kunna förklaras 

av tidigare forskning som pekar på att män och kvinnor överlag uppvisar likheter över 

karaktärsstyrkorna (Heintz et al., 2019; Karris & Craighead, 2012; Linley et al., 2007; Pareek 

& Rathore, 2016; Ruch et al., 2010), liksom för psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer 

(Fridner et al., 2010; Ljosa et al., 2013).  

 Den bivariata korrelationsanalysen syftade till att istället undersöka könsskillnader i 

relationen mellan nivåerna av arbetsplatsfaktorerna var för sig, mot dygderna. För kvinnor 

visade resultatet ett signifikant negativt samband mellan individnivå och Caring, precis som i 

resultatet från den bivariata korrelationsanalysen av det generella sambandet i diskussionen av 

Frågeställning 1. Detta indikerar återigen att lägre poäng på individnivå samvarierar med högre 

nivå av Caring; liksom det omvända.   

Att Caring visar på en negativ signifikans till individnivå för kvinnor är ett intressant 

fynd. För det första, brukar Caring vara positivt relaterat till hälsosamma beteenden och 

emotioner, och inte till lägre motivation och engagemang som den negativa relationen till 

individnivån indikerar. För det andra, redovisar tidigare forskning för att kvinnor generellt får 
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högre poäng än män på karaktärsstyrkorna Love och Kindness, som båda är en del av dygden 

Caring (Heintz et al., 2019).  

En förklaring till könsskillnader i karaktärsstyrkor har diskuterats vara rådande 

könsstereotyper i samhället; vilka karaktärsstyrkor som värderas i den specifika kulturen (Brdar 

et al., 2011). Kvinnors värderingar på arbetsplatsen präglas exempelvis, i högre grad än män, 

av att prioritera rättvisa, relationer och samarbete (Peterson, 2004).  

En negativ association med höga poäng på Caring, skulle innebära låga poäng på 

individnivå. Låga poäng på individnivå hos kvinnor skulle kunna förklaras genom resultat från 

Schaarschmidt och Fischer (2008) som visar på att kvinnor, i högre grad än män, har lägre 

poäng på karriärambitioner, mental stabilitet och aktiv coping. Vidare riskerar deras 

arbetsrelaterade beteenden i högre grad att resultera i negativa hälsoeffekter såsom exempelvis 

utbrändhet.  

En omvänd analys av den negativa associationen skulle innebära att kvinnor har högre 

engagemang i organisationen (höga poäng på individnivå) och lägre poäng på Caring. Högre 

engagemang bland tidsbegränsat anställda kvinnor kan vara ett resultat av att kvinnor, i högre 

grad än män, är tillfredsställda med tidsbegränsade anställningsformer (Aletraris, 2010). Lägre 

Caring bland unga vuxna kvinnor kan vidare förklaras av att karaktärsstyrkor såsom Love och 

Kindness (del av Caring) har visat sig variera med ålder (Heintz et al., 2019).  

För män visade den bivariata korrelationsanalysen ett signifikant positivt samband 

mellan Inquisitiveness och den social- och organisatorisk nivån. Detta indikerar att en högre 

nivå av organisatoriskt stöd, stöd från ledare, liksom organisationskultur och 

organisationsklimat samvarierar med en högre nivå av kreativitet, nyfikenhet och 

kunskapstörst; liksom det omvända.  

Resultatet från den bivariata korrelationsanalysen för män går i linje med tidigare 

forskning. För det första, visar den tidigare forskningen att män, i relation till kvinnor, har 

högre poäng på Creativity som är en del av dygden Inquisitiveness. I övrigt har kvinnor 

generellt högre poäng än män på alla andra karaktärsstyrkor (Linley et al., 2007; Ruch et al., 

2010). För det andra, bekräftar fyndet av den positiva associationen den teori och tidigare 

forskning som konstaterar att dygderna samvarierar med positiva emotioner och predicerar 

hälsosamma beteenden (Peterson et al., 2005; Peterson et al., 2007). 

Fyndet av den positiva associationen indikerar att införandet av förebyggande åtgärder 

som innefattar stärkandet av Inquisitiveness hos män, skulle kunna samvariera med ett ökat 

välmående på social- och organisatorisk nivå. Mäns relation till den sociala- och 

organisatoriska nivån bekräftas av forskning som visar att deras hälsostatus prediceras av hur 
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de behandlas av individer med tydliga, auktoritära övertag (Peterson, 2004). Vidare bekräftas 

relationen av resultat som visar att män i ledande positioner rapporterar en högre nivå av 

upplevd brist på organisatoriskt stöd (Nyberg et al., 2015). Ett sådant resultat indikerar att 

sådana män har lägre Inquisitiveness. Kännedom om riktningen på relationen mellan den 

sociala- och organisatoriska nivån och dygden, kan användas som underlag för interventioner 

för preventiva åtgärder och för att förbättra individens mående och prestationsförmåga.  

En möjlig förklaring till att män och kvinnors resultat skiljer sig åt i relationen mellan 

karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer skulle kunna vara att det 

finns könsskillnader inom karaktärsstyrkor och/eller arbetsplatsfaktorerna. Inom 

karaktärsstyrkorna (VIA-IS) visade denna studies resultat ingen signifikant könsskillnad, vilket 

är i enlighet med viss forskning (Heintz et al., 2019; Karris & Craighead, 2012; Linley et al., 

2007; Pareek & Rathore, 2016; Ruch et al., 2010) samtidigt som annan forskning visar på det 

motsatta (Heintz et al., 2019; Linley et al., 2007; Ruch et al., 2010). Resultatet visar inte heller 

signifikanta könsskillnader inom de psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorerna (QPS), 

vilket också är i enlighet med källor som inte hittat signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor (Cheng & Chan, 2008; Friedner, 2010; Ljosa et al., 2013), men skiljer sig från studier 

som visar på könsskillnader på olika nivåer i organisationer (Berdahl & Moon, 2013; Citoni et 

al., 2012; Cuddy et al., 2004; Nyberg et al., 2015; Schaarschmidt & Fischer, 2008; Williams et 

al., 2016).  

Att resultat inom VIA-IS respektive QPS inte visar på könsskillnader är inte förvånande 

med hänsyn till tidigare forskning, dock kan möjliga orsaker till resultatet diskuteras. En orsak 

till resultatet skulle kunna vara att kön inte tydligt har definierats och operationaliserats i 

studien. Betydelse av det biologiska könet samt det sociala könet (genus) har varit omdebatterat 

i psykologin liksom i vetenskapen som helhet (Hyde, 2014; Stewart & McDermott, 2004). 

Även om vetenskapen inte har kommit överens om betydelsen av kön för utfall i beteenden och 

egenskaper hos individen, skulle denna studie tydligare kunnat ta ställning till huruvida kön 

eller genus är den relevanta variabeln för studien.  

Författarna valde att inte avgränsa könstillhörighet till det biologiska perspektivet, på 

grund av meningsskiljaktigheterna i debatten och för att såväl biologi som miljö har 

identifierats som viktiga för individens personlighet (Hyde, 2014). Däremot inser författarna 

bristfälligheten i att inte tydligt ha avgränsat definitionen för kön. Syftet med detta var 

emellertid att undersöka om det fanns några indikationer på skillnader mellan män och kvinnor 

överhuvudtaget. Om så var fallet, skulle vidare studier kunna genomföras med ett tydligare 

epistemologiskt ställningstagande och undersöka endera av dem.  
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Resultaten i denna studie, som inte visar på signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor, skulle enligt det biologiska synsättet (som beskrivs av Hammarström, 2005; Stewart 

& McDermott, 2004) kunna bero på att kön inte tydligt har definierats i studien, alternativt att 

mätmetoden inte är validerad att mäta könsskillnader (Heintz et al., 2019). Enligt det 

sociologiska synsättet (som beskrivs av Esseveld, 2004; Hammarström, 2005; Hirdman, 1988; 

Liinaman, 2008) skulle dessa resultat istället kunna vara en indikation på att det inte finns 

fundamentala könsskillnader mellan män och kvinnor.  

De signifikanta resultat i skillnader mellan män och kvinnor som studien likväl visar på 

skulle, enligt ett biologiskt synsätt, kunna vara en konsekvens av biologiska och fysiologiska 

skillnader i form av olika hormoner, kromosomer och könsorgan som kvinnor och män besitter 

(Hammarström, 2005; Stewart & McDermott, 2004). Enligt det sociologiska- och 

socialkonstruktivistiska perspektivet, kan detta istället tolkas som en reflektion av dagens 

normer och kontext hos urvalet; att unga vuxna män och kvinnor med tidsbegränsad anställning 

på arbetsplatserna berörs av olika normer.  

Slutligen, bör frågan ställas kring huruvida kön är en relevant variabel att analysera i 

relation till karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer. Alternativt, kan 

det finns andra variabler som bättre skulle kunna predicera utfall i relationen och som är av 

större betydelse för att förstå karaktärsstyrkor och välmående på arbetsplatsen. Interventioner 

i syfte att stärka individen behöver nödvändigtvis inte ta hänsyn till kön för att stärka individer 

och öka deras mående.  

Metodbegränsningar 

Resultatet i denna studie gällande VIA-IS karaktärsstyrkor och QPS psykologiska och 

sociala arbetsplatsfaktorer följde inte helt resultaten från liknande studier, där VIA-IS 

karaktärsstyrkor antogs vara associerat med hälsosamma beteenden och välmående på 

arbetsplatsen (Gander et al., 2012b). Utöver de faktorer som diskuteras ha varit av relevans för 

resultatet i förhållande till frågeställningarna, finns det ytterligare aspekter gällande studiens 

utförande som kan ifrågasättas och som bör finnas med i beaktande vid genomförandet av 

liknande studier.  

För det första bör en diskussion föras gällande studiens urval som består av väldigt få 

individer, vilket har påverkan på studiens power. En liten urvalsgrupp har av Stevens (2002) 

definierats vara grupper med ett N-tal upp till tjugo individer. Vid små N-tal kan det vara 

nödvändigt att justera alfanivån i syfte att kompensera för den lilla urvalsgruppen, varför 

Stevens (2002) istället föreslår en nivå på .1 eller .15. Detta skulle kunna vara ett alternativt 

tillvägagångssätt i framtida studier. Författarna valde att anta försiktighetsåtgärder och att 
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därför förhålla sig till alfanivån på .05, som är praxis inom psykologisk forskning (Pallant, 

2016). Slutligen kan ett litet urval också inverka på normalfördelningen, vilket författarna tog 

hänsyn till genom att korrigera för outliers. För det andra bör det interna bortfallets inverkan 

på urvalets begränsade storlek diskuteras. Tre respondenter bedömdes olämpliga inför 

dataanalysen då de inte uppfyllde inklusionskriterierna som författarna ställt som krav för att 

delta i undersökningen. Bortfallet var stort i förhållande till urvalets storlek, vilket påverkade 

studiens power ytterligare.  

Författarna är medvetna om risken att det har skett ett selektivt bortfall, då enkäten 

distribuerades enligt ett bekvämlighetsurval, vilket således gör det svårt att göra en analys av 

det externa bortfallet. Urvalet bestod av individer från författarnas egna sociala nätverk, vilket 

kan ha bidragit till att en viss typ av individer valde att svara på enkäten. Personer i författarnas 

nätverk kan ha en viss syn på könstillhörighet och en viss mentalitet till enkäten som inte är 

representativ för unga vuxna i Sverige och detta kan således ha haft inverkan på resultatet.  

Ytterligare en aspekt som är av vikt vid genomförande av enkätstudier är risken för 

social önskvärdhet, vilket även i denna studie är viktigt att förhålla sig till. Detta kan vara extra 

framträdande i självskattningsstudier och blir extra påtagligt i detta fall, då enkäten främst 

besvarades av individer med personliga relationer till författarna. Detta kan påverka hur 

respondenterna väljer att besvara frågorna vilket influeras av: hur de ser på sig själva i relation 

till sin personlighet, hur de vill bli sedda och slutligen av de svarar så som de tror är i enlighet 

med vad författarna efterfrågar. Detta försökte författarna förhålla sig till genom att vara tydliga 

med studiens syfte och att deltagarna inte skulle lägga större fokus på att begrunda de olika 

frågorna och svarsalternativen. Vidare betonades enkätens frivillighet och anonymitet.  

 Uppmärksamhet bör också riktas till studiens validitet, reliabilitet och jämförbarhet till 

andra studier. Studiens mätverktyg  Value in Strengths - Inventory of Strengths (VIA-IS) 

tillsammans med QPSNordic (QPS) har båda visat hög Cronbachs alfa och hög reliabilitet. 

QPSNordic har även visat på hög innehållsvaliditet, kriterievaliditet och begreppsvaliditet. I 

dagsläget finns det dock begränsad forskning som använder sig av QPSNordic, vilket vidare 

begränsar författarnas möjligheter att jämföra studiens resultat med andra studier i området. 

Begränsningar med VIA-IS är istället att testet inte har en validerad svensk översättning, vilket 

innebar att enkäten utformades på engelska. Detta kan vara problematiskt då respondenterna 

främst består av individer på svenska arbetsplatser. Vidare ställde författarna inga frågor eller 

krav på en viss kunskapsnivå i det engelska språket. Författarna har dessutom upplevt 

svårigheter med att hitta information om validitet hos VIA-IS. Denna nackdel kompenserades 
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dock av vetskapen att testet används i en stor andel forskning och är ett etablerat test inom 

området för positiv psykologi.  

Framtida forskning  

Trots att tidigare forskning visar på sambandet mellan karaktärsstyrkorna och positiva 

emotioner samt förebyggande åtgärder, bör fler studier genomföras på olika urvalsgrupper - 

där variabler som kön, anställningsform, ålder och psykisk hälsa analyseras - i syfte att 

undersöka i vilken mån sambandet kan generaliseras till olika populationer och därmed 

bekräfta eller dementera dess användbarhet.   

 Då denna studies resultat visar på skilda resultat gällande könsskillnader i relationen 

mellan karaktärsstyrkor och psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer, bör vidare 

undersökningar i framtiden genomföras såväl utifrån kön, definierat ur ett biologisk perspektiv, 

samt ur ett genusperspektiv. Genom att analysera hur kön påverkar karaktärsstyrkor, kan 

interventioner skräddarsys för att förbättra välmående hos individer (Heintz et al., 2019). Detta 

för att även kunna dra slutsatser till könets relevans för välmående på arbetsplatsen.  

Inför framtida forskning skulle ett alternativ kunna vara att undersöka huruvida de 

inklusionskriterier som Gander et al. (2012b) valde att ha med i sin studie - som även lades 

som grund för inklusionskriterierna i denna studie - är nödvändiga för att kunna besvara 

studiens frågeställning. Med hänsyn till hur stor del av befolkningen i Sverige som genomgår 

psykoterapi eller liknande behandling, samt tar psykoaktiva droger, hade en justering i dessa 

inklusionskriterier varit av nytta i denna studie. Detta då det hade kunnat öka andelen 

respondenter och skapat större generaliserbarhet. Vidare kan inklusionskriteriernas 

nödvändighet ifrågasättas med hänsyn till att de positiva karaktärsstyrkorna anses vara stabila 

över tid (Peterson & Seligman, 2004) och därför inte med enkelhet bör påverkas av förändrat 

psykiskt mående.   

Ett annat område för framtida forskning att fokusera på är huruvida det finns ett 

samband mellan unga vuxna med tidsbegränsat anställda, i relationen till de undersökta 

variablerna, med särskild hänsyn till Caring och individnivå. Därutöver skulle studier kunna 

undersöka unga vuxna kvinnors relation till Caring och individnivå samt unga vuxna mäns 

relation till Inquisitiveness och den sociala - och organisatoriska nivån. Vidare bör 

undersökningar genomföras i syfte att förstå varför de andra nivåerna och dygderna inte gav 

signifikanta resultat. Sist men inte minst, skulle framtida studier upprättas för att undersöka 

huruvida det finns kausala samband mellan de undersökta variablerna.  

Konklusion  
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Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan positivt värderade egenskaper och 

sociala och psykologiska faktorer i det flexibla svenska arbetslivet, på ett urval av unga vuxna 

i åldern 19-29, med tidsbegränsad anställning. Med detta som utgångspunkt var syftet vidare 

att undersöka huruvida detta skiljde sig åt beroende på könstillhörighet.  

Utifrån undersökningen av det generella sambandet mellan karaktärsstyrkor och 

psykologiska och sociala arbetsplatsfaktorer, kan det konstateras att det inte går att dra några 

enhälliga slutsatser kring detta samband. Studien har emellertid kunnat visa på signifikanta 

skillnader mellan specifika dygder och specifika nivåer av psykologiska och sociala 

arbetsplatsfaktorer, såväl för det generella sambandet och däri för könen separat. Försiktighet 

vid tillämpning av resultaten bör dock beaktas, dels då resultaten pekar både för och emot teori 

och tidigare forskning, men även för att studien har flertal begränsningar. 

Med sitt teoretiska perspektiv och sitt deskriptiva tillvägagångssätt har dock studien 

bidragit till en större förståelse för komplexiteten inom områdena karaktärsstyrkor, sociala- och 

psykologiska arbetsplatsfaktorer, kön och anställning, vilket författarna tror är av betydelse för 

framtida forskning inom området.  

Författarna anser att positiv psykologi, och därmed stärkandet av individer, fortsätter 

vara ett intressant forskningsområde. Den psykologiska inriktningen kan skapa möjligheter 

samt fungera som underlag för preventiva åtgärder och interventioner. Detta i syfte att tackla 

påföljder av den moderna, flexibla arbetsmarknaden.  
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Exempelfrågor Values in Action - Inventory of Strengths (VIA-IS)  

För frågeformulär i sin helhet, vänligen besök:   

VIA Institute on Character (2020). Hämtad 2020-01-17 från VIA Institute on Character: 

https://www.viacharacter.org   

 

1. Beauty in the world is not that important to me. 

2. I am a brave person. 

3. I am always coming up with new ways to do things. 

4. I have many interests. 

5. I treat people unfairly if I do not like them. 

6. There are things I've resented for a long time. 

7. I often take things for granted. 

8. I often break my promises. 

9. People would call me a pessimist.  
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Exempelfrågor QPSNordic  

För frågeformulär i sin helhet, vänligen besök:  

Nordiska ministerrådet. (2000). User’s guide for the QPSNordic: general nordic   

 questionniare for psychological and social factors at work. Nordic Council of   

Ministers.  Hämtad 2019-10-31 från Svensk Nationell Datatjänst:   

https://snd.gu.se/sites/default/files/legacy/SND_0837_user_guide_QPS 

 Nordic.pdf   
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