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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att studera sambanden mellan Warr’s nio vitaminer i 

kontextfri och arbetsrelaterad form till tre mått på psykisk hälsa; nämligen välbefinnande, 

livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse samt att undersöka om det fanns demografiska 

skillnader i dessa mått. Studien genomfördes på ett industriföretag i Sverige med hjälp av en 

enkätundersökning. Totalt deltog 187 respondenter i undersökningen. Mätinstrument som 

använts är Warr’s vitaminmodell, Mental Health Continuum, Satisfaction With life Scale och 

Minnesota Satisfaction Questionnaire. Resultatet visade att åtta av nio vitaminer signifikant 

korrelerade till utfallsmåtten. Resultatet visade också att vitaminerna social uppskattning, 

sociala kontakter, kunskapsutnyttjande, fysisk säkerhet, kontroll, variation, ekonomiska 

resurser var de vitaminer som bäst predicerade utfallsmåtten med en förklarad varians på 

mellan 40-69 % Resultatet visade också att kvinnor hade en signifikant högre 

livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse än män. Däremot visade resultatet inte några 

skillnader i välbefinnande och heller inte några skillnader i olika åldersgrupper. Resultatet 

visade inte på någon interaktionseffekt av kön och ålder i något utfallsmått.  

 

Nyckelord: Warr’s vitaminmodell, psykisk hälsa, välbefinnande, livstillfredsställelse, 

arbetstillfredsställelse. 



 
 

Abstract 

Title: Psychological vitamins relationship to well-being, life satisfaction and job satisfaction. 

The purpose of this study was to examine the relations between Warr's nine vitamins in the 

context-free and work-related form of the three measures of mental health; namely well being, 

life satisfaction and job satisfaction and to examine whether there are demographic 

differences in the latter measurements. The study was conducted at an industrial company in 

Sweden using a questionnaire. A total of 187 respondents participated in the survey. The 

instruments that have been used are Warr's vitamin model, Mental Health Continuum, 

Satisfaction With Life Scale and the Minnesota Satisfaction Questionnaire. The results 

showed that eight out of nine vitamins significantly correlated to the outcome measures. The 

results also showed that the vitamins valued social position, opportunity for interpersonal 

contact, opportunity for skill use, physical security, opportunity for control, variety, and 

availability of money are the vitamins that best predicts mental health with an explained 

variance of between 40-69 %. The results also showed that women have a significantly higher 

life satisfaction and job satisfaction than men. However, the result showed no differences in 

well-being between age groups, nor for age group in interaction with gender.  

 

Keywords: Warr´s vitamin model, mental health, well-being, life satisfaction, job satisfaction. 



 
 

Förord 

Vi vill tacka alla respondenter, utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vi riktar också ett 

stort tack till vår handledare Mårten Eriksson för ett värdefullt stöd genom bra vägledning och 

kloka kommentarer. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för stöd, uppmuntran och 

förståelse under vårt arbete med uppsatsen.  
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1. Introduktion 

Inom psykologin har ofta negativa områden legat i fokus såsom psykiska problem av olika 

slag. I motsats till detta har den positiva psykologin vuxit fram med fokus på det 

hälsofrämjande, individens positiva känslor, egenskaper och styrkor som syftar till att höja 

välbefinnandet och känslan av att må bra (Snyder & Lopez, 2007). Den positiva psykologin 

fokuserar på vad som fungerar, vad som är rätt och vad som kan bli bättre. Vad det är som 

påverkar individen i en positiv riktning och som trots livets motgångar ändå finner sitt liv 

både meningsfullt och värdefullt (Sheldon & King, 2001). Den positiva psykologin handlar 

om subjektiva upplevelser så som välmående, tillfredställelse, glädje, lycka samt optimism, 

hopp och tro (Snyder & Lopez, 2002). 

 

1.1 Warr’s vitaminmodell 

För att en individ ska må bra krävs det att denne innehar både en god fysisk och psykisk 

hälsa. Warr’s vitaminmodell är ett bra exempel som fokuserar på det positiva och det som 

främjar den mentala hälsan (Wolvén, 2000). Intresset för den mentala hälsan på arbetsplatsen 

har ökat i och med att lönearbetaren tillbringar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. Det har 

medfört att en nyckeldeterminant till mental hälsa är arbetet. En god hälsa gynnar inte bara 

individen själv utan bringar också mervärde till organisationen, kommunen och samhället i 

stort (Warr, 2007). Med anledning av detta har vi valt att utgå från Warr’s vitaminmodell. 

 Vitaminmodellen har sin grund i relationen mellan personliga karaktärsdrag, 

miljöförhållanden och individens psykiska välbefinnande och arbetstillfredsställelse.  

Personliga karaktärsdrag innefattar faktorer såsom grundnivå för mental hälsa, färdigheter och 

värderingar. Sådana karaktärsdrag har betydelse för upplevelsen av miljöförhållanden men 

även för relationen mellan miljöförhållandena och det aktuella psykiska välbefinnandet 

(Wolvén, 2000). Warr’s modell innefattar nio olika omgivningsförhållanden/faktorer, som 

kallas för psykologiska vitaminer. Begreppet psykologiska vitaminer kommer från tanken att 

dessa vitaminer fungerar på samma sätt för människans mentala hälsa som vitaminer fungerar 

för kroppen (Warr, 1987). Warr’s vitaminer förekommer i kontextfria och arbetsrelaterade 

former, detta för att en låg nivå av ett vitamin kan försämra hälsan under vissa omständigheter 

men för att i andra omständigheter inte påverka hälsan. Warr menar också att det finns 

samband mellan de kontextfria och de arbetsrelaterade formerna eftersom skadliga faktorer i 

vissa arbeten är också de som skapar försämringar i den kontextfria formen och faktorer som 

stärker den mentala hälsan i arbetet kan också stärka den mentala hälsan i den kontextfria 
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formen. Warr’s nio vitaminer är kontroll, kunskapsutnyttjande, yttre förväntningar, variation, 

förutsägbarhet, ekonomiska resurser, fysisk säkerhet/trygghet, socialt stöd och social 

uppskattning (Warr, 1987).  

Kontroll vitaminen handlar om möjligheter skapade av miljön för individen att till exempel 

ha kontroll över aktiviteter och händelser. De kan vara restriktiva, till exempel genom att 

individen inte kan påverka sin situation. De kan även vara flexibla, där individen själv avgör 

och kontrollerar situationen. Den mentala hälsan förväntas öka i situationer som möjliggör 

personlig kontroll. Kontrollaspekten innefattar två element; möjligheten att bestämma och 

agera utifrån en egen vald väg och potential att förutse konsekvenserna av sina handlingar 

(Warr, 1987). 

 Kunskapsutnyttjande handlar om hur omgivningen hindrar alternativt uppmuntrar till 

användning och utveckling av individens färdigheter. Denna vitamin är viktig både för 

individens utveckling och psykologiskt genom att individen får nå sina mål och producera 

något värdefullt när den använder sina färdigheter (Warr, 1987).  

 Yttre förväntningar handlar om mål som satts upp av omgivningen. De kan ses som 

omgivningens krav och kan påverka individen till ett visst beteende. Målen sätts av både 

omgivningen och individen själv. Om det saknas mål så uppmuntrar det inte till aktivitet eller 

prestation. Mål som däremot är realistiska och verkliga har en positiv funktion på den mentala 

hälsan (Warr, 1987).  

 Variation handlar om omväxling och påverkas av personens rollmöjligheter. Variationen 

ökas genom att individen ikläder sig olika roller. Låg variation i kombination med få 

rollmöjligheter (enskilda roller) har en negativ inverkan på den mentala hälsan (Warr, 1987). 

 Förutsägbarhet beskriver hur förutsägbar individens miljö är. Den innefattar tre aspekter, 

möjlighet till feedback på konsekvenserna av sitt handlande, förutsägbarhet och rollklarhet 

om beteenden som är accepterade i omgivningen. Miljöer som är oklara i dessa aspekter 

påverkar den mentala hälsan negativt (Warr, 1987).  

 Ekonomiska resurser ignoreras ofta när mental hälsa diskuteras. Warr (1987) menar att 

denna aspekt påverkar andra faktorer. Ekonomiska resurser kan till exempel reducera 

personlig kontroll genom att hindrar individen från att välja fritidsaktiviteter. Generellt så 

leder brist på pengar till en försämrad mental hälsa men sambandet är inte omvänt. En ökning 

av inkomst behöver inte leda till en förbättrad hälsa (Warr, 1987). 

Fysisk säkerhet/trygghet handlar om att miljön behöver skydda individen från fysiska hot, 

skapa en adekvat nivå av fysisk säkerhet i form trygghet och en fredad zon för individen som 

är relativt permanent (Warr, 1987). 
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Sociala kontakter handlar om möjligheten till kontakt med andra människor. Det är viktigt ur 

fyra aspekter. Det skapar vänner och reducerar ensamhet. Det medför social support som kan 

hjälpa till att lösa problem. Det innebär social jämförelse där individer jämför sig med andra. 

Den fjärde aspekten innefattar att många mål endast kan nås tillsammans med andra. Genom 

medlemskap i både informella och formella konstellationer kan individen nå mål som inte var 

möjligt på egen hand (Warr, 1987). 

 Social uppskattning handlar om vikten av att få uppskattning av andra människor.  Ofta är 

individen medlem i flera sociala sammanhang till exempel familjen, arbetet och i samhället i 

stort. Det innebär att uppskattningen kan komma från flera sammanhang (Warr, 1987). 

 Warr (1987) menar att de nio psykologiska vitaminerna tillsammans är viktiga för 

individen och skapar en hälsosam miljö men bara till en viss nivå. Warr (1987) menar att det 

finns en överlappning mellan de nio vitaminerna, men att nio kategorier ger en balans mellan 

komplexiteten och måttligheten i beskrivningen av omgivningen. En låg vitaminnivå kan 

generera en försämrad hälsa och en för hög nivå kan också leda till en försämrad hälsa. Tre av 

de nio vitaminerna; ekonomiska resurser, fysisk säkerhet/trygghet och social uppskattning har 

precis som vitamin C- och E en positiv effekt på hälsan till en viss nivå, för att sedan nå en 

platå, där en ökad dos inte ger ett högre välmående och heller inte försämrar det. De övriga 

sex vitaminerna; kontroll, kunskapsutnyttjande, yttre förväntningar, variation, förutsägbarhet 

och socialt stöd liknas med A- och D- vitaminer. De är viktiga/nödvändiga för hälsan men blir 

vid för höga doser skadliga för hälsan (Warr, 1987). Eriksson och Hallsten (2000) har 

utvecklat skalor som mäter samtliga Warr’s (1987) vitaminer arbetsrelaterad och kontextfri 

form. Vi har valt att använda oss av detta instrument för att närmare granska Warr’s modell.  

1.2 Psykisk hälsa 

Warr (1987) menar att en vitaminrik arbetsmiljö genererar arbetstillfredsställelse och att en 

vitaminrik miljö över lag (arbetsrelaterad och kontextfri form) skapar en god psykisk hälsa. 

Psykisk hälsa är ett subjektivt mått som tydliggör om en individ upplever välmående eller inte 

(Mäkikangas, Feldt & Kinnunen 2007). Keyes (2005) definierar psykisk hälsa som ett 

syndrom/tillstånd av njutning och positiva funktioner operationaliserat genom subjektivt 

välbefinnande, varseblivning och uppskattning av livet och kvalitén av deras funktion i livet. 

Corrigan (2000) menar att livstillfredsställelse är en faktor i välbefinnandet. Lippel, Vézina 

och Cox (2011) menar precis som Warr (1987) att arbetet och arbetsförhållandena också 

påverkar den psykiska hälsan. Ovanstående resonemang leder fram till att subjektivt 
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välbefinnande, livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse är tre mått på psykisk hälsa som 

kompletterar varandra väl och belyser individen som en helhet och inte bara i en form.  

 Snyder och Lopez (2002) menar att den viktigaste ingrediensen i subjektivt välbefinnande 

är att individen själv värdesätter och tycker om sitt liv. Flera forskare (Diener, Suh & Oishi, 

1997; Pavot & Diener, 1993; Diener, 1984) menar att det sättet att värdera livet dels är av en 

kognitiv karaktär, en medveten eller önskvärd utvärdering av sitt liv som helhet och dels en 

affektiv karaktär som innebär en mer emotionell preferens, dvs. individers behagliga 

respektive obehagliga upplevda känslostämningar. Schimmack, Diener och Oishi (2002) 

menar att både kognitiva processer och personlighet inverkar när det gäller prediktorer för 

livstillfredsställelse. Fujita och Diener (2005) och Seligman (2007) menar att välbefinnande 

och livstillfredsställelse är föränderligt över tid. Att se en rolig film, få komplimanger, äta god 

mat etc. ger en tillfällig tillfredsställelse men avtar när händelsen upphör. De individer som 

påvisar en stabilitet i livstillfredsställelse, dvs. inte märkbart förändrar sin skattning av 

välbefinnanden även är de som i regel rapporterar högre grad av välbefinnande genom att 

högre grad av stabilitet ger mer prediktiva/förutsägbara liv vilket kan inge en viss kontroll och 

säkerhet (Fujita & Diener, 2005). Seligman (2007) menar att målet inte är att öka antalet 

kortvariga händelser för att uppnå välbefinnande och livstillfredsställelse utan utmaningen 

ligger i att höja det bestående välbefinnandet. 

 Angående skillnader i upplevt välbefinnande och livstillfredsställelse menar (Fujita, Diener 

& Sandvik, 1991) att kvinnor upplever emotioner starkare och mer livligt i båda riktningarna, 

än vad män gör. Intensiteten i både de positiva och negativa emotionerna som kvinnor 

rapporterar är starkare än männens. Det leder till en paradox, kvinnor rapporterar högre 

negativ affekt men är globalt sett lyckligare på lycklighetsskalor. Det verkar därmed som att 

de intensiva emotionerna, både positiva och negativa som kvinnorna rapporterar tar ut 

varandra när det gäller lyckorapportering (Fujita, Diener & Sandvik, 1991).  

Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) påtalar att the Satisfaction With Life Scale 

(SWLS) är ett tillförlitligt mått på livstillfredsställelse, instrumentet anses ha en hög 

reliabilitet och konsistens. Pavot och Diener (1993) påtalar att SWLS är ett pålitligt 

instrument när det gäller att mäta förändringar och resultat av interventioner i det subjektiva 

välbefinnandet genom att items hålls samman. Sammanhållning av items antyder att det finns 

en enhetlighet i livstillfredsställelse. Dessutom anses SWLS ha en måttlig tidsmässig stabilitet 

även om den också förändras som en reaktion på händelser i livet. Bland begränsningarna av 

SWLS nämns att det är ett smalt mätinstrument som mäter delar, mer den kognitiva aspekten 

än den affektiva delen av det subjektiva välbefinnandet. Av den anledningen föreslås 
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kompletterande mätningar med instrument som mäter den affektiva delen för att ge en 

helhetsbild av det subjektiva välbefinnandet (Pavot & Diener, 1993). Ett intressant mått på 

subjektivt välbefinnande är Mental Health Continuum (MHC-SF). Det innehåller 14 frågor 

som mäter tre typer av välbefinnande, psykologiskt, emotionellt och socialt välbefinnande. 

Instrument har visat sig inneha en god reliabilitet och validitet och anses vara ett användbart 

instrument för att mäta subjektivt välbefinnande (Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten 

Klooster & Keyes 2011). Vi har därför valt att använda dessa instrument för att mäta 

livstillfredsställelse och välbefinnande. 

Arbetstillfredsställelse handlar om vilka faktorer i arbetet som genererar välbefinnande och 

tillfredsställelse (Rubenowitz, 2004). Fisher (2010) menar att känna lycka och välbefinnande i 

sin arbetssituation innefattar en rad olika föreställningar, allt från känslolägen till mer stabila 

attityder. Kaufmann & Kaufmann (2005) beskriver arbetstillfredsställelse som en attityd. En 

representativ uppfattning av definitionen är, en positiv alternativt negativ evaluering av 

arbetssituationen eller arbetet (Kaufmann & Kaufmann 2005). 

 Arbetsattityder kan definieras som relativt konsistenta känslo-, tanke- och beteendemönster 

i förhållandet till arbetet. Den generella attityden till arbetet består av en affektiv komponent 

(innehåller individens känslor för arbetet), en kognitiv komponent (handlar om arbetets 

betydelse för individen) och en beteendeintentionskomponent (individens intentioner för 

arbetet). Dessa attityder kallas med ett samlingsbegrepp för arbetstillfredsställelse (Kaufmann 

& Kaufmann, 2005). En hög arbetstillfredsställelse leder till hög livskvalitet, god hälsa, 

stabilitet i arbetet, lägre sjukfrånvaro, mindre personalomsättning och högre prestationer, 

arbetstillfredsställelse gynnar alltså både individen och organisationen (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). Flera forskare (Requena, 2003; Wharton, Rotolo & Bird, 2000) menar att 

socialt kapital som bland annat innefattar sociala relationer, sociala kontakter och social 

support är väsentliga för arbetstillfredsställelsen.   

 Kaufmann och Kaufmann (2005) styrker detta då även de menar att sociala kontakter, 

förmåga till självständighet och flexibilitet är faktorer som gynnar arbetstillfredsställelsen. 

Samtidigt som det också kan handla om materiella faktorer som lön och andra förmåner 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). Rothmann och Cooper (2008) påtalar också att feedback, 

intressanta och utmanande arbetsuppgifter i hög grad påverkar arbetstillfredsställelsen. Vidare 

så menar Fischer (2010) att arbetstillfredsställelse påverkas både av kortvariga händelser och 

mer bestående förutsättningar i arbetsuppgiften, jobbet, organisationen och individuella 

utmärkande egenskaper, såsom personlighet, samstämmighet mellan vad organisationen har 

att erbjuda och individens förväntningar. För att mäta arbetstillfredsställelse har Weiss, 
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Dawis, England & Lofqvist (1967) utvecklat Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), 

instrument består av 20 frågor som tillsammans ger ett övergripande mått på 

arbetstillfredsställelse och det har visat sig inneha en god reliabilitet och är ett väl använt 

instrument. Vi har därför valt att använda oss av detta instrument för att mäta 

arbetstillfredsställelse. 

 Kaufmann och Kaufmann (2005) menar att arbetstillfredsställelsen ökar med individens 

ålder. Det beror troligtvis på att flera år i yrkeslivet leder till ett högre självförtroende och 

ökad kompetens. Clark, Oswald och Warr (1996) styrker detta då även de menar att äldre 

arbetstagare ofta uppvisar en högre arbetstillfredsställelse än yngre arbetstagare och att dessa 

skillnader är större än skillnader mellan kön, utbildning, etnisk härkomst och inkomst.  

Angående skillnader i kön i avseendet arbetstillfredsställelse skriver Bellou (2007) att 

forskning på området är splittrad, Några menar att kvinnor har en högre grad av 

arbetstillfredsställelse än män, medan andra hävdar motsatsen. Thorsteinson (2003) 

förespråkar det senare, han menar att det inte förekommer någon skillnad mellan män och 

kvinnor i avseendet arbetstillfredsställelse. Bellou (2007) menar att för att tydliggöra 

skillnaderna i arbetstillfredsställelse mellan män och kvinnor så har studier påbörjats för att 

studera olika aspekteter av arbetstillfredsställelse och hittat att män är mer nöjda med vissa 

delar så som betalning, ledning och generell arbetstillfredsställelse medan kvinnor är mer 

nöjda med andra faktorer så som kollegor och arbetet över lag.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att studera sambanden mellan Warr’s nio vitaminer i kontextfri och 

arbetsrelaterad form till de hälsorelaterade utfallsmåtten, välbefinnande, livstillfredsställelse 

och arbetstillfredsställelse, samt att studera huruvida det finns demografiska (kön och ålder) 

skillnader i utfallsmåtten (välbefinnande, livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse).

 Warr (1987) menar att psykiskt välbefinnande i den kontextfria formen handlar om 

välbefinnande och livstillfredsställelse och i den arbetsrelaterade formen avser det 

arbetstillfredsställelse. Genom att skilja på dessa miljöer menar vi att det går att avspegla 

arbetsrelaterat psykiskt välbefinnande genom ett mått på arbetstillfredsställelse och kontextfri, 

mer allmänt välbefinnande genom ett mått på välbefinnande och livstillfredsställelse, samt att 

de kontextfria vitaminerna bör korrelera högre till de två utfallsmåtten välbefinnande och 

livstillfredsställelse än till det utfallsmått som mäter arbetstillfredsställelse. Vidare menar vi 

att de arbetsrelaterade vitaminerna bör korrelerar högre till arbetstillfredsställelse än till de 
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andra två utfallsmåtten (Frågeställning 1).                  

  Warr (1987) vill med sin modell beskriva viktiga allmänna drag i miljöer som kan förklara 

skillnader och förändringar i psykisk hälsa för människor som befinner sig i vissa miljöer eller 

växlar emellan dem. Genom att Warr (1987) skiljer på miljöerna, arbetsrelaterad och 

kontextfri form vill han dels påvisa att det går att jämföra arbeten, förändringar i arbeten och 

personer som går från arbete till icke arbete (arbetslöshet, pension) då den täcker alla 

omgivningar/miljöer. Warr (1987) menar att en låg nivå av ett vitamin kan försämra hälsan 

under vissa omständigheter/former för att under andra omständigheter/former inte påverka 

hälsan. Warr (1987) menar också att det finns samband mellan de kontextfria och de 

arbetsrelaterade formerna eftersom skadliga faktorer i vissa arbeten är också de som skapar 

försämringar i den kontextfria formen och faktorer som stärker den mentala hälsan i arbetet 

kan också stärka den mentala hälsan i den kontextfria formen. Utifrån ovanstående 

resonemang anser vi att det är av vikt att se om det är samma vitaminer som korrelerar högt i 

de tre utfallsmåtten (Frågeställning 2).    

 Warr (1987) betraktar vitaminernas relation till psykisk hälsa som icke linjära. Med det 

menar han att vissa vitaminer ökar till en viss nivå för att sedan antingen nå en platå eller 

försämra den psykiska hälsan. Vitaminerna skulle därför kunna följa en omvänd u-funktion 

(x2) eller en sigmoid funktion (x3) i förhållande till utfallsmåtten. För att undersöka detta 

antagande kommer vitaminvariablerna att transformeras för att se om antagandet om icke- 

linjäritet är korrekt (Frågeställning 3).                                                                           

 Warr (2007) menar att kombinationen av individfaktorer och miljöfaktorer kan förklara 

varför individer, med lika arbetsförhållande och samma chef skattar psykisk hälsa olika. Om 

det finns individuella skillnader är det också troligt att det finns demografiska skillnader. 

Därför är vi intresserad att se om det finns skillnader i de tre utfallsmåtten (välbefinnande, 

livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse) mellan män och kvinnor och individer 

tillhörande olika åldersgrupper (Frågeställning 4).               

 Warr (1987) menar vidare att det finns en överlappning mellan de nio vitaminerna, men att 

nio kategorier ger en balans mellan komplexiteten och måttligheten i beskrivningen av 

omgivningen. Därför är vi intresserade av att undersöka denna överlappning genom att se 

vitaminernas inbördes korrelation och genom en stegvis regressionsanalys. Om det är så att en 

överlappning finns torde inte alla nio vitaminer behövas för att predicera välbefinnande, 

livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse (Frågeställning 5 och 6).  
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1.4 Frågeställningar 

1 .  Korrelerar de kontextfria vitaminerna högre med välbefinnande och 

livstillfredsställelse, samt de arbetsrelaterade vitaminerna högre med 

arbetstillfredsställelse? 

2 .  Är det samma typ av vitaminer som har höga korrelationer i alla utfallsmåtten? 

3 .  Kan Warr’s vitaminers samband till utfallsmåtten betraktas som linjära? Detta 

är speciellt angeläget att undersöka om några vitaminer uppvisar låga samband 

till utfallsmåtten. 

4 .  Finns det skillnader i utfallsmåtten (välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse) mellan kvinnor och män och inom olika åldersgrupper? 

5 .  Vilka kontextfria vitaminer predicerar tillsammans bäst välbefinnande och 

livstillfredsställelse? Är några vitaminer onödiga? 

6 .  Vilka arbetsrelaterade vitaminer predicerar tillsammans bäst 

arbetstillfredsställelse? Är några vitaminer onödiga? 
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2. Metod 

2.1 Design 

Undersökningen är en enkätundersökning som utförts vid ett tillfälle. 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Förfrågan om deltagande gick ut till 268 deltagare. Urvalet var ett organisatoriskt urval där 

samtliga medarbetare inom en avdelning fick förfrågan om att delta i studien. Det externa 

bortfallet uppgick till 33 %. Det interna bortfallet låg mellan 0-6 % på samtliga frågor. Sju 

deltagare togs bort ur studien på grund av att de endast besvarat de inledande demografiska 

frågorna. Dessa personer är inkluderade i det externa bortfallet.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod och material 

Datainsamlingsmetoden bestod av ett webbaserat frågeformulär (bilaga 6.1). Frågeformuläret 

innefattar fyra instrument som mäter psykiskt välmående och hälsa. Det första är Warr’s 

vitaminmodell som mäter miljöfaktorer som antas vara viktiga för den mentala hälsan med 

hjälp av nio olika vitaminer: kontroll, kunskapsutnyttjande, yttre förväntningar, 

förutsägbarhet, ekonomiska resurser, fysisk säkerhet/trygghet, variation, sociala kontakter 

och social uppskattning. Dessa variabler skattas i en kontextfri form samt en arbetsrelaterad 

form. Variablerna i respektive form mäts med hjälp av 28 frågor med en svarsskala bestående 

av fyra alternativ från ”stämmer inte alls” till stämmer precis”. Alpha koefficienter för de nio 

arbetsrelaterade vitaminerna ligger mellan .57 och .89 och för de kontextfria vitaminerna 

mellan .66 och .86 (Eriksson & Hallsten, 2000). För en förteckning över samtliga vitaminers 

alphavärde se bilaga 6.2.  Det andra mätinstrumentet som använts är Minnesota Satisfaction 

Questionnaire (MSQ) som mäter arbetstillfredsställelse genom 20 frågor med en femgradig 

svarsskala från ”jag är mycket missnöjd med denna aspekt av mitt jobb” till ”jag är mycket 

tillfreds med denna aspekt av mitt jobb”. Medianvärdet för alpha koefficienten för MSQ är 

.90 (Weiss, Dawis, England & Lofqvist, 1967). Svensk översättning av MSQ är gjord av 

Nystedt, Sjöberg och Hägglund (1999).  Det tredje mätinstrumentet som används är The 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) som är ett mått på livstillfredsställelse. Det uppvisar en 

stark intern reliabilitet och temporär stabilitet. Alpha koefficienten för skalan är .87 och två 

månaders test-retest ger en reliabilitets koefficient på .82 (Pavot & Diener, 1993). SWLS 

består av fem frågor med en svarsskala med sju alternativ från ”instämmer absolut inte” till 

”instämmer helt” Det fjärde mätinstrumentet, Mental Health Continuum Short Form (MHC-

SF) består av 14 frågor och mäter subjektivt välbefinnande ur tre dimensioner: psykologiskt, 
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emotionellt och socialt. Den interna konsistensen för de tre välbefinnandemåtten emotionellt, 

psykologiskt och socialt välbefinnande är >.80 både för den långa och den korta versionen av 

MHC (Keyes, 2009). Svarsalternativen har sex alternativ från ”aldrig” till ”varje dag”. 

 

2.4 Procedur 

En avdelning på ett industriföretag i Sverige, med 268 anställda kontaktades. Alla 

medarbetare på den utvalda avdelningen fick information om studien genom information på 

intranätet. Ett e-post till samtliga (268) medarbetare innehållande en länk till enkätstudien 

skickades ut. Genom en skriftlig information på enkätens första sida (bilaga 6.3) fick samtliga 

medarbetare information om att studien initierats av författarna och inte arbetsgivaren, att 

deltagandet var frivilligt och konfidentiellt samt att enskilda svar inte rapporteras till 

arbetsgivaren. I och med att enkäten var webbaserad kunde medarbetarna själva avgöra när de 

ville besvara den. Efter sju dagar från att första inbjudan om att delta i studien skickats ut, 

utgick en påminnelse. Efter ytterliga tre dagar utgick en sista påminnelse. Totalt sett så hade 

medarbetarna 14 dagar på sig att besvara enkäten. Efter sista dagen stängdes det öppna 

enkätformuläret och författarna kunde ta del av svaren.  

 

2.5 Dataanalys 

Statistikprogrammet SPSS 17.0 användes för att analysera data. Frågorna poängsattes på en 

skala mellan ett och fyra, ett och fem, ett och sex samt ett och sju där ett avser det minst 

positiva svaret och det högre det mest positiva svaret. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga deltagare har informerats om att all information behandlas konfidentiellt och att 

enskilda svar inte kommer att rapporteras till företaget vilket medför att enskilda personer inte 

kommer att kunna identifieras. Respondenterna har också informerats om att det är frivilligt 

att delta i studien.  
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3. Resultat 

Resultatdelen inleds med att presentera den inbördes relationen på de kontextfria och de 

arbetsrelaterade vitaminerna.  I nästa steg presenteras det hur vitaminerna korrelerar till de 

olika utfallsmåtten och om det är samma vitaminer som har höga korrelationer i alla tre 

utfallsmått, vi har då utgått ifrån antagandet om att vitaminernas relation till utfallsmåtten är 

linjära. För att testa detta antagande visar nästa analys en transformering av vitaminer med 

låga linjära samband. Därefter presenteras det om det finns skillnader i utfallsmåtten inom 

olika åldersgrupper och mellan kvinnor och män och slutligen så presenteras det vilka 

vitaminer som bäst predicerar vart och ett av de tre utfallsmåtten. 

3.1 Korrelationsanalys vitaminer 

För att granska de inbördes sambanden mellan de kontextfria vitaminerna beräknades Pearson 

korrelationer. Resultaten presenteras i tabell 1. I tabellen framgår att flera kontextfria 

vitaminer korrelerar högt med varandra (r>.5). De är kunskapsutnyttjande och variation, 

kunskapsutnyttjande och social uppskattning, yttre förväntningar och social uppskattning och 

slutligen sociala kontakter och social uppskattning. Mellan andra vitaminer är korrelationen 

betydligt lägre. Exempel på det är, variation och ekonomiska resurser, kontroll och 

förutsägbarhet, samt mellan kunskapsutnyttjande och förutsägbarhet. 

 För att granska sambanden mellan de arbetsrelaterade vitaminerna beräknades Pearson 

korrelation. Resultaten presenteras i tabell 2. I tabellen framgår att flera arbetsrelaterade 

vitaminer korrelerar högt med varandra (r>.5). Dessa är kontroll och kunskapsutnyttjande, 

kunskapsutnyttjande och variation, kunskapsutnyttjande och social uppskattning, variation 

och sociala kontakter, variation och social uppskattning och slutligen sociala kontakter och 

social uppskattning. Mellan andra vitaminer är korrelationen betydlig lägre. Exempel på det 

är fysisk säkerhet och yttre förväntningar, kontroll och förutsägbarhet, fysisk säkerhet och 

variation och kontroll och ekonomiska resurser.
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Tabell 1. Pearson korrelation (r) mellan kontextfria vitaminer. 
 
 Kontroll Kunskaps-

utnyttjande 
Yttre 

förväntningar 
Variation Förutsäg-

barhet 
Ekonomiska 

resurser 
Fysisk 

säkerhet/ 
trygghet 

Sociala 
kontakter 

Kunskapsutnyttjande 
N 
 

.32** 
175 

       

Yttre förväntningar 
N 
 

.22** 
175 

.39** 
175 

      

Variation 
N 
 

.30** 
175 

.57** 
175 

.40** 
175 

     

Förutsägbarhet 
N 
 

.11 n.s 
175 

.07 n.s 
175 

.19* 
175 

-.01 n.s 
175 

    

Ekonomiska resurser 
N 
 

.20** 
175 

.11 n.s 
175 

.12 n.s 
175 

-.02 n.s 
175 

.24** 
175 

   

Fysisk säkerhet/trygghet 
N 
 

.33** 
175 

.14 n.s 
175 

.14 n.s 
175 

.11 n.s 
175 

.28** 
175 

.38** 
175 

  

Sociala kontakter 
N 
  

.29** 
175 

.28** 
175 

.20** 
175 

.31** 
175 

.08 n.s 
175 

-.02 n.s 
175 

.50** 
177 

 

Social uppskattning 
N 
 

.27** 
175 

.51** 
175 

.52** 
175 

.47** 
175 

.17* 
175 

.25** 
175 

.34** 
175 

.50** 
175 

* Korrelationen är signifikant på nivå p≤ .05. 
** Korrelationen är signifikant på nivå p≤ .01. 
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Tabell 2. Pearson korrelation (r) mellan arbetsrelaterade vitaminer. 
 
 Kontroll Kunskaps-

utnyttjande 
Yttre 

Förväntningar 
Variation Förutsäg-

barhet 
Ekonomiska 

resurser 
Fysisk 

säkerhet/ 
Trygghet 

Sociala 
kontakter 

Kunskapsutnyttjande 
N 

.52** 
179 

 

       

Yttre förväntningar 
N 
 

.28** 
179 

.33** 
179 

      

Variation 
N  
 

.49** 
179 

.67** 
179 

.31** 
179 

     

Förutsägbarhet 
N  

.04 n.s 
179 

-.04 n.s 
179 

.46** 
179 

-.06 n.s 
179 

    

Ekonomiska resurser 
N 

.15 n.s 
179 

.22** 
179 

.36** 
179 

.22** 
179 

.23** 
179 

   

Fysisk säkerhet/trygghet 
N 

.22** 
179 

.08 n.s 
179 

.09 n.s 
179 

 

.10 n.s 
179 

.13 n.s 
179 

.12 n.s 
179 

  

Sociala kontakter 
N  

.40** 
179 

.48** 
179 

.23** 
179 

.51** 
179 

-.02 n.s 
179 

.29** 
179 

.19* 
180 

 

Social uppskattning 
N 

.48** 
179 

.51** 
179 

.43** 
179 

.56** 
179 

.15 n.s 
179 

.43** 
179 

.15* 
179 

.58** 
179 

* Korrelationen är signifikant på nivå p≤.05.  
** Korrelationen är signifikant på nivå p ≤.01. 
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3.2 Kontextfria och arbetsrelaterade vitaminers relation till välbefinnande, 
livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. 

Korrelationsberäkningar mellan kontextfria vitaminerna och välbefinnande visar att det finns 

ett signifikant samband, p<.05, för åtta av nio vitaminer. Vitaminen som mäter förutsägbarhet 

uppvisar dock inte något signifikant samband till välbefinnande. De vitaminer som korrelerar 

högst med välbefinnande är social uppskattning r =.54, sociala kontakter r =.47, 

kunskapsutnyttjande r =.43 och variation r =.40. 

 Beräkningar på korrelationer mellan de kontextfria vitaminerna och livstillfredsställelse 

visar att det finns ett signifikant samband, p<.01, för åtta av nio vitaminer. Vitaminen som 

mäter yttre förväntningar uppvisar dock inte något signifikant samband till 

livstillfredsställelse. De vitaminer som korrelerar allra högst med livstillfredsställelse är 

sociala kontakter r =.48, kontroll r =.43, social uppskattning r =.42 och variation r =.41. 

 Beräkningar på korrelationer mellan arbetsrelaterade vitaminer och arbetstillfredsställelse 

visar att det finns ett signifikant samband, p<.05, för åtta av nio vitaminer. Vitaminen som 

mäter förutsägbarhet uppvisar dock inget signifikant samband till arbetstillfredsställelse. De 

vitaminer som korrelerar högst med arbetstillfredsställelse är social uppskattning r =.71, 

variation r =.61, kunskapsutnyttjande r =.61 och sociala kontakter r =.56. Tabell 3 visar en 

total sammanställning över vitaminernas relation till utfallsmåtten  

3.3 Är det samma vitaminer som har höga korrelationer i de tre utfallsmåtten? 

Korrelationsberäkningar (tabell 3) visar att de vitaminer som korrelerar högst med 

välbefinnande och livstillfredsställelse är de kontextfria vitaminerna. De arbetsrelaterade 

vitaminerna korrelerar i högre grad till arbetstillfredsställelse. Korrelationsberäkning visar att 

det är i stort sett är samma återkommande vitaminer som har höga korrelationer i alla tre 

utfallsmått, dock är ordningen inte densamma. Sociala kontakter och social uppskattning är 

de som korrelerar allra högst i de olika utfallsmåtten. Dock kan vi notera att gentemot 

arbetstillfredsställelse har den kontextfria vitaminen förutsägbarhet en högre korrelation än 

motsvarande i arbetsrelaterad form.
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Tabell 3. Pearson korrelation (r) mellan samtliga vitaminer uppdelade på arbetsrelaterade och kontextfria till de tre utfallsmåtten.  
 
 Livstillfredsställelse 

SWLS 
 

Välbefinnande 
MHC 

Arbetstillfredsställelse 
MSQ 

 Arbetsrelaterade Kontextfria Arbetsrelaterade Kontextfria Arbetsrelaterade Kontextfria 
Kontroll .12n.s 

 
.43** .15n.s 

 
.32** 

 
.55** .20** 

 
Kunskaps-
utnyttjande 

.27** 
 

.36** 
 

.19* 
 

.43** 
 

.61** 
 

.63** 
 
 

Yttre 
förväntningar 

.13n.s 
 

.14n.s 
 

.07n.s 
 

.28** 
 

.42** 
 

.43** 
 
 

Variation .32** 
 

.41** 
 

.31** 
 

.40** 
 

.61** 
 

.46** 
 
 

Förutsägbarhet 
 

-.08n.s 
 

.20** 
 

-.04n.s 
 

.13n.s 
 

.09n.s 
 

.22** 
 

Ekonomiska 
resurser 

.14n.s 
 

.26** 
 

.12n.s 
 

.18* 
 

.53** 
 
 

.21** 
 

Fysisk säkerhet/ 
trygghet 
 

.02n.s 
 

.39** 
 

-.00n.s 
 

.34** 
 

.15* 
 

.23** 
 

Sociala kontakter 
 

.28** 
 

.48** 
 

.38** 
 

.47** 
 

.56** 
 

.22** 
 

Social 
uppskattning 
 

.28** 
 

.42** 
 

.33** 
 

.54** 
 

.71** 
 

.48** 
 

* Korrelationen är signifikant på nivå p≤ .05.  
** Korrelationen är signifikant på nivå p≤ .01. 
N= 171-180. 
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3.4 Test av vitaminernas linjäritet 

För att undersöka om vitaminernas samband till utfallsmåtten är kurvlinjära gjordes förutom 

en vanlig linjär korrelation en transformering av de vitaminer som visade en låg (icke 

signifikant) korrelation till de olika utfallsmåtten. Låga korrelationer är ett tecken på att 

antingen råder inget samband eller så är inte sambandet linjärt utan kurvlinjärt. 

Transformeringarna var av två slag, kvadrattransformering (x2) och kubiktransformering (x3).  

Om en transformerad variabel i analysen visar ett signifikant samband med en beroende 

variabel medan den icke transformerade inte gör det, så kan man anta att sambandet inte är 

linjärt. Vitaminen kontroll i arbetsrelaterad form har inte signifikanta samband till 

livstillfredsställelse och till välbefinnande. Genom transformering förändrades sambandets 

styrka till välbefinnande genom att gå från .15 n.s otransformerat, till .16 * (*= signifikant på 

5 % nivån) genom kvadrattransformering och .18* genom kubiktransformering. Det tyder på 

att sambandet mellan den arbetsrelaterade vitaminen kontroll och välbefinnande är kurvlinjärt. 

Samma vitamin (kontroll i arbetsrelaterad form) visar på ett icke signifikant samband till 

livstillfredsställelse och förbättras inte genom transformering vilket det rimligtvis borde ha 

gjort om sambandet till livstillfredsställelse också vore kurvlinjärt. Vitaminen yttre 

förväntningar i arbetsrelaterad form visar icke signifikant samband till livstillfredsställelse 

och välbefinnande. Genom transformering förändrades sambandets styrka till 

livstillfredsställelse genom att gå från .13 n.s otransformerat till .16* genom 

kvadrattransformering. Det tyder på att sambandet mellan den arbetsrelaterade vitaminen yttre 

förväntningar och livstillfredsställelse är kurvlinjärt. Samma vitamin (yttre förväntningar i 

arbetsrelaterad form) uppvisar inget signifikant samband till välbefinnande och sambandet 

ökade inte genom transformering vilket det rimligtvis borde ha gjort om sambandet till 

välbefinnande också vore kurvlinjärt. Sambanden mellan vitaminerna kontroll och yttre 

förväntningar i kontextfri och arbetsrelaterad form till arbetstillfredsställelse förändrades inte 

genom transformationerna.  Sammanfattningsvis så kan alltså linjäriteten i kontroll och yttre 

förväntningar ifrågasättas, men eftersom skillnaderna är små och transformationen inte 

förbättrade sambanden med samtliga utfallsmått betraktar vi vitaminerna kontroll och yttre 

förväntningar genomgående som linjära.  

Om några icke transformerade variabler i analysen visar signifikanta samband till 

utfallsmåtten medan transformerade variabler visar icke signifikant samband kan man anta att 

sambanden är linjära och inte kurvlinjära vilket styrker vårt antagande om att vitaminera kan 

betraktas som linjära. Vitaminerna förutsägbarhet, ekonomiska resurser och fysisk 
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säkerhet/trygghet visar på signifikanta samband till arbetstillfredsställelse. Genom 

transformeringen förändrades sambandens styrka till arbetstillfredsställelse till det sämre. 

Sambanden till de andra utfallsmåtten livstillfredsställelse och välbefinnande förändrades inte. 

Således kan vitaminerna förutsägbarhet, ekonomiska resurser och fysisk säkerhet/trygghet 

betraktas som linjära i detta material 

3.5 Finns det skillnader i utfallsmåtten mellan kvinnor och män och inom olika 
åldersgrupper. 

För att undersöka om det förelåg någon skillnad i välbefinnande mellan kvinnor och män och 

mellan personer i olika ålder (< 35 år, 36-49 år och > 50 år) beräknades en 2 (kön) x 3 

(åldersgrupp) variansanalys. Analysen visade ingen signifikant skillnad mellan kvinnor och 

män F (1,163) = 3.49, p>.05 Det fanns inte heller någon skillnad mellan åldersgrupperna F 

(2,163) = <1, p>.05 eller någon effekt av interaktion F (2,163) = 1.78, p>.05.  

 Samma typ av analys med livstillfredsställelse som beroende variabel visade att kvinnor 

 (M: 5.37, SD: .95) hade en signifikant högre livstillfredsställelse än män (M: 4.89, SD: 1.11), 

F (1,161) = 8.13, p<.001, η² =.011 Det fanns ingen skillnad mellan åldersgrupper F (2, 161) = 

<1, p>.05 eller någon effekt av interaktion, F (2, 161) = <1, p>.05.  

 Samma typ av analys med arbetstillfredsställelse som beroende variabel visade att kvinnor 

(M: 3.82, SD: .43) hade en signifikant högre arbetstillfredsställelse än män (M: 3.67, SD: 

.48), F (1,165)= 5.12, p<.05, η²= .001. Det fanns ingen skillnad mellan åldersgrupperna, F 

(2,165)= <1, p>.05 eller någon effekt av interaktion, F (2,165) =2.48, p>.05. 
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3.6 Vilka kontextfria vitaminer predicerar välbefinnande bäst? 

En stegvis regressionsanalys utfördes för att undersöka vilka vitaminer som bäst predicerar 

välbefinnande. En stegvis regressionsanalys väljer ut en variabel i taget, det vill säga den 

variabel som höjer modellens förklaringsvärde mest. Om p in är .05 så väljer den in variabler 

stegvis tills modellens förklarade varians i nästa steg inte längre ökar med ett värde som är 

förknippat med ett p-värde på .05. Parallellt med denna process pågår en process som försöker 

ta bort variabler ur modellen. Då nya variabler plockas in i varje steg och de nya kan korrelera 

med gamla variabler kan gamla bli överflödiga. Är p out .10 kastar den ut variabler som inte 

ökar modellens förklarade varians med mer än vad ett förknippat p-värde av .10. Genom att 

använda stegvis regressionsanalys (tabell 4) framkom en signifikant modell: F (4, 168) = 

27.18, p<.001som visade att de kontextfria vitaminer som adderat till varandra bäst predicerar 

välbefinnande är; social uppskattning, sociala kontakter, kunskapsutnyttjande och fysisk 

säkerhet/trygghet. De fyra vitaminer som bäst predicerar välbefinnande har tillsammans en 

förklarad varians på omkring 40 %. Av de fem återstående vitaminerna: kontroll, yttre 

förväntningar, variation, förutsägbarhet och ekonomiska resurser är det ingen som förklarar 

något ytterligare i den förklarade variansen och tas därmed ej med i den slutgiltiga 

regressionsmodellen. Enligt Tabell 3 är vitaminen variation högt korrelerad med 

välbefinnande men tas i regressionsanalysen bort. En förklaring till det är att variation enligt 

tabell 1 samvarierar högt med social uppskattning (.47) och kunskapsutnyttjande (.57). 

Eftersom oberoende variabler ska korrelera högt med den beroende variabeln men inte med 

varandra för att kunna förklara något ytterligare i den förklarade variansen, är det anledningen 

till att den är bortplockad från regressionsanalysen.  
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Tabell 4. Stegvis regressionsanalys för att synliggöra vilka kontextfria vitaminer som 

tillsammans bäst predicerar välbefinnande (MHC). 

Vitamin B SE B β  R²

Steg 1  .29

Social uppskattning 

 

.83 .10 .54 

 

Steg 2  .34

Social uppskattning 

Sociala kontakter 

 

.63

.36

.11

.10

.41 

.26 

 

Steg 3 

Social uppskattning 

Sociala kontakter 

Kunskapsutnyttjande 

 

.49

.35

.29

.12

.10

.11

 

.32 

.25 

.19 

.37

Steg 4 

Social uppskattning 

Sociala kontakter 

Kunskapsutnyttjande 

Fysisk säkerhet/trygghet 

.43

.31

.30

.26

.12

.10

.11

.11

 

.28 

.23 

.20 

.16 

.39

 



20 
 

3.7 Vilka kontextfria vitaminer predicerar livstillfredsställelse bäst? 

Genom att använda stegvis regressionsanalys (tabell 5) framkom en signifikant modell: F (5, 

165) = 25.20, p<.001 som visade att de kontextfria vitaminer som adderat till varandra bäst 

predicerar livstillfredsställelse är; sociala kontakter, kontroll, variation, ekonomiska resurser, 

fysisk säkerhet/trygghet. Tillsammans förklarar dessa fem kontextfria vitaminer omkring 43 

% av den totala förklarade variansen. Av de bortplockade kontextfria vitaminerna; 

kunskapsutnyttjande, yttre förväntningar, förutsägbarhet och social uppskattning kunde inget 

ytterligare förklaras i den totala förklarade variansen. Enligt Tabell 3 är vitaminen social 

uppskattning högt korrelerad med livstillfredsställelse men tas i regressionsanalysen bort. En 

förklaring till det är att social uppskattning enligt tabell 1 samvarierar högt med sociala 

kontakter (.50) och variation (.47) Noterbart är även att ekonomiska resurser har en relativt 

låg korrelation till livstillfredsställelse enligt tabell 3 men finns trots det med i 

regressionsanalysen över vitaminer som bäst predicerar livstillfredsställelse. Ekonomiska 

resurser kan då ses förklara ytterligare i den förklarade variansen för livstillfredsställelse. 
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Tabell 5. Stegvis regressionsanalys för att synliggöra vilka kontextfria vitaminer som 

tillsammans bäst predicerar livstillfredsställelse (SWLS). 

Vitamin B SE B β R²

Steg 1  .23

Sociala kontakter .84 .12 .48 

  

Steg 2  .32

Sociala kontakter 

Kontroll 

.69

.63

.12

.13

.39 

.32 

  

Steg 3  .37

Sociala kontakter 

Kontroll 

Variation 

.59

.52

.47

.12

.13

.13

.34 

.26 

.23 

 

Steg 4 

Sociala kontakter 

Kontroll 

Variation 

Ekonomiska resurser 

 

Steg 5 

Sociala kontakter 

Kontroll 

Variation 

Ekonomiska resurser 

Fysisk säkerhet/trygghet 

.61

.41

.51

.35

.55

.36

.51

.28

.30

.11

.13

.13

.10

.11

.13

.13

.10

.15

 

 

.35 

.21 

.25 

.23 

 

 

.32 

.18 

.26 

.18 

.14 

.42

.43
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3.8 Vilka arbetsrelaterade vitaminer predicerar arbetstillfredsställelse bäst? 

För att besvara frågan om vilka arbetsrelaterade vitaminer som tillsammans bäst predicerade 

arbetstillfredsställelse användes alla nio vitaminer i en stegvis regressionsanalys (tabell 6). 

Den stegvisa regressionsanalysen visade en signifikant modell F (5,168) = 74.03, p<.001 och 

att de arbetsrelaterade vitaminer som adderat till varandra bäst predicerar 

arbetstillfredsställelse är social uppskattning, kunskapsutnyttjande, ekonomiska resurser, 

kontroll och variation. De fem vitaminer som tillsammans bäst predicerar 

arbetstillfredsställelse har en förklarad varians på omkring 69 %. De bortplockade 

vitaminerna var; yttre förväntningar, förutsägbarhet, fysisk säkerhet/trygghet och sociala 

kontakter. Tabell 3 visade att sociala kontakter är ett vitamin som samvarierar högt med 

arbetstillfredsställelse (.56) men som plockas bort vid regressionsanalysen. En förklaring till 

det är enligt tabell 2 att social uppskattning också samvarierar högt med sociala kontakter 

(.58). 
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Tabell 6. Stegvis regressionsanalys för de arbetsrelaterade vitaminer som tillsammans bäst 

predicerar arbetstillfredsställelse (MSQ). 

Vitamin B SE B β  R²

Steg 1  .51

Social uppskattning .52 .04 .71 

  

Steg 2  .59

Social uppskattning .40 .04 .54 

Kunskapsutnyttjande .27 .05 .03 

  

Steg 3  .64

Social uppskattning  .31 .04 .43 

Kunskapsutnyttjande .27 .04 .33 

Ekonomiska resurser 

 

Steg 4 

Social uppskattning 

Kunskapsutnyttjande 

Ekonomiska resurser 

Kontroll 

 

Steg 5 

Social uppskattning 

Kunskapsutnyttjande 

Ekonomiska resurser 

Kontroll 

Variation 

.20

.26

.21

.21

.19

.24

.15

.21

.17

.11

.04

.04

.05

.04

.05

.04

.05

.04

.05

.05

.27 

 

 

.36 

.26 

.29 

.21 

 

 

.32 

.18 

.29 

.19 

.15 

.68

.69
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4. Diskussion  

Studiens huvudsakliga syften var att undersöka sambanden mellan Warr’s nio vitaminer i 

kontextfri och arbetsrelaterad form till de hälsorelaterade utfallsmåtten; välbefinnande, 

livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar på signifikanta samband 

mellan åtta av de nio kontextfria vitaminerna till välbefinnande och livstillfredsställelse. 

Vitaminen förutsägbarhet uppvisar inget signifikant samband till välbefinnande och 

vitaminen yttre förväntningar uppvisar inget signifikant samband till livstillfredsställelse. 

Resultatet visar även på signifikanta samband på åtta av nio arbetsrelaterade vitaminer och 

arbetstillfredsställelse. Vitaminerna sociala kontakter och social uppskattning uppmätte de 

högsta sambanden till alla tre utfallsmåtten. Det andra huvudsyftet var att undersöka vilka 

vitaminer som tillsammans bäst kan predicera välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visar att vitaminerna social uppskattning, sociala kontakter, 

kunskapsutnyttjande, fysisk säkerhet/trygghet, kontroll, variation och ekonomiska resurser 

tillsammans har en förklarad varians mellan 40-69 %. Därmed kan de sägas vara de som bäst 

predicerar välbefinnande, livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse. Resultatet visar 

också på signifikanta skillnader i livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse mellan män 

och kvinnor, där kvinnor är mer tillfreds än männen. Däremot påvisar resultatet ingen skillnad 

mellan män och kvinnors upplevelse av välbefinnande och inte heller någon skillnad mellan 

olika åldersgrupper i upplevelsen av välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse. Studien visade inte på någon interaktionseffekt mellan kön och ålder i 

något utfallsmått. 

 Korrelationsanalyserna visar att flera av de kontextfria vitaminerna har höga samband med 

varandra, samt att de arbetsrelaterade vitaminerna har höga samband med varandra. Att dessa 

samband existerar anser vi kan vara i linje med vad Warr (1987) menar då han säger att några 

vitaminer överlappar med varandra, det vill säga delvis mäter samma sak. Resultatet från 

analysen kan därmed förtydliga mellan vilka vitaminer en sådan överlappning föreligger.  

Warr (1987) menar att psykiskt välbefinnande i den kontextfria formen handlar om 

välbefinnande och livstillfredsställelse och i den arbetsrelaterade formen avser det 

arbetstillfredsställelse. Då utfallsmåtten i studien behandlar just dessa aspekter, så antogs att 

de kontextfria vitaminerna borde korrelera högre till välbefinnande och livstillfredsställelse 

och de arbetsrelaterade vitaminerna borde korrelera högre till arbetstillfredsställelse. På det 

stora hela stämmer detta antagande. 
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En korrelationsanalys genomfördes mellan kontextfria vitaminer och välbefinnande och 

livstillfredsställelse för att ta reda på hur starka sambanden var mellan dessa variabler. I 

korrelationsanalysen framgick att det fanns signifikanta samband, p<.05, mellan åtta av nio 

vitaminer och välbefinnande. Resultatet från studien kan sägas vara i linje med det Warr 

(1987) menar när han säger att alla vitaminer på olika sätt har betydelse för den psykiska 

hälsan. Vitaminen som mäter förutsägbarhet uppvisar inte något signifikant samband till 

välbefinnande, och vitaminen som mäter yttre förväntningar uppvisar inte något signifikant 

samband till livstillfredsställelse och kan därmed sägas vara av mindre betydelse när det 

handlar om relationen till välbefinnande och livstillfredsställelse. I avseendet välbefinnande 

och livstillfredsställelse så stämmer antagandet om att de kontextfria vitaminerna korrelerar 

högre till välbefinnande och livstillfredsställelse.  

   Korrelationsanalysen mellan de arbetsrelaterade vitaminerna och arbetstillfredsställelse 

visade att det finns signifikanta samband, p<.05, mellan åtta av nio arbetsrelaterade vitaminer 

och utfallsmåttet arbetstillfredsställelse. Vitaminen som mäter förutsägbarhet uppvisar inte 

något signifikant samband till arbetstillfredsställelse och kan därmed sägas vara av mindre 

betydelse när det handlar om relationen till arbetstillfredsställelse. Antagandet om att 

arbetsrelaterade vitaminer borde korrelera högre till arbetstillfredsställelse, stämmer till stor 

del, dock så uppvisar vitaminen som mäter arbetsrelaterad förutsägbarhet inget signifikant 

samband till arbetstillfredsställelse medan den kontextfria vitaminen förutsägbarhet uppvisar 

en signifikant korrelation till arbetstillfredsställelse. Warr (1987) menar att vitaminen 

förutsägbarhet handlar om hur förutsägbar individens miljö är. En förklaring till varför den 

kontextfria vitaminen förutsägbarhet och inte den arbetsrelaterade vitaminen förutsägbarhet 

visar på samband till arbetstillfredsställelse kan vara att individen anser att de har en större 

förutsägbarhet i den kontextfria formen än i den arbetsrelaterade formen. Frågorna som mäter 

denna aspekt innehåller bland annat påståenden om i vilken grad de vet vad de ska göra den 

kommande tiden. Det skulle kunna vara så att individen anser att de har större möjlighet att 

påverka den kontextfria formen än den arbetsrelaterade formen. Det kan också tyda på att 

Warr’s (1987) teori/vitaminmodell är otydligt då individen gör en omedveten distinktion 

mellan den kontextfria och den arbetsrelaterade formen.   

Korrelationsanalyserna som gjordes byggde på antagandet att sambanden mellan 

vitaminerna och utfallsmåtten är linjära. Det strider mot tanken i vitaminmodellen men efter 

att kontrollerat linjäriteten i vitaminerna genom transformering kan linjäriteten i vissa fall 

ifrågasättas. Då skillnaderna är små och transformationen inte förbättrar sambanden till 

samtliga utfallsmått betraktar vi vitaminerna genomgående som linjära. 
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Utifrån korrelationsanalysen mellan de arbetsrelaterade och kontextfria vitaminerna och 

utfallsmåtten (tabell 3) kan man se att vitaminerna sociala kontakter och social uppskattning 

är de vitaminer som korrelerar allra högst i samtliga tre utfallsmått. De kan därmed sägas vara 

av stor vikt när det handlar om att studera samband till välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse. Alternativ tolkning till att samman vitaminer återkommer i alla 

utfallsmåtten skulle kunna vara att instrumenten som mäter Warr’s vitaminer inte lyckats 

tydliggöra skillnaden mellan arbetsrelaterad form och kontextfri form för individerna som 

besvarat enkäten. Det vill säga att individerna inte lyckats skilja på arbete och livet i 

allmänhet när de besvarat frågorna. 

Regressionsanalyser genomfördes för att ta reda på vilka kontextfria vitaminer som bäst 

predicerar välbefinnande och livstillfredsställelse. Resultatet visade att de fyra vitaminer som 

tillsammans bäst predicerar välbefinnande är social uppskattning, sociala kontakter, 

kunskapsutnyttjande och fysisk säkerhet/trygghet. För livstillfredsställelse är motsvarande 

vitaminer; sociala kontakter, kontroll, variation, ekonomiska resurser och fysisk 

säkerhet/trygghet. Att just de variablerna valdes ut i de stegvisa regressionerna var inget 

överraskande då tabell 3 över de kontextfria vitaminernas relation till välbefinnande och 

livstillfredsställelse visade på starka samband. Att signifikanta samband visade sig mellan 

välbefinnande, livstillfredsställelse och social uppskattning och sociala kontakter är inte 

heller förvånande. Studier (Diener & Seligman, 2002) har visat att individer med högt 

välbefinnande och livstillfredsställelse har rika och tillfredställande relationer och dessutom 

spenderar lite tid ensam. Samma forskare menar dock att sociala förhållanden som enskild 

faktor inte är tillräcklig för att välbefinnande ska upplevas, men att det är nödvändigt. Det är i 

linje med denna studie då vitaminen social uppskattning ensam i regressionsanalysen ger en 

förklarad varians på ca 30 % i välbefinnande medan den slutgiltiga regressionsmodellen, 

innehållande tre vitaminer förutom social uppskattning ger en förklarad varians på omkring 

40 %.  För Livstillfredsställelse ger vitaminen sociala kontakter ensam en förklarad varians på 

omkring 23 % medan den totala modellen ger ca 43 %. Seligman (2007) framhåller dock att 

omständigheter i livet, som t.ex. sociala förhållanden endast har en tillfällig påverkan på 

välbefinnande och livstillfredsställelse och menar då att exempelvis sociala förhållanden till 

välbefinnande är höjande initialt men att nivån återgår till någon sorts grundnivå efter ett tag.  

Detta resonemang låter rimligt men kan vara mer förståeligt då det gäller tydligare tillfälliga 

faktorer såsom ekonomiska vinster. Sociala förhållanden bör därmed enligt vår mening 

betraktas som mer varaktig än tillfällig omständighet.  
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I båda de slutgiltiga regressionsanalyserna finns variabeln fysisk säkerhet/trygghet med som 

en prediktor för välbefinnande och livstillfredsställelse. Warr (1987) menar att denna vitamin 

handlar om att individen behöver en skyddande miljö fri från fysiska hot, skapande av en 

trygghet och fredad zon  som är relativt permanent. Det är i linje med Fujita och Diener 

(2005) som menar att långsiktigt välbefinnande besitts av de människor som i högre grad har 

stabila, förutsägbara liv, då det inger en viss säkerhet och kontroll. 

  Resultatet visade att det är fem vitaminer som bäst predicerar arbetstillfredsställelse, det är 

social uppskattning, kunskapsutnyttjande, ekonomiska resurser, kontroll och variation. Även i 

den aspekten har social uppskattning en stor betydelse då den ensam predicerar 

arbetstillfredsställelse med ca 50 %. Sammantaget predicerar de fem vitaminerna 

arbetstillfredsställelse till ca 69 %. Resultatet stämmer överrens med tidigare forskning där 

flera forskare (Requena, 2003; Wharton, Rotolo & Bird, 2000) menar att socialt kapital som 

innefattar sociala relationer, sociala kontakter och social support påverkar 

arbetstillfredsställelsen i hög grad. De har dock inte gjort samma uppdelning som Warr (1987) 

gör då han skiljer på social uppskattning och sociala kontakter.  I denna studie predicerar 

social uppskattning bäst arbetstillfredsställelse samtidigt som den korrelerar högt med social 

uppskattning varpå den är borttagen ur regressionsanalysen. Kaufmann och Kaufmann (2005) 

menar att även ekonomiska resurser och flexibilitet, som kan ses som en form av variation är 

av betydelse och det stämmer in i studiens resultat. Utifrån ovanstående resonemang om 

arbetstillfredsställelsens effekter anser vi att åtgärder/insatser som företag gör för att höja 

medarbetarnas arbetstillfredsställelse bör ske i linje med ovanstående predicerade vitaminer. 

Till exempel att individerna får känna uppskattning från andra och att de får använda och 

utveckla sina färdigheter. Organisationers olika insatser för att öka arbetstillfredsställelse bör 

därför inte ske utifrån godtycklighet eller gamla vanor utan baseras på aktiviteter som 

bevisligen främjar arbetstillfredsställelsen.  Att känna arbetstillfredsställelse är en viktig 

aspekt både för organisationen och för individen. Kaufmann och Kaufmann (2005) menar 

nämligen att en hög arbetstillfredsställelse bland annat generar lägre sjukfrånvaro och en ökad 

produktivitet. 

  Studien visade att kvinnor har högre livstillfredsställelse och arbetstillfredsställelse än 

män. En förklaring till att vi inte hittade några skillnader i välbefinnande mellan man och 

kvinna kan vara det Fujita, Diener och Sandvik (1991) säger då de menar att kvinnor upplever 

både positiva och negativa emotioner mer intensivt vilket medför att de tar ut varandra. I 

avseendet livstillfredsställelse har kvinnor en högre livstillfredsställelse än män. Det är i linje 

med vad Fujita, Diener och Sandvik (1991) kommit fram till då de menar att kvinnor globalt 
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sett är lyckligare än män, trots att de rapporterar en högre negativ affekt. 

  Resultatet visar också att kvinnor har en högre grad av arbetstillfredsställelse än män. 

Teorierna runt detta är motstridiga, där bland annat Thorsteinson (2003) menar att det inte 

förekommer någon skillnad medan Bellou (2007) menar att det förekommer en skillnad, där 

män är mer nöjda med faktorer som lön och ledningen medan kvinnor är mer nöjda med 

kollegor och arbetet över lag.  

  Resultatet visar ingen skillnad i välbefinnande, livstillfredsställelse eller 

arbetstillfredsställelse mellan åldersgrupperna. I avseendet arbetstillfredsställelse strider det 

mot både Kaufmann och Kaufmann (2005) och Clark, Oswald och Warr (1996) då de menar 

att arbetstillfredsställelsen ökar med individens ålder då självförtroendet och kompetensen 

ökar ju fler år du har i yrket. Då vår studie inte behandlar anställningsår, utan endast ger oss 

individers faktiska ålder är det svårt att uttala sig om eventuella skillnader. För även om vårt 

resultat inte påvisar några åldersmässiga skillnader, kan det mycket väl finnas sådana om man 

utgår ifrån ovanstående forskares resonemang om att det är anställningsåren som ger ett ökat 

välbefinnande.  

 I föreliggande studie har självskattningstest använts för att mäta samtliga variabler. Fyra 

olika test sattes samman till ett enhetligt formulär som administrerades till respondenterna. 

Följden av att använda ett enhetligt formulär blev att testet innehöll drygt 100 items. Vi anser 

att det kan ha inverkan på att sju respondenter avbröt studien efter att de besvarat de inledande 

demografiska frågorna. För ändamålet användes ett organisatoriskt urval och syftet var att 

studera Warr’s vitaminmodell till de tre utfallsmåtten välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse på en organisation som var lämpligt stor med avseendet på antal 

anställda. Vad urvalet kan ha haft för betydelse för studien är oklart. Alla anställda inom den 

utvalda avdelningen, totalt 268, fick förfrågan om att delta i studien. Deltagandet var frivilligt 

och det externa bortfallet uppgick till 33 % det inkluderar sju respondenter som avbröt sitt 

deltagande efter de inledande demografiska frågorna. Att så pass många ändå valde att delta i 

studien kan t.ex. bero på att personalen upplevde en möjlighet till att kunna påverka 

arbetsplatsen. Andra förklaringar kan vara att många av medarbetarna själva har studerat vid 

högskola och universitet och därför värderar studenters undersökningar. Några av dem som 

hoppade av studien eller inte ens påbörjade den hörde av sig till studiens författare och 

meddelade orsak, t.ex. tidsbrist och formulärets stora omfattning. 

Mättillfället skedde genom en elektronisk enkät som besvarades när helst respondenterna ville 

under en två veckors period. Innan enkäten skickades ut informerades alla medarbetare via 

intranätet om studiens syfte, vilka som genomförde den osv. Vi har fått positiva kommentarer 



29 
 

på att det var elektroniskt baserat och vi tror att det har medfört att så pass många 

respondenter trots allt besvarat frågeformuläret.                                                                          

 Resultatet från studien visar signifikanta samband mellan olika variabler och det går även 

att se vilka variabler som bäst predicerar välbefinnande, livstillfredsställelse och 

arbetstillfredsställelse. Då studien mätt samband går det inte att säga något om kausalitet, dvs. 

orsak verkan utan det studien visar är att det finns samband i olika grad mellan vissa variabler 

och utfallsmåtten. Eftersom samma vitaminer (social uppskattning & sociala kontakter) var 

återkommande i prediktionerna till de tre utfallsmåtten skulle ett förnyat mättillfälle kunna 

säga något om stabiliteten i och eventuellt kausaliteten i det. En annan studie med två olika 

mättillfällen där olika individer skulle besvara frågor som rör den kontextfria miljön 

respektive den arbetsrelaterade miljön i en motbalanserad design skulle kunna ge svar på om 

det faktiskt är så att det är samma vitamin som är väsentlig för alla utfallsmåtten eller om en 

hopblandning av miljöerna skett vid besvarandet av enkäten.   

 Resultatet i denna undersökning visar i likhet med andra studier (Kaufmann & Kaufmann, 

2005; Requena, 2003; Wharton, Rotolo & Bird, 2000) att sociala relationer är förknippade 

med god psykisk hälsa. Studien visar dessutom att kvinnors upplevelse av tillfredsställelse är 

högre än männens. Det sist nämnda är dock omdiskuterat och åsikterna går isär (Thorsteinson, 

2003; Bellou, 2007). Oavsett om det är så att kvinnor är mer tillfreds än männen, är det 

skillnaderna i sig och vad det beror på som är intressant. Fortsatt studier skulle kunna 

fokusera på skillnaderna och orsakerna.  
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6. Bilagor 

6.1 Enkät 

En studie om arbetstillfredsställelse och hälsa 
 

1. Kön 
� Man 
� Kvinna 

 
2. Ålder 
___________ 

 
3. Högsta utbildningsnivå 

� Grundskola 
� Gymnasiet 
� Högskola/Universitet 
� Forskarutb 
� Annat 

 
Om annat, ange vad 
 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 
4. Civilstånd 

� Gift /sambo 
� Särbo 
� Singel 
� Hemmavarande barn 

 
5. Anställningsform 

� Tillsvidare 
� Visstid/vikariat 

 
6. Sysselsättningsgrad 

� Heltid 
� Deltid 

 
7. Anställd som 

� Kollektivanställd 
� Tjänsteman ej chefsbefattning 
� Tjänsteman chefsbefattning 

 
8. Typ av arbetsområde 

� Utveckling 
� Strategisk forskning 
� Teknik 
� Administration/övrigt 

 
 
 
 
 
 
 
 



II 
 

9. Hur ställer du dig till nedanstående påståenden om ditt arbete? 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer inte 
särskilt bra 

 

Stämmer 
granska bra 

Stämmer 
precis  

  
a) Jag kan påverka inriktningen på arbetet vid min 
enhet 
 

� � � � 

b) Jag kan påverka de resurser arbetsgivaren anslår till 
mitt arbete 
 

� � � � 

c) Jag kan själv lägga upp och bestämma över mitt 
arbete 
 

� � � � 

d) Jag kan använda mina kunskaper i arbetet 
 

� � � � 

e) Jag får dagligen användning för mina kunskaper 
 

� � � � 

f) Jag kan lära mig något nytt i mitt arbete 
 

� � � � 

g) Jag vet alltid vad jag skall göra på jobbet 
 

� � � � 

h) Jag ställs sällan inför oförenliga krav i mitt arbete 
 

� � � � 

i) Det finns klart utformade krav och mål för mitt 
arbete 
 

� � � � 

j) På min arbetsplats finns speciella arbetsuppgifter 
som just jag förväntas sköta 
 

� � � � 

k) Jag får ofta nya arbetsuppgifter 
 

� � � � 

l) Jag har stimulerande arbetsuppgifter 
 

� � � � 

m) Jag har ett omväxlande arbete 
 

� � � � 

n) Jag vet i förväg vilka arbetsuppgifter jag skall utföra 
under veckan 
 

� � � � 

o) Jag vet hur lång tid olika  arbetsuppgifter tar att 
utföra 
 

� � � � 

p) Jag vet i förväg hur arbetssam en arbetsdag kommer 
att bli 
 

� � � � 

q) På min arbetsplats satsar man mycket på personalen
 

� � � � 

r) På min arbetsplats finns alltid resurser för att göra ett 
bra jobb 
 

� � � � 

s) På min arbetsplats har vi alltid tillgång till 
modernaste teknik och hjälpmedel 
 

� � � � 

t) Jag tänker aldrig på skaderisken i mitt arbete 
 

� � � � 

u) Risken för olyckor på min arbetsplats är liten 
 

� � � � 

v) Den fysiska säkerheten på min arbetsplats är hög 
 

� � � � 

w) Jag får stöd och uppmuntran från mina 
arbetskamrater när arbetet känns besvärligt 

� � � � 



III 
 

 
x) Jag känner att mina arbetskamrater bryr sig om mig 
 

� � � � 

y) På det hela taget är jag nöjd med det stöd jag får på 
jobbet 
 

� � � � 

z) Min närmaste chef visar förtroende för mig och mitt 
arbete 
 

� � � � 

å) Jag uppskattas i mitt arbete 
 

� � � � 

ä)Jag känner mig som en viktig del av min nuvarande 
arbetsplats 
 
 

� � � � 

 
10. Markera det påstående som passar bäst in på dig när det gäller ditt arbete. 

 
 Jag är mycket 

missnöjd med 
denna aspekt 
av mitt jobb 

Jag är 
missnöjd 

med denna 
aspekt av 
mitt jobb 

Jag kan inte bestämma 
om jag är tillfredsställd 

eller ej med denna 
aspekt av mitt jobb 

Jag är 
tillfredsställd 
med denna 

aspekt av mitt 
jobb 

 

Jag är mycket 
tillfredsställd 
med denna 

aspekt av mitt 
jobb 

a)Att vara sysselsatt 
hela tiden 
 

� � � � � 

b) Möjligheten att få 
arbeta ensam 
 

� � � � � 

c) Att få arbeta med 
olika uppgifter från tid 
till annan 
 

� � � � � 

      
d) Den sociala 
positionen i samhället 
som följer med mitt 
jobb 
 

� � � � � 

e) Sättet som min chef 
behandlar underställda 
på 
 

� � � � � 

f) Min närmaste chefs 
kompetens i att fatta 
beslut 
 

� � � � � 

g) Att få arbeta med 
uppgifter som inte 
strider mot min 
övertygelse 
 

� � � � � 

h)Anställningstrygghe
ten 
 

� � � � � 

j) Möjligheten att få 
göra ett jobb som 
andra har nytta/glädje 
av 

� � � � � 



IV 
 

 
k) Möjligheten att få 
tala om för andra vad 
de ska göra 
 

� � � � � 

l) Att få arbeta med 
uppgifter där min 
förmåga och 
kompetens kommer 
till uttryck 
 

� � � � � 

m) Företagets  policy 
och behandling av 
sina anställda 
 

� � � � � 

n) Lönen 
 

� � � � � 

o) Möjligheten att 
kunna avancera i yrket 
 

� � � � � 

p) Friheten att själv få 
ta ansvar och fatta 
beslut 
 

� � � � � 

q) Möjligheten att få 
pröva egna idéer om 
hur arbetet ska utföras 
 

� � � � � 

r) Den fysiska 
arbetsmiljön 
 

� � � � � 

s) Samarbetet mellan 
mina arbetskamrater 
 

� � � � � 

t) Den 
uppmärksamhet och 
"belöning" jag får för 
att göra ett bra jobb 
 

� � � � � 

u) Känslan av att mitt 
arbete ger resultat/har 
bestående värde 

� � � � � 

 
11. Hur ställer du dig till nedanstående påståenden om ditt liv i allmänhet? 

 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer inte 
särskilt bra 

Stämmer 
ganska bra 

 

Stämmer 
precis 

a) Jag känner mig fri att göra vad jag vill 
 

� � � � 

b) Jag kan bestämma över mitt liv 
 

� � � � 

c) Jag har full kontroll över mitt liv 
 

� � � � 

d) Jag har dagligen användning för mina kunskaper 
 

� � � � 

e) Jag får alltid utlopp för min kreativitet 
 

� � � � 

f) Jag sysslar ofta med sånt som jag är bra på 
 

� � � � 
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g) Jag förväntas vara punktlig 
 
 

� � � � 

h) Andra människor har stora förväntningar på mig 
 

� � � � 

i) Jag sysslar med sånt som är viktigt att det blir 
uträttat 
 

� � � � 

j) Andra människor litar på att jag skall komma i tid 
 

� � � � 

k) Min tillvaro är lagom omväxlande 
 

� � � � 

l) Jag ägnar mig ofta åt stimulerande saker 
 

� � � � 

m) Min vardag är sällan enformig 
 

� � � � 

n) Jag har i stort planerat vad jag skall göra de 
kommande 6 månaderna 
 

� � � � 

o) Jag behöver sällan ändra min planering för 
privatlivet 
 

� � � � 

p) Jag vet i stort vad som kommer att hända mig 
under det närmaste halvåret 
 

� � � � 

q) När jag gjort något bra eller dåligt får jag veta det 
direkt 
 

� � � � 

r) Jag vet i stort vad jag kommer att göra under den 
närmaste veckan 
 

� � � � 

s) Min ekonomi har inte försämrats under det senaste 
året 
 

� � � � 

t) Jag funderar sällan över min ekonomi  
 

� � � � 

u) Jag tänker sällan på priser när jag handlar mat 
 

� � � � 

v) Min omgivning är trygg och säker 
 

� � � � 

w) Jag lever i en ganska riskfri miljö 
 

� � � � 

x) På det hela taget känner jag mig trygg 
 

� � � � 

y) Jag behöver aldrig vara ensam om jag inte vill 
 

� � � � 

z) Jag har vänner som alltid ställer upp 
 

� � � � 

å) Om jag vill, har jag alltid någon att prata med 
 

� � � � 

ä) Jag är inblandad i saker som har värde för andra 
människor 
 

� � � � 

ö) Jag känner att jag betyder något för andra 
människor 
 
 

� � � � 

aa) Jag sysslar med sånt som folk anser viktigt � � � � 
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12. Besvara följande frågor som handlar om hur du har känt dig under den senaste månaden . Sätt 
ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur ofta du har känt eller upplevt följande 

 
 Aldrig En 

eller 
två 

gånger
 

Ungefär en 
gång i 
veckan 

Ungefär 2 eller 3 
gånger i veckan 

Nästan 
varje 
dag 

Varj
e 

dag

a) lycka, glädje 
 

� � � � � � 

b) intresse för livet 
 

� � � � � � 

c) dig nöjd och tillfreds 
 

� � � � � � 

d) att du haft något viktigt att bidra med till 
samhället 
 

� � � � � � 

e) gemenskap med en grupp människor (t ex i 
ditt grannskap) 
 

� � � � � � 

f) att vårt samhälle håller på att bli en bättre 
plats för människor som du 
 

� � � � � � 

g) att människor huvudsakligen är goda 
 

� � � � � � 

h) att samhället fungerar på ett sätt som verkar 
logiskt för dig 
 

� � � � � � 

i) att du tycker om de flesta delar i din 
personlighet 
 

� � � � � � 

j) att du klarat av att hantera vardagens krav 
 

� � � � � � 

k) att du haft varma och tillitsfulla relationer 
med andra människor 
 

� � � � � � 

l) att du upplevt saker som fått dig att växa som 
person och gjort dig till en bättre människa 
 

� � � � � � 

m) att du haft självförtroende att ha dina egna 
tankar och åsikter och ge uttryck för dem 
 

� � � � � � 

n) att ditt liv haft en riktning eller mening � � � � � � 
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13. Markera det påstående som passar bäst in på dig. 

 
 Instämmer 

absolut inte
 

Instäm
mer 
inte 

Instämmer 
inte riktigt

Är varken 
för eller 

emot 

Instämm
er delvis 

Instä
mme

r 

Instäm
mer 
helt 

a) På de flesta sätt är mitt liv nära mitt 
ideal 
 

� � � � � � � 

b) Mina livsvillkor är utmärkta 
 

� � � � � � � 

c) Jag är nöjd med livet 
 

� � � � � � � 

d) Hittills har jag fått de viktiga saker 
som jag vill ha här i livet 
 

� � � � � � � 

e) Om jag fick leva om mitt liv skulle 
jag knappt vilja ändra på någonting 

� � � � � � � 
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6.2 Vitaminers alpha värden. 

Tabell över vitaminernas interna konsistens.  
Vitamin  Arbetsrelaterat Kontextfritt 
 Alpha Alpha 
Kontroll .77 .73 
Kunskapsutnyttjande .85 .79 
Yttre förväntningar  .60 .73 
Variation .83 .86 
Förutsägbarhet .73 .66 
Ekonomiska resurser .57 .76 
Fysisk säkerhet/trygghet .78 .71 
Sociala kontakter .89 .85 
Social uppskattning .82 .84 
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6.3 Missivbrev 

En studie om arbetstillfredsställelse och hälsa 

Vill du delta i en undersökning genom att besvara ett webbaserat frågeformulär?  

Undersökningen handlar om arbetstillfredsställelse och hälsa. Formuläret består av ett antal 

påståenden och tar ca 10-15 minuter att besvara. Syftet är att undersöka hur olika faktorer 

påverkar människors hälsa och livskvalitet.  

Det är frivilligt att delta i denna undersökning. När du fyller i frågeformuläret är det viktigt att 

du svarar så ärligt som möjligt på frågorna. Enskilda svar kommer aldrig att rapporteras till 

företaget utan resultaten av enkätstudien kommer endast att presenteras gruppvis och enskilda 

personers svar kommer därmed inte att kunna identifieras.  

Undersökningen ligger till grund för vårt examensarbete i psykologi. När vi är klara med 

studien kommer du självklart att kunna ta del av resultatet. 

 

Om du har några frågor så får du gärna höra av dig.  
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