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-The relationship between character strengths and well-being, job satisfaction, obsessive- and 

harmonious passion and stress1 
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Halmstad University, School of Health and Society, Psychology 
 

Abstract 
Over a long time psychology was focusing on human frailties and mental diseases. In 1998, 

positive psychology was introduced - the scientific study of strengths, well-being and optimal 
functioning. Theory and research in the area has identified 24 character strengths, in which 
each individual owns and celebrates a number of top strengths, signature strengths. These 

strengths have been shown to be important in achieving happiness and well-being. The 
purpose of this study was to investigate the relationship between character strength and 

psychological well-being, job satisfaction, harmonious- and obsessive passion and stress. The 
results showed that wisdom, kindness, social intelligence, curiosity, hope, creativity, 

spirituality and love was positively correlated with psychological well-being. Few strengths 
correlated with job satisfaction and harmonious passion. No strengths were significantly 

correlated with obsessive passion. The results from the study provide little support for the 
theory. Some support was found for the relationship between character strengths and 
psychological well-being. It seems like character strengths are not important for job 

satisfaction, harmonious passion, obsessive passion and stress. An explanation for the few 
correlations, can be that this research examined each of the 24 character strengths compared 
with previous research that has investigated the use of individual signature strengths. More 

basic research is needed to confirm the theory. 
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POSITIV PSYKOLOGI PÅ ARBETET 
- karaktärsstyrkors relation till psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, 

tvångsmässig- respektive harmonisk passion och stress2 
Chatarina Udd och Sara Törnert 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle, Psykologi 
 

Sammanfattning 
Efter psykologins långa period av fokusering på mänskliga svagheter och psykiska sjukdomar, 
introducerades år 1998 positiv psykologi - den vetenskapliga studien av styrkor, välmående 
och optimal funktion. Teori och forskning inom området har identifierat 24 olika 
karaktärsstyrkor, av vilka varje individ besitter ett antal toppstyrkor, signaturstyrkor. Dessa 
styrkor har visat sig vara viktiga för att uppnå lycka och välbefinnande. Syftet med studien var 
att undersöka karaktärsstyrkors relation till psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, 
harmonisk- respektive tvångsmässig passion och stress. Resultatet visade att styrkorna vishet, 
vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, hopp, kreativitet, andlighet och kärlek var positivt 
korrelerade med psykologiskt välbefinnande. Få styrkor var korrelerade med 
arbetstillfredsställelse och harmonisk passion. Inga styrkor var signifikant korrelerade med 
tvångsmässig passion. Studiens resultat ger lite stöd åt teorin. Ett visst stöd hittades för 
kopplingen mellan karaktärsstyrkor och psykologiskt välbefinnande. Karaktärsstyrkor verkar 
inte vara betydande för arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive tvångsmässig passion 
och stress. En förklaring till de få korrelationerna som uppkom, kan vara att studien 
undersökte var och en av de 24 karaktärsstyrkorna jämfört med tidigare forskning som har 
undersökt en användning av individuella signaturstyrkor. Mer grundläggande forskning är 
därför i behov av att utföras för att bekräfta teorin. 
 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, karaktärsstyrkor, passion, psykologiskt välbefinnande, 
stress 
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Aristoteles uttryckte sig för länge sedan, att meningen med livet är lycka och att lyckan blir 

uppnådd då man lever i enlighet med  sina styrkor (Peterson, Ruch, Beerman, Park & 

Seligman, 2007). 

 

Innan andra världskriget hade psykologin tre distinkta uppgifter: att bota psykisk sjukdom, 

göra livet mer produktivt och meningsfullt för alla människor samt att spåra och fostra barn 

med högt IQ (Seligman, 2007). Efter krigets slut började psykologin att präglas av en 

sjukdomsfokusering, där fokus nästan enbart låg i att studera mänskliga svagheter (Seligman 

& Csikszentmihalyi, 2000). De historiska uppgifterna, med att göra livet mer meningsfullt för 

människor samt att fostra barn med högt IQ, hamnade i skymundan. Under första hälften av 

1900-talet exploderade forskningen om psykopatologi, vilket ökade kunskaperna om psykiska 

sjukdomar enormt (Duckworth, Steen & Seligman, 2004). Forskningen har resulterat i två 

gigantiska upplagsverk: Diagnostic and Statistic Manual (DSM) och International 

Classification of Diseases (ICD), som båda innehåller tusentals diagnoser av psykiska 

störningar (Seligman, 2007). I kontrast har mycket lite forskning undersökt det som är bra hos 

människor (Duckworth et. al., 2004). 

    År 1998 introducerade Martin Seligman positiv psykologi (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Seligman ville återupprätta den historiska uppgiften att utveckla människors 

färdigheter. Positiv psykologi är den vetenskapliga studien av styrkor, välmående och optimal 

funktion (Duckworth et. al., 2004). Teori och forskning inom området har identifierat ett antal 

karaktärsstyrkor, varvid varje individ besitter ett antal toppstyrkor, så kallade signaturstyrkor. 

Enligt Seligmans teori, leder en identifiering och ett användande av en individs 

signaturstyrkor till ett blomstrande, optimalt och lyckligt liv (Seligman, 2007). Med ett 

användande av signaturstyrkor menas att individen medvetet använder sina styrkor i vardagen, 

exempelvis genom att medvetet försöka använda styrkorna på nya sätt och på så vis utveckla 
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dem (Seligman, 2007). Signaturstyrkor definieras som de styrkor en person äger, använder 

och ständigt tränar (Peterson och Seligman, 2004). Karaktärsstyrkor kan definieras som de 

positiva förmågor som reflekteras i tankar, känslor och beteenden (Park, Peterson & 

Seligman, 2004).  Flera studier har visat att en användning av individers signaturstyrkor har 

ett positivt samband med välbefinnande och arbetstillfredsställelse (Seligman, Steen, Park & 

Peterson, 2005; Rust, Diessner & Reade, 2009; Littman-Ovadia & Steger, 2010; Harzer och 

Ruch 2012; Wrzesniewski, McCauley, Rozin & Schwartz, 1997). Empiriska studier har även 

visat resultat på ökad produktivitet, ökat engagemang och mindre sjukskrivningar, då 

medarbetare använder sina signaturstyrkor i arbetet (Clifton & Harter, 2003; Connelly, 2002; 

Hodges & Asplund 2010; Rath, 2007; Crabtree, 2004). 

 

Karaktärsstyrkor 

    Ytterligare en definition av karaktärsstyrka är ”en inbyggd kapacitet för ett speciellt sätt att 

tänka eller känna, som är verkligt och energigivande för individen och möjliggör optimal 

funktion, utveckling och prestation” (Linley, 2008, s. 9). En spekulation från forskare är att 

styrkorna är biologiskt grundande för att berika människan med moralisk kompetens, så att 

hon kan lösa viktiga uppgifter vilka är nödvändiga för hennes överlevnad (Park, Peterson & 

Seligman, 2004).  

    Peterson och Seligman (2007) har identifierat 24 olika karaktärsstyrkor, vilka alla är 

positiva och associerade med välmående. Genom noggrann efterforskning i människans 

historia och kultur, fann forskarna sex kärnförmågor som har varit rekommenderade såsom 

goda och nyttiga i nästan alla traditioner, spridda över tre tusen år. Dessa är: vishet, mod, 

humanitet, rättvisa, måttlighet och andlighet (Dahlsgaard, Peterson & Seligman, 2005). Under 

de sex kärnförmågorna identifierade forskarna sedan totalt 24 karaktärsstyrkor (figur 1). 

Karaktärsstyrkorna identifierades utifrån särskilda kriterier som visas i tabell 1. Som ett 
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komplement till DSM, skapade Peterson & Seligman (2004) klassificeringsmanualen Value In 

Action (VIA), där alla karaktärsstyrkorna finns förtecknade. Forskarna har även utvecklat ett 

instrument, Value In Action Inventory Scale, (VIA-IS), genom vilket individer kan identifiera 

sina topp 3-7 karaktärsstyrkor, så kallade signaturstyrkor (Peterson & Seligman, 2004). 

 

Tabell 1. Kriterier för en karaktärsstyrka (Peterson, Stephens, Park, Lee & Seligman, 2010) 

1. Allmänt igenkänd - allmänt accepterad i olika kulturer. 

2. Förverkligande - bidrar till individuellt förverkligande, tillfredsställelse och lycka. 

3. Moraliskt värderad - värderad för sig själv och inte för de resultat den kan åstadkomma.   

4. Förminskar inte andra - upphöjer andra som bevittnar den, framkallar beundran, inte svartsjuka. 

5. Positiv - är en positiv styrka. 

6. Individuell - varierar mellan olika individer med en påvisbar generalitet och stabilitet. 

7. Mätbar - har av forskare mätts framgångsrikt som en individuell olikhet. 

8. Säregen - skiljer sig från andra karaktärsstyrkor (konceptuellt och empiriskt). 

9. Egenskap - djupt rotad hos vissa individer.  

10. Gåva - ses som en värdefull  gåva hos barn och unga. 

11. Selektiv frånvaro - kan vara avsaknad hos vissa individer. 

12. Förebild - samhällen har som mål att främja styrkan. 
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Figur 1. De 24 karaktärsstyrkorna (Peterson & Seligman, 2004) 

 

 

 

Karaktärsstyrkor och psykologiskt välbefinnande 

   Det finns två aspekter av välbefinnande, dels hedonic som handlar om en persons allmänna 

lycka i livet samt eudaimonic, som berör självförverkligande och personliga färdigheter (Ryan 

& Deci, 2001). De personliga färdigheterna benämns som psykologiskt välbefinnande (PVB) 

och delas in i sex dimensioner: autonomi, personlig utveckling, självacceptans, mening med 

livet, kontroll av omgivningen och positiva relationer med andra (Ryff & Keyes, 1995). 

Välbefinnande är viktigt då studier har visat att personer med lågt välbefinnande ofta lider av 

depressioner och andra psykiska åkommor (Diener & Seligman, 2004). Samma studie har 

visat att psykisk ohälsa kan vara en konsekvens av lågt välbefinnande (Diener & Seligman 

2004) 
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    En studie av universitetsstudenter, där deltagarna fick i uppgift att utveckla en av sina 

signaturstyrkor har rapporterat ett positiv samband mellan användandet av signaturstyrkor och 

psykologiskt välbefinnande (Rust, Diessner & Reade, 2009). I ytterligare en studie med 

universitetsstudenter visade resultaten på ett starkt samband mellan ett medvetet användande 

av signaturstyrkor och välbefinnande (Proctor, Maltby & Linley, 2010). Karaktärsstyrkorna 

hopp, iver visade en stark korrelation till livstillfredsställelse i samma studie (Proctor et. al., 

2010). 

    Två interventionsstudier har demonstrerat positiva korrelationer mellan en medveten 

användning av signaturstyrkor och ökad lycka i sex månader (Seligman et. al., 2005; Wood, 

Linley, Maltby, Kashdan & Hurling, 2010) En av studierna visade även resultat på minskade 

depressiva symptom i sex månader (Seligman, et. al., 2005). Ytterligare en interventionsstudie 

där deltagarna fick i uppgift att välja ut och utveckla tre signaturstyrkor har visat hur ett 

användande av signaturstyrkor har lett till ökat välbefinnande över åtta domäner. Dessa 

domäner inkluderar: hälsa, förhållanden, säkerhet, samhällsgrupp och säkerhet för 

framtiden.  (Mitchell, Stanimirovic, Klein & Vella-Brodrick, 2009). Resultaten visade 

däremot ingen ökning av livstillfredsställelse (Mitchell et. al., 2009). Två studier med 

amerikanska och schweiziska deltagare, har undersökt vilka karaktärsstyrkor som är mest 

relaterade till lycka. Tre vägar till lycka som mättes i studien var mening, njutning och 

engagemang (Peterson, Ruch, Beerman, Park & Seligman, 2007). Resultaten från båda 

studierna pekade på att kärlek, hopp, nyfikenhet, iver, tacksamhet och uthållighet hade störst 

samband med lycka. 

 

Karaktärsstyrkor och arbetstillfredsställelse 

    Arbetstillfredsställelse kan definieras som ”en individs positiva känslor för arbetet, som 

resulterar från en utvärdering av dess karaktär” (Robbins, Judge & Campbell, 2010 s. 66). 
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Arbetstillfredsställelse kan påverkas av en mängd olika faktorer, som exempelvis hur 

arbetsuppgifterna upplevs till personliga faktorer som hälsa, ålder och sociala relationer 

(Schultz & Schultz, 1998). Eftersom arbetet präglar en stor del av våra liv, är tillfredställelsen 

vi får från arbetet en huvudsaklig orsak till hur lyckliga vi är som individer (Robbins et. al., 

2010). En europeisk longitudinell studie har visat att arbetstillfredsställelse är nyckeln till 

lycka och välmående och står högre än familjeliv, hälsa och välfärd (Robbins et. al., 2010). 

    Forskning har undersökt vad karaktärsstyrkor har för samband med välmående och 

tillfredställelse på arbetet (Littamn-Ovadia & Steger, 2010; Harzer & Ruch, 2012; Peterson et. 

al., 2010). Resultat från studierna har visat att en användning av signaturstyrkor på arbetet har 

ett positivt samband med arbetstillfredsställelse, välmående, engagemang och upplevelse av 

mening (Littman-Ovadia & Steger, 2010; Harzer & Ruch, 2012; Littman-Ovadia & 

Davidovitch, 2010; Peterson et. al., 2010). Studier har även undersökt vilka karaktärsstyrkor 

som är mest relaterade till arbetstillfredsställelse (Peterson et. al., 2010). Resultatet 

rapporterade att nyfikenhet, iver, hopp, tacksamhet och andlighet var mest associerade till 

arbetstillfredsställelse (Peterson et. al., 2010). 

 

Harmonisk passion och arbetstillfredsställelse samt betydelsen av karaktärsstyrkor 

    Passion, definieras som ”en stark indikator mot en aktivitet som en person tycker om, 

tycker är viktig och som de lägger ner mycket tid och energi på” (Vallerands et. al., 2003 s. 

756). Passion är en inre drivkraft som inte ska blandas samman med andra yttre motiverande 

faktorer (Vallerand & Houlfort, 2003). Denna passion fungerar som en stark motivator och 

särskiljer sig från andra aktiviteter som ses som mindre viktiga (Vallerand et al, 2010). 

Passion är en sammanlänkad process som uppstår när en passionerad aktivitet blir en del av 

individens identitet. Enligt den dualistiska passionsmodellen existerar två typer av passion: 

harmonisk passion och tvångsmässig passion (Vallerand et. al., 2003).  Forskning har visat att 
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harmonisk passion uppstår när individen själv väljer att engagera sig i en aktivitet de tycker 

om och som individen klarar av att balansera mot andra aspekter i livet (Vallerand et. al., 

2003). Den harmoniska passionen blir då självstyrande. Samma studie har även visat att 

tvångsmässig passion uppstår när en individ upplever okontrollerat tvång att engagera sig i en 

aktivitet, vilket leder till att aktiviteten styr individen. Det kan generera i konflikter mellan 

aktiviteten och andra livsområden och kan leda till att aktiviteten tar över individens liv 

(Vallerand et. al., 2003).  

    Två longitudinella studier har visat att harmonisk passion har ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse och ett negativt samband med konflikter (Vallerand, Paguet, Philippe 

och Charest, 2010). En av studierna rapporterade även att tvångsmässig passion hade en 

koppling till minskad arbetstillfredsställelse, ökade konflikter samt en ökad risk för utbrändhet 

(Vallerand et. al., 2010). En studie har även demonstrerat ett samband mellan harmonisk 

passion och ökat arbetsengagemang och positiva emotioner (Forest, Mageau, Sarrazin & 

Morin, 2011). 

    Forskning har undersökt om harmonisk passion kan vara en förklaring till relationen mellan 

signaturstyrkor och välbefinnande på arbetet (Forest et. al., 2012). En studie visade att en 

användning av signaturstyrkor i arbetet ledde till både ökad harmonisk passion för arbetet och 

högre nivåer av arbetstillfredsställelse (Forest et. al., 2012). 

 

Karaktärsstyrkor och stress 

    Stress består enligt Selye (1956, ref. i Andersson, 2009) av en generell fysiologisk och 

psykisk aktivering orsakad av fysisk eller psykisk belastning. De yttre belastningarna kan 

bestå av en deadline medan de inre belastningarna kan vara oro för allt som ska utföras eller 

de krav som individen ställer på sig själv. Det är först när stress inte längre är hanterbar och 

blir långvarig som stress påverkar negativt (Andersson, 2009). Enligt 
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krav/kontroll/stödmodellen, bidrar upplevelsen av höga krav i kombination med liten 

egenkontroll och lågt socialt stöd, till ökad stress (Theorell, 2012). Hög kontroll och socialt 

stöd är enligt modellen faktorer som förebygger stress. Utan tvivel är stress en naturlig del av 

livet. Det är likväl hur individen hanterar stress och vilka resurser individen förfogar över som 

avgör huruvida stress blir skadlig eller inte (Berggren & Josefsson, 2010). Lazarus och 

Folkman (1984) menar att det är individens subjektiva uppfattning som avgör om stress 

upplevs som ett hot mot individens välbefinnande. 

    En longitudinell studie har visats att en användning av signaturstyrkor leder till minskad 

stress i 3 och 6 månaders tid (Wood et. al., 2010). En studie har också visat att 

karaktärsstyrkorna under förmågan vishet (kreativitet, nyfikenhet, omdöme, förkärlek för 

inlärning och perspektiv) har ett negativt samband med stress (Avey, Luthans, Hannah, 

Sweetman & Peterson, 2012). Ytterligare en longitudinell studie har rapporterat samband 

mellan karaktärsstyrkan andlighet och minskad stress i arbetet (Atkins, 2008).  Andlighet och 

tro har visat sig fungera som socialt stöd (Berkman, 1995) vilket gör att resultatet skulle kunna 

kopplas till krav/kontroll/stödmodellen. 

     

     Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att en användning av en individs 

signaturstyrkor har positiva samband med psykologiskt välbefinnande (Seligman et. al., 2005; 

Mitchell, et. al., 2009; Rust et al., 2009; Proctor et al., 2010), arbetstillfredsställelse (Littamn-

Ovadia & Steger 2010; Harzer & Ruch, 2012) och harmonisk passion (Forest et al., 2012). 

Forskning har även visat att en användning av signaturstyrkor har ett negativt samband med 

stress (Avey et. al., 2012; Wood et. al., 2010; Atkins, 2008). Det finns dock ett glapp i 

forskningen, då det behövs fler studier som undersöker hur var och en av de 24 

karaktärsstyrkorna är korrelerade med de olika utfallen. Genom att undersöka detta skulle 
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information kunna framkomma om vilka styrkor som kan vara viktiga att främja på olika 

arbetsplatser, för att på så vis skapa positiva och friska arbetsmiljöer. 

Syfte 

     Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur 24 olika karaktärsstyrkor är 

relaterade till psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive 

tvångsmässig passion samt stress genom att utföra en kvantitativ studie i en population 

bestående av personliga assistenter.  

 

Hypoteser 

• Karaktärsstyrkor förväntas korrelera positivt med psykologiskt välbefinnande, 

arbetstillfredsställelse och harmonisk passion. 

• Karaktärsstyrkor förväntas korrelera negativt med tvångsmässig passion och stress. 

     

Metod 

Deltagare 

    Rekryteringen utfördes på personliga assistenter, som bjöds in att frivilligt delta i en 

undersökning rörande välbefinnande och hälsa på arbetsplatsen. Personlig assistans innebär 

enligt LSS 9:2 §  “personligt utformat stöd som ges åt en person som på grund av stora och 

varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov i 

vardagen“. Personliga assistenter tillfrågades eftersom de är en sårbar yrkesgrupp. Forskning 

har visat att arbetet ofta upplevs som psykisk belastande och kan vara påfrestande (Krönmark, 

1997). Då arbetet innebär ansvar för en annan människas liv, är det viktigt för personliga 

assistenter att själva må bra på sitt arbete, eftersom humöret kan smitta av sig på brukaren, 

som har behov av ett stablit stöd i vardagen för att kunna upprätthålla en god livsföring 

(Janson, 2005). 
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    På företaget finns 114 personliga assistenter anställda, som samtliga blev tilldelade enkäter. 

Antal enkäter som återlämnades var 75 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens på 65,8 % och 

ett bortfall på 34,2%. I studien ingick 63 kvinnor och 12 män. Ålders varierade från 18-63 år, 

med en medelålder på 42,2  år (standardavvikelse 3,25). 

   

Material 

    I studien användes självskattningsformulär som mäter karaktärsstyrkor, psykologiskt 

välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- och tvångsmässig passion samt stress. 

    Karaktärsstyrkor mättes med Petersons kortfattade styrketest, som är en förkortad version 

av Value in Action Inventory Scale, VIA-IS, (Seligman & Peterson, 2004). VIA-IS har blivit 

validerat på tusentals individer från olika länder (Seligman & Peterson, 2004). Test-retest 

korrelationer för alla skalor över en 4-månaders period har i huvudsak varit (>70) (Seligman 

& Peterson, 2004). 

    Det kortfattade styrketestet består av 24 frågor, som på en sexgradig skala (från 1= Ej 

tillämpat till 7= Alltid) mäter hur ofta individer tillämpar de 24 olika karaktärsstyrkorna. Högt 

värde indikerar på att individen använder karaktärsstyrkan mycket. Exempel på frågor i 

formuläret är: ‘Tänk på verkliga situationer där du var en medlem av en grupp som behövde 

ledning. Hur ofta visade du LEDARSKAP i dessa situationer?’ och ‘Tänk på din vardag. Hur 

ofta visade du MÅTTLIGHET eller ÖDMJUKHET när det var möjligt att göra det?’ 

(Seligman, 2007). 

       Psykologiskt välbefinnande mättes med Ryff´s (1995) psykologiska välbefinnande 

(Lindfors, Berntsson & Lundberg, 2006). Enkäten täcker de sex dimensionerna av 

psykologiskt välbefinnande: självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, kontroll 

av omgivningen, mening med livet och personlig utveckling (Ryff, 1995). Varje dimension 

består av tre påståenden, vilket gör att enkäten består av totalt 18 påståenden.  På en sexgradig 
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skala (från 1= Stämmer inte alls, till 6= Stämmer precis), värderar individen hur väl 

påståendena stämmer in på henne/honom. Höga tal innebär högt psykologiskt välbefinnande. 

Exempel på påståenden i formuläret är: ‘Jag är ganska bra på att hantera förpliktelser i mitt 

dagliga liv.’ och ‘Jag tycker om de flesta dragen i min personlighet´ (Lindfors et. al, 2006). I 

studien kalkylerades det totala värdet av de sex olika dimensionerna, för att få ett samlat mått 

på psykologiskt välbefinnande. Frågorna 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 och 18 är positivt ställda 

och frågorna 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16 och 17 är negativt ställda. Cronbach´s alpha som utfördes på 

instrumentet visade en reliabilitet på .77. Enligt Field (2009) är det en acceptabel reliabilitet. 

      Arbetstillfredsställelse mättes med Minnesotas frågeformulär om tillfredsställelse 

(Ahmadi & Alireza, 2007) som består av tjugo frågor med en fem-gradig skala (från 1= 

Mycket nöjd till 5= Mycket missnöjd). Exempel på frågor är: ‘såhär känner jag om min chefs 

kompetens att fatta beslut’ och ‘såhär känner jag om hur mina medarbetare kommer överrens 

med varandra.’ Samtliga frågor är positivt ställda, där hög poäng betyder hög 

arbetstillfredsställelse. I reliabilitetstestet som utfördes på instrumentet, visade Cronbach´s 

alpha ett värde på .90. Det indikerar på en god intern konsistens (Pallant, 2007). 

     Harmoinsk- och tvångsmässig passion mättes med Passion skalan, som består av 17 frågor 

(Vallrand et. al., 2003). Svarsalternativen består av en sexgradig skala (från 1= instämmer inte 

alls till 6= Instämmer mycket) och mäter harmonisk- och tvångsmässig passion. Exempel på 

frågor i formuläret är: ‘Min aktivitet är väl integrerad i mitt liv’ och ‘Den här aktiviteten är 

viktig för mig’ (Vallerand et. al., 2003). Frågorna 1, 3, 5, 6, 8, 10 mäter harmonisk passion, 

där hög siffra, betyder hög harmonisk passion. Frågorna 2, 4, 7, 9, 11, 12 mäter tvångsmässig 

passion, där hög siffra indikerar på hög tvångsmässig passion. Frågorna 13-17 mäter hur stor 

den tvångsmässig- eller harmoniska passionen är för aktiviteten, där hög siffra innebär hög 

passion för aktiviteten. Cronbach´s alpha som utfördes på instrumentet, visade en reliabilitet 

på .83.  Det tyder enligt Pallant (2007) på en bra intern konsistens. 
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   Upplevd stress mättes med formuläret Upplevda Stress Skala, som består av 14 frågor, där 

en individ skattar sin upplevda stress på en fem-gradig skala (från 0= Aldrig till 5= Mycket 

ofta) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983).  Exempel på frågor i enkäten är: ’Hur ofta har 

du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över saker och ting?’ och ‘Hur ofta 

har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?’. Det finns positivt och 

negativt ställda frågor. Frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 är positivt ställda, där hög poäng är 

lika med låg stressnivå. Frågorna 1, 2, 3, 8, 11, 12 och 14 är negativt ställda, där hög poäng 

indikerar på hög stressnivå (Cohen, et. al., 1983). I en brasiliansk reliabilitet och 

validitetsstudie på mätinstrumentet, var Cronbach´s alfas koefficienter .87 och test –retest 

poängen  .86. (Reis, Hino & Añes, 2010). 

 

Procedur 

   Först anordnades ett möte med de båda cheferna för företaget där studien presenterades och 

diskuterades. En vecka efter att cheferna hade tackat ja till undersökningen, lämnades enkäter 

ut till de tre gruppledarna inom företaget. Gruppledarna i sin tur, delade sedan ut enkäterna till 

de olika arbetsgrupperna inom organisationen. I enkäten blev deltagarna informerade om att 

undersökningen var frivillig och att svaren skulle behandlas konfidentiellt och på gruppnivå. 

Information utgavs även om att svaren endast skulle användas i statistiska sammanställningar 

och att deltagarna, som enskilda individer, inte skulle kunna identifieras Deltagarna 

informerades om rätten att avbryta undersökningen när som helst, utan närmare motivering. 

Ytterligare åtgärder som utfördes, för att bevara konfidentialiteten, var att enkäterna 

åtelämnades i en sluten box som förvarades på företagets kontor. Detta för att ingen skulle 

kunna läsa igenom andra medarbetares och arbetsgruppers enkäter. 

Då medarbetarna arbetar i skift olika dagar i veckan, var enkäterna ute på företaget i två 

veckor, i försäkran om att enkäterna skulle hinna nå ut till så många som möjligt. Deltagarna 
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kontaktades också på telefon vid ett par tillfällen, där frågor kunde besvaras och där 

påminnelser om sista inlämningsdatumet gick ut till deltagarna. 

Analysmetod 

     Den statistiska bearbetningen av datamaterialet gjordes i statistikprogrammet SPSS. Där 

användes Pearson´s r för att undersöka om det fanns några signifikanta samband mellan de 24 

karaktärsstyrkorna (kreativitet, nyfikenhet, öppenhet, förkärlek för inlärning, vishet, mod, 

uthållighet, ärlighet, entusiasm, kärlek, vänlighet, social intelligens, samarbete, rättvisa, 

ledarskap, förlåtelse, måttlighet, klokhet, självbehärskning, uppskattning av skönhet, 

tacksamhet, hopp, humor och andlighet) och psykologiskt välmående (enbart total 

psykologisk välbefinnande användes), arbetstillfredsställelse, harmonisk passion, 

tvångsmässig passion samt stress. Karaktärsstyrkorna som visade signifikanta samband med 

psykologiskt välbefinnande (vishet, vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, hopp & kärlek), 

arbetstillfredsställelse (samarbete & ärlighet), harmonisk passion (vishet, social intelligens & 

hopp) och stress (nyfikenhet, samarbete & ärlighet), studerades sedan närmare i enkla 

regressionsanalyser. Av de styrkor som var korrelerade med psykologiskt välbefinnande, 

valdes de 6 styrkor ut som hade störst r-värde, då de kunde utge den mest intressanta 

informationen. I regressionsanalyserna lades karaktärsstyrkorna in som prediktorvariabler och 

psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive tvångsmässig 

passion samt stress som kriterievariabler. 

    Samband mellan bakgrundsvariablerna (ålder, kön, utbildning och arbetslängd) och 

beroende variablerna (total psykologiskt välbefinnande, arbetsillfredsställelse, harmonisk 

passion, tvångsmässig passion och stress) mättes även via chi2-test och korrelationsanalyser. 

    Cronbach´s alpha användes för att undersöka reliabiliteten på följande instrument: 

Passionsskalan, Ryffs psykologiska välbefinnande och Minnessotas frågeformulär om 

tillfredsställelse . 
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     För att avgöra styrkan på samband användes Cohens kriterier för korrelationer (Borg & 

Westerlund, 2012). 

Resultat 

Bakgrundsvariabler 

     Arbetslängden i yrket varierade mellan deltagarna, 44% hade arbetat i 0-1 år, 26,7% hade 

arbetat i 1-5 år, 13, 3% hade arbetat i 5-10 år, 10,7 % hade arbetat i 10-20 och 5,3% hade 

arbetat i 20 år eller längre i yrket. 62,7 % av deltagarna hade enbart gymnasieutbildning och 

37,3 %  hade eftergymnasial utbildning. 

 

Korrelationsanalyser 

     Karaktärsstyrkor i relation till psykologiskt välbefinnande.  Pearson´s r visade att 

styrkorna: vishet (r(73)=.27, p= .02), vänlighet (r(73)=.28, p=.02), social intelligens 

(r(73)=.34, p=.003), nyfikenhet (r(73)=.33, p=.004), hopp (r(73)= .52, p<0,001), andlighet 

(r(73)=.23, p=.05)  kreativitet (r(73)=.23, p=0,04) och kärlek (r(73)=.24, p=.04),  hade 

positiva, signifikanta samband med psykologiskt välbefinnande. Det innebär att höga värden 

av vishet, vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, hopp, andlighet, kreativitet och kärlek är 

relaterade till höga värden av psykologiskt välbefinnande. Inga signifikanta korrelationer 

uppkom mellan övriga styrkor (öppenhet, förkärlek för inlärning, mod, uthållighet, ärlighet, 

entusiasm, samarbete, rättvisa, ledarskap, förlåtelse, måttlighet, klokhet, självbehärskning, 

uppskattning av skönhet, tacksamhet och humor) och psykologiskt välbefinnande.  

    Karaktärsstyrkor i relation till arbetstillfredsställelse. I analysen visade pearson´s r att 

styrkorna: samarbete (r(73)=.28, p=.02) och ärlighet (r(73)=.26, p=.02) hade signifikanta, 

positiva samband med arbetstillfredsställelse. Det betyder att höga värden av samarbete och 

ärlighet är relaterat till höga värden av arbetstillfredsställelse. Inga signifikanta samband 

hittades mellan resterande styrkor (vishet, vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, hopp, 
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andlighet, kreativitet, kärlek, öppenhet, mod, uthållighet, rättvisa, ledarskap, förlåtelse, 

måttlighet, klokhet  och psykologiskt välbefinnande) och arbetstillfredsställelse. 

     Karaktärsstyrkor i relation till harmonisk passion. Pearsons´s r uppvisade att styrkorna 

vishet (r(73)=.31, p=.01), social intelligens (r(73)=.36, p=.002) och hopp (r(73)=.33, p=.004) 

hade signifikanta, positiva samband med harmonisk passion. Det innebär att höga värden av 

vishet, social intelligens och hopp är relaterat till höga värden av harmonisk passion. 

Resterande styrkor (kreativitet, nyfikenhet, öppenhet, förkärlek för inlärning, mod, uthållighet, 

ärlighet, entusiasm, kärlek, vänlighet, samarbete, rättvisa, ledarskap, förlåtelse, måttlighet, 

klokhet, självbehärskning, uppskattning av skönhet, tacksamhet, humor och andlighet) visade 

inga signifikanta samband med harmonisk passion. 

    Karaktärsstyrkor i relation till tvångsmässig passion. Pearson´s test visade inga 

signifikanta samband mellan karaktärsstyrkor och tvångsmässig passion.  

   Karaktärsstyrkor i relation till stress. Pearson´s r test visade att styrkorna: nyfikenhet 

(r(73)=-.23, p=.05), samarbete (r(73)=-.25, p=.03) och andlighet (r(73)=-.23, p=.05) hade 

signifikanta, negativa samband med stress. Det betyder att höga värden av nyfikenhet, 

samarbete och andlighet är relaterat till låga värden av stress. Inga övriga styrkor (kreativitet, 

öppenhet, förkärlek för inlärning, vishet, mod, uthållighet, ärlighet, entusiasm, kärlek, 

vänlighet, social intelligens, rättvisa, ledarskap, förlåtelse, måttlighet, klokhet, 

självbehärskning, uppskattning av skönhet, tacksamhet, hopp, humor) visade signifikanta 

samband med stress. 

   Bakgrundsvariabler i relation till psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, 

harmonisk- och tvångsmässig passion samt stress. Inga signifikanta samband uppkom 

mellan bakgrundsvariablerna (ålder, kön, utbildning, arbetslängd) och beroende variablerna 

(psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- och tvångsmässig passion 

samt stress). 
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Enkla regressionsanalyser 

    Karaktärsstyrkor i relation till psykologiskt välbefinnande. Hög grad av vishet var 

relaterat till hög grad av psykologiskt välbefinnande (F1,73=5.63,  p=.02) Vishet förklarar 6 % 

av variansen i psykologiskt välbefinnande (adjusted R2=.06)     

    Hög grad av vänlighet var relaterat till hög grad av psykologiskt välbefinnande (F1,73=6.19, 

p=.02). Vänlighet förklarar 7% av variansen i psykologiskt välbefinnande (adjusted R2=.07).     

    Hög grad av nyfikenhet var relaterat till hög grad av och psykologiskt välbefinnande 

(F1,73=8.88, p=.004). Nyfikenhet förklarar 1 % av variansen i psykologiskt välbefinnande 

(adjusted R2= .01). 

    Hög grad av social intelligens hade samband med hög grad av psykologiskt välbefinnande 

(F1,73=9.49,  p=.002). Social intelligens förklarar 10 % av variansen i psykologiskt 

välbefinnande (adjusted R2= .10).   

    Hög grad av hopp hade samband med hög grada v psykologiskt välbefinnande 

(F1,73=26.88,  p=.004). Hopp förklarar 26 % av variansen i psykologiskt välbefinnande 

(adjusted R2= .26). 

    Hög grad av kärlek var relaterat till hög grad av psykologiskt välbefinnande 

(F1,73=4,59,  p=.04). Kärlek förklarar 5 % av variansen i psykologiskt välbefinnande (adjusted 

R2=.05). 

 

Tabell 2. Information om prediktorvariablernas relation till psykologiskt välbefinnande. 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel, standardiserade B-koefficienter och 
signifikansvärde. 
Variabel B SEB β P 
Vishet .24 .09 .31 .02 

Vänlighet .24 .10 .28 .02 
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Nyfikenhet 

Social Intelligens 

.20 

.16 

.68 

.53 

.33 

.34 

.004 

.002 

Hopp .25 .05 .52 .004 

Kärlek .09 .04 .24 .04 

    Karaktärsstyrkor i relation till arbetstillfredsställelse. Hög grad av ärlighet var relaterat 

till hög grad av arbetstillfredsställelse F1,73=5.29, p=.02.  Ärlighet svarade för 6 % av 

variansen i arbetstillfredsställelse (Adjusted R2=.06). 

    Hög grad av uthållighet var relaterat till hög grad av arbetstillfredsställelse 

F1,73=6.26,  p=.02, B=.16, SEB=.06, β= .28, p=.02). Uthållighet förklarar 7% av variansen i 

arbetstillfredsställelse (Adjusted R2= .07). 

 

Tabell 3. Information om prediktorvariablernas relation till arbetstillfredsställelse. 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel, standardiserade B-koefficienter och 
signifikansvärde. 

 

Karaktärsstyrkor i relation till harmonisk passion. Hög grad av social intelligens hade 

samband med hög grad av harmonisk passion (F1,73=10.54,  p=.02). Social intelligens 

förklarar 11 % av variansen i harmonisk passion (adjusted R2= .11). 

    Hög grad av vishet var relaterat till hög grad av och harmonisk passion (F1,73=7.57,  p=.07). 

Vishet förklarar 8 % av variansen i harmonisk passion (adjusted R2=  .08). 

    Hög grad av hopp hade samband med hög grad av harmonisk passion (F1,73=8.77,  p=.04). 

Hopp förklarar 11 % av variansen i harmonisk passion (Adjusted R2= .11). 

     

Tabell 4. Information om prediktorvariablernas relation till harmonisk passion. 
Ostandardiserade B-koefficienter, standardfel, standardiserade B-koefficienter och 
signifikansvärde. 

Variabel                  B                     SEB           β                   P 
Ärlighet 

Uthållighet 

.08 

.16 

.03 

.06 

.26 

.28 

.02 

.02 
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Variabel B SEB β P 
Social intelligens .24 .07 .36 .02 

Vishet .24 .09 .31 .07 

Hopp .22 .07 .033 .04 

    Karaktärsstyrkor i relation till stress. Hög grad av samarbete var relaterat till låg grad av 

stress (F1,73=5.01, p=.05). Samarbete förklarar 3 % av variansen i minskad stress (adjusted 

R2= .03). 

    Hög grad av andlighet hade samband med låg grad av stress (F1,73=3.99, p=.05). Andlighet 

förklarar 4 % av variansen i minskad stress (adjusted R2=.04). 

    Hög grad av nyfikenhet var relaterat till låg grad av stress (F1,73=4.03, p=.05). Nyfikenhet 

förklarar 4 % av variansen i minskad stress (adjusted R2=.04). 

 

Tabell 5. Information om prediktorvariablernas relation till stress. Ostandardiserade B-
koefficienter, standardfel, standardiserade B-koefficienter och signifikansvärde. 
Variabel B SEB β P 
Samarbete -.11 -.5 -.25 .03 

Andlighet -.07 -.03 -.23 .07 

Nyfikenhet -.11 -.05 -.23 .05 

 

 

Diskussion 

    Syftet med undersökningen var att undersöka karaktärsstyrkors relation till psykologiskt 

välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk- respektive tvångsmässig passion och stress. 

 

Karaktärsstyrkors relation till psykologiskt välbefinnande 

    Resultatet visade att karaktärsstyrkorna vishet, vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, 

hopp, kreativitet, andlighet och kärlek hade positiva samband med psykologiskt 
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välbefinnande. Kopplingen som framgick mellan karaktärsstyrkor och välmående, kan 

relateras till teorin om karaktärsstyrkors relation till välbefinnande (Peterson & Seligman, 

2004). Resultaten går även delvis i linje med tidigare forskning som har bekräftat sambandet 

mellan karaktärsstyrkor och psykologiskt välbefinnande (Seligman et. al., 2005; Rust et. al., 

2009; Littman-Ovadia & Stegers, 2010; Harzer och Ruch 2012; Wrzesniewski et. al., 1997). 

    Sambanden för samtliga styrkor utan hopp var medelstarka. Styrkan hopp visade ett starkt 

samband med välbefinnande, vilket kan kopplas till både Proctor et. al., (2010) och Peterson 

et al., (2007) studier. Det kan därmed tyda på att framförallt styrkan hopp är en viktig 

prediktor för psykologiskt välbefinnande. 

    Att styrkorna nyfikenhet och kärlek hade samband med välbefinnande, är också 

överensstämmande med Peterson et al., (2007) studie.  Ett möjligt antagande till varför 

styrkorna vishet, vänlighet, social intelligens, nyfikenhet, hopp, iver och kärlek var 

korrelerade med psykologiskt välbefinnande i den här studien kan vara att de styrkorna är av 

stor vikt för just den här yrkesgruppen. Detta är styrkor som många människor troligtvis 

skulle anse, är bra och önskvärda att besitta i ett yrke där man arbetar med andra människors 

hälsa och välmående. Eftersom det var en homogen grupp som undersöktes, borde ett rimligt 

antagande vara att deltagarna i sitt yrke har utvecklat liknande signaturstyrkor och att det är 

dessa styrkor som har korrelerat med psykologiskt välbefinnande. Enligt samma spekulation 

innebär det att andra styrkor möjligtvis hade korrelerat med välbefinnande i en annan 

yrkesgrupp. 

        Utifrån tidigare studiers resultat hade dock fler än 8 styrkor förväntas korrelera med 

psykologiskt välbefinnande (Peterson et al.,2007; Seligman et. al., 2005; Littman-Ovadia & 

Steger, 2010).  Resultatet att styrkorna öppenhet, kärlek till inlärande, perspektiv, tapperhet, 

uthållighet, integritet, iver, medborgaranda, ärlighet, ledarskap, förlåtelse, klokhet, 

självreglering, uppskattning av skönhet, tacksamhet och humor inte var korrelerade med 
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välbefinnande, skiljer sig från teori och tidigare studier. En eventuell förklaring till de få 

korrelationerna kan vara att den här studien undersökte samband mellan var och en av de 24 

olika karaktärsstyrkorna och välbefinnande jämfört med tidigare studier som har undersök 

samband mellan användning av en individs specifika signaturstyrkor och välbefinnande. I 

linje med teorin kanske ett användande av en individs signaturstyrkor är mer betydande för 

välbefinnandet jämfört med specifika karaktärsstyrkor.  

    Då endast en tredjedel av styrkorna var korrelerade med välbefinnande strider resultaten 

mot teorin, snarare än stöttar den. Om karaktärsstyrkor är viktigt för välbefinnande vilket 

teorin säger, borde fler styrkor varit korrelerade med psykologiskt välbefinnande i studien.  

Det är därför oklart hur tillämpningen av karaktärsstyrkor kan användas i arbetslivet för att 

främja välbefinnandet, då resultaten inte gav tillräckligt med stöd för teorin.  

 

Karaktärsstyrkors relation till arbetstillfredsställelse 

    Styrkorna samarbete och ärlighet visade medelstarka, positiva samband med 

arbetstillfredsställelse. Resultatet bekräftar tidigare forskningsresultat, som har rapporterat 

samband mellan karaktärsstyrkor och arbetstillfredsställelse (Littman-Ovadia & Steger, 2010; 

Harzer & Ruch, 2012). Resultatet skiljer sig även stort från tidigare forskning, då enbart två 

styrkor var signifikant korrelerade med arbetstillfredsställelse, vilket ifrågasätter teorin, då det 

borde vara rimligt att fler styrkor skulle korrelera med arbetstillfredsställelse. Resultatet 

bekräftar därför heller inte hypotesen. Varken samarbete eller ärlighet stämde överens med de 

styrkor Peterson et. al., (2010) fann var korrelerade med arbetstillfredsställelse. En möjlig 

spekulation om varför inte fler styrkor var korrelerade med arbetstillfredsställelse är att 

tillfredsställelse på arbetet kanske är mer relaterat till andra faktorer, exempelvis 

organisatoriska. Resultatet indikerar dock på att karaktärsstyrkor inte verkar vara betydande 
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för arbetstillfredsställelse och motsäger tidigare forskning (Littman-Ovadia & Steger, 2010; 

Harzer & Ruch, 2012). 

 

 

Karaktärsstyrkors relation till harmonisk passion 

    Resultatet visade att karaktärsstyrkorna vishet, social intelligens och hopp hade positiva 

medelstarka samband med harmonisk passion och bekräftar hypotesen att karaktärsstyrkor är 

positivt korrelerad med harmonisk passion. Det går även i linje med studien av Forest et. al., 

(2012), som har visat resultat på ett positivt samband mellan karaktärsstyrkor och harmonisk 

passion. Dock var det många styrkor som inte korrelerade med harmonisk passion, vilket går 

emot tidigare studier. 

     Då tidigare forskning har demonstrerat ett samband mellan harmonisk passion och 

arbetstillfredsställelse (Vallerand et. al, 2010; Forest et. al., 2011) är ett rimligt antagande att 

samma karaktärsstyrkor som är korrelerade med arbetstillfredsställelse, även borde korrelera 

med harmonisk passion, vilket det inte gjorde. Det går också emot tidigare forskning 

(Vallerand et. al, 2010; Forest et. al., 2011). Styrkan hopp, som denna studie fann var 

korrelerad med harmonisk passion, går däremot i linje med Peterson et. al., (2010) studie, som 

fann att styrkan hopp hade samband med arbetstillfredsställelse.  

    Samma karaktärsstyrkor som i den här studien var korrelerade med harmonisk passion var 

även var korrelerade med psykologiskt välbefinnande. Det bekräftar tidigare studiers resultat, 

som visat samband mellan harmonisk passion och välbefinnande (Vallerand et. al., 2010; 

Forest et. al., 2012).  

     Resultatet ger dock inte mycket stöd åt tidigare studier, då många styrkor inte korrelerade 

med harmonisk passion. (Forest et. al., 2012). Karaktärsstyrkor verkar därför inte vara av 

betydelse för att främja harmonisk passion och hypotesen bekräftas därför endast till viss del. 
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Utifrån resultatet att döma, är det därför troligtvis ingen större vinning att arbeta med 

karaktärsstyrkor på arbetsplatser för att höja den harmoniska passionen. Resultatet går mer 

emot teori och tidigare forskning, snarare än stöttar den. 

  

Karaktärsstyrkors relation till tvångsmässig passion 

    Inga signifikanta samband hittades mellan karaktärsstyrkor och tvångsmässig passion. 

Karaktärsstyrkor verkar därför inte vara av betydelse för tvångsmässig passion. Resultatet 

bekräftar därför inte hypotesen, eftersom karaktärsstyrkor hade förväntats korrelera negativt 

med tvångsmässig passion.  

 

Karaktärsstyrkors relation till stress 

   Resultaten visade att karaktärsstyrkorna nyfikenhet, samarbete och andlighet hade negativa 

samband med stress. Det ligger i linje med tidigare forskning, som har bekräftat sambandet 

mellan karaktärsstyrkors och minskad stress (Wood et. al., 2010). Nyfikenhet och andlighet är 

samma styrkor som i studien var korrelerade med psykologiskt välbefinnande. Nyfikenhet och 

andlighet är även överensstämmande med de styrkor som tidigare studier har visat är negativt 

korrelerade med stress (Avey et. al., 2012; Atkins, 2008). Andlighet kan enligt Berkman 

(1995), fungera som en form av socialt stöd och kan därmed kopplas till 

krav/kontroll/stödmodellen (Theorell, 2012). Samarbete är samma karaktärsstyrka som i 

studien var korrelerad med arbetstillfredsställelse.  

    De negativa sambanden mellan styrkorna (nyfikenhet, samarbete, andlighet) och stress var 

relativt svaga till medelstarka. Eftersom det dessutom var många styrkor som inte korrelerade 

med stress, verkar karaktärsstyrkor inte ha betydelse för reducerad stress. Därmed ger 

resultaten inget direkt stöd till teorin. Fler styrkor borde korrelerat negativt med stress i linje 

med hypotesen. En möjlig spekulation kan dock vara, att det endast är mycket få 
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karaktärsstyrkor som faktiskt kan minska stress hos den här yrkesgruppen, som har ett relativt 

unikt och pressat arbete (Krönmark, 1997). Det skulle i så fall skulle kunna förklara varför det 

var så få styrkor som korrelerade med stress. Eftersom samarbete hade högst korrelation bland 

styrkorna som var korrelerade med både stress och arbetstillfredsställelse, är troligtvis 

samarbete viktigast för både arbetstillfredsställelse och minskad stress i den specifika 

yrkesgruppen. Ett möjligt och logiskt antagande är att samarbete med brukaren borde vara en 

av de viktigaste faktorerna i arbetet som personlig assistent. Dock är resultaten för vaga för att 

appliceras i verkligheten och kräver mer vetenskapligt stöd. 

 

Bakgrundsvariabler i relation till psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, 

harmonisk passion, tvångsmässig passion och stress 

    Eftersom inga signifikanta samband hittades mellan bakgrundsvariablerna och beroende 

variablerna, tyder det på att ålder, kön, utbildning och arbetslängd inte har någon betydelse för 

psykologiskt välbefinnande, arbetstillfredsställelse, harmonisk passion, tvångsmässig passion 

eller stress. 

 

     En fördel med studien är att flera frågeformulär som användes är beprövade i tidigare 

forskarsammanhang och har visat en hög reliabilitet och validitet (Seligman & Peterson, 2004; 

Ryff, 1989;  Vallerand et. al., 2006; Vallerand et. al., 2008; Steneng, 2008; Reis, Hino & 

Añes, 2010). Dock är reliabiliteten oklar på den kortfattade versionen av styrketestet som 

användes i studien, då testet är relativt oprövat och därmed har fått lite stöd från tidigare 

forskning. Testet kan vara en möjlig förklaring till de få korrelationer som uppkom mellan 

styrkorna och de olika utfallen. Därför kan det rekommenderas att använda den långa 

versionen av styrketestet (VIA-IS) som är mer beprövad och har visat på en hög reliabilitet. På 

grund av tidsbrist och svår tillgång till det långa testet, var det dock inte möjligt att använda 
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det i studien. Det låg även i studiens intresse att utforska det förkortade styrketestet närmare. 

En anledning till varför resultatet skiljde sig från andra studier, skulle även kunna bero på stor 

skillnad i antalet deltagare, då tidigare studier har haft betydligt större urval jämfört med den 

här studien. 

       Åtgärder utfördes för att motverka tolkningsproblem i studien. Deltagarna kontaktades via 

telefon, där frågor kunde besvaras. Bortfallet på 34,2%, kan eventuellt bero på bristfällig 

information om undersökningen till deltagarna, då enkäterna delades ut av gruppledarna och 

ej av författarna till studien. Åtgärder utfördes dock för att motverka låg svarsfrekvens i 

studien, då påminnelser om sista inlämningsdatumet gick ut till deltagarna både via 

telefonsamtal och sms samt att inlämningsdatumet förlängdes. 

 

Slutsatser 

Studien har testat en teori om karaktärsstyrkor och välbefinnande som är relativt obeprövad i 

dagsläget. Resultaten från studien ger svagt stöd för teorin.  Ett visst stöd hittades dock för 

karaktärsstyrkors koppling till psykologiskt välbefinnande, vilket delvis går i linje med teorin. 

Korrelationerna skulle dock kunna bero på att karaktärsstyrkor och psykologiskt 

välbefinnande har utvecklats utifrån samma grunder och därmed mäter liknande aspekter av 

psykologiskt välbefinnande. Inga karaktärsstyrkor var korrelerade med tvångsmässig passion 

och få styrkor korrelerade med arbetstillfredsställelse, harmonisk passion och stress.  

Karaktärsstyrkor verkar därför inte påverka olika konsekvenser av arbetsmiljöfaktorer som 

arbetsillfredsställelse, arbetspassion och stress. Det skiljer sig från tidigare forskningsresultat 

(Littamn-Ovadia & Steger, 2010; Harzer & Ruch, 2012; Peterson et. al., 2010; Forest et. al., 

2012) och gör att teorin ifrågasätts. I linje med hypoteserna och utifrån tidigare forskning, 

hade det varit rimligt att fler styrkor skulle varit positivt korrelerade med 
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arbetstillfredsställelse och harmonisk passion samt att fler styrkor skulle varit negativt 

korrelerade med tvångsmässig passion och stress.  

     En möjlig förklaring till de få korrelationerna kan bero på oklar reliabilitet på den 

kortfattade versionen av styrketestet som användes i studien. Det kan även bero på att studien 

undersökte hur var och en av de 24 karaktärsstyrkorna var korrelerade med de olika utfallen, 

jämfört med tidigare forskning där det största fokus har legat på att undersöka vad en 

användning av individers signaturstyrkor ger för effekter.  Utifrån detta resonemang verkar 

karaktärsstyrkor var för sig inte ge den stora effekt på välmående, vilket tidigare forskning har 

visat att en användning av signaturstyrkor gör.  

    Vishet, social intelligens, nyfikenhet, hopp, kärlek, samarbete och andlighet, var alla 

styrkor som återkom som signifikanta prediktorvariabler. Det kan möjligtvis tyda på att de här 

styrkorna är särskilt utvecklade i yrkesgruppen personliga assistenter. Det kan även signalera 

på att olika styrkor kanske har olika betydelse för olika arbetsgrupper. 

 

     Då studiens resultat ger lite stöd åt teorin om karaktärsstyrkor, finns det behov av att utföra 

fler studier som kan bekräfta teorin och undersöka hur viktiga karaktärsstyrkor är för 

välbefinnandet. Mer grundläggande forskning behövs och fler longitudinella studier skulle 

behöva utföras, då positiv psykologi fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde. Det 

hade även varit intressant att undersöka vidare om olika karaktärsstyrkor kan vara viktiga för 

olika yrkesgrupper.  

     Som tidigare studier har visat är positiv psykologi betydande för individers välbefinnande 

och skulle därför vara av nytta att integreras i arbetslivet, men den rätta metoden kanske inte 

är genom att fokusera på just karaktärsstyrkor. 

    Reliabiliteten på den kortfattade versionen av styrketestet borde testas mer. Utifrån den här 

studiens resultat kan det konstateras att instrumentet behöver utvecklas mer och kompletteras 
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med fler frågor per styrka för att få en större reliabilitet. Det hade även varit intressant att 

undersöka ifall det går att mäta styrkor på andra sätt, genom exempelvis observationsstudier. 

     Fler studier skulle i linje med den här studien behöva utföras på alla karaktärsstyrkor, då 

större delen av tidigare forskning har undersökt användning av signaturstyrkor. Det är viktigt 

att använda positiv psykologi i dagens samhälle och i organisationer, men då krävs det att 

teorin får större vetenskapligt stöd. Fler studier behöver utföras för att positiv psykologi ska 

kunna bli ett växande och stort fält inom psykologin, vilket behövs då psykologin under lång 

tid ha fokuserat på det negativa hos människor. För som Aristoteles en gång sa: ”Meningen 

med livet är lycka”. 
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Bilaga 1. Frågeformulär!
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! ! !  
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Informationsbrev!

Hej! 
Vi är två studenter, Sara och Chatarina från Högskolan i Halmstad som läser femte terminen 
på psykologiprogrammet med inriktning arbete. Just nu läser vi kursen, Arbetspsykologi (61-
90) och ska skriva vår C-uppsats. Syften med uppsatsen är att undersöka olika aspekter av 
arbetsmiljö och arbetshälsa.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som kommer att utföras med 
följande frågeformulär. Vi garanterar att dina svar behandlas konfidentiellt och på gruppnivå. 
Dina svar kommer endast att användas i statistiska sammanställningar och du som enskild 
person kommer inte att kunna identifieras av varken oss eller er arbetsgivare. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  
 
Uppstår det oklarheter kring frågorna, så är det bara att höra av sig till någon av oss.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
/Sara och Chatarina 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
Sara Törnert  
Tel: 0723-07 24 07  
Mail: sarato11@student.hh.se     
 
Chatarina Udd 
Tel: 0761- 83 59 29 
Mail: chaudd11@student.hh.se      
 
Torbjörn Josefsson (Handledare) 
Tel: 035-16 71 46 
Mail: Torbjorn.Josefsson@hh.se 
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Ta god tid på dig när du svarar!  
 
 
 
 
Personlig bakgrund 
 
 
Ålder____________ 
 
 
 
Kön 
 
Man    1 
 
Kvinna    2 
 
 
 
Vad har du för utbildning? 
 
 
___________________________________________________ 
  
 
 
Hur länge har du arbetet i det här yrket? 
 
 
___________År 
 
 
 
Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
 
 
  År 
 
 
 
Hur många arbetstimmar arbetar du vanligtvis (per vecka)? 
 
 
__________timmar 
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Tänk på hur du har agerat i de faktiska situationerna som beskrivs nedan under den senaste 
månaden (fyra veckorna). Frågorna handlar om beteenden som de flesta människor finner 
önskvärda, men vi vill att du endast svarar i termer av vad du faktiskt gjorde. Om du inte 
stötte på en beskriven situation, var snäll och märk alternativet ”ej tillämpat”.  
 
 
 

1.  Tänk på faktiska situationer där du hade möjlighet att göra något som 
var nytt eller innovativt. Hur ofta visade du KREATIVITET eller 
SINNRIKHET i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

2.  Tänk på faktiska situationer där du hade möjligheten att utforska något 
nytt eller att göra något annorlunda. Hur ofta visade du NYFIKENHET 
eller INTRESSE i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

  3.  Tänk på faktiska situationer där du hade ett komplext och viktigt beslut 
att fatta. Hur ofta har du visa KREATIVT TÄNKANDE, ÖPPENHET 
eller BRA OMDÖME i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta  Alltid 

4.  Tänk på faktiska situationer där du hade möjlighet att lära dig mer om 
något ämne. Hur ofta visade du FÖRKÄRLEK FÖR INLÄRNING i 
dessa situationer?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

 
5.  

 
Tänk på faktiska situationer där du hade möjligheten att ge råd till en 
annan person som behövde det. Hur ofta visade du VISHET i dessa 
situationer?  

  

Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta  Alltid 
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6.  

 
 
Tänk på faktiska situationer där du upplevde rädsla eller hot. Hur ofta 
visade du MOD eller TAPPERHET i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

7.  Tänk på faktiska situationer där du mötte en svår och tidskrävande 
uppgift . Hur ofta visade du UTHÅLLIGHET, ENVISHET, 
ARBETSAMET eller IHÄRDIGHET i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

8.  Tänk på faktiska situationer där du hade möjligheten att presentera en 
falsk bild av vem du är eller vad som hade hänt. Hur ofta visade du 
ÄRLIGHET och ÄKTHET i dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

9.  Tänk på din vardag. Hur ofta visade du NYFIKENHET eller 
ENTUASM när det var möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

10.  Tänk på din vardag. Hur ofta uttryckte du din KÄRLEK eller 
TILLGIVENHET till andra (vänner, familjemedlemmar) då det var 
möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

11.  . Tänk på din vardag . Hur ofta visade du visa VÄNLIGHET eller 
GENEROSITET till andra när det var möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

12.  Tänk på faktiska situationer där andra personer hade ett behov av att bli 
förstådda och besvarade. Hur ofta visade du SOCIAL INTELLIGENS 
eller SOCIALA FÄRDIGHETER i dessa situationer?  
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Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

13.  Tänk på faktiska situationer där du var en medlem av en grupp som 
behövde din hjälp och lojalitet. Hur ofta har du visa SAMMARBETE i 
dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

14.  Tänk på verkliga situationer där du haft någon makt eller inflytande 
över två eller flera andra personer. Hur ofta visade du RÄTTVISA i 
dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av tiden 

Ofta Alltid 

15.  Tänk på verkliga situationer där du var en medlem av en grupp som 
behövde ledning. Hur ofta visade du LEDARSKAP i dessa situationer?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

16.  Tänk på faktiska situationer där du blev sårad av någon annan. Hur ofta 
visade du FÖRLÅTELSE eller BARMHÄRTIGHET i dessa 
situationer?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

17.  Tänk på din vardag. Hur ofta visade du MÅTTLIGHET eller 
ÖDMJUKHET när det var möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

18.  Tänk på verkliga situationer där du var frestad att göra något som du 
kanske senare ångrar. Hur ofta visade du KLOKHET, VARSAMHET 
eller FÖRSIKTIGHET dessa situationer? 

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta  Alltid 
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19.  

 
 
 
Tänk på verkliga situationer där du upplevde önskningar, begär, 
impulser eller känslor som du ville styra. Hur ofta visade du 
SJÄLVKONTROLL och SJÄLVREGLERING i dessa situationer?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland   Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

20.  Tänk på din vardag. Hur ofta visade du UPPSKATTNING AV 
SKÖNHET OCH FÖRTRÄFFLIGHET eller VÖRDNAD när det var 
möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

21.  Tänk på faktiska situationer där någon annan hjälpte dig eller var till 
nytta för på dig. Hur ofta visade du TACKSAMHET?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

22.  Tänk på verkliga situationer där du upplevde misslyckande eller ett 
bakslag. Hur ofta visade du HOPP eller OPTIMISM i dessa 
situationer?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

23.  Tänk på din vardag. Hur ofta visade du LEKFULLHET eller HUMOR 
när det var möjligt att göra det?  

  
Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 

24.  Tänk på din vardag . Hur ofta visade du RELIGIOSITET eller 
ANDLIGHET när det var möjligt att göra det?  

  Ej tillämpat Aldrig/sällan Ibland  Hälften av gångerna 

Ofta Alltid 
!

!

! !
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Hälsa och välbefinnande 
De frågor som följer handlar om hur du upplever dig själv och ditt liv. Lägg märke till att det vid 
varje påstående finns sex olika svarsalternativ. Läs påståendet och markera sedan det 
svarsalternativ som passar in bäst på dig. Tänk på att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. 

 
1. Jag brukar vanligen känna att jag har kontroll över min livssituation. 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

2. När jag ser tillbaka på mitt liv är jag nöjd med det sätt på vilket saker och ting har ordnat 
sig. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

3. För mig har det varit svårt och påfrestande att upprätthålla nära relationer. 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

4. Vardagens krav gör mig ofta nedstämd. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

5. Jag tar en dag i taget och tänker inte särskilt mycket på framtiden. 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

 
6. 

 
Jag är ganska bra på att hantera förpliktelser i mitt dagliga liv. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

7. Jag tycker att det är viktigt att få nya erfarenheter som utmanar min syn på mig själv och på 
världen omkring mig. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

8. Jag tycker om de flesta dragen i min personlighet. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

9. Jag har en tendens att låta mig påverkas av personer med bestämda åsikter. 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

! !
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10. Jag känner mig på flera sätt missnöjd med det som jag har åstadkommit här i livet 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

11. Andra människor skulle beskriva mig som en generös person som tar sig tid att umgås med 
andra. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

12. Jag tror på mina egna åsikter, även om de är tvärtemot vad alla andra tycker 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

13. Jag har inte upplevt särskilt många varma och tillitsfulla relationer. 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

14. Vissa människor vandrar planlöst genom livet, men jag är inte en av dem.  
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

 
15. 

 
För min del har livet varit en ständig process av lärande, förändring och utveckling. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

16. Ibland känns det som om jag redan har gjort allt som finns att göra här i livet. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

17. Det var länge sedan jag gav upp försöken att göra några stora förändringar eller 
förbättringar i mitt liv.  
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

18. Jag bedömer mig själv efter det som jag tycker är viktigt, och inte efter andra människors 
värderingar om vad som är viktigt. 
 

 
 

Stämmer  
inte alls 
 

Stämmer  
inte särskilt 
bra 

Stämmer  
delvis 

Stämmer  
ganska bra 

Stämmer  
bra 

Stämmer 
precis 

 

  



!

Arbetstillfredsställelse 
Ringa in det alternativ som bäst beskriver hur pass nöjd du är på din arbetsplats med: 

 
  Mycket 

nöjd 
Nöjd Vet ej Missnöjd Mycket 

missnöjd 
1 Möjligheten att kunna vara 

sysselsatt hela tiden 
 

1 2 3 4 5 

2 
 

Möjligheten att arbeta ensam. 
 

1 2 3 4 5 

3 Möjligheten att utföra 
varierande arbetsuppgifter 

1 2 3 4 5 

4 Möjligheten att ”vara någon” 
inom gruppen. 

1 2 3 4 5 

5 Sättet din chef hanterar 
hans/hennes anställda på. 

1 2 3 4 5 

6 Din chefs kompetens att fatta 
beslut. 

1 2 3 4 5 

7 Att kunna göra saker som inte 
går emot ditt samvete. 

1 2 3 4 5 

8 Sättet din arbetsplats 
tillhandahåller fast anställning 
på. 

1 2 3 4 5 

9 Möjligheten att göra saker för 
andra människor 

1 2 3 4 5 

10 Möjligheten att tala om för 
andra vad de ska göra. 

1 2 3 4 5 

11 Möjligheten att göra något där 
jag får användning av min 
kompetens. 

1 2 3 4 5 

12 Hur företagets policy omsätts i 
praktiken. 

1 2 3 4 5 

13 Din lön i förhållande till det 
arbete du utför. 

1 2 3 4 5 

14 Möjligheten att avancera inom 
företaget. 

1 2 3 4 5 

15 Friheten i att använda ditt eget 
omdöme i arbetet 

1 2 3 4 5 

16 Möjligheten att prova dina 
egna metoder i utförandet av 
arbetet. 

1 2 3 4 5 

17 Arbetsförhållandena. 
 

1 2 3 4 5 

18 Hur stämning mellan 
medarbetarna är  

1 2 3 4 5 

19 Beröm du får för väl utfört 
arbete 

1 2 3 4 5 

20 Känslan av slutförande du får 
från arbetet. 

1 2 3 4 5 
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Beskriv en aktivitet som du gillar och är viktigt för dig som du lägger mycket tid på. 

 
Min favorit aktivitet är:   

 
När du tänker på din favorit aktivitet och använder skalan nedan vänligen ange din nivå av 
överenskommelse med varje punkt. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
något 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
mestadels 

 

Instämmer 
mycket 

 

1 2 3 4 5 6  
 
 
 
 1. Denna aktivitet är i harmoni med andra aktiviteter mitt liv. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 2. Jag har svårt att kontrollera min längtan efter att få utföra min aktivitet.  1     2     3     4     5     6     7 
 
 3. De nya sakerna som jag upptäcker med den här aktiviteten får mig att  
       uppskatta den ännu mer. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 4. Jag upplever nästan en tvångsmässig känsla för denna aktivitet. 1     2     3     4     5     6     7 
 
   5. Den här aktiviteten återspeglar de egenskaper jag gillar med mig själv.  1     2     3     4     5     6     7 
 
 6. Den här aktiviteten tillåter mig att uppleva en variation av erfarenheter. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 7. Den här aktiviteten är den enda som verkligen får igång mig. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 8. Min aktivitet är väl integrerad i mitt liv. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 9. Om jag kunde, skulle jag enbart utföra min aktivitet.  1     2     3     4     5     6     7 
 
 10. Min aktivitet är i harmoni med andra saker som är en del av mig. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 11. Denna aktivitet är så exalterande att jag ibland förlorar kontrollen  
       över den. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 12. Jag har uppfattningen att min aktivitet styr mig. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 13. Jag spenderar mycket tid på att utföra denna aktivitet 1     2     3     4     5     6     7 
 
 14. Jag tycker om aktiviteten. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 15. Den här aktiviteten är viktig för mig. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 16. Den här aktiviteten är en passion för mig. 1     2     3     4     5     6     7 
 
 17. Den här aktiviteten är en del av vem jag är.                                                    1     2     3     4     5     6      
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Upplevd stress 
 
 

  Aldrig Sällan Ibland Ganska 
Ofta 

Mycket 
ofta 

1 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden blivit 
upprörd över något 
som har hänt helt oväntat? 
 

0 1 2 3 4 

2 
 

Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt att Du 
inte haft kontroll över de 
viktiga faktorerna i  
Ditt liv? 
 

0 1 2 3 4 

3 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt dig 
nervös och stressad? 
 

0 1 2 3 4 

4 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden tagit itu med 
dagliga förtret på ett 
tillfredställande sätt?  
 

0 1 2 3 4 

5 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden hanterat 
avgörande förändringar i Ditt 
liv? 
 

0 1 2 3 4 

6 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt Dig 
säker på Din  
förmåga att hantera Dina 
personliga problem? 
 

0 1 2 3 4 

7 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden tyckt att 
saker och ting har  
utvecklat sig som Du har 
velat? 
 

0 1 2 3 4 

8 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt att Du 
inte kunde hantera allt som 
måste göras? 
 

0 1 2 3 4 

! !

Vänd blad! 
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9 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt att Du 
har haft kontroll över 
irriterande moment 
i Ditt liv? 
 

0 1 2 3 4 

10 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt att Du 
har haft kontroll över saker 
och ting? 
 

0 1 2 3 4 

11 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden blivit arg 
över saker som  
har hänt och som låg utanför 
Din kontroll? 
 

0 1 2 3 4 

12 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden kommit på 
Dig själv med att fundera över 
saker Du måste utföra? 
 

0 1 2 3 4 

13 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden kunnat 
bestämma hur Du 
skulle använda Din tid? 
 

0 1 2 3 4 

14 Hur ofta har Du under den 
senaste månaden känt att 
problemen blivit så 
många att Du inte kunnat 
bemästra dem? 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 

Se gärna igenom enkäterna en extra gång, så att du inte har missat att fylla i något! 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! 

 

/Sara och Chatarina 
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