
 
 

 

 
 



 
 

Förord 

Arbetet har utförts med lika stor arbetsfördelning där diskussioner har föranlett 

skrivande. Varje avsnitt har skrivits under diskussion och de avsnitt som skrivits 

individuellt har sedan lästs och korrigerats av den andre författaren om vartannat. 

 

Det operativa arbetet i form av enkätbearbetning och liknande har varit jämt fördelat 

då det utförts tillsammans. 

 

Totalt sett har det varit en grupprestation, alla delar av arbetet har till lika stor del 

varit beroende av båda författarna för att sammanställa slutprodukten. 

  



 
 

Sammanfattning 

I den här kandidatuppsatsen har vi gjort en jämförandestudie mellan två grupper, 

tjänstemän och kollektivanställda. Individerna har delats in i dessa kategorier av det 

företag vid vilket de utför sitt arbete. Dessa två grupper har jämförts genom att vi låtit 

dem fylla i en enkät till huvudsak bestående av två vedertagna test; LOT-R och 

KASAM. LOT-R mäter en individs grad av optimism och KASAM mäter en individs 

känsla av sammanhang/en individs förmåga att förstå och hantera sin omvärld. 

Resultatet har sedan ställts mot olika vetenskapliga teorier för att försöka förklara 

iakttagna skillnader i grupperna. De tre mest tongivande teorierna i undersökningen 

har varit Livsformsanalysen, Marx alienationsteori och Regulatory Focus Theory. 

Regulatory Focus Theory kan beskrivas som en motivationsteori då den till viss del 

fokuserar på vad som motiverar människor. Marx alienationsteori har använts då den 

erbjuder en teori kring hur människors arbete påverkar deras hela person. 

 

Vidare har korrelationstest och reliabilitetstest utförts mellan LOT-R och KASAM, 

för att undersöka i hur stor utsträckning testen hänger ihop och hur mycket de 

påverkar varandra. 

 

Resultatet visar ingen stor skillnad mellan grupperna, men den visar en konsekvent 

skillnad. Deltagare från karriärlivsformen visar konsekvent på högre värden genom de 

olika testerna. Denna skillnad förklaras med hjälp av flera av de teorier som lyfts i 

teorikapitlet. 

 

En stor korrelation mellan LOT-R och KASAM upptäcktes vilket undersöktes 

närmare då dessa visade sig vara starkt sammanlänkade. 

  



 
 

Abstract 

We set out to compare two different categories of workers: the, so called, white- and 

blue collar workers. The studies aim was to measure if there were any observable 

differences between the two in means of optimism and sense of coherence. There are 

two tools created for measuring optimism and sense of coherence, the Life 

Orientation Test – Revised (LOT-R) measures an individual’s level of optimism and 

Aaron Antonovsky devised a test for measuring an individual’s level of sense of 

coherence (SOC). Optimism is best explained like a way to measure anticipation, how 

an individual expect future events to fall out. SOC is best described in what manner 

said individual copes with life and its events. 

The result was analyzed with help from scientific theories such as Marx theory of 

alienation, The Life Mode Analysis and the Regulatory Focus Theory. The 

Regulatory Focus Theory can best be described as a motivational theory as it has a 

main focus on the individual’s aims and goals. Marx’s theory of alienation was 

chosen because it offers thoughts on how work affects an individual’s person. 

 

Whilst conducting the study we observed a clear correlation between the tests (LOT-

R and SOC), high scores in one test correlated with high tests in the other as well as 

the opposite. This was further analyzed as it posted an interesting viewpoint on the 

relationship between optimism and sense of coherence. 

 

The results were not showing a big difference between the groups. It did however 

show a small one, which was consistent throughout all parts of the tests. Members of 

career life mode showed consistently higher values throughout the conducted test to 

which we offer a number of possible explanations. 
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1. Inledning 

Grad av optimism jämfört mellan individer i och utanför anställning är ett intressant 

ämne, men det är ett ämne kring vilket det finns gedigen forskning som iakttar hur 

arbetslöshet påverkar människors optimism och allmänna mående. Men hur ser det ut 

inom företag, vad fanns det där? Vilka två grupper kan jämföras där? Kollektiv och 

tjänstemän karaktäriserades som två tydliga grupper mellan vilka det går att göra 

jämförelser. För att ge en tydligare teoretisk bredd att grunda analysen på valdes även 

att använda sig av ytterligare ett test vilket mäter människors känsla av sammanhang. 

 

Forskning som berör människor i olika typer av arbetsförhållande finns det mycket 

av. Från tidigare forskning i form av exempelvis Karl Marx tankar om alienation till 

modernare forskning som den som berör livsformsanalysen. Likaså finns två 

vedertagna mätverktyg för att mäta människors grad av optimism liksom människors 

känsla av sammanhang. Aaron Antonovskys KASAM-test, som mäter just känsla av 

sammanhang, är utvecklat utifrån iakttagelser av israeliska judinnor som överlevt 

andra världskrigets koncentrationsläger och används oftast inom medicinsk forskning 

på människor som exempelvis genomgått svåra drogberoenden, överlevt livshotande 

sjukdomar eller liknande stora livsförändrande svårigheter. LOT-R som är det test 

som används för att mäta grad av optimism är ett test som reviderats då två av 

frågorna visade sig mäta coping, vilket i stor grad är just vad KASAM mäter. 

Individer med ett högt KASAM-värde har en hög förmåga till coping vilket innebär 

förmågan att hantera emotionellt påfrestande situationer. 

 

Inom livsformsanalysen presenteras ursprungligen tre livsformer; Karriärlivsformen, 

arbetarlivsformen och självständighetens livsform. I vår studie är det lite förhastat att 

dra slutsatsen om huruvida några av arbetarna tillhör än den ena eller andra 

livsformen, men livsformsbegreppet erbjuder ett bra teoretiskt analysverktyg. 

 

Nu finns alltså nya premisser, något att utgå från. Grad av optimism och känsla av 

sammanhang hos tjänstemän och kollektivanställda. Det som blir intressant är 

sambandet mellan de olika kategorierna. Då vi kan se att det funnits vissa suddiga 

gränser mellan de olika testen, i vilken grad följer de varandra åt? Är det så att 

människor med hög grad optimism, höga värden i LOT-R-testet, likaså kan förväntas 

höga värden i KASAM-testet? Och går detta att koppla till de olika 

anställningsformerna? 

 

För den här undersökningen är bara arbetarlivsformen och karriärlivsformen 

intressanta. Går det att knyta deltagare med olika anställningsformer till några 

livsformer? Går det att iaktta skillnader i grad av optimism och känsla av 

sammanhang mellan de olika anställningsformerna? Skulle en sådan skillnad påverkas 

av vilken livsform man befinner sig i, eller är det livsformen som påverkar grad av 

optimism och känsla av sammanhang? Att iaktta dessa skillnader inom samma företag 

är intressant. För även om det inom samma företag kan förekomma olika kulturer och 
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tysta normer mellan olika avdelningar så gör vi antagandet att den övergripande 

företagskulturen borde variera mindre inom organisationen än i jämförelse med ett 

annat företag. 

 

Det finns mycket forskning som använder KASAM liksom det finns mycket 

forskning som utnyttjar LOT-R, en liten del av denna forskning återfinns utanför det 

medicinska fältet och en än mindre del återfinns i det arbetsvetenskapliga. Men vi har 

inte kunnat hitta någon forskning som sammankopplar något av dessa verktyg med 

livsformsanalysen. Detta blir intressant då, exempelvis, Marx alienationsteori skulle 

kunna erbjuda en förklaring till ett eventuellt lägre KASAM-värde hos människor i 

arbetarlivsformen. Enligt den förlorar arbetaren i det kapitalistiska systemet kontakten 

med sig själv vilket kan knytas till en lägre grad känsla av sammanhang vilket, som 

sagt, skulle kunna knytas till kollektivanställdas eventuella lägre KASAM-värde. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen bli att introducera KASAM och LOT-R som 

mätinstrument i livsformsanalysen. Kan de kasta extra ljus över individers plats i de 

olika livsformerna, eller kan livsformerna kasta ljus över upplevd känsla av 

sammanhang och optimism? Påverkar optimism känslan av sammanhang och vice 

versa? Dessa är alla områden som teoretiskt kan beröra varandra, syftet för den här 

studien blir att se om de kan knytas samman i praktiken. 

 

1.2 Frågeställning 

1. Kan någon skillnad iakttas i känsla av sammanhang och grad av optimism hos 

tjänstemän och kollektivanställda? 

2. Om någon skillnad finns, hur kan den förklaras? 

3. Om någon skillnad saknas, hur kan det förklaras? 

  



3 
 

2. Teoretisk grund 

Optimism och känsla av sammanhang är två begrepp kring vilka det finns mycket 

forskning. Men då vår studie faller inom det arbetsvetenskapliga området, vill vi, för 

att optimism och känsla av sammanhang ska bli relevanta knyta dem till 

arbetslivsformsbegreppet. De teorier som, utöver optimism och känsla av 

sammanhang, kan koppla teorierna till arbetslivsformerna kommer här att presenteras. 

Teorier som inom arbetslivsformssfären kan påverkas av känsla av sammanhang och 

grad optimism, och vice versa. 

 

2.1 Sammanhang 

Aaron Antonovsky arbetade fram KASAM-testet som mäter Känsla Av 

SAMmanhang och beskriver känsla av sammanhang som: 

 

A global orientation that express the extent to which one has a pervasive, 

enduring though dynamic feeling of confidence that one’s internal and external 

environments are predictable and that there is a high probability that things 

will work out out as well as can be expected (Antonovsky, 1979, sid. 10). 

 

En person som har en stark känsla av sammanhang (Sense of Coherence, SOC, SOC 

och ”känsla av sammanhang” kommer båda att användas i texten för att läsningen ska 

bli trevligare) upplever sin omgivning som mer begriplig och hanterbar än en person 

med låg känsla av sammanhang. Att kunna hantera sin omgivning översätts till 

engelska med coping och är ett begrepp som ofta används i sammanhanget. Personen 

upplever även sitt liv som mer meningsfullt (Vastamäki, Moser och Paul, 2009, s.161, 

Eriksson och Lindström, 2005, s.460).  

 

Det var när Antonovsky intervjuade Israeliska kvinnor som genomgick klimakteriet 

som han fascinerades över hur kvinnor med erfarenheter från andra världskrigets 

koncentrationsläger höll sig friska och hälsosamma (Eriksson och Lindström, 2005, 

s.460). 

 

Salutogenes är en term myntad av Antonovsky och är en sammansättning av latinets 

salus som betyder hälsa eller välgång och grekiskans genesis vilket betyder ursprung, 

uppkomst, eller härstamning. Salutogenes fokuserar alltså på hälsans ursprung snarare 

än ohälsans/sjukdomars orsaker (Gassne, 2008, s.11f). 

 

När så Antonovsky ställde sig den salutogena frågan om varför och hur det kom sig 

att just dessa kvinnor kunde hålla sig så friska och hälsosamma så kom han att 

förutsätta att detta var på grund av hur de såg på sitt liv och sin existens. Vid vidare 

efterforskningar framträdde tre faktorer; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Korrelationen mellan dessa kom att utgöra det han valde att kalla 

känsla av sammanhang (Eriksson & Lindström, 2005, s.460). 

 



4 
 

Antonovsky beskriver SOC som en fallenhet eller disposition snarare än en personlig 

egenskap, alltså det är ett sätt att tendera att tolka sin omgivning snarare än en 

definitiv personlig egenskap. Att den kan förväntas stabil endast under förutsättning 

att individens livssituation inte förändras (Eriksson och Lindström, 2005, s.460, 

Bergman, Malm, Ljungquist, Berterö och Karlsson, 2012, s.331, Vastamäki, Moser, 

Paul, 2009, s.161). 

SOC byggs som sagt upp av tre beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet som Bergman et al beskriver på följande sätt (2012, s.331f): 

 

Begriplighet innebär att världen tolkas som rationell, möjlig att förstå, strukturerad, 

ordnad, konsekvent och förutsägbar, vilket anspelar på en individs kognitiva kontroll 

över sin miljö. En individ med hög grad begriplighet förväntar sig att framtida stimuli 

och händelser kan förutses, skulle de komma som en överraskning ska de ändå gå att 

förklara. En individ med låg grad begriplighet skulle anse att oväntad/överraskande 

stimuli eller händelser skulle bero på att ”vara förföljd av otur”. Det de beskriver är 

att graden begriplighet styr huruvida verkligheten och omvärlden går att förstå. Med 

hög grad begriplighet så förstår individen det som händer runt den, det går att sätta in 

saker i sammanhang, i en större helhet. Med låg grad begriplighet så upplevs världen 

som mer svårförståelig och skeenden upplevs inte som knutna till en större bild, alltså 

kan oväntade negativa upplevelser klassas som att vara just förföljd av otur då 

händelserna upplevs som isolerade incidenter snarare än en del av en större bild. 

 

Hanterbarhet syftar till huruvida en individ upplever sig ha medlen eller tillgångarna 

för att möta/klara sina behov. En individ med hög grad hanterbarhet anser sig inte 

vara ett omständigheternas offer. Med andra ord huruvida en individ kan hantera sin 

vardag och dess skeenden. En individ med hög grad hanterbarhet anser sig ha 

verktygen för att bemöta och hantera de situationer som livet innebär både planerade 

och oväntade. Individer med låg grad hanterbarhet tenderar däremot att se på 

situationer som oregerliga och anser sig inte kapabla till att förändra dem.  

 

Meningsfullhet är den motiverande beståndsdelen. Den syftar till i vilken grad en 

individ upplever sitt liv som emotionellt vettigt, att det är värt att lägga energi på 

åtminstone några av de problem som att leva innebär, att livet är värt att engagera sig i 

och om utmaningar är ”välkomnade” snarare än betungande bördor. Meningsfullhet 

klassas som den viktigaste beståndsdelen då den kan ses som drivkraften till att förstå 

vår omvärld och att till att hitta tillgängliga tillgångar. En individ med låg grad 

meningsfullhet skulle inte engagera sig i sitt liv då det inte upplevs som värt energin. 

 

SOC, känslan av sammanhang, är summan av dessa beståndsdelar. Därför beskrivs 

SOC som en fallenhet snarare än en personlig egenskap eller personlighetstyp. SOC 

är något som går att klassa som relativt stabilt förutsatt att inget radikalt inträffar som 

påverkar beståndsdelarna. Mindre händelser kan ha mindre inverkan på SOC och 

större radikala förändringar såsom att utsättas för brott, hamna i ekonomiska 

svårigheter och liknande kan försvaga känslan av sammanhang. Medan positiva 
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förändringar som att återhämta sig från svåra sjukdomar kan ha en positiv effekt på 

SOC (Vastamäki, Moser och Paul, 2009, s.161) 

 

SOC tenderar också att öka med åldern, i en granskning av många SOC-

undersökningar upptäcker Monica Ericsson och Bengt Lindström (2005, s.463) att 

känslan av sammanhang är generellt högre i populationer av en högre ålder än bland 

yngre populationer. Vilket tyder på att SOC ökar med åldern. 

 

2.2 Optimism 

Carver, Scheier och Segerstrom definierar optimism som en individuell variabel hos 

människan, vilket påverkar dennes generella uppfattning om vad som kan förväntas 

av framtiden (2010, s. 879). En optimistisk person är en person som har en positiv 

inställning till vad som kan förväntas av framtiden, och hanterar generellt livets 

motgångar bättre än en icke optimistisk person. Med andra ord kan optimistiska 

personer hantera motgångar på ett mer effektivt sätt än pessimistiska personer, då 

dessa personer sällan undviker den problematik som kan uppstå vid motgångar 

(Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, s. 880).  Det finns forskning som visar att 

optimistiska personer har en förebyggande inställning gentemot psykisk och fysiskt 

ohälsa, medan pessimistiska personer kan tendera att ägna sig åt beteenden som är 

direkt skadliga (Carver, Scheier och Segerstrom, 2010 s. 880). Likväl visar tidigare 

forskning att optimistiska personer generellt hanterar sociala relationer bättre och att 

dessa personer lyckas bättre i den akademiska världen som även får positiva följder 

gällande inkomst senare i livet (Geers, Wellman & Lassiter, 2009, s. 930 ). Kan det då 

vara så att fler personer med optimistisk fallenhet återfinns karriärlivsformen? 

 

En annan vedertagen definition av optimism är den att personer som är optimistiska 

förväntar sig att bra saker kommer att hända, medan pessimistiska personer förväntar 

sig motsatsen. Detta leder följaktligen till att olika val görs som således kan komma 

ha en stor inverkan på individernas liv (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, s. 879). 

Exempelvis, som tidigare nämnts, hur problem konfronteras och hanteras samt att 

individernas sociala och socioekonomiska situationer kan te sig olika. 

 

Det finns kontroverser inom forskarvärden huruvida optimism och pessimism ska 

tolkas som en bipolär dimension eller två olika dimensioner. En bipolär tolkning av 

optimism och pessimism innebär att man ser dem som motsatser, två extremer på 

samma skala. Vissa menar däremot att avsaknaden av optimism inte behöver innebära 

en grad av pessimism, att dessa två inte är direkt sammanlänkade. Med andra ord att 

optimism och pessimism är två fenomen som bör mätas med två olika skalor. Detta på 

grund av att de inte behöver vara varandras motsatser. Forskningen kring området har 

resulterat i skilda resultat och utesluter ingen av dimensionerna (Carver, Scheier & 

Segerstrom, 2010, s.881). Den bipolära dimensionen kan vara att föredra då 

motsatsförhållandet kan inbjuda till en mer intressant teoretisk tolkning. 
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Optimism och pessimism kan vidare generellt tolkas som ett mått på självförtroende 

eller tvivel i livet, snarare än att det är något som enbart är situationsbetingat. Att det 

alltså är något till viss grad beständigt och inte enbart knutet till förväntat utfall av 

vissa specifika situationer. Optimism eller pessimism har nämligen visat sig vara en 

egenskap som kan hålla i sig över tid då tester som har genomförts har visat sig ge 

samma resultat efter tio år. Även om detta är något som kan hålla över tid, så kan det 

ske tillfälliga skiftningar åt endera hållet vare sig individen är optimist eller pessimist 

(Carver, Sheier & Segerstrom, 2010, s.880). En optimist behöver därav inte förutsätta 

att all situationer kommer att lösas sig på ett fördelaktigt sätt, och likaså behöver inte 

en pessimist konsekvent förutsätta motsatsen. En anledning till detta kan vara att 

denna egenskap befästs tidigt i en människas liv genom exempelvis barndomsmiljön 

och föräldraskapet. Optimism och pessimism kan således vara produkter av den 

stimuli individen utsätts för under uppväxten. 

 

Hur förhåller optimism och pessimism i förhållande till hanterbarhet, coping? Coping 

innebär förmågan eller möjligheten att klara av och hantera emotionellt påfrestande 

upplevelser eller situationer. Optimister besitter ofta ett självförtroende som för dessa 

framåt trots att problem uppstår, så är inte fallet med pessimister. Pessimister tenderar 

istället att distansera sig till problemen och undviker att lösa dem och ägnar sig istället 

åt önsketänkande (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, s.882). Det pessimister gör är 

alltså att ägna sig åt att önsketänkande som ett substitut för att verkligen lösa 

problemet. Önsketankar om att problemet ska lösa sig självt eller hur underbart det 

hade varit om problemet aldrig uppståt. 

 

Carver, Scheier och Segerstrom nämner problemfokuserad-coping, 

emotionsfokuserad-coping samt ett engagerande tillvägagångssätt och ett 

distanserande tillvägagångssätt som fyra olika sätt att hantera problem (2010, s.882). 

Problemfokuserad-coping innebär att individen angriper problemet direkt. Medan ett 

emotionsfokuserat sätt innebär att dämpa den stress eller emotioner som kan uppstå, 

här är alltså inte problemet i fråga in i fokus utan de känslor/emotioner som kan 

uppstå i anslutning till det. En individ med emotionsfokuserad coping kommer därav 

att fokusera sin energi på att bearbeta och, som sagt, dämpa den stress eller de känslor 

som problemet orsakar. Enligt en analys som genomfördes så korrelerade ett 

engagerande tillvägagångssätt tillsammans med den problemfokuserade strategin. 

Detta innebär att personen engagerar sig i det problem som uppstått och aktivt arbetar 

för att bli kvitt problemet. Analysen visade även att en problemfokuserad strategi 

används vid problem som är tillsynes kontrollerbara, exempelvis att en person 

uppfyller ledningens krav på denne. Problemet måste därför befinna sig inom den 

hanterbara sfären. Problemen blir således en, till viss del, begränsad kategori. Även en 

person med ett starkt fokus på både engagerande tillvägagångssätt och 

problemfokuserad coping har begränsningar i vilka problem de kan och kommer ta 

sig an. Ett problem som dyker upp i arbetet och som kan förväntas av individen faller 

inom den hanterbara sfären. Stora abstrakta problem som världsfreden gör det, 

vanligtvis, inte. Den emotionsfokuserade strategin visade sig vara applicerbar under 
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förhållanden där individen inte kan kontrollera situationen, där de då försöker stävja 

de emotioner som problemet kan medföra, exempelvis vid en olycka eller sjukdom. 

Optimism korrelerar inte, eller lite, med det distanserande tillvägagångssättet. Vilket 

innebär att inga tydliga kopplingar finns mellan ett optimistiskt förhållningssätt och 

det distanserade tillvägagångssättet. Detta innebär att personen hellre flyr än 

konfronterar de emotioner som kan uppstå (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, 

s.882f). Detta är någon som längre fram i texten kommer att beröras i form av 

förväntningsteorier.  

 

Att förstå hur människor förväntar sig en viss utgång eller konsekvens av ett visst 

beteende kan vara viktigt för att förstå vilket beteende som står i fokus. Som tidigare 

nämnt är just optimism och pessimism starkt förankrat i förväntningar. Optimismen 

med sina förväntningar om ett positivt utfall och pessimism med förväntningar om 

negativ utfall. Människor gör individuella förutsägelser angående sina handlingar och 

är även benägna att ta olika beslut gällande vilka mål som ska uppnås, samt hur dessa 

mål ska uppnås. Den inneboende förväntan om ett visst utfall av handlingar påverkar 

alltså huruvida individen kommer att handla, eller vilka handlingar hen kommer att 

göra. Hos optimistiska och pessimistiska personer kan detta te sig olika. Exempelvis 

skulle en optimist förutspå framtiden genom att säga att ett problem löser sig, medan 

en pessimist skulle hävda motsatsen (Hazlett, Molden & Sackett, 2011, s. 74f). 

 

Forskning har visat att en individs grad av optimism eller pessimism, kan vara en 

bidragande faktor gällande om de tenderar att vara motiverade. Optimistiska personer 

visade sig vara mer villiga till att avancera på arbetsplatsen, medan pessimistiska 

personer istället sökte den trygghet och säkerhet den nuvarande positionen kunde 

erbjuda (Hazlett, Molden & Sackett, 2011, s.75). Skulle det kunna innebära att fler 

optimistiska personer återfinns i en karriärlivsform och fler pessimistiska personer i 

en arbetarlivsform? Att vara pessimistiskt behöver inte vara något som missgynnar en 

individ utan kan i alla högsta grad i vissa situationer vara funktionellt. Att vara 

pessimistisk kan delvis fungera som ett skyddsnät mot ångest då en individ på förhand 

har förutsett ett potentiellt misslyckande, likväl kan pessimister vara mer noggranna 

och förberedda vilket resulterar i genomtänkta beslut (Hazlett, Molden & Sackett, 

2011, s.76). Pessimistiska personer kan alltså tendera till att karriärmässigt stagnera 

då eventuellt avancemang skulle falla utanför deras trygghetszon. I sin nuvarande roll 

så vet de vad som väntar dem, men ett avancemang skulle kunna innebära att de ”tar 

sig vatten över huvudet” eller på annat vis hamnar i en otrygg situation. Och då 

pessimister tenderar att förutsätta misslyckande kan detta hålla kvar dem i den 

trygghet de känner igen. 

 

2.2.1 Motivation 

Då motivation kan vara en betydande faktor för optimism och pessimism kan det vara 

av relevans att definiera begreppet. Motivation kan ses som de krafter som driver en 

individ till handling, de beteenden som driver en individ till handling. Motivation 

utgörs av att ett visst beteende som tar en bestämd riktning med en viss intensitet och 
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varaktighet (Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke & Torbiörn, 2012, 

s.198f). Motivation blir då den drivkraft som ligger till grund för handlandet. 

Människors motivation varierar utifrån de mål de har, och för att motivationen ska bli 

synbar krävs en situation eller ett sammanhang där den uppenbaras. Exempelvis i en 

arbetskontext där en anställd påvisar en avsiktlig handling som går i enlighet med 

dennes egna uppsatta strävan mot en befordran. Motivationen blir då befordran och 

handlingarna som utförs blir medlen för att nå målet. Då många motivationsteorier 

finns till förfogande står förväntningsmodeller som de mest tilltalande gällande 

motivation i arbete. Enligt dessa teorier finner människor sin motivation genom att 

arbetet kan leda till den belöning som är eftersträvansvärt i enlighet med det uppsatta 

målet som individen har (Aronsson et al, 2012, s204f). Motivationen hänger alltså 

ihop med förväntningen, för att motivationen ska kunna verka i sin roll av drivkraft 

behöver målet falla inom vad som kan anses uppnåeligt eller rimligt. 

 

2.3 Livsformer 

Livsformer kan vara av intresse att lyfta då de kan vara ett sätt att förklara eventuella 

skillnader mellan tjänstemän och kollektivanställda. Kan det vara så att det går att 

koppla anställningsform till någon livsform? Kan tjänstemän kopplas en livsform och 

kollektivanställda till en annan?  

 

När Thomas Höjrup 1983 introducerar livsformsanalysen belyser han tre 

grundläggande livsformer; Självständighetens livsform, karriärlivsformen och 

arbetarlivsformen (Jakobsen, 1993, s.91).  

 

Liselotte Jakobsen (1993, s.93) beskriver livsformernas existens med att varje 

arbetsform genererar olika förutsättningar och specifika levnadsvillkor. Men även att 

de i sin tur är förbundna till olika specifika ideologier och kombinationen av dessa 

levnadsvillkor och ideologier är vad som utgör en livsform. De olika ideologierna ger 

inte bara de som lever i livsformen en uppfattning om hur omvärlden bör vara utan 

snarare hur den faktiskt är. De olika livsformsideologierna har således stor påverkan 

på diskurser rörande vad som är bra eller dåligt, sättet de pratar om vad som är 

önskvärt eller inte. Olika livsformer kommer alltså att tolka och närma sig sin 

omgivning på olika sätt. Till detta hör också att de olika livsformerna kommer att ha 

olika uppfattning om vad som är ”det goda livet” och hur man ska göra för att uppnå 

det (Jakobsen, 1993, s.93, Bergqvist, 2004, s.34). De olika livsformerna har alltså 

olika mål för sin existens. Livsformerna och deras innebörd kommer att beskrivas här 

nedan: 

 

Arbetarlivsformen: Arbetarlivsformen karaktäriseras av fyra grundläggande 

egenskaper; individen äger inga produktionsmedel, Man säljer rätten till att 

kontrollera sin arbetskraft under en viss period (man säljer sin tid till en arbetsgivare), 

individen är lågt placerad på företagets hierarkiska stege och de finns inga 

karriärvägar (man förväntas inte klättra i hierarkin) (Bergqvist, 2004, s.40, Jakobsen, 

1993, s.95). Arbetarlivsformen föddes ur industrialiseringen då en arbetsmarknad 
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föddes och möjligheten att sälja sin tid introducerades. Innan industrialiseringen var 

självständighetens livsform starkt dominerande. (Jakobsen, 1993, s. 95). Ideologin 

bakom arbetarlivsformen gör en tydlig distinktion mellan arbete och fritid, eller arbete 

och icke-arbete. Arbete definieras här inte av utförd arbetsuppgift utan som såld tid, 

en motsatspol till fritiden. Det man gör åt andra är arbete, och det man gör åt sig själv 

är icke-arbete eller fritid. Arbete utförs för att finansiera och möjliggöra det goda livet 

som utgörs av fritiden (Jakobsen, 1993, s.95f, Bergqvist, 2004, s.40). 

 

Här blir Jan CH Karlssons sammanfattning av Karel Kosiks definition av arbete 

aktuell (2013, s.50): ”[…] arbete är människans görande i nödvändighetens sfär. Hon 

arbetar i den mån hennes görande har sin grund i en yttre nödvändighet, som hon 

måste underkasta sig för att säkra sin existens.” alltså att arbete är de aktiviteter som 

är nödvändiga för att säkerställa överlevnad. Och i förlängningen möjliggöra det goda 

livet. 

 

Det är på fritiden arbetaren har makt, det är där hen kan ägna sig åt och kontrollera 

aktiviteter hen själv vill utföra (Bergqvist, 2004, s.40). 

 

Karriärlivsformen: En av de grundläggande skillnaderna mellan arbetarlivsformen 

och karriärlivsformen ligger i vad som säljs. I karriärlivsformen så säljs faktiskt utfört 

arbete snarare än tid. Här är det specifika kunskaper, personliga egenskaper och 

kompetenser som är varan, kunskaper som; marknadsföring, produktutveckling, 

chefsskap, forskning eller liknande (Jakobsen, 1993, s.98, Bergqvist, 2004, s.41). Här 

finns också fler möjligheter, och ofta färdiga, karriärsteg och möjligheter att klättra 

hierarkiskt. Efter att inledningsvis innehaft en hierarkiskt låg position kan individer i 

karriärlivsformen genom att visa kompetens, engagemang och duglighet bli befordrad 

till högre positioner. Som nämnt så mäts inte arbetet i tid utan i uppgifter som ska 

utföras och problem att utföra. Livsmålet i ideologin är karriärmässigt avancemang 

och här råder ingen tydlig separation mellan arbete och fritid, det finns inget som 

säger att fritiden inte kan användas för att främja ideologins mål. Arbetets innehåll 

blir alltså väsentligt snarare än tiden (Jakobsen, 1993, s.98, Bergqvist, 2004, s.41f). 

 

Här görs istället den stora distinktionen i fråga om vilka arbetsuppgifter som utförs då 

man främst ser sin utveckling inom arbetets ramar. Alltså blir kontrasten mellan de 

egna utvecklande, spännande och engagerande arbetsuppgifterna och de underställdas 

rutinmässiga tråkiga arbetsuppgifter. Karriär innebär alltså att lämna det rutinmässiga 

och tråkiga bakom sig och få mer ansvar, större utmaningar och större möjligheter till 

utveckling. Här innebär ”det goda livet” att ständigt utvecklas i tjänst.  

 

Detta gör gränsdragningen mellan arbete och fritid mycket mer suddig och diffus, 

fritiden får ofta ställas till arbetets förfogande och även om individen inte utför arbete 

under fritiden är chansen stor att denne tänker på sitt arbete. Fritiden blir då snarare 

rekreation, att ”ladda upp batterierna” och återhämta sig för att kunna prestera bra på 

arbetet. Inom karriärlivsformen konkurrerar individen mot andra med samma 
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karriärmässiga mål vilket gör att det kan bli av stor vikt att bygga upp en grad av 

respektabilitet, vilket ofta sker utanför arbetet, där individen utvecklar sin förmåga att 

representera företaget och sin arbetsgivare. Detta gör att hela livsstilen kommer att 

präglas av karriärarbetet, man skapar sitt eget varumärke som ”en som har lyckats”, 

eller någon med en framgångsrik karriär. Det gäller att ha rätt kläder, bostad, 

bilmärke, rätt intressen och så vidare men även rätt familj. Det väsentliga här är att 

uppnåendet av dessa ting inte är självändamål, individen införskaffar inte rätt bil eller 

bostad för att denne vill ha just den bilen eller bostaden. Hen gör så för att vidare 

bygga upp sina möjligheter till karriärmässigt avancemang (Jakobsen, 1993, s.98f, 

Bergqvist, 2004, s.42). 

 

Självständighetens livsform var som tidigare nämnt det som dominerade innan 

industrialiseringen lade grund för arbetarlivsformen. Självständighetens livsform 

omfattar de som driver eget företag med få eller inga anställda. Det är fråga om 

egenarbete där individen själv är producenten, äger produktionsmedlen och även 

produkten. Traditionellt kan familjegården vara den mest talande bilden för 

självständighetens livsform men även tillverkande hantverk och i dagens läge bland 

annat konsulter i olika branscher (Jakobsen, 1993, s.94, Bergqvist, 2004, s.43). Under 

en ganska lång tid har självständighetens livsform varit nästan bortglömd jämte den 

stora socioekonomiska relationen mellan kapital och lönearbete. Viktigt att komma 

poängtera är att det rör sig om produktion utanför den, i dagens läge, dominerande 

kapitalistiska produktionen. Här är fråga om en enkel varuproduktion utifrån 

självständighetens rationalitet (Jakobsen, 1993, s.94, Bergqvist, 2004, s.43). Det är 

också viktigt att poängtera att det inte rör sig om någon mindre form av kapitalism 

eller ”kapitalism light”, egenarbetet rör sig inom helt andra ekonomiska ramar vilket 

blir som allra tydligast när det ekonomiska läget förändras. I svåra tider kan 

egenarbetaren inte, som i en kapitalistisk produktion, minska produktionen eller helt 

sluta med den. Då krävs att verksamheten ökar för att öka inkomsterna eller att de 

egna ekonomiska utgifterna minskar (Jakobsen, 1993, s.94). En rationalitet som 

lägger grunden för denna livsforms ideologi. Om gränserna mellan arbete och fritid är 

diffusa i karriärlivsformen så är de i det närmsta obefintliga i självständighetens 

livsform. Här spenderas hela dygnet i någon form av aktivitet som bär arbetets 

karaktär, det vill säga nyttig verksamhet för sig, sin verksamhet eller sin familj. Det 

finns inget arbetstidsbegrepp att ställa mot en fritid (Bergqvist, 2004, s.43). För någon 

utanför självständighetens livsform kan det se ut som om egenarbetaren inte gör något 

annat än arbetar, men detta är ett missförstånd. Ett missförstånd grundat i den tidigare 

nämnda gränsdragningen mellan arbete och fritid (Jakobsen, 1993, s.95). 

 

Livsformens mål, det goda livet, är att vara sin egen. Att de verksamheter som sker 

gör så i egen regi och att egenarbetaren är verksam åt, och för, sig själv. De aktiviteter 

som sker gör alltså så för att upprätthålla självständigheten som sådan (Jakobsen, 

1993, s.95, Bergqvist, 2004, s.43). 
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Tidigare nämnde vi hur diskursen skiljer sig livsformerna emellan. Ett tydligt 

exempel på det ser vi i exemplet med hur människor utanför självständighetens 

livsforms uppfattning om distinktionen mellan arbete och fritid krockar med 

egenarbetarens egen bild av det. Upplevelsen arbete och fritid skiljer sig drastiskt 

mellan dessa grupper och hur man pratar om ämnet. För en person i arbetarlivsformen 

är distinktionen som allra tydligast. I takt med att makten över medlen ökar så 

minskar gränsdragningen tills vi når självständighetens livsform där gränsen i det 

närmsta suddas ut och där individen själv inte tänker i banor om arbete och fritid. 

 

2.4 Kön 

Vi kommer att iaktta kön som en möjlig variabel i undersökningen. Forskning rörande 

huruvida kön är en påverkande variabel i grad av optimism är väldigt begränsad 

(Puskar, Barnardo, Ren, Haley, Tark, Swital & Siemon, 2010, s.191). Tidigare 

forskning, av Kathryn Puskar med flera, tyder på att små skillnader iakttagits mellan 

män och kvinnor i grad av optimism, men inte några större signifikanta skillnader 

(2010, s.192) medan senare forskning av desamma visat att kvinnor påvisat en lägre 

grad optimism än män (2010, s.196). Men båda de forskningsprojekten är begränsade 

till ungdomar som bor på den amerikanska landsbygden, därav finner vi att kön som 

iakttagbar variabel kan vara av intresse i denna undersökning. 

 

Likaså kan vi iaktta bristande generell forskning rörande skillnader mellan män och 

kvinnor rörande SOC. Och den generella forskning som finns tenderar inte att påvisa 

några direkta könsskillnader i upplevd grad av SOC (Lindmark, Stenström, Gerdin & 

Hugosson, 2010, s.2) Tillgänglig forskning är dock oftast kopplad till könsskillnader i 

SOC efter specifika livsupplevelser som drogberoende, hjärtsjukdom med mera 

(Chen, 2009) Enligt en studie av Gila Chen bland israeliska interner som slutar med 

droger så utvecklar män en högre grad SOC än kvinnor, och den positiva kurvan 

fortsätter även ett år efter avslutat droganvändande (2009, s.946). En svensk studie, 

utförd av Ulrika Lindmark med flera, rörande vuxna svenskars SOC visar på att inga 

nämnvärda skillnader mellan män och kvinnor går att iaktta. Förutom mellan män och 

kvinnor i åldersspannet 60-70 år där män tenderar att uppleva en högre grad SOC än 

kvinnor (Lindmark, Stenström, Gerdin & Hugosson, 2010, s.4). 

 

Då det generellt inte framträder några könsskillnader i SOC men ändå gör det i vissa 

specifika fall finner vi även här att det kan vara av vikt för vår studie att inkludera kön 

som en möjlig variabel. 

 

2.5 Alienationsteori 

Om en minskad SOC är iakttagbar hos kollektivanställda hur kan det förklaras? 

Alienationsteorin kan erbjuda ett svar till varför hur dessa individers liv påverkas av 

sin arbetssituation. Alienationsteorin förknippas först och främst med Marx, och med 

rätta. Chris Yuill och Linlin Jiang erbjuder båda bra konkreta beskrivningar och 

analyser av alienationsteorin vilket legat till grund för valet av att beskriva teorin 

utifrån dessa forskares artiklar. Men den beskrivning av människan som erbjuds av 
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Marx i alienationsteorin återfinns även hos andra filosofer som Weber, Durkheim 

med flera. Alla dessa har sina egna perspektiv på alienation men gemensamt för dem 

alla är att alienation beskrivs som; En situation som inte borde vara, en upplevd 

förlust av sig själv eller förlust av relationen till andra, att något som är väldigt viktigt 

för individens möjlighet att vara en social och privat varelse förvrängs/förstörs och att 

grunden till dessa problem finns i individens samspel/relation till större sociala och 

historiska processer (Yuill, 2011, s.105). 

 

Det finns även olika tolkningar av den Marxistiska alienationen, primärt är det två 

tolkningar som ligger till grund för hur vi talar om Marx alienation. Den första av 

dem pekar på hur människans kreativitet och kontroll på arbetsplatsen kommit att 

undermineras i samband med framväxten av det kapitalistiska systemet. Människan är 

alltså närmst sitt sanna jag i kreativiteten i sitt arbete men det i kapitalistiska systemet 

kvävs kreativiteten och arbetaren alieneras från produkten av sitt arbete och 

därigenom sig själv. Den andra är ett system utvecklat av Melvin Seeman som 

beskriver hur alienation kan ta sig sex uttryck; maktlöshet, meningslöshet, 

normlöshet, kulturellt främlingskap, själv-främlingskap och social isolation (Yuill, 

2011, s.106). 

 

Marx alienationsteori har sitt fokus i arbetsförhållandet och arbetarens alienation från 

sin arbetsuppgift. Grunden för Marx alienationsteori är att i separationen av arbetare 

och produkten av arbetet så uppkommer en alienation, ett främlingskap som är en 

produkt av det kapitalistiska systemet. I denna process där arbetare skapar kapitalister 

och vice versa blir i slutändan människor även alienerade från varandra och en social 

isolation uppstår (Jiang, 2012, s.101). 

 

Marx alienation kan delas upp i fyra steg, enligt Linlin Jiang (2012, s.102): 

 

Steg 1: Separationen mellan arbetare och produkt – arbetaren alieneras från 

produkten/frukten av sitt arbete. 

 

Steg 2: Separationen mellan arbetare och arbetsuppgift – I produktionsprocessen så 

alieneras arbetaren från sin arbetsuppgift då denna inte längre är för denne själv. Den 

blir något påtvingat som utförs för andra. I den här processen blir ej heller arbetaren 

sin egen då den kommer att betraktas som en del i produktionsledet snarare än en 

egen individ. 

 

Steg 3: Separationen mellan människan och dess sanna väsen – I den alienerade 

produktionen så alieneras människor från sitt sanna väsen. Människan finner identitet 

i sitt arbetsutövande och blir den alienerad från det så blir denne också alienerad från 

sig själv. 
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Steg 4: Separationen mellan människor – När människan alieneras från sig själv så 

kommer denne också att alieneras från andra människor och uppleva social isolation. 

När människan ställs mot sig själv så kommer hon också att ställas mot andra. 

 

Arlie Hochschild gör 1983 en intressant applicering av alienationsteorin i sin bok the 

Managed Heart där teorin får en modern tolkning. I dagens serviceyrken där känslor 

kommersialiseras och blir en produkt så äger inte arbetaren inte längre sina egna 

känslor. Detta leder till en ytterligare alienation till de egna känslorna, från individens 

sanna väsen (Yuill, 2011, s.113). 

 

Alienationsteorin är för studien av intresse då vi ämnar jämföra hur SOC mellan 

tjänstemän och kollektivanställda. Kan en iakttagen högre, eller lägre, grad känsla av 

sammanhang gå att koppla till Marx alienationsteori? Om människan står nära sitt 

sanna väsen då den utför ett kreativt arbete med egenvärde, kan detta då korrelera 

med tjänstemännen? Kan detta kopplas till livsformsanalysen? Är kunskapsarbete och 

den utsuddade gränsen mellan arbete och fritid ett steg tillbaka till den form av arbete 

där individen var ett med sitt arbete? 

 

 

2.6 Regulatory Focus Theory 

Om karriärslivsformen så tydligt kopplas till avancemang och att sträva efter nästa 

steg i den hierarkiska trappan så blir hela målet en strävan framåt. Arbetarlivsformen 

beskrivs ha ett mål i fritiden, ”det goda livet”. Arbetet blir alltså medlet som 

möjliggör målet. Regulatory Focus Theory erbjuder en förklaring rörande 

förebyggandefokus, kan det vara så att individer i arbetarlivsformen arbetar för att 

säkra fritiden? Utan arbete kan inte ”det goda livet” finansieras. 

 

Regulatory Focus Theory grenar ut sig i två olika riktningar där man antingen närmar 

sig det önskvärda eller undviker det som inte är önskvärt. Optimistiska personer 

föredrar enligt teorin ett befordransfokus som syftar till att individen söker sig till de 

faktorer som kan leda individen till dennes mål och undviker de faktorer som inte 

leder dit. Pessimistiska individer återfinns oftast i ett förebyggandefokus där säkerhet 

och trygghet är eftersträvansvärt och åtgärder vidtas för att förhindra möjliga förluster 

av det som är eftersträvansvärt (Hazlett, Molden & Sackett, 2011, s77). 

 

En person med befordransfokus kommer primärt att fokusera på de handlingar som 

kan leda denne mot ett mål, mot ett avancemang. Personer med förebyggandefokus 

har däremot ett starkt fokus på att förebygga och undvika smärta, bestraffning eller 

förlust. Man kan säga att en person med befordransfokus huvudsakligen fokuserar på 

en eventuell belöning och de handlingar som kan leda till detta. Medan en person med 

ett förebyggandefokus snarare tenderar att fokusera på eventuella bestraffningar eller 

förluster och vilka handlingar som kan motverka detta. Fokus varierar som texten 

visar utifrån individens subjektiva mål. En fråga som väcks är huruvida det finns fler 

individer med befordransfokus och således fler optimistiska individer i 
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karriärlivsformen än i arbetarlivsformen, då möjlighet till befordran till högre grad 

återfinns i karriärlivsformen? 

 

Regulatory Focus Theory har sina rötter i den hedonistiska principen som innebär att 

personer aktivt söker sig till njutning och undviker smärta (Brockner & Higgins, 2001 

s.37) Higgins vidareutvecklade den hedonistiska principen till ett befordransfokus och 

ett förebyggandefokus som utgår från tre faktorer; Behov, mål och psykologiska 

tillstånd. De behov en individ subjektivt söker sig att tillfredsställa grundas i den 

hedonistiska principen. Den hedonistiska principen tar sig dock enligt Higgins olika 

uttryck, för någon som har ett befordransfokus innebär att söka njutning utveckling 

och tillväxt medan att söka njutning för en individ med förebyggandefokus är att 

uppnå trygghet och säkerhet. De mål individen vill uppnå eller matcha är kopplat till 

individens bild av idealjaget och ”bordejaget”, idealjaget är produkten av drömmar, 

förhoppningar och önskningar medan bordejaget snarare sammanlänkas med 

upplevda måsten, ansvar och krav. Individer med befordransfokus tenderar att ha ett 

större fokus på idealjaget medan individer med förebyggandefokus oftare lägger 

större vikt vid bordejaget. Det psykologiska tillståndet är av störst vikt för individen. 

För en person med befordransfokus återfinns njutning i att uppnå de mål knutna till 

idealjaget och smärta kopplas till att misslyckas i sina ansatser att närma sig 

idealjaget. Framträdande blir här att lyckas, att lyckas medför njutning medan att inte 

lyckas medför smärta. För en person med förebyggandefokus är däremot 

misslyckandet framträdande, att inte misslyckas medför njutning och att misslyckas 

medför smärta. Skillnaden blir alltså på vilket möjligt utfall fokuset ligger på. En 

individ med förebyggandefokus finner alltså sin njutning i att inte misslyckas snarare 

än i att lyckas och för dessa individer är fokus på bordejagets krav och måsten 

(Brockner & Higgins, 2001 s.37f). 

 

Regulatory Focus Theory anser vi kunna kopplas tydligt till livsformerna, kan SOC 

påverka vilken livsform vi befinner oss i och påverkar detta vårt fokus? Är det någon 

skillnad i graden optimism mellan människor som tenderar att ha ett befordransfokus 

kontra de som har ett förebyggandefokus? 

 

2.7 Maslows Behovspyramid 

Abraham Maslow utvecklade behovspyramiden som består av fem nivåer, med en 

inbördes ordning av, fysiologiska behov, trygghetsbehov, socialt behov, behov av 

status och slutligen självförverkligande (Aronsson et al, 2012, s.25f). Fysiologiska 

behov är det mest grundläggande och syftar till saker som mat, dryck och andra 

grundläggande behov. Trygghetsbehov syftar till säkerhet, stabilitet och avsaknaden 

av rädsla. Det sociala behovet rör kärlek, tillhörighet och närhet. Behovet av status är 

kopplat till kompetens, att lyckas, att känna sig adekvat med mera. Det femte, och 

sista, steget i behovs är självförverkligandet vilket är möjligheten att till fullo använda 

sig av sina kunskaper och förmågor. Att vara den bästa man kan, och vill, vara (Berl, 

Williamson & Powell, 1984, s.33). 
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Maslows behovspyramid är inte bara en behovsteori utan klassas ofta även som en 

motivationsteori. Vad är det som driver människor framåt (Aronsson et al, 2012, s.26, 

Berl, Williamson & Powell, 1984, s.33)? Kopplingar kan dras mellan Maslows 

behovspyramid och Regulatory Focus Theory där personer med ett befordransfokus 

motiveras av idealjaget och självförverkligandet faller då inom ramen för detta. En 

individ med ett förebyggandefokus kan upplever då ett självförverkligande då den 

befinner sig i trygghet nära bordejaget. Således kan även livsformsteoriernas tankar 

om vad som är det goda livet knytas till detta och vad som innebär 

självförverkligande, något som torde variera mellan karriärlivsformen och 

arbetarlivsformen. Kan SOC och graden optimism påverka vart i pyramiden individen 

befinner sig? 

  

2.8 Optimism i förändring 

Tidigare har vi berört att tillfälliga eller till och med mer varaktiga skiftningar ske hos 

en individ gällande optimism och pessimism. Optimism och pessimism är således 

inga definitiva konstanter. Även om en individ huvudsakligen har en optimistisk 

fallenhet så kan den ha en pessimistisk inställning till vissa skeenden. Varaktiga 

förändringar kan också inträffa även om de är ovanliga, då gäller det främst 

människor som via kognitiv beteendeterapi går från att vara pessimister till optimister 

(Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, s.886). 

 

Forskning har visat att korrelationen mellan optimism och pessimism kan minska i 

takt med åldern. Detta stöder därför tanken om att pessimism och optimism skulle 

vara två separata skalor snarare än, som sagt, två poler på samma skala. I och med de 

erfarenheter en individ skaffar sig i livet kan den kognitiva uppfattningen förändras 

angående optimism och pessimism. En individ kan exempelvis anse att det finns ett 

behov av de olika strategier som representeras av optimism och pessimism, vare sig 

individen i grunden är optimistisk eller pessimistisk (Herzberg, Glaesmer & Hoyer, 

2006, s.437). Äldre människor kan alltså komma att situationsanpassa sin optimism 

eller pessimism i större utsträckning oavsett om individen i grunden har en redan 

befäst fallenhet till den ena eller andra.  

 

2.9 Attityder 

Som tidigare nämnts i texten så anses optimism och pessimism vara en egenskap, men 

sett till vad som skrivits ovan så bör ändå frågan ställas om dessa egenskaper istället 

bör ses som attityder. Attityder är mentala tillstånd som utvecklas genom erfarenheter 

och därmed förser oss med de verktyg vi behöver för att agera och reagera på de 

stimulin vi ställs inför. De är relativt varaktiga system av positiva eller negativa 

åsikter i relation till omvärlden (Aronsson et al, 2012, s.216). Till skillnad från en 

värdering är en attityd kopplat till en känsla, en känsla för någonting, vilket föranleder 

ett visst beteende. Attityden påverkar känslan inför en uppgift eller ett problem vilket 

påverkar individens handlande. Exempelvis, skulle en arbetsuppgift och känslan den 

ger upphov till kunna påverka inställningen till uppgiften, hur den strategiskt 

hanteras? En anställd med hög arbetstillfredsställelse uppvisar ett positivt emotionellt 
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tillstånd som grundar sig i att individen får ut det denne förväntar sig av arbetet. Där 

har individens initiala attityd till jobbet påverkat hur hen tar sig an arbetsuppgifterna 

och det har gett ett utfall kopplat till förväntningarna. Blir individens attityd en 

självuppfyllande profetia? Kan en persons optimistiska eller pessimistiska ansats ha 

en inverkan på utfallet? Alltså att en person med en optimistisk ansats skapar 

förutsättningarna för ett optimistiskt utfall medan en individ med en pessimistisk 

ansats lägger grunden för ett pessimistiskt utfall. Om då arbetstrivsel är hög och den 

anställde har en övergripande pessimistisk syn på tillvaron, kan man då förutsätta att 

optimism och pessimism snarare är bevis på en attityd gentemot någonting som är 

föränderligt, eller är dessa begrepp grundläggande egenskaper som tidigt befästs?  
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3. Metod 

Här kommer vi att förklara hur vi gick till väga när vi genomförde undersökningen. 

Hur vi samlade in data, bearbetade den, hur testerna såg ut, etiska överväganden med 

mera.  

 

3.1 Design 

Undersökningen som genomfördes var en tvärsnittstudie, vilken innebär att studien 

genomfördes vid ett tillfälle. Undersökningen bestod av en enkät innehållande Life 

orientation test- revised (LOT-R) och Känsla Av SAMmanhang (KASAM), samt fem 

egenhändigt konstruerade frågor. Syftet var att undersöka om det finns skillnader i de 

olika livsformerna rörande optimism och känsla av sammanhang. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden är kvantitativ i sitt utförande och bestod av en 

enkätundersökning. Ett kvantitativt tillvägagångssätt erbjuder möjligheten att samla in 

information från ett stort antal människor och dra generella slutsatser av en 

population. Exempelvis kan det vara fördelaktigt då ett specifikt fenomen skall 

undersökas och hur spritt det kan tänkas vara inom den tänkta populationen. Den 

faktiska information som kan insamlas med en enkät är bland annat, erfarenheter, 

åsikter, attityder och beteenden (Hayes, 2000, s.70f) Då de båda testerna är 

psykometriska tester med avsikt att mäta attityder och beteenden ansågs det 

lämpligast att använda sig av en kvantitativ metod. En nackdel som kan uppstå då 

enkäter används är ett så kallat response bias, vilket innebär att personer ger socialt 

önskvärda svar, normativa svar vilket resulterar i att svaren kan bli missvisande. För 

att försöka minimera risken för detta gavs information om att det inte finns några rätta 

eller felaktiga svar i informationsbrevet.  

 

Till skillnad mot en kvantitativ studie så öppnar en kvalitativ studie upp möjligheten 

till mer djupgående data. Likväl då kan en situation uppstå som kallas för 

intervjuareffekt, vilket innebär att respondenten ger svar som de tror är 

tillfredsställande för intervjuaren, snarare än att de är sanningsenliga (Hayes, 2000, 

s.115). Då detta är en psykometrisk studie som avser att undersöka graden av 

optimism och känsla av sammanhang gällande två olika livsformer ansåg vi det mest 

lämpligt att göra detta genom en kvantitativ enkät. Mätinstrumenten är validerade 

samt att data kommer att behandlas konfidentiell, vilken kan innebära att deltagarna 

känner sig tillräckligt trygga och skyddade för att undvika response bias. Likväl är det 

lättare att hantera numerisk data som enkäten erbjuder och därifrån kunna dra 

slutsatser om likheter och olikheter gällande de två olika livsformerna.  

 

3.3 Mätinstrument 

Mätinstrumentet består av totalt 44 frågor, där 10 frågor utgörs av LOT-R, 29 frågor 

av KASAM, fem bakgrundsfrågor Två av bakgrundsfrågornas svarsalternativ anges 

på en nominalskala, vilket innebär att det inte går att rangordna svarsalternativen och 
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att dessa är indelade i kategorier (Hayes, 2000, s.241). Den första bakgrundsfrågan 

berör kön med svarsalternativen man eller kvinna, den andra berör anställningsform 

med svarsalternativen tjänsteman/arbetsledare eller kollektivanställd. Denna fråga i 

syfte att klassificera vilken livsfrom deltagaren tillhör. Den tredje bakgrundsfrågan 

mäts i en kvotskala, vilket innebär att det finns en absolut nollpunkt i mätvärdet. 

Frågan berör således ålder där svarsalternativet är öppet i sin utformning och 

deltagarna får fylla i sin respektive ålder, detta för att få så korrekt data som möjligt. 

De sista två bakgrundsfrågornas svarsalternativ består av en ordinalskala. 

Ordinalskala innebär att svarsalternativen eller värdena följer en viss rangordning 

(Hayes, 2000, s.241). Svarsalternativen består av en fempoängskala, även kallad 

likertskala där deltagaren får ta ställning till ett påstående och ser ut på följande sätt, 

0= instämmer inte alls. 1= instämmer till viss del. 2= neutral. 3= instämmer till stor 

del. 4= instämmer helt. Första frågan var, ”Jag finner mitt arbete meningsfullt” andra 

frågan var, ”Jag upplever mig motiverad i mitt arbete”. Syftet med dessa 

bakgrundsfrågor är att se om dessa variabler kan ha en inverkan på graden av 

optimism och känsla av sammanhang hos deltagarna. 

 

Sedan följer LOT-R-testet som består av 10 frågor. LOT-R är en reviderad upplaga av 

LOT-testet som mäter optimism med följande svarsalternativ, 0= instämmer inte alls. 

1= instämmer till viss del. 2= neutral. 3= instämmer till stor del. 4= instämmer helt. 

Att LOT-R används istället för ursprungstestet LOT, beror på att i LOT-testet 

återfinns två frågor som är avsedda att mäta förväntningen av en positiv utgång, men 

dessa frågor hänvisar istället till särskilda sätt att hantera och reagera på 

problem/coping. En ytterligare nackdel med detta är att båda frågorna återfinns på den 

positiva skalan av LOT, vilket resulterar i en ojämn fördelning mellan frågorna. 

Scheier, Carver och Bridges hade inte tänkt på att identifiera effekterna av optimism, 

de var bara intresserande av en skala som mätte optimism. Sedan LOT konstruerades 

har bland annat coping lyfts fram som en viktig faktor gällande effekten av optimism 

vilket medförde en reviderad version av LOT då de inte var intresserade av att mäta 

coping. De två tidigare problematiska frågorna raderades och ersattes med en positivt 

formulerad fråga samt att en negativt formulerad fråga uteslöts från testet vilket 

resulterade i den reviderade upplagan LOT-R (Scheier, Carver & Bridges, 1994, 

s.1072f). 

 

Då vi i studien har valt att tolka optimism och pessimism som motsatsförhållande till 

varandra, snarare än två skilda fenomen, är således valet av LOT-R passande för 

uppgiften än andra mätinstrument då det går att tolka skalan bipolärt. LOT-R är ett 

psykometrisk test och mäter som tidigare nämnt, optimism. LOT-R består av 10 

frågor, där tre av frågorna är positivt formulerade, tre frågor pessimistiskt formulerade 

och fyra frågor är vilseledande som saknar betydelse för testet. När resultatet av testet  

adderas ihop kodas först de tre frågorna rörande pessimism omvänt, vilket sedan 

adderas tillsamman med de tre resterande frågorna som rör optimism. Detta medför en 

poängskala mellan 0-24, vilket innebär, ju högre poäng på skalan desto mer 

optimistisk är individen (Scheier, Carver & Bridges, 1994, s. 1073). För att matcha 
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KASAM-testet och underlätta när data bearbetas har LOT-R´s likertskala arbetats om 

till en poängskala mellan 1-5, vilket ger en total poängskala mellan 6-30. Testet 

kommer istället att graderas som följer: 

1= instämmer inte alls. 2= instämmer till viss del. 3= neutral. 4= instämmer till stor 

del. 5= instämmer helt. Detta är något som skulle kunna påverka testens trovärdighet 

då poängskalan har manipulerats, men då likertskalan fortfarande består av en 

femgradig skala så anser vi inte att det borde medföra några problem. 

 

Mätinstrumentet som i studien kommer att användas för att mäta känslan av 

sammanhang är Antonovsky´s KASAM-test. Testet består i sin helhet av 29 frågor 

som i sin tur mäter tre olika områden varav 13 frågor sedan poängsätts omvänt. De tre 

områden som utgör KASAM-testet är begriplighet (11 frågor), hanterbarhet (10 

frågor) och meningsfullhet (8 frågor) (Antonovsky, 2005, s.246). Svarsalternativen i 

KASAM-testet består av en sjugradig ordinalskala med alternativen 1,2,3,4,5,6,7. 

Deltagaren får olika påståenden som denne måste ta ställning till, där 1 och 7 utgör 

yttervärdena på skalan. KASAM-testets maxpoäng är 203 och delas in i antingen 

svagt, måttligt eller starkt Kasam. Ett svagt Kasam för kvinnor uppgick enligt tidigare 

tester till 127,9 och 125,5 för män. Ett stark Kasam för kvinnor uppgick till 160,1 och 

164,5 för män vilket innebär ett måttligt värde återfinns mellan ett svagt och stark 

Kasam för respektive kön (Gassne, 2008 s.53).  

 

3.3.1 Mätinstrumentens utformning 

Vi har tidigare presenterat såväl optimism som känsla av sammanhang. Likaså har vi 

presenterat mätinstrumenten tidigare. Här följer en tydligare genomgång av de 

specifika mätinstrumenten som använts i undersökningen. 

 

3.3.2 KASAM 

Som tidigare berättat mäter KASAM känsla av sammanhang som utgörs av de tre 

byggstenarna; hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Här nedan följer en 

sammanställning om vilka frågor i testet som mäter vad, och en snabb påminnande 

genomgång av vad varje begrepp innebär. Först kommer frågan att presenteras och 

sedan de två alternativen mellan vilka ordinalskalan sträcker sig. 

 

Begriplighet innebär att världen tolkas som rationell, möjlig att förstå, strukturerad, 

ordnad, konsekvent och förutsägbar. De frågor som mäter begriplighet är: 

 

När du talar med människor har du då en känsla av att de inte förstår dig? Har aldrig den 

känslan - har alltid den känslan. 

 

Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen, bortsett från dem som står dig 

närmast. Hur väl känner du de flesta av dem? Tycker de är främlingar - känner dem mycket väl. 

 

Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl? Har 

aldrig hänt - har ofta hänt. 
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De senaste tio åren har dit liv varit: Fullt av förändringar utan att du visste vad som skulle hända 

härnäst - Helt förutsägbart utan överraskande förändringar. 

Har du en känsla av att du befinner dig i obekant situation och inte vet vad du ska göra? Mycket 

ofta - mycket sällan/aldrig. 

 

När du ställs inför ett problem är lösningen: Alltid förvirrande och svår att finna - Fullständigt 

solklar. 

 

Har du ofta motstridiga känslor och tankar? Mycket ofta - mycket sällan/aldrig. 

 

Händer det att du har känslor inom du som du helst inte vill känna? Mycket ofta - mycket 

sällan/aldrig. 

 

Händer det ofta att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som kommer hända? Mycket 

ofta - mycket sällan/aldrig. 

 

När något hänt, har du vanligtvis funnit att: Du över- eller undervärderade dess betydelse - Du 

såg saken i dess rätta proportion. 

 

Hanterbarhet syftar till huruvida en individ upplever sig ha medlen eller tillgångarna 

för att möta/klara sina behov. De frågor som mäter hanterbarhet är: 

 

När du varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då en känsla 

av att det: Kommer säkert inte blir gjort - kommer säkert bli gjort. 

 

Har det hänt att människor du litade på har gjort dig besviken? Har aldrig hänt - har ofta hänt. 

 

Känner du dig orättvist behandlad? Mycket ofta - mycket sällan/aldrig. 

 

Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på livet: Det går alltid att finna en lösning på livets 

svårigheter - Det finns ingen lösning på livets svårigheter. 

 

När något otrevligt hände i tidigare brukade du: Älta det om och om igen - säga ”det var det” 

och sedan gå vidare. 

 

När du gör något som får dig att känna dig väl till mods: Kommer du säkert fortsätta känna dig 

väl till mods - kommer det säkert hända något som förstör den goda känslan. 

 

Tror du i framtiden att det alltid kommer att finnas människor du kan räkna med? Det är du 

säker på - det tvivlar du på. 

 

Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur ofta 

har du känt det så? Aldrig - mycket ofta. 

 

När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom viktiga områden av ditt 

liv, har du då en känsla av att: Du kommer att lyckas övervinna svårigheterna – du inte kommer 

att lyckas övervinna svårigheterna. 

 

Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? Mycket ofta – mycket 

sällan/aldrig. 
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Meningsfullhet är den motiverande beståndsdelen. Den syftar till i vilken grad en 

individ upplever sitt liv som emotionellt vettigt, att det är värt att lägga energi på 

åtminstone några av de problem som att leva innebär, att livet är värt att engagera sig i 

och om utmaningar är ”välkomnade” snarare än betungande bördor. De frågor som 

mäter meningsfullhet är: 

 

Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om det som händer runt dig? Mycket sällan eller 

aldrig – mycket ofta. 

 

Livet är: Alltigenom intressant – fullständigt enahanda. 

 

Hittills har ditt liv: Helt saknat mål och mening – genomgående haft mål och mening. 

De flest saker du gör i framtiden kommer troligtvis att vara: helt fascinerande – fullkomligt 

urtråkigt. 

 

När du tänker på ditt liv, händer det mycket ofta att du: känner hur härligt det är att leva – frågar 

dig själv varför du över huvud tager finns till. 

 

Är dina dagliga sysslor en källa till: glädje och djup tillfredställelse – smärta och leda. 

 

Du är inställd på att ditt personliga liv i framtiden kommer att vara: helt utan mål och mening – 

fyllt av mål och mening. 

 

Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt vardagliga liv: 

mycket ofta – mycket sällan/aldrig. 

 

3.3.3 LOT-R 

LOT-R är det test som mäter grad av optimism, testet består av 10 påståenden varav 4 

är utfyllnad som inte används i själva mätningen. De påståenden som utgör testet i sin 

helhet kommer här att presenteras. Påståenden märkta med en stjärna är de som 

plockas bort innan själva mätningen, påståenden med två stjärnor innebär att 

svarsvärdena räknas omvänt vid resultaträkningen: 

 

I osäkra tider förväntar jag mig vanligtvis det bästa. 

Om något kan gå fel för mig så gör det det. 

*Jag har lätt för att slappna av 

**Jag är alltid optimistisk när det gäller min framtid. 

 *Jag har stor glädje när det gäller mina vänner. 

*Det är viktigt för mig att vara sysselsatt. 

**Jag förväntar mig nästan aldrig att saker och ting blir som jag vill. 

*Jag har lätt för att bli upprörd. 

**Jag räknar sällan med att något bra ska hända mig. 

Jag förväntar mig i stort sett att det skall hända fler bra saker än dåliga 

 

3.4 Urval 

Populationen i sin helhet bestod av anställda på ett större mellansvenskt företag i 

tillverkningsindustrin. För att undersökningen skulle bli statistiskt tillförlitlig gjordes 

ett urval om 100 deltagare som representerade företaget. 
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Den urvalsmetod som användes i undersökningen var ett stratifierat urval. Stratifierat 

urval innebär i det här fallet att populationen först delades in i två centrala grupper 

vilka redan finns specificerade i företagets befintliga dokumentation. Dessa grupper är 

tjänstemän och kollektivanställda. Här vore det lätt att snabbt dra slutsatsen att 

tjänstemän skulle befinna sig i karriärlivsformen och kollektivanställda i 

arbetarlivsformen. Men så är inte fallet då vissa individer bland de kollektivanställda 

skulle kunna befinna sig i en karriärlivsform och vissa tjänstemän skulle kunna 

återfinnas i arbetarlivsformen. Livsformsanalysen kommer att presenteras som ett 

analysverktyg men här vill vi förtydliga att det än så länge är för tidigt att dra några 

slutsatser rörande individers livsformstillhörighet. Efter det så följde ett slumpmässigt 

urval av personallistorna med en algoritm, det vill säga ett upprepande mönster vilket 

säkerställde allas lika möjlighet att bli utvalda att delta i undersökningen. När det 

slumpmässiga urvalet var gjort använde vi oss av en, av företaget anställd, 

vårdadministratör som i sin roll är omfattad av sekretessplikt för att kontrollera 

tillgänglighet. Alltså gjordes i vårt urval ett tillgänglighetsurval för att säkerställa 

deltagarens möjlighet att delta i studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, 

s.123). Detta för att minimera risken för externt bortfall kopplat till exempelvis 

långtidssjukskrivningar eller liknande. Värt att nämna är att vårdadministratören på 

intet sätt för oss avslöjade anledningen till valda individers oförmåga att delta, av 

henne får vi endast veta huruvida individen hade möjlighet att delta. 

 

3.5 Genomförande 

Vid genomförandet fick vi hjälp av två administratörer på företaget som vid mötet 

presenterade utskriva personallistor. De anställda var, som sagt, på listorna indelade i 

två urvalsgrupper, tjänstemän och kollektivanställda, med andra ord skedde i första 

hand ett stratifierat urval. Utifrån listorna skedde sedan ett slumpmässigt urval där två 

personer slumpmässigt per sida valdes ut för att delta i undersökningen tills kvoten 

var uppfylld. Enkäten lades i ett kuvert tillsammans med ett svarskuvert för att sedan 

skickas ut till deltagarna med internposten. Totalt skickades 100 enkäter ut med en 

50/50 fördelning mellan tjänstemän och kollektivanställda för att få en jämn 

fördelning mellan livsformerna. De utvalda deltagarna fick även information gällande 

våra namn och kontaktuppgifter, detta om frågor gällande enkäten skulle uppstå. 

Ytterligare information som gavs var att deltagarna hade en vecka på sig att returnera 

enkäten till administratörerna. Administratörerna ansåg att det var smidigast att skicka 

ut enkäterna via internposten för att på så sätt få deltagarna att känna sig utvalda och 

därmed möjliggöra en större svarsfrekvens. Likväl försvårade företagets storlek en 

handutdelning av enkäterna medan interposten gjorde det möjligt att nå ut till hela 

populationen vilket även bidrog med en större spridning av deltagare.  

 

3.6 Databearbetning 

Insamlad data bearbetades i statistikprogrammet SPSS för att undersöka om det finns 

skillnader i graden av upplevd optimism och känsla av sammanhang mellan två olika 
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livsformer. I SPSS undersöktes korrelationer mellan de olika variablerna för att se om 

det gick att upptäcka samband. 

 

3.7 Bortfall 

Totalt samlades 56 enkäter (56%) in och studien hade ett externt bortfall på 44 

enkäter (44%). Detta medför att studien i sig med stor sannolikhet tappar trovärdighet 

då bortfallet är så pass högt. För att kunna ha undvikit den höga graden bortfall så 

kunde fler enkäter ha skickats ut internt på företaget. Då hade vi kunnat slumpmässigt 

välja 100 av de inkomna för att säkerställa att vår kvot om 100 enkäter uppfyllts. Det 

tyder också på att en problematik i att motivera populationen att delta. Det kan, kort 

och gott, ha saknats incitament för att delta. Hade det funnits mer tid hade vi kunnat 

ringa runt till de utvalda deltagarna som inte svarat på enkäten för att påminna om vår 

önskan om deltagande i enkäten. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet syftar till tillförlitligheten i mätningen, att den är pålitligt. Validitet 

innebär att det som mäts är det som är avsätt att mätas. En utvärdering gjord av 

Scheier, Carver och Bridges visade att LOT-R har hög validitet då testet visade hög 

korrelation med ursprungstestet, LOT som är ett väletablerat mätinstrument (1994, s 

1073). För att bedöma reliabiliteten används Cronbach´s alfa som varierar mellan 

värdena 0 och 1. Ett alfa-värde större än 0.7 indikerar god reliabilitet, vilket innebär 

att alla frågor i testet mäter samma fenomen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängerud, 2007, s.437). LOT-R påvisar hög reliabilitet då utförda tester visat ett alfa-

värde på 0.78 (Scheier, Carver & Bridges, 1994, s.1075).  

 

Tester gjorda av Söderhamn och Holmgren har visat att KASAM-testet har hög 

validitet och reliabilitet. Bland annat nämner Söderhamn och Holmgren att tidigare 

tester som är gjorda har gett ett alfa-värde mellan 0.84 och 0,91, vilket visar på en hög 

reliabilitet (2004, s.216).  Validiteten har prövats genom att två grupper med 

förväntade låga poäng jämfördes med en grupp med förväntade höga poäng, resultatet 

visade påtagliga skillnader mellan grupperna där de förväntade svaren överensstämde 

med svaren som gavs (Söderhamn & Holmgren, 2004, s. 217) Även Antonovsky visar 

upp belägg för hög validitet där han genomförde en undersökning mellan tre olika 

grupper. En valid skala utgörs av skillnader i medelvärdespoängen. Det finnas tydliga 

skillnader där det förväntas, vilket även Anontovsky´s undersökning visade då de tre 

olika grupperna visade på skilda medelvärdespoäng (Antonovsky, 2007, s. 120). Med 

andra ord ska de tre gruppernas medelvärden korrelera med ett förväntat resultat. Om 

tre grupper, med tre olika förväntade utfall, utför ett test och gruppernas medelvärden 

faller inom det förväntade resultatet anses testet ha hög validitet. Om de tre grupperna 

faller utanför det förväntade resultatet kan detta indikera att testet har låg validitet. 

 

Sett till testet i sin helhet så valde vi i informationsbrevet att nämna testet som ett 

personlighetstest, detta för att stärka validiteten och undvika response bias. Hade 

undersökningens syfte presenterats i sin helhet skulle detta ha kunnat öka risken att 
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deltagaren väljer svar som inte speglar dennes riktiga jag. Vidare så gavs 

standardiserad information till deltagarna i form av ett informationsbrev, detta 

medförde att deltagarna hade samma förutsättningar att genomföra enkäten då alla 

deltagare fått samma information, vilket bör stärka validiteten (Hayes, 2000, 47).  

 

3.9 Etik 

När en studie ska genomföras finns flera etiska ställningstaganden att göra. Att 

genomföra en studie sätter forskaren i första hand i en maktposition som kan brukas 

och missbrukas. Detta kan bli etiskt problematiskt, även om studien är genomförd 

med de bästa intentioner. Ett klassiskt exempel på en studie genomförd med bra 

intentioner men som i efterhand visar upp tydliga brister i etiken är Zimbardos 

fängelsesimulering som beskrivs och tolkas av Philip Banyard och Cara Flanagan 

(2011, s.23f, 64ff). Studien gick ut på att låta studenter delta i en simulering där några 

av dem blev vakter och resten fångar, Zimbardo själv var att klassa som någon form 

av fängelsedirektör. Simuleringen spårade snabbt ur i fysiskt och psykiskt våld och 

förtryck. Hur studien kom att spåra ur och varför förklaras senare, för att kunna 

förklara det på ett tydligt sätt behöver en rad etiska begrepp introduceras och 

förklaras. Alla dessa begrepp är också av den natur att vi tvingats ta ställning till dem 

och inkludera dem i vår egen studie. 

 

Sedan 2004 har vi i Sverige en etiklag som har som syfte att skydda den enskilda 

människan och bevara människovärdet vid forskning på, och om, människor och 

mänskligt biologiskt material (§1, Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor). Den reglerar forskarens förhållande till sina ”forskningsobjekt”, det 

vill säga andra människor. Den lyfter punkter som att deltagandet måste vara 

frivilligt, att deltagaren måste ge sitt samtycke till medverkan, hur personuppgifter 

behandlas, att objektet är införstått med innebörden av forskningen, förfaranden då 

objektet är minderårigt med mera. 

Helsingforsdeklarationen är ett dokument som sammanfattar etiska principer för 

medicinskt forskande, antagna av världsläkarsamfundet. Dokumentet antogs redan 

1964 men har omarbetats i omgångar och den senaste antagna formen är från 2002. 

Den kan sägas ligga till grund för den svenska etiklagen och lyfter även den, 

samtycke, frivillighet, respekt för människan och så vidare. Likaså ställer den kravet 

på att inga deltagare i undersökningar ska utsättas för onödiga risker som ett resultat 

av deltagandet och att åtgärder bör vidtas för att säkerställa detta. Undersökningar ska 

också avbrytas om det visar sig att riskerna övergår nyttan (Helsingforsdeklarationen, 

2002, s.1214ff, Banyard & Flanagan, 2011, s.5). 

 

Göran Ejlertsson sammanfattar på ett effektivt sätt de viktigaste punkterna i såväl 

etiklagen som Helsinforsdeklarationen (2005, s.29f): 

 

Informationskravet. De som avses delta i enkätundersökningen bör informeras på ett 

tydligt sätt om dess syfte och om att det är helt frivilligt att delta. Detta kan 

exempelvis informeras om via ett så kallat följebrev som förklarar nämnda punkter 
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innan de påbörjar enkäten. Vi använde oss av en inledning till enkäten där det tydligt 

uttrycktes att deltagande var frivilligt och att deltagaren när som helst kunde välja att 

avbryta enkäten. 

 

Samtyckeskravet. Samtyckeskravet går hand i hand med frivilligheten. Det är fritt att 

delta i en studie, alltså behövs deltagarens samtycke. Vid exempelvis post- eller 

datorenkäter innebär medverkan samtycke. Den aktiva handling du utför när du fyller 

i och lämnar in din enkät blir därav ett uttryck för ditt samtycke. Däremot blir det 

viktigt att vid exempelvis gruppenkäter eller enkäter som lämnas ut till besökare 

uppfylla samtyckeskravet på ett sådant sätt att deltagarna inte känner något tryck eller 

tvång om att delta. Om deltagaren är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. 

För vår del använde vi oss av en postenkät, och då frivilligheten förklarades i 

följebrevet/inledningen så blir samtyckeskravet en enkel lösning då medverkan per 

automatik blir samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet. Deltagaren i en studie ska ges största möjliga konfidentialitet 

i en studie. Utomstående ska inte kunna identifiera enskilda deltagare och 

personuppgifter ska förvaras på så vis att obehöriga inte kan ta del av det. Vi är de 

enda som kommer att bryta förseglingen på de medföljande svarskuverten som 

används för enkäten. Svarskuverten och enkäterna är utformade på så vis att vi inte 

kan utröna vem den enskilde deltagaren är. Materialet presenteras sedan i generell 

form så att inga enskilda deltagares svar går att iaktta. 

 

Nyttjandekravet. Det material som insamlats får bara användas på avsett sätt. Det vill 

säga på det sätt enkäten avser och som deltagarna givit sitt medgivande till. 

 

Med dessa etiska ställningstaganden i ryggen kan vi ta en titt på varför Zimbardos inte 

är etiskt hållbart. I sina instruktioner till de som skull agera vakter utryckte Zimbardo 

tydligt att de skulle ha aggressiv och förtryckande ansats i utförandet av sin roll, han 

talade också och termer om vi med vakterna vilket signalerade att han ställde sig som 

en av dem. Det visade sig också bli ett problem att Zimbardo var för personligt 

engagerad och att hans egen person kom att färga undersökningen i en allt för stor 

utsträckning. Många av de deltagare som agerade fångar rent ut skrek att de önskade 

lämna simuleringen och inte längre ville delta, något de förvägrades och därmed togs 

ingen hänsyn till att deltagande bör vara frivilligt. Zimbardo anklagas också för att 

inte ha gjort tillräckligt för att skydda sina deltagare från onödiga risker och skada. 

Zimbardos fru, även hon forskare, var slutligen den som röt ifrån och markerade för 

Zimbardo att simuleringen gått för långt. Och efter ett gräl med henne avbröts också 

testet (Banyard & Flanagan, 2011, s.22f, 65f). 

 

Ett misslyckande som Zimbardos är något som är nyttigt att ta del av innan en egen 

studie påbörjas, där tydliggörs just hur deltagare kan komma till skada om inte 

noggranna etiska överväganden har gjorts innan studien påbörjats. Vilket även visar 
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att forskningens nytta bör sättas i paritet med den potentiella skadeinverkan detta kan 

medföra deltagarna. 

 

Vi har varit väl medvetna om vilka etiska ställningstagande som varit viktiga att följa, 

liksom vi har varit medvetna om att vissa frågor i enkäten varit känsliga då de tvingat 

deltagaren att göra intima ställningstaganden om sin person. Men då både de test som 

utgör vår enkät varit väl använda i många år och det varit tydligt att deltagande är helt 

frivilligt anser vi att vår enkät och vår undersökning är etiskt försvarbar. 
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4. Resultat 

I resultatdelen som följer så kommer den statistik som studien lett till att presenteras 

och förklaras. De data som blivit insamlad under studiens gång har bearbetats i SPSS 

och sedermera resulterat i tabellerna nedan. 

 

(Tabell 4.1) Median mellan samtliga frågor på LOT-R och KASAM i förhållande till anställningsform. 

 

Median 

 
Anställningsform 

Produktion Tjänstemän Total 

Jag räknar sällan med att något bra ska 

hända mig 
4,0000 4,0000 4,0000 

Jag förväntar mig nästan aldrig att saker 

och ting blir som jag vill 
3,0000 4,0000 4,0000 

Om något kan gå fel för mig så gör det 

det 
3,0000 4,0000 4,0000 

I osäkra tider förväntar jag mig vanligtvis 

det bästa 
4,0000 3,0000 3,0000 

Jag är alltid optimistisk när det gäller min 

framtid 
4,0000 4,0000 4,0000 

Jag förväntar mig i stort sett att det skall 

hända fler bra saker än dåliga 
4,0000 4,0000 4,0000 

När du talar med människor, har du då en 

känsla av att de inte förstår dig? 
5,5000 5,0000 5,0000 

Har du en känsla av att du inte riktigt bryr 

dig om vad som händer runt omkring dig? 
5,5000 6,0000 6,0000 

Har det hänt att du blev överraskad av 

beteendet hos personer som du trodde du 

kände väl? 

4,0000 4,0000 4,0000 

Har de hänt att människor du litade på har 

gjort dig besviken? 
4,5000 5,0000 5,0000 

Livet är... 5,5000 5,0000 5,0000 

De flesta saker du gör i framtiden 

kommer troligtvis att vara… 
5,0000 5,0000 5,0000 

Vilket påstående beskriver bäst hur du ser 

på livet? 
6,0000 6,0000 6,0000 

När du tänker på ditt liv, händer det 

mycket ofta att du... 
6,0000 6,0000 6,0000 

Är dina dagliga sysslor en källa till... 5,0000 5,0000 5,0000 

När du gör något som får dig att känna 

dig väl till mods... 
5,0000 6,0000 6,0000 
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Tror du att det i framtiden alltid kommer 

att finnas människor som du kan räkna 

med? 

6,0000 6,0000 6,0000 

Även en människa med stark självkänsla 

kan ibland känna sig som en 

"olycksfågel". Hur ofta har du känt det 

så? 

5,0000 5,0000 5,0000 

När du tänker på svårigheter som du 

troligtvis kommer att möta inom viktiga 

områden av ditt liv, har du då en känsla 

av att... 

4,0000 3,5000 4,0000 

När du har varit tvungen att göra 

någonting som krävde samarbete med 

andra, hade du då en känsla av att det… 

6,0000 5,5000 6,0000 

Tänk på de människor du kommer i 

kontakt med dagligen, bortsett från de 

som står dig närmast. Hur väl känner du 

de flesta av dem? 

5,0000 5,0000 5,0000 

Hittills har ditt liv... 6,0000 6,0000 6,0000 

Känner du dig orättvist behandlad? 6,0000 6,0000 6,0000 

De senaste tio åren har ditt liv varit... 3,0000 2,5000 3,0000 

Har du en känsla av att du befinner dig i 

en obekant situation och inte vet vad du 

ska göra? 

6,0000 5,0000 6,0000 

När du ställs inför ett svårt problem är 

lösningen... 
5,0000 5,0000 5,0000 

I framtiden kommer ditt liv förmodligen 

att vara... 
4,0000 3,0000 4,0000 

När något otrevligt hände tidigare 

brukade du… 
4,5000 4,0000 4,0000 

Har du ofta mycket motstridiga känslor 

och tankar? 
5,0000 5,0000 5,0000 

Händer det ofta att du har känslor inom 

dig som du helst inte vill känna? 
5,0000 5,0000 5,0000 

Du är inställd på att ditt personliga liv i 

framtiden kommer att vara... 
5,5000 6,0000 6,0000 

Händer det att du har en känsla av att du 

inte vet exakt vad som håller på att 

hända? 

5,0000 5,0000 5,0000 

När något hänt, har du vanligtvis funnit 

att... 
4,0000 5,0000 4,5000 
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Hur ofta känner du att det inte är någon 

mening med de saker du gör i ditt dagliga 

liv? 

6,0000 6,0000 6,0000 

Hur ofta har du känslor som du inte är 

säker på att du kan kontrollera? 
6,0000 6,0000 6,0000 

 

I tabell 4.1 ovan presenteras medianen för deltagarnas svar för LOT-R och KASAM 

hos för de olika anställningsformerna. Fråga 1-6 är de frågor som rör LOT-R och 

resterande rör KASAM. LOT-R består av en femgradig likertskala 0-4 och KASAM 

en sjugradig likertskala 1-7. 

 

(Tabell 4.2) Deltagares svar presenterade i centralmått och spridningsmått. 

Deskriptiv Statistik 

 Deltagare Minimum Maximum Median Kvartilavvikelse 

LOT-R 56 10,00 28,00 22,0000 3,75 

KASAM 56 64,00 160,00 139,5000 18,75 

      

  

I tabell 4.2 ovan kan vi urskilja lägsta respektive högsta poäng för LOT-R och 

KASAM vilket representeras i minimum och maximum-kolumnerna. Sedan är 

medianen presenterad för LOT-R och KASAM med värdena (22,0000) respektive 

(139,5000). Ett LOT-R värde på 22,0000 innebär en måttlig/hög grad av optimism. 

Ett KASAM-värde på 139,5000 faller inom ramen för normalt KASAM-värde. I fall 

där extremvärden förekommer kan medianen vara mer lämplig att redovisa än 

medelvärdet då medianen definieras av de två tal som återfinns i mitten. Genom att 

göra detta så undviks möjliga extremvärden att tas med i beräkningen och en mer 

normaliserad bild kan återges. Medianen används framförallt som centralmått i 

samband med ordinalskala för att sammanfatta fördelningen. Kvartilavvikelsen är ett 

spridningsmått som används i samband med median och syftar till hur stor den 

generella spridningen är i förhållande till medianen. 

 

(Tabell 4.3) Samband mellan LOT-R och KASAM. 

Korrelation LOT-R och KASAM 

 LOT-R KASAM 

Spearman's rho 

 LOT-R 

Korrelationskoefficient 1,000 ,481
**

 

Signifikans. (2-tailed) . ,000 

Deltagare 56 56 

KASAM 

Korrelationskoefficient ,481
**

 1,000 

Signifikans. (2-tailed) ,000 . 

Deltagare 56 56 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

I tabell 4.3 har Spearman´s korrelationstest mellan LOT-R och KASAM genomförts. 

Ett korrelationstest syftar till att visa om det finns ett samband mellan två variabler, i 

det här fallet LOT-R och KASAM. Korrelationskoefficienten fastslår om det finns en 

positiv eller negativ korrelation. Skalan sträcker sig från -1 till +1, där -1 innebär en 
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perfekt negativ korrelation, 0 ingen korrelation och +1 en perfekt positiv korrelation. 

En negativ korrelation innebär att höga värden på den ena skalan hänger samman låga 

värden på den andra. En positiv korrelation innebär att höga värden på den ena skalan 

hänger samman med höga värden på den andra, även att låga värden på ena skalan 

hänger samman med låga värden på den andra. Signifikansen visar om korrelationen 

beror på slumpinverkan eller inte. Är signifikansvärdet under 0,01 kan slumpen 

uteslutas till 99%. I tabell 4.3 är signifikansen (0,000) vilket innebär att 

slumpinverkan till 99% kan uteslutas, vilket anger att korrelationen är signifikant. 

Korrelationskoefficienten visar en positiv korrelation med ett värde på (0,481) vilket 

tyder på att höga värden på den ena skalan hänger samman med höga värden på den 

andra. Dock skall påpekas att det inte är en perfekt positiv korrelation vilket innebär 

att avvikelser förekommer. Det som kan utläsas från tabell 4.3 är således att höga 

svarsvärden på LOT-R motsvarar höga svarsvärden på KASAM, samt att låga 

svarsvärden på LOT-R motsvarar låga svarsvärden på KASAM. 

 

Ytterligare korrelationstest utfördes och då mellan LOT-R och variabeln 

anställningsform samt KASAM och anställningsform. Detta i syfte att se om det fanns 

en signifikant korrelation mellan dessa. Som tabell 4.4 och 4.5 visar nedan så kan inte 

slumpens inverkan avfärdas. Att det inte fanns någon signifikans kan bero på det höga 

externa bortfall (44%) som undersökningen hade. 

 

(Tabell 4.4) Samband mellan LOT-R och anställningsform. 

Korrelation LOT-R och Anställningsform 

  LOT-R Anställningsform 

Spearman's rho 

Summa LOT-R 

Korrelationskoefficient 1,000 ,216 

Signifikans. (2-tailed) . ,111 

Deltagare 56 56 

Anställningsform 

Korrelationskoefficient ,216 1,000 

Signifikans. (2-tailed) ,111 . 

Deltagare 56 56 

 

(Tabell 4.5) Samband mellan KASAM och anställningsformerna . 

Korrelation KASAM och Anställningsform 

 Anställningsform KASAM 

Spearman's rho 

Anställningsform 

Korrelationskoefficient 1,000 -,027 

Signifikans. (2-tailed) . ,845 

Deltagare 5 56 

KASAM 

Korrelationskoefficient -,027 1,000 

Signifikans. (2-tailed) ,845 . 

Deltagare 56 56 

 

I tabell 4.6 nedan kan vi observera variablerna LOT-R och anställningsform i en 

korstabell. I korstabellen ser vi den procentuella fördelningen inbördes för varje 

anställningsform. Då en signifikant korrelation inte gick att fastställa så kan visa 

tendenser i de olika anställningsformerna konstateras. 6-17 poäng innebär låg grad av 

optimism och 18-30 poäng hög grad av optimism. Det som kan observeras är att 
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(96%) av tjänstemännen har fått mellan 18-30 poäng, medan produktionen har 

motsvarande (88%). Samt har (4%) av tjänstemännen fått mellan 6-17 poäng och 

motsvarande för produktionen är (12%). Dock förekommer en snedfördelning mellan 

anställningsformerna då produktionen har (32) deltagare och tjänstemännen (24). Det 

som kan observeras är tendensen att tjänstemän procentuellt har en högre 

poängfrekvens än produktionen och vid en mer jämn fördelning och vid ett mindre 

externt bortfall skulle skillnader kunna bli tydligare. 

 

(Tabell 4.6) Procentuell fördelning mellan LOT-R och anställningsformerna. 

Korstabell LOT-R och Anställningsform i % 

 Anställningsform Total 

Produktion, underhåll, 

eller liknande. 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, 

marknadsföring eller 

liknande. 

LOT-R 
Poäng 6-17 12 4 9 

Poäng 18-30 88 96 91 

Total 100 100 100 

 

I tabell 4.7 som är en korstabell mellan variablerna KASAM och anställningsform kan 

vi observera den procentuella fördelningen inbördes för varje anställningsform. Poäng 

mellan 70-124 poäng innebär ett svagt KASAM-värde, 125-159 poäng innebär ett 

måttligt/friskt värde och 160-190 ett starkt KASAM-värde. Poäng under 70 eller 

högre än 190 brukar generellt väcka misstankar om feltolkningar eller response bias. 

Tabell 4.7 visar på en stor spriding mellan svaren inom anställningsformen 

produktion, där både högsta och lägsta poäng återfinns. Inom tjänstemän finns ett mer 

samlat värde kring ett måttligt/friskt KASAM. Återigen kan bara tendenser observeras 

vilket troligtvis innebär större spridning inom produktionen med extremvärden åt 

båda håll, medan tjänstemännen procentuellt i större utsträckning kommer att 

återfinnas kring värdena för ett måttligt/friskt KASAM. Likväl att en större 

procentuell del av svagt KASAM-värde troligtvis kommer att återfinnas inom 

produktionen snarare än hos tjänstemännen. 

 

(Tabell 4.7) Procentuell fördelning mellan Kasam och anställningsformerna.  

 Korstabell KASAM och Anställningsform 

 

 Anställningsform 

Total Produktion, underhåll, 

eller liknande. 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, 

marknadsföring eller 

liknande. 

KASAM Poäng 29-124 22 8 16 

Poäng 125-159 75 92 82 

Poäng 160-203 3  2 

Total 100 100 100 
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I tabell 4.8 återges medianvärdet på LOT-R inbördes för de olika 

anställningsformerna. Det som kan märkas är att tjänstemännen generellt har högre 

medianvärde än produktionen. Även om skillnaden är marginell så kan återigen 

tendenser urskiljas. Det kan även observeras att avvikelsen är något större inom 

tjänstemännen än hos produktionen vilket avser den generella poängspridningen uppåt 

och nedåt från medianen. 

 

 

 

 

(Tabell 4.8) Medianen och kvartilavvikelsen mellan LOT-R och anställningsformerna. 

Median LOT-R och Anställningsform 

 

Anställningsform Median Deltagare Kvartilavvikelse 

Produktion, underhåll, eller liknande. 21,0000 32 4,00 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, marknadsföring eller 

liknande. 

22,5000 24 4,75 

Total 22,0000 56 3,75 

 

I tabell 4.9 återges medianvärdet för KASAM inbördes för de olika 

anställningsformerna. Inom produktionen återfinns ett högre medianvärde än hos 

tjänstemännen. Där även en större avvikelse kan urskiljas för produktionen, i 

jämförelse med tjänstemännen. Se vi tillbaka till tabell 4.7 kan vi se en procentuell 

skillnad inbördes i kategorierna och ett mer stabilt samlat värde hos tjänstemännen 

utan några större avvikelser, vilket dock förekommer inom produktionen. 

 

(Tabell 4.9) Medianen och kvartilavvikelsen mellan KASAM och anställningsformerna. 

Median KASAM och Anställningsform 

 

Anställningsform Median Deltagare Kvartilavvikelse 

Produktion, underhåll, eller liknande. 140,5000 32 24,00 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, marknadsföring eller 

liknande. 

139,0000 24 16,50 

Total 139,5000 56 18,75 

 

I följande tabell 4.10 ser vi en korstabell gällande bakgrundsfrågan ”Jag finner mitt 

arbete meningsfullt” samt de två olika anställningsformerna. Till skillnad mot LOT-R 

och KASAM som berör livet i sin helhet så är denna fråga direkt riktad mot arbetet. 

Vi kan observera tydliga procentuella skillnader inbördes i de olika kategorierna. 

Skalan sträcker sig från 1-5, 1-5, där 1= instämmer inte alls. 2= instämmer till viss 

del.  3= neutral. 4= instämmer till stor del. 5= instämmer helt. Tjänstemännen har 

uteslutande svarat 4 eller 5 medan vi kan observera en större spridning inom 

produktionen där svar återfinns från 2, 3, 4 och 5. Den tendens som blir tydlig är att 

tjänstemännen i större utsträckning finner sitt arbete mer meningsfullt. 
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(Tabell 4.10) Procentuell fördelning mellan meningsfullhet i arbetet och anställningsformerna. 

Korstabell Jag finner mitt arbete meningsfullt och Anställningsform % 

 Anställningsform 

Total 
Produktion, 

underhåll, eller 

liknande. 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, 

marknadsföring eller 

liknande. 

Jag finner mitt arbete 

meningsfullt. 

2 3  2 

3 25  14 

4 41 58 48 

5 31 42 36 

Total 100 100 100 

 

I tabell 4.11 nedan ser vi ytterligare en korstabell med variabeln ”Jag upplever mig 

motiverad i mitt arbete” som även den är direkt riktad till arbetet och ställd i relation 

till anställningsformerna. Skalan sträcker sig från 1-5, där 1= instämmer inte alls. 2= 

instämmer till viss del.  3= neutral. 4= instämmer till stor del. 5= instämmer helt. 

Även här är den procentuella svarsfrekvensen generellt högre hos tjänstemännen. 

Medan den procentuella fördelningen inom produktionen är mer spridd. Även här kan 

vi se en tendens till att tjänstemän upplever sig mer motiverade i sitt arbete. 

 

(Tabell 4.11) Procentuell fördelning mellan motivation i arbetet och anställningsformerna. 

Korstabell Jag upplever mig motiverad i mitt arbete och Anställningsform % 

 Anställningsform 

Total 
Produktion, 

underhåll, eller 

liknande. 

Tjänsteman/arbetsledare, 

produktutveckling, 

marknadsföring eller 

liknande. 

Jag upplever mig motiverad i 

mitt arbete 

2 9  5 

3 19 12 16 

4 53 63 57 

5 19 25 22 

Total 100 100 100 

 

Då undersökningen har ett högt externt bortfall minskar därmed underlagets 

trovärdighet, det som kan konstateras är tendenser snarare än konstaterad fakta. Syftet 

med studien var att undersöka om någon skillnad gällande känsla av sammanhang och 

grad av optimism gick att finna mellan tjänstemän och kollektivanställda. 

Undersökningen visade tendenser till att tjänstemännen generellt upplever högre grad 

av optimism, medan resultatet i KASAM visar på en större spridning inom 
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produktionen än inom tjänstemännen. Tendensen som kan urskiljas i KASAM är att 

en större procent med svagt KASAM-värde återfinns inom produktionen i förhållande 

till tjänstemännen. Något som stärker dessa tendenser är tabell 1.9 och tabell 2.0 som 

riktar sig direkt till arbetet, där meningsfullhet och motivation ingår där dessa två 

begrepp även går att koppla till KASAM och LOT-R. Vilka visar på högre 

procentuella värden för tjänstemännen i jämförelse med produktionen. Under 

databearbetningen så genomfördes även ett reliabilitetstest mellan LOT-R och 

KASAM med Cronbachs alfa, vilket mäter frågornas interna reliabilitet. Med andra 

ord om frågorna mäter samma sak. Ett alfavärde över (0,7) anses vara tillräckligt högt 

för att fastställa en intern reliabilitet. Reliabilitetstestet mellan LOT-R och KASAM 

fick ett alfavärde på (0,892) vilket tyder på att testen mäter samma begrepp. Detta var 

dock inte en del av studien, men kan vara en fingervisning till varför de två testen 

uppvisade en hög korrelation mellan varandra. Ett så högt alfavärde bör öppna upp för 

vidare studier där sammanbandet bör studeras närmare. 
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5. Analys 

Här kommer en analys av det presenterade resultatet att genomföras. Här kommer de 

iakttagelser som gjorts i resultatet bemötas och kopplas till de i teorikapitlet 

presenterade teorier vi bedömt vara av värde. 

 

5.1 KASAM och LOT-R 

Vi har inte sett någon tidigare forskning där både LOT-R och KASAM används, men 

med tanke på vårt resultat bör vi bemöta hur nära förankrade KASAM och LOT-R är. 

Bland de första saker som framträder är den tydliga kopplingen mellan optimism och 

känsla av sammanhang (hädanefter används förkortning SOC vilken introducerades i 

teorikapitlet). Testen LOT-R och KASAM visade extremt hög korrelation. Höga 

poäng på LOT-R resulterar alltså i höga poäng på KASAM, och vice versa. Individer 

med hög grad av optimism manifesterade likaså en hög SOC. Detta för oss tillbaka till 

varför två frågor lyfts ur det ursprungliga LOT, för att de mätte coping. Som vi nämnt 

tidigare är coping en stor del av vad KASAM mäter, förmågan att hantera livet och 

dess utmaningar (Vastamäki, Moser & Paul, 2009, s.161, Eriksson och Lindström, 

2005, s.460). Detta ger en fingervisning om varför det är en så hög korrelation mellan 

testen. Nu är det även på sin plats att granska de teoretiska utgångspunkterna kring 

SOC och optimism, om de är så starkt sammanlänkade. 

 

SOC, förmågan att hantera sitt liv och sin omgivning, är just hur man tar sig an sin 

omgivning. En person med hög grad SOC förväntar sig även att kunna hantera sin 

omgivning då den förväntar sig att händelser som kommer att inträffa kommer att 

vara begripliga och hanterbara. Personer med hög grad SOC finner som tidigare 

nämnt även sina liv som mer meningsfulla (Vastamäki, Moser & Paul, 2009, s.161, 

Eriksson & Lindström, 2005, s.460). 

 

Optimism beskrivs i teorikapitlet som en positiv inställning till vad som kan förväntas 

av livet, att de förväntar sig att bra saker ska hända. Samt att dessa personer generellt 

hanterar livets motgångar bättre och mer effektivt än sina pessimistiska 

motsvarigheter. De förebygger psykisk och fysisk ohälsa medan pessimistiska 

personer kan tendera att ägna sig åt aktiviteter som är direkt skadliga. Optimism 

beskrivs också som ett mått på självförtroende i livet där en hög grad av optimism 

korrelerar med en hög tilltro till den egna förmågan att hantera sin framtid (Carver, 

Scheier & Segerstrom, 2010, s. 879ff). 

 

Som synes är inte steget mellan SOC och optimism långt och det är tydligt hur de kan 

hänga ihop. En person med hög grad SOC förväntar sig att händelser kommer att vara 

begripliga och hanterbara. En person med hög grad optimism förväntar sig att bra 

saker ska hända och att därför kommer denne ha verktygen att hantera dem. 

Tydligheten i hur nära varandra de står blir också synlig när vi tittar på pessimisters 

förväntningar. En pessimist förväntar sig att dåliga saker ska hända, att denne inte ska 
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ha verktygen att kunna hantera dem (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010, s. 879). Då 

SOC i huvudsak mäter förmågan att hantera situationer och optimism innebär att man 

förväntar sig att framtida situationer kommer att vara positiva och därmed hanterliga 

blir det tydligt att de två är sammanbundna. Motsatsförhållande blir likadan, en 

person med låg grad SOC anser sig inte ha verktygen att hantera sitt livs prövningar 

och pessimister förväntar sig att framtida händelser kommer att vara negativa och 

ohanterliga. 

 

Det kan vid första anblick verka som att SOC och optimism är samma skala, samma 

grad. Men även om de, helt uppenbart, står varandra väldigt nära och i väldigt stor 

grad påverkar varandra så är det vår tolkning att de inte är varandras synonymer. 

Optimism är som sagt en inneboende förväntan om att allt kommer att gå bra och 

SOC är förmågan att hantera situationer. Så även om de inte är samma sak är vi 

villiga att dra slutsatsen att de i stor utsträckning kan vara två sidor av samma mynt så 

att säga. Att de är så nära knutna att de alltid samexisterar. Men då vårt urval var så 

pass litet och vårt externa bortfall så pass stort krävs ytterligare forskning för att 

säkerställa denna slutsats, det kan inte bortses från. 

 

5.2 LOT-R, KASAM och anställningsformen 

Testet visar inte på någon tydlig signifikans i korrelationen mellan vare sig LOT-R 

eller KASAM och anställningsform. Detta innebär i praktiken att det inte går att 

utesluta att slumpen haft en inverkan på utfallet. Detta går återigen att knyta till det 

externa bortfallet, att för få valde att delta i undersökningen. Men om vi ser på det 

procentuellt så finns ändå en synlig skillnad. Bland personer tjänstemännen kan vi se 

tendenser till högre grader av optimism och SOC, likaså syns en marginellt högre 

median hos individer i tjänstemännen i LOT-R än bland kollektivanställda. 

Medianvärdet för KASAM är marginellt lägre för tjänstemännen, men där är däremot 

kvartilavvikelsen betydligt lägre. Tjänstemännen avviker i mindre grad från 

medianvärdet än övriga vilket tyder på en mer stabil grupp. Procentuellt är som sagt 

skillnaden större och där manifesterar tjänstemännen konsekvent högre grad SOC och 

optimism än både de i arbetarlivsformen och medelvärdet. 

 

Var och en för sig kan inte slumpen uteslutas, men sammanslaget kan vi iaktta vissa 

tendenser. tjänstemännen visar konsekvent högre grad av såväl optimism som SOC än 

deltagarna från arbetarlivsformen. Vad kan detta bero på? Vi kommer nu applicera 

några av de teorier som introducerats i teorikapitlet för att försöka ge en tydligare bild 

av vad som framkommit i resultatet. 

 

5.3 Arbetarna, livsformsanalysen och alienationsteorin 

Som nämnt i metodkapitlet har vi inte nog med fakta om varje individ för att veta 

huruvida de befinner sig i karriärlivsformen eller arbetarlivsformen. Men utifrån de 

personallistor som fanns tillgängliga där personers arbetsuppgifter specificerades 

skulle vi vilja lyfta in det i analysen. Som tidigare nämnt i teorikapitlet utför individer 

i karriärlivsformen ofta en viss typ av arbeten som ska vara utvecklande, självständiga 
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och engagerande. Vid närmare granskning av deltagarna i studien gick det att koppla 

många av tjänstemännens arbetsuppgifter till den typ som kan förväntas återfinnas i 

karriärlivsformen. Vi kan inte med säkerhet påstå att dessa individer återfinns i 

karriärlivsformen men ger ett bättre analytiskt utgångsläge. Likaså återfinns många av 

de, för arbetarlivsformen, beskrivna karaktäristika bland de kollektivanställda. På så 

vis har vi ett utgångsläge där vi kan koppla tjänstemän och kollektivanställda till 

karriärlivsformen och arbetarlivsformen. Vidare kommer det nu att redogöras för hur 

detta kan kopplas till Marx alienationsteori. 

 
Alienationsteorin är på vissa sätt att dra i stora växlar för en skillnad som är såhär 

liten. Men lägger vi till, den konsekventa skillnaden i SOC och optimism, statistiken 

för hur individerna i de olika livsformerna finner sina arbeten meningsfulla respektive 

känner sig motiverade i sitt arbete kan paralleller dras. 

 

Det kapitalistiska system som beskrivs i Marx alienationsteori så separeras arbetaren 

från produkten och därmed så separeras hen från sitt sanna väsen (Jiang, 2012, s.102). 

De som befinner sig i karriärlivsformen säljer som bekant sin kunskap snarare än sin 

tid, de säljer faktiskt utfört arbete (Jakobsen, 1993, s.98, Bergqvist, 2004, s.41). Här 

kan vi dra paralleller till det Marx beskriver som att vara kreativ i sitt arbete och 

genom det komma närmre sitt sanna väsen. Likaså torde de i arbetarlivsformen ligga 

närmre det Marx beskriver som att vara separerad från produkt och sitt sanna väsen. 

Stämmer Marx teorier så skulle detta kunna återspeglas i de olika 

livsformsdeltagarnas grad av SOC. 

 

I självständighetens livsform äger individen själv produktionsmedlen och produkten 

(Jakobsen, 1993, s.94, Bergqvist, 2004, s.43). Individens mål är att vara sin egen och 

att de verksamheter som sker gör så i egen regi. Arbetets mål är att upprätthålla 

självständigheten (Jakobsen, 1993, s.95, Bergqvist, 2004, s.43). Här blir det lätt att 

dra paralleller till Marx tankar om att genom kreativt arbete komma nära sitt sanna 

väsen (Yuill, 2011, s.106). 

 

I karriärens livsform är det inte säkert att personen äger produktionsmedlen eller 

produkten och borde således känna en högre grad alienation än individen i 

självständighetens livsform. Men den som befinner sig i karriärlivsformen har ändå 

utrymme att vara kreativ i sitt arbete, de säljer sin kunskap. Detta borde i sådana fall 

leda till en högre grad SOC då de närmar sig sitt sanna väsen genom kreativiteten. Då 

vi kan se i resultatet att alla i karriärlivsformen som deltagit i undersökningen svarat 4 

eller högre på huruvida de finner sitt arbete meningsfullt skulle vi kunna dra 

paralleller till en låg grad alienation. En person med hög grad alienation skulle 

förmodligen inte anse sitt arbete särskilt meningsfullt. 

 

De som befinner sig i arbetarlivsformen borde om mönstret stämmer uppleva en lägre 

grad SOC än de i karriärlivsformen då det i första hand är de som, enligt Marx, ska bli 

alienerade. Och det är något vi kan se i undersökningens resultat. Likväl som vi kan 

se en generell lägre grad SOC så iakttar vi en lägre grad optimism och likaså lägre 
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grad upplev meningsfullhet och motivation i jobbet. Men där liknelsen mellan 

arbetarlivsformen och alienationsteorin till viss del haltar, och något som borde ha en 

stor inverkan, är det så kallade goda livet enligt arbetarlivsformen: fritiden/ledigheten 

(Jakobsen, 1993, s.95f, Bergqvist, 2004, s.40). SOC kan med största sannolikhet 

påverkas av arbetslivet då det utgör en stor del av vårt liv, men likaså är det som 

händer utanför arbetslivet en stor påverkande faktor. Här pratar vi om 

familjesituation, livssituation och så vidare. Marx teorier går med fördel att koppla till 

arbetarlivsformen, men med i ekvationen bör vad som händer utanför arbetslivet tas. 

Likaså bör samtiden tas med i beräkningen, i vår undersökning är det ingen markant 

skillnad mellan de i arbetarlivsformen och de i karriärlivsformen. Detta kan bero på 

en radikalt förändrad industri som is tort skiljer sig från den som utgjorde ramverket 

för Marx teoribildning. Det är, så kallad, fri spekulation men ett möjligt utfall är en 

stor skillnad i grad av SOC i en jämförelse mellan en industriarbetare samtida med 

Marx och en arbetare i en modern västerländsk industri 2013. En arbetare idag borde 

vara mer autonom/självständig och ha fler rättigheter i sin yrkesutövning än en med 

Marx samtida industriarbetare. 

 

Som syns är det en synlig skillnad mellan de i arbetarlivsformen och de i 

karriärlivsformen. Alienationsteorin kan erbjuda en möjlig förklaring till varför det 

ser ut som det gör. Men då bör den sättas i korrelation med sin samtid, detta kan 

förklara varför inte 

 

5.4 Kön 

Vi hade med kön som en möjlig variabel som kunde påverka utfallet. Men detta har 

inte framträtt som en faktor med någon större inverkan. Likaså är antalet kvinnliga 

deltagare så pass lågt att det varken går att statistiskt säkerställa några skillnader eller 

ens några framträdande tendenser. Detta utesluter inte kön som en påverkande faktor i 

upplevd grad SOC och optimism, men med det resultat vi har så går det heller inte att 

påvisa att det skulle vara det. 

 

5.5 Motivation, Regulatory Focus Theory och Livsformerna 

Regulatory Focus Theory tar avstamp i den hedonistiska principen om att människor 

söker njutning och undviker smärta. Den delar detta i två fokus, ett där vissa 

människor tenderar till att förebygga smärta och ett där andra tenderar att söka 

njutning/befordran (Hazlett, Molden & Sackett, 2011, s77). Motivation beskrivs som 

de krafter som driver en individ till handling, ett beteende med en bestämd riktning 

och viss intensitet och varaktighet (Aronsson et al, 2012, s198f). Vidare beskrivs 

motivation som förväntan, en handling utförs för ett förväntat resultat. Exempelvis en 

belöning, som i en arbetskontext skulle kunna vara befordran (Aronsson et al, 2012, 

s204f). Detta gör också motivation sammanlänkat med optimism då förväntad 

belöning som en stark motivator tyder på ett positivt utfall snarare än en pessimistisk 

sådan. 
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Båda dessa teorier blir applicerbara på undersökningens utfall. Vi kan, som sagt, 

iaktta en högre grad av både optimism och motivation hos deltagare som befinner sig 

i karriärlivsformen. Deltagare i karriärlivsformen förväntas ha ett fokus på 

karriärmässigt avancemang (Jakobsen, 1993, s.98, Bergqvist, 2004, s.41f). Detta kan 

förklara en högre motivation i sitt arbete då detta är förknippat med ”det goda livet” i 

form av sagda avancemang. Det hänger också tydligt ihop med det befordransfokus 

som beskrivs i Regulatory Focus Theory. Någon med befordransfokus förväntas ha ett 

starkare fokus på belöning och därför sträva mot den snarare än att undvika smärta. 

En belöning är att förknippa med en positiv händelseutveckling och kan därför knytas 

till optimism. Alltså är detta något som kan förklara både den högre graden optimism 

såväl som den högre graden motivation i arbetet. 

 

Regulatory Focus Theory lämpar sig väl at applicera på deltagare i karriärlivsformen 

men inte lika väl på deltagare i arbetarlivsformen. Detta för att deltagare i 

karriärlivsformen har arbetet och karriärmässigt avancemang som huvudfokus i sitt 

arbete. Arbetet och dess avancemang blir målet. Detta är samtidigt anledningen till att 

Regulatory Focus Theory inte i samma utsträckning lämpar sig att appliceras på 

deltagare i arbetarlivsformen. Deltagare i arbetarlivsformen har, enligt 

livsformsanalysen, fritiden som mål med sin verksamhet i arbetslivet. Men detta är 

inte synonymt med att förebygga smärta. Med andra ord sätter inte detta deltagare ur 

arbetarlivsformen i ett motsatsförhållande till de i karriärlivsformen. För att sätta dem 

i ett motsatsförhållande vore återigen att dra i för stora växlar, så att säga. För att 

applicera Regulatory Focus Theory på deltagare ur arbetarlivsformen förutsätts i stort 

att de skule placeras i ett förebyggandefokus. Detta går att göra om vi accepterar 

arbetet som uteslutande ett medel för att möjliggöra fritiden, att förlorat arbete skulle 

innebära att fritiden inte går att finansiera. Men om vi utgår från resultatet så 

framträder en bild där även en majoritet av deltagarna i arbetarlivsformen finner sitt 

arbete meningsfullt och beskriver sig som motiverade i sitt arbete. Dessa siffror borde 

i en stark korrelation med Regulatory Focus Theory vara svagare. 

 

Regulatory Focus Theory kan alltså delvis appliceras, den erbjuder ytterligare 

förklaring till det konsekvent högre resultatet från deltagare i karriärlivsformen men 

däremot är den inte optimal att applicera på deltagarna ur arbetarlivsformen. 

 

5.6 Maslows Behovspyramid 

Maslows Behovspyramid är en pyramid i fem nivåer som sträcker sig från basala 

behov som fysiologiska, i form av mat och husrum, till mer komplexa i form av 

självförverkligande (Berl, Williamson & Powell, 1984, s.33). Att sätta SOC i 

samband med Maslows behovspyramid är också spännande. Kan SOC avslöja var i 

behovstrappan individen befinner sig? Optimism och SOC är starkt sammanlänkade 

det är något som tydligt framgått i vår undersökning. Optimism är också 

sammanlänkat med motivation och därigenom till viss del Regulatory Focus Theory. 

Maslows behovspyramid beskrivs också som en motivationsteori (Aronsson et al, 

2012, s.26, Berl, Williamson & Powell, 1984, s.33). 
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Vi kan inte med givna data tydligt peka på var i behovspyramiden deltagare befinner 

sig. Vad vi däremot kan iaktta är punkten självförverkligande. Denna borde vara 

kopplad till yrkeslivet i en större utsträckning för deltagare i karriärlivsformen än för 

deltagare i arbetarlivsformen. Karriärlivsformens mål är, som tidigare nämnt, 

karriärmässigt avancemang. Behovspyramidens slutsteg är självförverkligandet, att 

vara den bästa man kan, och vill, vara (Berl, Williamson & Powell, 1984, s.33). För 

individer i karriärlivsformen så borde självförverkligandet falla inom yrkesutövandet. 

Det är där man i störst grad utövar sitt självförverkligande, och detta kan också 

återspeglas i att deltagare i karriärlivsformen beskriver sig själva som mer motiverade 

i sitt arbete och även att det anses som mer meningsfullt. 

 

Arbetarlivsformens ”goda liv” är med andra ord fritiden. Följaktligen borde individer 

ur arbetarlivsformens självförverkligande ligga inom ramarna för de aktiviteter som 

sker under fritiden snarare än i deras yrkesutövande. 

 

Om SOC uteslutande gällde arbetslivet och applicerades därefter så skulle det förklara 

en högre grad SOC hos deltagare i karriärlivsformen då dessa borde uppleva högst 

känsla av sammanhang i sitt yrkesutövande. Likaså borde de i arbetarlivsformen ha en 

lägre SOC då deras yrkesmässiga aktivitet inte korrelerar med målet för deras 

självförverkligande som sker under fritiden. 

 

Då arbetstiden är en så pass stor del av vår vardag kan detta vara en förklaring till den 

högre graden SOC hos deltagare i karriärlivsformen. De deltagarna borde uppleva en 

högre grad känsla av sammanhang inom yrkesutövandets ramar än inom fritidens 

ramar då det ligger närmre deras självförverkligande. För sådana slutsatser krävs dock 

mer forskning och det är inte lämpligt att dra dem på det underlag vi sitter på i denna 

undersökning. 
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6. Diskussion 

Livsformer brukar normalt belysas i livsformsanalyser utförda i kvalitativa intervjuer. 

Detta ger en mer grundlig bild av hur människan ser på sig själv och det går att göra 

en utförligare kartläggning av deras livs-, yrkes- hemförhållanden. I vår undersökning 

blir det omöjligt att genomföra sådana intervjuer då det skulle tagit på tok för lång tid. 

Men i definitionerna av de olika livsformerna ges olika typer av yrken och premisser 

för de olika livsformerna. Dessa har fått ligga till grund för vår kategorisering av 

studiens deltagare, men det kan inte uteslutas att en viss felmarginal föreligger då 

livsformstillhörighet, som sagt, vanligtvis ”fastställs” genom grundliga längre 

livsformsanalytiska intervjuer. 

 

Inledningsvis så ställdes frågan: Kan någon skillnad iakttas i känsla av sammanhang 

och grad av optimism hos tjänstemän och kollektivanställda? Vi har kunnat iaktta en 

skillnad mellan de individer vi utifrån teorin bedömt befinna sig i arbetarlivsformen 

kontra de som befunnit sig i karriärlivsformen. Skillnaderna har varit små och enskilt 

har de inte varit stora nog för att påpeka någon tydlig skiljelinje mellan de olika 

grupperna. Men däremot har de varit konsekventa. Deltagare ur karriärlivsformen har 

konsekvent presterat högre resultat i alla test och värderingsfrågor. Det vi kunnat 

konstatera är dock i huvudsak att det är så det ser ut. Det vi inte kunnat göra är dock 

att förklara vad som föder vad. Är det att befinna sig i karriärlivsformen som skapar 

en högre grad av optimism och känsla av sammanhang eller är det en högre grad av 

optimism och känsla av sammanhang som gör att vissa människor hamnar i 

karriärlivsformen. 

 

I den slutliga delen av analysen så lyfts Maslows behovspyramid in, där presenterar vi 

en tanke om huruvida det kan vara så att det faktum att vi spenderar stora delar av vår 

vardag i yrkesutövande kan påverka optimism och SOC hos deltagare i 

karriärlivsformen. Detta är en i synnerhet intressant tanke. Även om det inte med 

säkerhet svarar på den andra frågan i vår frågeställning: Om någon skillnad finns, hur 

kan den förklaras? Men vi anser att den väcker nyfikenhet och att det är en fråga som 

borde kompletteras med kvalitativa intervjustudier. Detta då det blir svårt att komma 

människor så in på djupet i en enkät att det går att utröna huruvida SOC är i så stor 

utsträckning påverkat av yrkeslivet. Denna studie kan anses vara en grund som iakttar 

en skillnad mellan de olika livsformerna. Men det behövs ytterligare forskning, och 

då kvalitativ sådan, för att verkligen reda ut hur det ligger till. 

 

Den mest intressant iakttagelsen i undersökningen var dock hur extremt nära varandra 

optimism och SOC står varandra. Vi närmare undersökning visar det sig mycket 

riktigt att vi inte är ensamma om att dra den slutsatsen. Mer forskning behövs här och 

framförallt inom vårt fält. Vad vi menar med vårt fält är att den forskning som finns 

om både SOC och optimism oftast rör sig inom det medicinska fältet. Även om det är 

ett viktigt område att forska i kring just detta ämne är det för oss i första hand 

intressant att vidare se hur dessa hänger ihop i en arbetsvetenskaplig kontext. 
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En tanke som väcks kring optimism och SOC är fokus. Vilket fokus har varje område. 

SOC har ett huvudfokus på nu och vad du kan göra hantera nu. Optimism bygger på 

förväntan. Hög grad optimism anger att du förväntar dig ha en tillräckligt hög grad 

SOC för att kunna hantera framtiden och dessa händelser. 

 

Mer forskning skulle även kunna lyfta vilka andra ”fenomen” som är knutna till SOC, 

och vad SOC kan tänkas förutspå. 

 

Både Marx alienationsteori och Regulatory Focus Theory erbjuder svar på de högre 

värden presterade av individer i karriärlivsformen. Ingen av dem kan utesluta den 

andre, men de skulle båda kunna vara en bra grund för vidare studier. Vilken är den 

tyngst vägande faktorn: möjligheten att vara kreativ i sitt arbete eller ett starkt 

befordransfokus? Eller båda? 
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