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ABSTRACT 

 

The aim of this study was to examine the relationship between job satisfaction, birth order and 

sensation seeking. The sample consisted of 179 jobholders in four different organizations in 

southern Sweden, with an average age of 44 years (SD = 12,12). A questionnaire consisting of 

three parts was used to map out and measure the participants’ family background, birth order, job 

satisfaction and sensation seeking. The study showed no significant relationship between birth 

order and job satisfaction (p = 0,127). Furthermore, the study showed a significant relationship 

between sensation seeking and job satisfaction (p = 0,025). Finally the analyses showed that 

laterborns had a significantly higher score on the sensation seeking scale, used in the 

questionnaire, than firstborns (p = 0,015). The study concludes that sensation seeking is a 

significant factor when it comes to prediction of job satisfaction.           

 

Keywords:  Job satisfaction, birth order, sensation seeking, family background 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan 

arbetstillfredsställelse och syskonplacering, med hänsyn taget till spänningssökande. Stickprovet 

bestod av 179 arbetstagare inom fyra organisationer i södra Sverige med en medelålder på 44 år 

(SD = 12,12). Instrumentet som användes för insamling av data bestod av en enkät med tre delar. 

Dessa delar kartlade och mätte deltagarnas familjebakgrund, syskonplacering, 

arbetstillfredsställelse och spänningssökande. Studien visade att det inte fanns något samband 

mellan syskonplacering och arbetstillfredsställelse (p = 0,127). Vidare visade studien att individer 

med ett högt mått av spänningssökande upplevde högre arbetstillfredsställelse än individer med 

ett lågt mått av spänningssökande (p = 0,025). Slutligen framkom det att yngrebarn hade ett 

högre mått av spänningssökande än individer med en annan placering i syskonskaran (p = 0,015). 

Spänningssökande är alltså av vikt när det kommer till tillfredsställelse på arbetet.  

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, syskonplacering, spänningssökande, familjebakgrund 
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INTRODUKTION 

 

Att ha ett tillfredsställande arbete är med all säkerhet viktigt för de flesta individer. Det kan 

finnas många förklaringar till att man trivs bättre eller sämre på en arbetsplats, exempelvis ens 

personlighet. En person som gillar spänning och variation, när det kommer till arbetsuppgifter 

och arbetets natur, kan kanske vantrivas om arbetet är rutinmässigt eller monotont. En aspekt som 

möjligtvis kan förknippas med arbetstillfredsställelse och spänningssökande är vilken placering 

man har i sin syskonskara. Forskning har tidigare visat att denna placering kan få betydelse för 

hur karaktären och personligheten kommer att utvecklas (Adler, 1939; Sulloway, 1996). I denna 

studie görs ett försök att utreda det eventuella sambandet mellan de tre begreppen: 

arbetstillfredsställelse, spänningssökande och syskonplacering. 

 

ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE 

Enligt Arnold, Silvester, Patterson, Robertson, Cooper och Burnes (2005, s. 258) definierade 

Edwin A. Locke arbetstillfredsställelse på följande sätt (fritt översatt): Ett positivt emotionellt 

tillstånd som är resultatet av ens bedömning av erfarenheter av och i arbetet. I en teknisk mening 

utgör arbetstillfredsställelse skillnaden mellan den mängd allmän belöning som utgår till en 

arbetstagare och den mängd belöning som personen i fråga anser sig vara värd. Med belöning i 

detta sammanhang avses alla de i en arbetssituation förekommande källorna till positiva intryck 

hos en arbetstagare. Exempel på källor av detta slag kan vara hur intressant arbetet är, i vilket 

skick de sociala relationerna är på arbetsplatsen och de möjligheter man har att påverka hur 

arbetet utförs, med avseende på självständighet och flexibilitet. Andra källor i sammanhanget kan 

vara av det rent materiella slaget, exempelvis lön och extraförmåner (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). 

 

Enligt Arnold et al. (2005) finns det huvudsakligen tre synsätt på arbetstillfredsställelse. Det 

första är att en individs arbetstillfredsställelse är möjlig att påverka utifrån den egna förmågan då 

den baseras på personliga erfarenheter. Emellertid kan arbetstillfredsställelse även baseras på 

individens genetiska arv, vilket medför att arbetstillfredsställelse skulle kunna betraktas som ett 

personlighetsdrag. Det är tänkbart att de personliga erfarenheter en individ utvecklar i detta 

avseende kan påverkas av vilken placering den har i syskonskaran. Tidigare forskning visar att 



 3 
  
 

det finns ett samband mellan syskonplacering och personlighet (Adler, 1939; Sulloway, 1996). 

Det andra synsättet består av att arbetstillfredsställelse är något som kommer individen till godo 

genom att andra individer tolkar och värderar det som sker på arbetsplatsen. Det tredje synsättet, 

som är det vanligaste, handlar om individens egna ackumulerade tankar om sin arbetsplats och 

sitt arbete i förhållande till vad individen själv har för föreställningar och ambitioner om sitt 

arbete. Detta synsätt medför att man kan betrakta arbetstillfredsställelse som en attityd 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

 

Arbetskaraktäristikmodellen 

Arbetskaraktäristikmodellen, utvecklad av Hackman och Oldham (Kaufmann & Kaufmann, 

2005) syftar till att utförligt beskriva hur ett konkret system för klassificering och mätning av ett 

arbetes motivationspotential kan se ut. I praktiken ger detta ett instrument för utveckling av 

befattningar inom arbetslivet i stort som är anpassat för att främja individens utvecklingsbehov. 

En utgångspunkt i sammanhanget är att en stimulering av utvecklingsbehovet leder till bättre 

prestationer inom arbetslivet, vilket ökar förutsättningarna för ökad produktivitet och högre 

arbetskvalitet (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

 

Ett arbete kan beskrivas som en uppsättning faktorer som samspelar med varandra. Exempel på 

faktorer är färdigheter, roller, samarbetsformer och belöningar. Modellen beskriver fem 

fundamentala sidor av arbetet som har en viss inverkan på individens arbetstillfredsställelse 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

1. Uppgiftsvariation – Graden av den variation vad gäller färdigheter och förmågor som 

individen tillgodogör sig i sitt arbete. 

2. Uppgiftsidentifiering – Förmågan eller möjligheten att se det egna arbetet med tillhörande 

uppgifter i ett större organisatoriskt sammanhang. 

3. Uppgiftens betydelse – Graden av meningsfullhet med avseende på de egna 

arbetsuppgifterna. 

4. Autonomi – Graden av frihet när det gäller personligt ansvar och kontroll. 

5. Feedback – Graden av information om arbetsresultat och respons från omgivningen. 
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       Figur 1. Arbetskaraktäristikmodellen (Dipboye, Smith & Howell, 1994 s.125) 
 
 

Det sociala stödets inverkan på arbetstillfredsställelsen 

All form av social interaktion på arbetsplatsen innefattas i det sociala stödet. Stödet kan komma 

ifrån kolleger och ledning, och av kulturen i organisationen. Det sociala stöd som är en 

komponent av det sociala klimatet påverkas av hur väl individen blir uppskattad, accepterad och 

omsorgsfullt bemött. Dessa faktorer kan användas som en buffert mot bland annat missnöje på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur kan påverka en individs arbetstillfredsställelse (Kaufmann & 

Kaufmann, 2005). Det är tänkbart att en individ kan uppleva sänkt arbetstillfredsställelse om det 

sociala stödet är av dålig karaktär, exempelvis om individen är inblandad i konflikter på 

arbetsplatsen i stor utsträckning. Enligt Johansson och Söderlund (2008) finns ett samband 

mellan syskonplacering och konfliktbeteende. Enda- och äldstabarn är i en högre grad 

involverade i konflikter på arbetsplatsen än mellan- och yngstabarn.  

 

SPÄNNINGSSÖKANDE      

Marvin Zuckerman definierar spänningssökande (eng. sensation seeking) på följande sätt (fritt 

översatt): Spänningssökande är ett personlighetsdrag som definieras av sökandet efter 

omväxlande, ovanliga, komplexa och intensiva känslor och upplevelser, samt en frivillighet att ta 

fysiska, sociala, legala och finansiella risker för att uppnå en sådan upplevelse (Zuckerman, 2007, 

s. 49).  
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Zuckerman (2007) betonar att det inte är risken i sig som är det åtråvärda för den 

spänningssökande individen, utan det framtida önskade läget som handlingen kan ge upphov till. 

Vidare beskrivs begreppet risk som den värderade sannolikheten för ett negativt utfall, 

exempelvis finansiell och social förlust (Björck-Åkesson, 1990). Ett flertal studier har visat att 

män tenderar att undervärdera risken i flera olika situationer i större skala än kvinnor. Män 

skattar risken av exempelvis droger och alkohol 10-15% lägre än kvinnor (Zuckerman, 2007). 

 

De flesta aktiviteter som spänningssökare strävar efter innehåller en liten eller ingen risk 

överhuvudtaget. Exempel på sådana aktiviteter kan vara att lyssna på musik och festa med 

stimulerande och intressanta människor. Emellertid finns det ett flertal aktiviteter som innefattar 

en hög risk för individen, såsom bergsklättring och experimenterande med droger. Däremot är det 

i allmänhet individer med synnerligen hög nivå av spänningssökning som eftersträvar sådana 

aktiviteter (Zuckerman, 2007). Enligt Zuckerman (Björck-Åkesson, 1990) eftersträvar inte 

individer med ett högt mått av spänningssökning extern spänning som sådan utan snarare utvalda 

situationer som kan ge upphov till nya former av intern spänning och upprymdhet. Vidare 

beskrivs den spänningssökande som en självständig och extrovert individ med ett stort behov av 

omväxling och förändring i sin vardag. 

 

SYSKONPLACERING 

Med syskonplacering avses ett barns placering i syskonskaran, exempelvis äldstabarn och 

yngstabarn (Sulloway, 1996).  

 

Familjedynamik enligt Alfred Adler 

Under tidigt 1900-tal formulerade Adler en av de första teorierna om syskonplacering som 

innebär att en individs personlighet delvis kan bestämmas utifrån placeringen i syskonskaran 

(Hjelle & Ziegler, 1992). Adler framhöll även att syskonplaceringen har stor betydelse för 

bestämmelsen av individens attityder och livsstil senare i livet. Barn som vuxit upp i, tillsynes 

identiska familjeförhållanden befinner sig inte i identiska sociala miljöer. Erfarenheterna av detta 

och att ha äldre eller yngre syskon är av betydelse i sammanhanget. Utöver barnens ordinala 

position i syskonskaran har även föräldrarnas attityder och värderingar, som varierar som ett 
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resultat av att fler barn tillkommer i syskonskaran betydelse, vilket skapar förutsättningar för hur 

individens framtida livsstil kommer att influeras (Hjelle & Ziegler, 1992). 

 

Adler delade upp syskonskaran i fyra, förhållandevis stereotypiska kategorier. Varje kategori 

innehåller generaliserade och typiska karaktärsdrag (Hjelle & Ziegler, 1992). Adler hävdade att 

äldstabarn sannolikt blir konservativa, maktorienterade och ledargestalter, då de har lärt sig att 

leva med att få mindre uppmärksamhet och tillgivenhet av föräldrarna i förhållande till yngre 

syskon (Hjelle & Ziegler, 1992). Endabarn befinner sig enligt Adler i en unik position och är 

vana att vara i centrum inom familjen. Beroende och självcentrering är utmärkande egenskaper 

för dessa barn. Detta kan leda till att de får svårigheter med att anpassa sig vilket exempelvis kan 

leda till svårigheter i kontakten med kamrater. Endabarn får det ofta svårt att verka självständigt 

då det i begränsad omfattning fått prova sin förmåga att själv lösa problem då föräldrarna redan 

löst problemen åt dem (Adler, 1939). Mellanbarn är vana vid konkurrens utifrån sin strävan att 

vara bättre än sina äldre syskon vilket enligt Adler medför att de blir mer målmedvetna och 

tävlingsinriktade. Detta får till följd att mellanbarn ofta sätter upp orealistiska mål, vilket i många 

fall leder till misslyckande (Hjelle & Ziegler, 1992). Yngstabarn får ofta uppmärksamhet och 

uppassning både från föräldrar och syskon. Då äldre syskon ofta sätter normer i syskonskaran kan 

yngstabarnet känna sig misslyckad och att det inte räcker till. Yngstabarnet är det barn i 

syskonskaran som får minst tillit från föräldrarna och det barn som visas minst förtroende (Adler, 

1927). Detta medför emellertid en fördel för yngstabarnet. De utvecklar en hög motivation att 

överträffa äldre syskon inom diverse områden. Det kan till exempel röra sig om att bli den bäste 

idrottaren eller studenten i syskonskaran. Vidare frambringas även en uppfattning hos 

yngstabarnet som säger att endast det bästa är gott nog (Adler, 1927; Hjelle & Ziegler, 1992). 

 

Syskonplaceringens betydelse enligt Frank J. Sulloway 

Senare forskning om syskonplacering visar att det finns skillnader mellan syskonen i en familj 

(Sulloway, 1996). Syskon agerar, utifrån i vilken ordning de är födda, olika för att få bekräftelse 

och uppmärksamhet från föräldrarna. Då det förstfödda syskonet först får föräldrarnas totala 

uppmärksamhet leder detta sedermera till att barnet i fråga senare försöker att anta föräldrarnas 

värderingar, men också uppfylla deras förväntningar. För att befästa sin position gentemot yngre 

syskon antar ofta äldre syskon en mer framträdande och dominant roll i syskonskaran. Tendenser 



 7 
  
 

finns som pekar på att förstfödda är mer uppgiftsorienterade, organiserade, strukturerade och 

ansvarstagande än yngre syskon (Zweigenhaft & Sulloway, 2007). Yngre syskon identifierar sig i 

mindre utsträckning med sina föräldrar än sina äldre motsvarigheter och de försöker hitta 

alternativa vägar eller nischer för att trygga sin överlevnad. Dessa försök leder till att yngre 

syskon blir mer öppensinnade och har lättare att anpassa sig och acceptera förändringar. Yngre 

syskon uppvisar även större samarbetsvilja och empatisk förmåga (Sulloway, 1996). 

 

Jämförelse av Adlers och Sulloways teorier om syskonplacering 

Gemensamt för de båda teorierna är att de erkänner syskonplaceringens betydelse för hur 

individens personlighet kommer att utvecklas. Vidare är föräldrarnas roll av vikt i de båda 

teorierna. Enligt Adler har föräldrarnas attityder och värderingar betydelse för individens 

framtida förutsättningar i förhållande till sin syskonplacering. Sulloway betonar att föräldrarna 

inverkar på syskonskaran genom att måttet av bekräftelse och uppmärksamhet skiljer sig 

syskonen emellan. Många av de egenskaper de båda teorierna tillskriver de olika 

syskonkategorierna påminner om varandra, exempelvis hävdar Adler att förstfödda är 

självcentrerade, konservativa och maktorienterade. Sulloway i sin tur hävdar att förstfödda 

försöker anta föräldrarna värderingar och får en mer framträdande och ledarorienterad roll i 

syskonskaran. Det finns även skillnader i teorierna om syskonplacering. Ett exempel på detta är 

vilka egenskaper yngre syskon utvecklar. Sulloway menar att yngre syskon identifierar sig med 

sina föräldrar i mindre utsträckning. Detta leder till att yngre syskon utvecklar nya vägar och 

nischer för att profilera sig. Detta leder i sin tur till yngre syskon blir mer samarbetsvilliga och 

empatiska. Enligt Adler, å andra sidan, leder dessa företeelser till att yngre syskon blir mer 

tävlingsinriktade och målmedvetna i jakten på att överträffa äldre syskon (Adler, 1927, 1939; 

Hjelle & Ziegler, 1992; Sulloway, 1996; Zwiegenhaft & Sulloway, 2007).  

 

Risktagande och syskonplacering 

Enligt Sulloway (1996) är yngrebarn mer benägna att ta risker. Risktagandet i sig kan vara en 

användbar strategi när det gäller sökande efter en oanvänd nisch inom syskonskaran. En viktig 

faktor i sammanhanget är att man är öppen för nya erfarenheter. Individer som besitter denna 

egenskap beskrivs ofta som äventyrliga och vågade. Dessa fynd styrks av en stor del forskning 

(Sulloway, 1996). Yngrebarn skattar sig, jämfört med äldrebarn, högre när det gäller fysisk 
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djärvhet, vilket innefattar risktagande, social status och reproduktiv framgång (Sulloway, 1996). 

Enligt Zweigenhaft och Sulloway (2007) tenderar äldrebarn att vara mer uppgiftsorienterade och 

ha starkare självdisciplin vilket tyder på att de kan förväntas vara bättre på sporter där dessa 

faktorer utgör nyckeln till framgång. Yngrebarn å andra sidan torde prestera bättre i de sporter 

där risktagande primärt utgör en faktor för framgång (Zweigenhaft & Sulloway, 2007). 

Risktagande är en utmärkande faktor inom begreppet spänningssökande.  

 

Enligt författarna är det tänkbart att yngrebarn, som är risktagare i större mån också är 

spänningssökare i större utsträckning. Variation och omväxling är centrala egenskaper för 

spänningssökaren. Dessa egenskaper spelar rimligtvis även en stor roll i arbetslivet då måttet av 

dessa faktorer sannolikt varierar från fall till fall. Detta kan, i sin tur, få betydelse för hur man 

upplever sitt arbete och i vilken grad man kommer att vara tillfredsställd på arbetet.   

 

Yngrebarn engagerar sig i farligare sporter i en större omfattning än äldrebarn. Med farligare 

sporter avses exempelvis rugby, fotboll, boxning och fallskärmshoppning. Äldrebarn å andra 

sidan föredrar sporter utan kroppskontakt såsom simning, tennis och golf vilket framhålls av 

tidigare forskning (Mårtensson & Nilsson, 2008; Sulloway, 1996). 

 

Syskonplacering och Big Five 

De flesta personlighetsdrag kan härröras ur fem dimensioner, som kallas ”Big Five” (Sulloway, 

1996). Nedan följer en redogörelse för skillnader, i dimensionerna, syskon emellan:  

1. Extraversion – Förstfödda skattar sig, jämfört med yngrebarn, oftare högre när det gäller 

självmedvetenhet. Det kan vara ett resultat av att de under största delen av sin barndom har haft 

fördelen av att vara större, starkare och smartare än sina yngre syskon. Förstfödda försöker ofta 

minimera nackdelarna av att ha yngre syskon genom att ha en dominerande roll inom 

syskonskaran. Detta kan leda till att de senare i livet får en mer dominerande personlighet 

(Sulloway, 1996). 

2. Agreeableness – Yngrebarn är i allmänhet fysiskt mindre än sina äldre syskon vilket leder till 

att de är i större behov av strategier som innefattar minimala fysiska konfrontationer. Exempelvis 

är en hög samarbetsvilja en väl fungerande strategi. Som i sin tur kan leda till att yngrebarn blir 

mer anpassningsbara, empatiska och hjälpsamma än sina äldre syskon (Sulloway, 1996). 
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3. Conscientiousness – Förstfödda försöker anta föräldrarnas värderingar och uppfylla deras 

förväntningar på grund av sin specifika roll inom familjen. Förstfödda blir mer stringenta än sina 

yngre syskon och får ofta bra resultat i skolan för att inte göra sina föräldrar missnöjda 

(Sulloway, 1996).    

4. Neuroticism – Denna dimension är nära förknippad med avundsjuka som ofta förekommer hos 

förstfödda gentemot sina yngre syskon. Enligt Sulloway (1996) leder detta till att förstfödda är 

mer emotionellt intensiva och det tar exempelvis längre tid för dem att återhämta sig efter att de 

blivit upprörda.   

5. Openness to Experience – Då yngrebarn är vana att känna underlägsenhet gentemot sina äldre 

syskon leder det till enligt Sulloway (1996) att de accepterar förändringar i en större omfattning 

än förstfödda. Yngrebarn hyser även medkännande för andra i liknande förhållanden och stödjer 

till stor del sociala jämlikhetsförändringar. Yngrebarn är dessutom mer äventyrslystna, 

okonventionella och rebelliska än förstfödda vilket medför ett större risktagande och har sin 

grund i att man som yngrebarn identifierar sig med sina föräldrar i mindre utsträckning.  

 

FRÅGESTÄLLNING, SYFTE OCH HYPOTESER 

 

Finns det något samband mellan arbetstillfredsställelse och syskonplacering, med hänsyn taget 

till spänningssökande? 

 

Arbetslivet, antar författarna, utgör en omfattande del av människors tillvaro. Kunskap om 

individers arbetstillfredsställelse relaterat till syskonplacering och spännningssökande kan i bästa 

fall leda till en, åtminstone delvis, bättre utformning av morgondagens arbetsliv. Av denna 

anledning är det av intresse att studera dessa möjliga samband. 

 

H1. Det finns ett samband mellan en individs placering i syskonskaran och arbetstillfredsställelse. 

H2. Det finns ett samband mellan en individs mått av spänningssökande och 

arbetstillfredsställelse. 

H3. Yngrebarn har ett högre mått av spänningssökande än individer med en annan placering i 

syskonskaran.  
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METOD 

 

Deltagare 

Totalt deltog 179 personer i studien varav 102 män och 73 kvinnor. Deltagarna var mellan 19 och 

67 år och medelåldern var 44,4 år (SD = 12,12). Datainsamlingen skedde på fyra olika 

arbetsplatser i södra Sverige: ett företag inom pappersindustrin, ett grossist- och handelsföretag, 

ett bemanningsföretag inom vården och ett museum. Ett visst internt bortfall upptäcktes vid 

kontroll av data. Fyra deltagare hade inte fyllt i frågan om kön. Dessa enkäter kunde emellertid 

användas då de i övrigt var korrekt ifyllda. 16 enkäter var inte fullständigt ifyllda i de delar som 

handlade om arbetstillfredsställelse och spänningssökande, dock var det endast en fråga per enkät 

som inte var ifylld. De fem enkäter som inte var ifyllda i den del som handlade om 

arbetstillfredsställelse fylldes i genom att använda medelvärdet av summan av de ifyllda frågorna 

som svar. De 11 enkäter som inte var korrekt ifyllda i den del som handlade om 

spänningssökande fylldes i genom slumpmässig slantsingling. Ett externt bortfall förekom. 

Uppskattningsvis delades ca. 270 enkäter ut vilket innebär att ca. 91 enkäter (34 %) inte 

återlämnades dvs. 66 % svarsfrekvens.   

 

Urval 

Urvalet har skett av bekvämlighetsskäl. Författarna hade sedan tidigare väl etablerade kontakter 

med de organisationer som ingick i studien. Att etablera nya kontakter hade varit tid- och 

resurskrävande, vilket medförde att denna typ av urvalsförfarande inte användes. 

 

Instrument 

För undersökningen användes en enkät (se bilaga). Enkätens missivbrev bestod av studiens syfte, 

information om anonymitet och diskretion, instruktioner för ifyllandet samt kontaktuppgifter vid 

eventuella frågor. Svarsdelen bestod av tre olika delar. Inför varje del fanns specifika och tydliga 

instruktioner för respektive del. 

 

Del 1, demografiska frågor och frågor om syskonplacering. Denna del innehöll frågor om ålder, 

kön, utbildning och avtalsområdestillhörighet. Vidare fanns frågor om födelseland, hur man 

upplevde sin familjs ekonomi under uppväxten, antalet syskon och deras födelseår, den egna och 
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föräldrarnas syskonplacering. Det fanns även en fråga där man ombads svara på om man befann 

sig i en partnerrelation eller inte. Anledningen till att dessa frågor används är att de enligt 

Sulloway (1996) kan ha betydelse för syskonplaceringens inverkan på personligheten.  

 

Del 2, frågor om arbetstillfredsställelse. 15 frågor användes för att mäta deltagarens 

arbetstillfredsställelse. Detta formulär är ursprungligen utvecklat av Warr, Cook och Wall (1979). 

Då formuläret i sitt original är på engelska gjordes en översättning till svenska. Exempel på 

frågor som användes i formuläret: 

 
1. Hur upplever Du de fysiska arbetsvillkoren och den fysiska arbetsmiljön?  

      Mycket missnöjd   0   1   2   3   4   5   6   Mycket nöjd 

 

5. Hur upplever Du Din närmaste chef? 

      Mycket missnöjd   0   1   2   3   4   5   6   Mycket nöjd 

 

Del 3, påståenden om spänningssökning. Denna del bestod av ett formulär med 33 påståenden 

med två alternativ vardera. Påståendena är tagna från Sensation Seeking Scale (Zuckerman, 

1979). Då påståendena i sitt original är på engelska valdes en svensk översättning av formuläret 

som enbart består av ett urval av påståenden från de formulär som är utvecklade av Zuckerman 

(1979). Exempel på påståenden som användes i formuläret: 

 
13. A. Jag avskyr att åka med folk som kör fort. 

      B. Ibland kör jag mycket fort för att det är spännande. 

 

29. A. Den största sociala synden är att vara oförskämd. 

      B. Den största sociala synden är att vara tråkig. 

 

Procedur 

Tillstånd att få genomföra en enkätundersökning inhämtades hos respektive arbetsplats 

personalchef eller motsvarande befattningshavare innan enkäterna delades ut. På företaget inom 

pappersindustrin och museet delades enkäterna ut personligen medan utdelning på de resterande 

arbetsplatserna skedde med hjälp av på arbetsplatserna anställd personal. Denna personal 

instruerades grundligt både om studiens syfte och tillvägagångssätt inför utdelningen av 
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enkäterna. I de fall enkäter delades ut personligen genomfördes en kort muntlig presentation och 

varje deltagare instruerades även muntligt inför ifyllandet. Vid uppsamlandet som gjordes 

personligen på två av arbetsplatserna erbjöds deltagarna att få ställa eventuella frågor om enkäten 

och studien i stort. Enkäterna från de två andra arbetsplatserna postades av respektive företags 

representant till författarna. Efter insamlandet av enkäterna användes statistikprogrammet SPSS 

15.0 för inmatning och analys av data. 

 

En itemanalys genomfördes för att kontrollera den interna homogeniteten. Vid kontroll var 

Cronbachs alfa 0,90 för de items som mätte arbetstillfredsställelse och 0,81 för de items som 

mätte spänningssökande. Ett alfavärde över 0,70 är acceptabelt medan ett alfavärde över 0,80 är 

att föredra (Pallant, 2007). Då de erhållna alfavärdena var tillfredsställande togs inga items bort. 

 

I det inledande skedet av databearbetningen infördes ett kriterium som innebar att yngsta – och 

äldrebarn som var minst sju år yngre resp. äldre än sitt närmaste syskon betraktades som 

funktionella endabarn. Även mellanbarn omfattades av kriteriet om åldersskillnaden var minst sju 

år till dess närmaste syskon. Detta kriterium är formulerat av Sulloway (1996).  

 

För att kunna bearbeta data togs två index fram. Det första innehöll en summering av de 33 items 

som mätte spänningssökande. I detta test kunde man få maximalt 33 poäng, d.v.s. 33 poäng = 

maximalt spänningssökande. Vidare kontrollerades medianen av det summerade 

spänningssökandet, det uppgick till 14. Medianen utgjorde sedan grunden för en uppdelning där 

0-14 poäng motsvarade ett lågt spänningssökande och 15-33 poäng motsvarade ett högt 

spänningssökande. Denna uppdelning utgjorde grunden i de fall då spänningssökande användes 

som en kategorivariabel. I de fall då spänningssökande användes som en kontinuerlig variabel 

summerades varje deltagares resultat. Det andra indexet behandlade arbetstillfredsställelse. 

Svarsintervallet på de 15 items som användes för att mäta arbetstillfredsställelse löpte från 0-6 

vilket innebar att man kunde få maximalt 6 poäng/fråga. Efter summering medförde detta att den 

maximala poängen blev 90, d.v.s. 90 poäng = maximal arbetstillfredsställelse. Vidare 

kontrollerades medianen av den summerade arbetstillfredsställelsen, den uppgick till 63. 

Medianen utgjorde sedan grunden för en uppdelning där 0-63 poäng motsvarade en låg 

arbetstillfredsställelse och 64-90 poäng motsvarade en hög arbetstillfredsställelse. Anlednignen 
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till att medianen användes för uppdelningen var att det ger ett mer rättvisande resultat än 

medelvärdet (Christensen, 2007) Denna uppdelning utgjorde grunden i de fall då 

arbetstillfredsställelse användes som en kategorivariabel. I de fall då arbetstillfredsställelse 

användes som en kontinuerlig variabel summerades varje deltagares resultat. 

 

I de fall variabeln avtalsområde (kollektivanställd, tjänsteman och annat) användes i statistiska 

metoder valde vi att med SPSS inte ta med de observationer (n = 8) där alternativet annat var valt 

då vi avsåg att använda variabeln som en kovariat för att göra variabeln dikotom.  

 

För att kunna avgöra valet mellan parametriska och icke-parametriska tester kontrollerades 

variablernas skevhet och varians. Vid kontroll med SPSS:s explorekomando visade sig ett antal 

variabler vara skeva och behövde därför rangordnas för att kunna användas i parametriska tester. 

Dessa variabler var: Mammas ålder vid deltagarens födelse, Pappans ålder vid deltagarens 

födelse, Pappans antal syskon, Mammans antal syskon, Deltagarens antal systrar och 

Deltagarens antal bröder. Vidare genomfördes ett antal statistiska tester såsom envägs 

variansanalys (ANOVA), envägs variansanalys med kovariater (ANCOVA), Pearsonkorrelation, 

Multipel regressionsanalys (MRA), t-test för oberoende stickprov, partiell korrelation, tvåvägs 

variansanalys (ANOVA), tvåvägs variansanalys med kovariater (ANCOVA) samt chi2-test. 

 

Design 

För denna studie har en faktoriell mellan-grupps design använts (Christensen, 2007). En faktoriell 

mellan-grupps design ger möjligheter att undersöka dels de oberoende variablernas effekt på den 

beroende variabeln och dels interaktionseffekten mellan de oberoende variablerna. Det är med 

denna design enligt Christensen (2007) även möjligt att utföra kontroller genom att konstanshålla 

variabler som misstänks har en störande inverkan på resultaten. Anledningen till detta val är att 

studien har två oberoende variabler (Syskonplacering och Spänningssökande) och två beroende 

variabler (Arbetstillfredsställelse och Spänningssökande). Observera att variabeln 

spänningssökande, beroende på hypotesformuleringarna, förekommer i studien, både som 

oberoende- och beroende variabel.  
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Variabeln syskonplacering, som används som kategorivariabel, har fyra nivåer (endabarn, 

äldstabarn, mellanbarn och yngstabarn) medan variablerna spänningssökande och 

arbetstillfredsställelse används både som kategorivariabler och kontinuerliga variabler beroende 

på vilka statistiska metoder som använts. För att öka deltagarantalet på varje nivå gjordes 

variabeln syskonplacering dikotom, då variabelns fyra nivåer sammanfördes till två nivåer 

(äldrebarn och yngrebarn). Med ett större antal deltagare på varje nivå ökar studiens power, vilket 

medför att risken för att begå ett typ-två fel (eng. Type II error) minskar (Graziano & Raulin, 

2004).    

 

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 

arbetstillfredsställelse och syskonplacering, med hänsyn taget till spänningssökande.  

 

På frågan om högsta avslutade utbildning svarade 15 deltagare grundskola (8,4 %), 84 deltagare 

svarade gymnasium (46,9 %), 69 deltagare svarade högskola/universitet (38,5 %) och resterande 

11 valde alternativet annat (6,1 %). På frågan om avtalsområdestillhörighet svarade 88 deltagare 

att de var kollektivanställda (49,2 %) medan 83 deltagare svarade att de var tjänstemän (46,4 %), 

resterande 8 angav annat (4,5 %). Fördelningen av deltagarna sett till den biologiska 

syskonplaceringen såg ut på följande sätt: 66 äldstabarn (36,9 %), 43 mellanbarn (24 %), 60 

yngstabarn (33,5 %) och 10 endabarn (5,6 %). I Tabell 1 visas arbetstillfredsställelsen fördelat 

på deltagarnas funktionella syskonplacering. I redovisningssyfte har variabeln 

arbetstillfredsställelse gjorts dikotom vilket visas i Tabell 1. 0-63 poäng resulterar i en låg 

arbetstillfredsställelse och 64-90 poäng resulterar i en hög arbetstillfredsställelse. Uppdelningen 

baseras på variabelns median som var 63. 
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Tabell 1. Deskriptiv statistik. Oberoende: Funktionell syskonplacering. Beroende: Arbetstillfredsställelse (dikotom)  

Syskonplacering Arbetstillfredsställelse M SD N 

 

Endabarn Hög 71,54 6,75 11 

 Låg 53,58 6,80 12 

 Totalt 62,17 11,31 23 

Äldstabarn Hög 71,24 6,76 29 

 Låg 50,59 7,33 32 

 Totalt 60,40 12,54 61 

Mellanbarn Hög 71,60 6,20 20 

 Låg 52,55 9,01 20 

 Totalt 62,07 12,30 40 

Yngstabarn Hög 73,00 6,86 23 

 Låg 53,31 7,94 32 

 Totalt 61,54 12,30 55 

Totalt Hög 71,85 6,58 83 

 Låg 52,28 7,82 96 

 Totalt 61,35 12,18 179  

 

Finns det ett samband mellan en individs placering i syskonskaran och arbetstillfredsställelse? 

En envägs variansanalys (ANOVA) utfördes för att undersöka ett eventuellt samband mellan 

variablerna. Inget signifikant samband förelåg mellan syskonplacering och arbetstillfredsställelse 

(p = 0,127). För att analysera data ytterligare och kontrollera för störande variabler utfördes en 

envägs variansanalys med kovariater (ANCOVA). Resultatet visas i Tabell 2. Inget signifikant 

samband påträffades mellan variablerna syskonplacering och arbetstillfredsställelse även då 

kovariater användes i analysen av data (p = 0,447). 
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Tabell 2.Envägs ANCOVA. Oberoende: Syskonplacering (dikotom). Beroende: Arbetstillfredsställelse ( η2 = Partial 

eta squared/effektstorlek) 

 df F p≤ η2 Power 

 

Pappans ålder* 1 8,896 0,003 0,055 0,842 

Mammans ålder* 1 6,118 0,014 0,038 0,691  

Konflikt med pappa 1 2,767 0,098 0,018 0,380  

Konflikt med mamma 1 4,631 0,033 0,029 0,571 

Avtalsområdestillhörighet 1 26,804 0,001 0,148 0,999 

Utbildning 1 3,537 0,062 0,022 0,464 

Syskonplacering 1 0,581 0,447 0,004 0,118 

Total N 179 

R Squared = 0,272 (Adjusted R Squared = 0,239) 
* Ålder vid deltagarens födelse. 
 

För att analysera data ytterligare genomfördes en multipel regressionsanalys (MRA). De variabler 

som användes i envägs variansanalysen som kovariater användes även som prediktorer i den 

multipla regressionsanalysen. Analysen visade att 27,2 % (R2 = 0,272; p ≤ 0,001) av variansen i 

den beroende variabeln (arbetstillfredsställelse) kunde förklaras av de använda prediktorerna. 

Denna analys visade att deltagare vars fäder var äldre vid deltagarens födsel hade en högre 

arbetstillfredsställelse (t = 2,983). Vidare framkom att deltagare vars mödrar var yngre vid 

deltagarens födsel hade en högre arbetstillfredsställelse (t = -2,473). Det gick även att se en 

tendens till att deltagare som haft mer konflikter med sin pappa under uppväxten hade högre 

arbetstillfredsställelse (t = 1,663). Emellertid hade deltagare som haft en mindre konfliktrelaterad 

relation med sin mamma under uppväxten en högre arbetstillfredsställelse (t = -2,152). Deltagare 

med en högre avslutad utbildning hade högre arbetstillfredsställelse (t = 1,881). De deltagare som 

uppgivit att de tillhör avtalsområdet tjänstemän upplevde en högre arbetstillfredsställelse än de 

deltagare som uppgivit att de var kollektivanställda (t = 5,177). 

 

Finns det ett samband mellan en individs mått av spänningssökande och arbetstillfredsställelse? 

För att kontrollera detta genomfördes en Pearsonkorrelation. Korrelationen visade att det fanns ett 

signifikant positivt samband mellan en individs spänningssökande och arbetstillfredsställelse (r = 

0,167; p = 0,025; n = 179). Den erhållna styrkan i korrelationen är att betrakta som liten enligt 
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Pallant (2007) då det erhållna r-värdet ligger mellan 0,10-0,29. Resultatet visar att deltagare med 

ett högt mått av spänningssökande också är signifikant mer tillfredsställda på arbetet. 

 

Då kontroll för störande variabler ansågs önskvärd genomfördes en envägs variansanalys med 

kovariater (ANCOVA). Det fanns ett signifikant samband mellan spänningssökande och 

arbetstillfredsställelse även då kontroll för störande variabler utfördes (p = 0,012). Analysen 

visade en liten effektstorlek (η2 = 0,038) vilket innebar att den oberoende variabeln hade en liten 

effekt på den beroende variabeln (Pallant, 2007). Det fanns en viss statistisk power (0,714) vilket 

innebär att sannolikheten för att hypotesen stämmer är 71 %. Resultatet för kovariaternas 

påverkan visas i Tabell 3. Resultatet visade att antalet systrar inte hade någon signifikant 

påverkan på deltagarens arbetstillfredsställelse. Emellertid hade ålder, utbildning, antalet bröder 

och mammans och pappans ålder vid deltagarens födelse en signifikant påverkan på deltagarens 

arbetstillfredsställelse.  
 

Tabell 3. Envägs ANCOVA. Oberoende: Spänningssökande (dikotom). Beroende: Arbetstillfredsställelse ( η2 = 

Partial eta squared/effektstorlek) 

 df F p≤ η2 Power 

 

Ålder 1 8,632 0,004 0,050 0,832 

Utbildning 1 15,370 0,001 0,085 0,974 

Antal bröder 1 5,951 0,016 0,035 0,679  

Antal systrar 1 1,425 0,234 0,009 0,220  

Mammans ålder* 1 6,721 0,010 0,039 0,732 

Pappans ålder* 1 11,460 0,001 0,065 0,920 

Spänningssökande 1 6,454 0,012 0,038 0,714 

Total N 179 

R Squared = 0,209 (Adjusted R Squared = 0,176) 
* Ålder vid deltagarens födelse. 

 

För att undersöka de påverkande variablerna ytterligare genomfördes en multipel 

regressionsanalys (MRA). Analysen visade att 22,3 % (R2 = 0,223; p ≤ 0,001) av variansen i den 

beroende variabeln (arbetstillfredsställelse) kunde förklaras av de använda prediktorerna. De 

variabler som användes i envägs variansanalysen med kovariater användes även som prediktorer i 

den multipla regressionsanalysen (se Tabell 3). Analysen visade att äldre deltagare hade 
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signifikant högre mått av arbetstillfredsställelse än yngre deltagare (t = 3,171; p = 0,002). De 

deltagare som avslutat högre utbildningar hade ett signifikant högre mått av 

arbetstillfredsställelse än de deltagare som avslutat lägre utbildningar (t = 4,128; p ≤ 0,001). De 

deltagare som hade ett större antal bröder hade ett signifikant högre mått av arbetstillfredsställelse 

än de deltagare med färre bröder (t = 2,425; p = 0,016). De deltagare vars mamma hade en lägre 

ålder var signifikant mer tillfredsställda på arbetet än de deltagare vars mödrar var äldre (t = -

2,607; p = 0,010). De deltagare vars pappa hade en högre ålder var signifikant mer tillfredsställda 

på arbetet än de deltagare vars fäder var yngre (t = 3,416; p = 0,001). 

 

Har yngrebarn ett högre mått av spänningssökande än äldrebarn? 

Ett t-test för oberoende stickprov genomfördes för att kontrollera detta. Testet visade att det fanns 

en signifikant skillnad mellan yngre- och äldrebarns spänningssökande (t = -2,467; p = 0,015; n = 

179). Yngrebarn hade ett signifikant större mått av spänningssökande än äldrebarn.  

 

För att kontrollera för ett antal variabler som riskerade att ha en störande effekt på det erhållna 

resultatet genomfördes ett antal partiella korrelationer. De variabler som testades för att 

undersöka om de hade någon störande effekt var: ålder, kön, utbildning, familjeekonomin under 

uppväxten, antal systrar, antal bröder, konflikt med mamma, konflikt med pappa, pappans ålder 

vid deltagarens födelse och mammans ålder vid deltagarens födelse. När effekten av ålder togs 

bort med den partiella korrelationen korrelerade de två huvudvariablerna sämre med varandra (r 

= 0,141; p = 0,061; n = 179). Detta att jämföra med en bivariat korrelation mellan de två 

huvudvariablerna (r = 0,179; p = 0,017; n = 179).     

 

Interaktionseffekt 

När två eller fler oberoende variabler samspelar kan de tillsammans ha en effekt på den beroende 

variabeln. Denna interaktionseffekt behöver nödvändigtvis inte ske samtidigt som huvudeffekter 

av de oberoende variablerna förekommer (Christensen, 2004). För att kontrollera om 

syskonplacering och spänningssökande interagerar med varandra i förhållande till 

arbetstillfredsställelse genomfördes en tvåvägs variansanalys (ANOVA). De båda oberoende 

variablerna var här dikotomiserade. Resultatet visade en svag tendens till interaktion mellan de 

båda oberoende variablerna (p = 0,094). Då kontroll för störande variabler ansågs önskvärd 
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genomfördes även en tvåvägs variansanalys med kovariater (ANCOVA). Resultatet visas i Tabell 

4. Då kovariater användes förekom en starkare tendens till interaktionseffekt mellan 

syskonplacering och spänningssökande (p = 0,065). 

 
Tabell 4. Tvåvägs ANCOVA. Oberoende: Syskonplacering (dikotom) och spänningssökande (dikotom) Beroende: 

Arbetstillfredsställelse.( η2 = Partial eta squared/effektstorlek) 

 df F p≤ η2 Power 

 

Ålder 1 9,086 0,003 0,050 0,850 

Utbildning 1 15,620 0,001 0,083 0,976  

Spänningssökande 1 6,098 0,015 0,034 0,690 

Syskonplacering 1 1,484 0,225 0,009 0,228 

Spänningssökande*Syskonplacering 1 3,452 0,065 0,020 0,455 

Total N 179 

R Squared = 0,157 (Adjusted R Squared = 0,132) 

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan arbetstillfredsställelse 

och syskonplacering, med hänsyn taget till spänningssökande. 

 

H1. Finns det ett samband mellan en individs placering i syskonskaran och 

arbetstillfredsställelse? 

Då tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan syskonplacering och personlighet 

fann vi det rimligt att ett samband mellan syskonplacering och arbetstillfredsställelse förelåg. 

Enligt Sulloway (1996) uppvisar äldrebarn en mer dominant och självcentrerad framtoning. 

Yngrebarn är generellt mer flexibla och samarbetsvilliga (Sulloway, 1996). Detta i kombination 

med att förstfödda visar ett tydligare konfliktbeteende på arbetsplatsen än yngrebarn (Johansson 

& Söderlund, 2008) fick oss att anta att äldrebarn är mindre tillfredställda på arbetet än 

yngrebarn. Variabeln syskonplacering användes i detta fall som en dikotom variabel då det är 

vanligt förekommande i liknande studier om syskonplacering (Sulloway, 1996). Resultaten 

visade emellertid att inget signifikant samband förelåg mellan dessa två variabler.  
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Resultatet kan ha påverkats av kategorin endabarn på två sätt. De var i studien förhållandevis få 

till antalet (n = 23). Endabarn är oberäkneliga då de har möjlighet att välja fritt bland de nischer 

som syskon i en skara normalt har. Detta kommer sig av att endabarnet växer upp utan 

konkurrens och social interaktion med jämnåriga inom familjen. Detta leder till att endabarnet får 

erfarenheter av detta slag utanför sin familj (Sulloway, 1996).  

 

Den envägs variansanalys med kovariater som genomfördes i samband med att hypotesen 

prövades visade att en del av kovariaterna signifikant samvarierade med arbetstillfredsställelse på 

intressanta vis.  

 

Att en högre avslutad utbildning leder till högre arbetstillfredsställelse kan sannolikt förklaras av 

att de individer med en hög avslutad utbildning troligtvis har befattningar i arbetslivet de trivs 

med i större utsträckning än de individer med en lägre avslutad utbildning. Det signifikanta 

sambandet mellan avtalsområdestillhörighet och arbetstillfredsställelse kan förklaras av att de 

individer som var tjänstemän sannolikt hade en högre avslutad utbildning i större omfattning än 

kollektivanställda.   

 

Då arbetstillfredsställelse kan ses som ett personlighetsdrag (Arnold et al., 2005) kan det 

rimligtvis förklara att individer med en yngre moder och en äldre fader vid födseln hade en högre 

arbetstillfredsställelse. Då personligheten influeras av ett flertal faktorer, exempelvis 

familjeförhållandet under uppväxten. Det är rimligt att anta att föräldrarnas ålder påverkar 

förmågan att uppfostra sina barn (Passer & Smith, 2007). När det gäller de samband som 

framkom gällande konflikter med föräldrarna under uppväxten finner vi det sannolikt att dessa 

konflikter påverkar personligheten och därmed också arbetstillfredsställelsen senare i livet. Detta 

är emellertid spekulationer. Mer forskning i ämnet är önskvärt för att kunna dra säkrare slutsatser 

om dessa fynd. 

 

H2. Finns det ett samband mellan en individs mått av spänningssökande och 

arbetstillfredsställelse? 

Då den spänningssökande individen har ett stort behov av omväxling och förändring i sin vardag 

ansåg vi det möjligt att det har en påverkan på tillfredsställelsen i arbetslivet. Arbetslivet är 
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troligtvis en stor del av en individs tillvaro, vilket medför att de aspekter som har med 

spänningssökande att göra sannolikt påverkar individen i arbetslivet. 

 

Det påvisade sambandet mellan spänningssökande och arbetstillfredsställelse kan förklaras på 

följande sätt. Individer med ett högt mått av spänningssökande hade högre avslutade utbildningar 

i större omfattning än individer med en lägre avslutad utbildning. Ett chi2-test påvisade detta. Det 

observerade antalet deltagare som hade ett högt mått av spänningssökande som samtidigt hade en 

högre avslutad utbildning (högskola eller motsvarande) var 46 (27 %) av stickprovet. Detta kan 

jämföras med det förväntade antalet som var 33,7 (20 %) (χ2 = 15,6; df = 2; p ≤ 0,001; n = 168). 

Det totala antalet deltagare för detta test blev 168 då svarsalternativet annat (n = 11) filtrerades 

bort med hjälp av SPSS. En förklaring till detta resultat kan enligt författarna vara att personer 

med ett högt mått av spänningssökande i större omfattning tar risken det innebär att flytta till en 

annan ort för att studera. Vidare innebär en sådan flytt troligtvis stor omväxling och variation, 

exempelvis möten med nya kulturer och nya ansvarstaganden för individen med avseende på 

studier, kamratkretsar och föreningsliv. Detta är i linje med vad som kännetecknar en 

spänningssökare (Zuckerman, 2007). Vidare är det tänkbart att de befattningar som görs 

tillgängliga för en individ som skaffat en högre utbildning medför ett högre mått av exempelvis 

ansvar, ledarskap och risktagande vilket även kan karaktärisera en spänningssökare. Detta medför 

att de individer som har dessa karaktärsdrag och som får befattningar i arbetslivet, vilka ger dem 

möjlighet att få utlopp för sitt spänningssökande, också upplever högre arbetstillfredsställelse.    

 

Det samband som framkom mellan deltagarens ålder och arbetstillfredsställelse kan förklaras 

genom att en äldre individ sannolikt haft mer tid på sig att finna ett mer tillfredsställande arbete 

än en yngre individ. Vidare finner vi det rimligt att en äldre individ, med mer erfarenhet och 

kunskap om de delar av arbetslivet han eller hon verkar inom har en mer utvecklad förmåga att 

söka sig till befattningar och arbetsuppgifter som är mer tillfredsställande. När det gäller de 

samband som framkom under analysen av data gällande deltagarens antal bröder och mammans 

och pappans ålder finner vi det rimligt att dessa faktorer kan påverka individens personlighet 

under uppväxten,  vilket i sin tur har betydelse för hur arbetstillfredsställelsen senare i livet kan 

komma att bli, högre eller lägre. Detta är emellertid spekulationer; mer forskning i ämnet är 

önskvärt för att kunna dra säkra slutsatser om dessa fynd.  
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H3. Har yngrebarn ett högre mått av spänningssökande än individer med en annan placering i 

syskonskaran?  

Resultaten visade att hypotesen stämde. Yngrebarn är ofta dominerade av sina äldre syskon. 

Detta medför att de tvingas söka andra vägar för att få uppmärksamhet och bekräftelse från 

föräldrarna. Detta sökande leder till att yngrebarn blir mer benägna att ta risker och blir mer 

öppna för nya erfarenheter. Dessa egenskaper är centrala inom begreppet spänningssökande. Det 

är tänkbart att dessa företeelser gör att yngrebarn utvecklar ett högre mått av spänningssökande 

än äldrebarn, vilket kan förklara de erhållna resultaten. 

 

Klargörande av resultaten 

 Inget samband förelåg mellan syskonplacering och arbetstillfredsställelse (H1). 

 Individer med ett högt mått av spänningssökande upplevde högre arbetstillfredsställelse 

än individer med ett lågt mått av spänningssökande (H2). 

 Yngrebarn hade ett högre mått av spänningssökande än individer med en annan placering 

i syskonskaran (H3). 

 

Sambandet mellan de olika variablerna illustreras med hjälp av Figur 2. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figur 2. Illustration av sambanden mellan studiens variabler 

 

Studiens interna och externa validitet och reliabilitet 

Insamling av data till studien genomfördes med hjälp av en enkät. Enkäten bestod av tre olika 

delar som var för sig använts i tidigare studier för andra ändamål. Då det redan fanns 



 23 
  
 

dokumentation som styrkte delarnas reliabilitet och validitet utfördes ingen pilotstudie. Det går 

inte att utesluta att validiteten skulle ha påverkats av det faktum att de tre delarna sattes samman, 

dock finner vi inget konkret som tyder på detta. Det faktum att två av organisationernas deltagare 

fick muntliga såväl som skriftliga instruktioner, medan de två andra organisationerna endast fick 

skriftliga instruktioner kan ha påverkat reliabiliteten. Denna potentiella felkälla hölls dock delvis 

under kontroll genom att de skriftliga instruktionerna var mycket utförliga. De delar som i sin 

ursprungliga form var på engelska översattes till svenska. Detta är något som kunnat påverka 

validiteten. Emellertid erhölls tillfredsställande alfavärden på båda delarna då den interna 

homogeniteten kontrollerades, vilket tyder på att översättningen inte påverkat reliabiliteten. De 

ofullständigt ifyllda enkäter som sedermera ifylldes med randomiserande (Christensen, 2007) 

metoder kan ha utgjort en felkälla då reliabiliteten kan ha försämrats. Då antalet enkäter i detta 

avseende var litet, och de randomiserande metodernas inverkan var marginell ansåg författarna 

att den påverkan dessa enkäter hade på studien blev försumbar. 

 

Urvalet kan ha påverkat studiens validitet. Datainsamlingen genomfördes inom fyra olika 

organisationer, vilket av naturliga skäl innebär att många yrkeskategorier inte behandlas i studien. 

Stickprovets storlek kan också utgöra en felkälla då de slutsatser som dragits kunde ha varit 

starkare med ett större stickprov. Endabarnen i studien var underrepresenterade vilket kan ha 

påverkat resultaten. För att delvis hålla denna potentiella felkälla under kontroll genomfördes en 

dikotomisering av variabeln syskonplacering, vilket även ökade studiens statistiska power. 

Dikotomiseringar av detta slag är vanligt förekommande inom forskning gällande 

syskonplacering (Sulloway, 1996). 
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BILAGA 

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser på Institutionen för samhällsvetenskap vid Växjö universitet. Vi ska 

genomföra en studie vars syfte handlar om hur arbetstagare upplever sitt arbete. Det finns även 

frågor om Dig och Din familj. Studien görs av undertecknade och är helt fristående från Din 

organisation. 

 

Deltagandet är helt frivilligt men är samtidigt väldigt värdefullt för vår studie. Du är helt anonym 

och de svar som lämnas kommer enbart att läsas av oss. Data kommer att behandlas konfidentiellt 

och kommer endast att redovisas i form av en uppsats. Svar på enskilda frågor kommer inte att 

framgå. Enkäten börjar på nästa sida. Läs instruktionsavsnitten på de följande sidorna noga innan 

Du börjar fylla i respektive del i enkäten.  

 

Kontakta oss gärna om Du har frågor eller om något är oklart. 

Tack för Din medverkan! 

 

Daniel Karlsson & Hans Wirblad 

Växjö november 2008 

 
Kontaktuppgifter: 

Daniel Karlsson 

E-mail: dkapa06@student.vxu.se 

 

Hans Wirblad 

E-mail: hwiba08@student.vxu.se 

 

Handledare: 

Andrejs Ozolins, fil. dr.  

Institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet. 
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Ålder:…………..år  

 

Instruktion: De tre nästkommande frågorna besvarar Du genom att ringa det alternativ som 
stämmer på Dig.  
Kön:    Man      Kvinna   

Vilken är Din högsta avslutade utbildning? 

Grundskola      Gymnasium     Högskola/universitet    Annat........................................ 

Vilket avtalsområde tillhör Du? 

Kollektivanställd     Tjänsteman     Annat.................................................. 

 

Instruktion: Dessa frågor handlar om vilken SYSKONPLACERING man har i familjen, både den 
egna men också föräldrarnas. Försök att svara så riktigt Du kan och försök att minnas årtal och 
faktauppgifter. Är Du osäker, skriv vad Du tror och notera ifall det är en osäker uppgift. Ringa in 
ett passande alternativ per fråga i de fall det finns givna svarsalternativ. 
 
1. Land du föddes i………………………… 

2. Hur upplevde du din familjs ekonomi under uppväxten?  

Mycket svag              Svag              Genomsnittlig              God               Mycket god 

3. Hur många syskon har Du? Om Du är osäker på födelseår markera med ”?” vid årtalet. Skriv 
också dödsår för ev. avlidna syskon. Ta med alla syskon, även halvsyskon och icke-biologiska 
syskon. 
                 BRÖDER                      SYSTRAR   

ANTAL 
  
 

 FÖDELSEÅR 

 

 

 

4. Ange vilken syskonplacering Du har (enda, äldst, mellan, yngst):……………………… 

Om Du är tvilling (el likn), kryssa här:            Ringa in om Du är ”Äldre” eller ”Yngre”. 
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5. Hur många syskon har Dina föräldrar? Ange födelse- och ev. dödsår som Du känner till. Ange 
också deras placering i syskonskaran, ex. förstfödd, tredje av fem, yngst, etc. 
 
 MAMMAS födelseår………..             PAPPAS födelseår……….. 
 
      BRÖDER      SYSTRAR  BRÖDER      SYSTRAR 

    ANTAL                 ANTAL 

 

FÖDD ÅR                                                   FÖDD ÅR 

 

Pappas syskonplacering………………………………………………………………………… 

Mammas syskonplacering…..………………………………………………………………….. 

6. Hur gammal var Din mamma när Du föddes:…………………år 

7. Hur gammal var Din pappa när Du föddes…………………....år 

8. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din pappa under din uppväxt?  

Mycket harmonisk   0    1    2    3    4    5    6   Mycket konfliktfylld 

9. Hur skulle du vilja beskriva din relation till din mamma under din uppväxt? 

Mycket harmonisk   0    1    2    3    4    5    6   Mycket konfliktfylld 

10. Lever du i en partnerrelation (sambo, särbo, gift el liknande)?      JA            NEJ 

 

Instruktion: Läs varje fråga noggrant och ta ställning till dem genom att ringa in den siffra som 
Du anser stämmer bäst överrens med Din situation. Ringa endast in en siffra per fråga. 
1. Hur upplever Du de fysiska arbetsvillkoren och den fysiska arbetsmiljön? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

2. Hur upplever Du dina möjligheter att själv välja metoder för arbetet som ska utföras? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

3. Hur upplever Du att relationen till kollegorna är? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

4. Hur upplever Du att erkännandet för en väl genomförd uppgift är? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

5. Hur upplever Du Din närmsta chef? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 
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6. Hur upplever Du mängden ansvar Du blir tilldelad? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

7. Hur upplever Du din lön? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

8. I vilken mån upplever Du att Du får använda Dig av Dina kunskaper och färdigheter i arbetet? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

9. Hur upplever Du att de arbetsmässiga relationerna mellan ledning och anställda är på Din 

arbetsplats? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

10. Hur upplever Du att Dina möjligheter till befordran är? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

11. Hur upplever Du att ledningen sköter företaget allmänt sett? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

12. Upplever Du att Du får gehör för förslag Du kommer med? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

13. Vad anser Du om Dina arbetstider? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

14. Hur upplever Du graden av variation i Ditt arbete? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

15. Hur upplever Du säkerheten på Din arbetsplats? 

Mycket missnöjd   0    1    2    3    4    5    6   Mycket nöjd 

 

Instruktion: I varje nedanstående uppgift finns två påståenden. Ringa in det påstående (A eller 
B) som bäst beskriver vad Du tycker. Om båda påståendena stämmer med vad Du tycker, välj det 
som beskriver Dina känslor bäst. Om inget påstående stämmer, välj det som Du ogillar minst. 
 
Det är viktigt att Du svarar på varje uppgift med bara ett påstående. Vi är bara intresserade av 
vad Du tycker eller känner, inte vad andra tycker eller hur man ”ska” tycka. Var uppriktig och ge 
en ärlig beskrivning av Dig själv. Det finns naturligtvis inga ”rätta” eller ”felaktiga” svar. 
 
1. A. Jag skulle vilja ha ett arbete som innebär mycket resor i tjänsten. 
 B. Jag skulle föredra ett arbete där jag alltid är på samma plats. 
 
2 A. Jag blir upplivad av en kall, frisk dag. 
 B. Jag vill inomhus så fort som möjligt när det är kallt ute. 
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3 A. Jag kan finna ett nöje i rutinartade arbeten. 
 B. Trots att de ibland är nödvändiga ogillar jag rutinartade arbeten. 
 
4 A. Jag önskar ofta jag vore en bergsklättrare. 
 B. Jag kan inte förstå människor som riskerar att bryta nacken av sig genom att 
  klättra i berg. 
 
5 A. Jag ogillar alla kroppsdofter. 
 B. Jag gillar en del av kroppens mustiga dofter. 
 
6 A. Jag blir uttråkad av att se samma gamla ansikten runt mig. 
 B. Jag gillar tryggheten i att träffa mina vardagsvänner. 
 
7 A. Jag gillar att utforska en främmande stad på egen hand, även om det innebär 
  att gå vilse. 
 B. Jag föredrar att ha en guide med mig när jag kommer till nya platser. 
 
8 A. Jag letar reda på den snabbaste och enklaste vägen till en plats och håller mig 
  sedan till den. 
 B. Jag tar ibland en annan väg till en plats som jag ofta åker till, bara för om- 
  växlings skull. 
 
9 A. Jag skulle inte vilja prova någon drog som kan ge konstiga effekter. 
 B. Jag skulle vilja prova någon av de nya drogerna som ger hallucinationer. 
 
10 A. Jag skulle föredra att leva i ett idealsamhälle där varje individ är skyddad, 
  säker och lycklig. 
 B. Jag skulle vilja ha levt under den icke-bofasta perioden i vår historia. 
 
11 A. Ibland gillar jag att göra saker som är lite skrämmande. 
 B. En vettig människa undviker aktiviteter som är farliga. 
 
12 A. På restaurang beställer jag in sådan mat som jag känner till för att slippa 
  besvikelser och obehag. 
 B. Jag gillar att prova maträtter som jag aldrig tidigare ätit. 
 
13 A. Jag avskyr att åka med folk som kör fort. 
 B. Ibland kör jag mycket fort för att det är spännande. 
 
14 A. Om jag jobbade som försäljare skulle jag föredra vanlig månadslön i stället för 
  att riskera att tjäna lite eller inget på provision. 
 B. Om jag vore försäljare skulle jag föredra provisionslön om chansen fanns att 
  tjäna mer än på vanlig månadslön. 
 
15 A. Jag skulle vilja börja åka vattenskidor. 
 B. Jag skulle inte vilja börja åka vattenskidor. 
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16 A. Jag gillar inte att argumentera med folk vars åsikter skarpt skiljer sig från 
  mina egna, eftersom sådana diskussioner sällan leder någon vart. 
 B. Jag tycker att människor som inte håller med mig är mer stimulerande att 
  umgås med än sådana som håller med mig. 
 
17 A. När jag åker på en resa vill jag helst planera min rutt och tidtabell ganska 
  noga. 
 B. Jag skulle vilja sticka iväg på en resa utan förutbestämda eller definitiva rutter 
  eller tidtabeller. 
 
18 A. Jag tycker om spänningen i att titta på biltävlingar. 
 B. Jag tycker inte om biltävlingar. 
 
19 A. De flesta människor spenderar alldeles för mycket pengar på livförsäkringar. 
 B. Livförsäkring är något som ingen har råd att vara utan. 
 
20 A. Jag skulle vilja lära mig att flyga flygplan. 
 B. Jag skulle inte vilja lära mig att flyga flygplan. 
 
21 A. Jag skulle inte vilja bli hypnotiserad. 
 B. Jag skulle vilja ha upplevt hypnos. 
 
22 A. Livets viktigaste mål är att leva helt och fullt och uppleva så mycket som 
  möjligt. 
 B. Livets viktigaste mål är att finna lugn och lycka. 
 
23 A. Jag skulle vilja prova fallskärmshoppning. 
 B. Jag skulle aldrig vilja hoppa ut ur ett plan, med eller utan fallskärm. 
 
24 A. Jag tar mig ner i kallt vatten gradvis, för att få tid att vänja mig vid det. 
 B. Jag tycker om att dyka/hoppa i havet eller en kall pool. 
 
25 A. Jag tycker inte om oregelbundenheten i disharmonin i det mesta av den 
  moderna musiken. 
 B. Jag tycker om att lyssna på ny och ovanlig musik. 
 
26 A. Jag föredrar kompisar som är spännande och oförutsägbara. 
 B. Jag föredrar kompisar som är pålitliga och förutsägbara. 
 
27 A. När jag åker på semester föredrar jag bekvämligheter som ett bra rum med en 
  bra säng. 
 B. När jag åker på semester föredrar jag att kampa. 
 
28 A. God konst skall vara klar, ha formsymmetri och vara i harmoni färgmässigt. 
 B. Jag finner ofta skönhet i modern konsts oregelbundna former och disharmo- 
  niska färger. 
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29 A. Den största sociala synden är att vara oförskämd. 
 B. Den största sociala synden är att vara tråkig. 
 
30 A. Jag ser fram emot att sova ordentligt efter en lång dag. 
 B. Jag önskar att jag inte behövde sova bort så mycket av ett dygn. 
 
31 A. Jag föredrar människor som är känslomässigt uttrycksfulla, även om de är 
  något instabila. 
 B. Jag föredrar människor som är lugna och har ett stabilt humör. 
 
32 A. En bra målning bör chocka eller tumla om sinnena. 
 B. En bra målning bör medföra en känsla av lugn och trygghet. 
 
33 A. När jag känner mig modfälld repar jag mig genom att slappna av och göra 
  något lugnande. 
 B. När jag känner mig modfälld repar jag mig genom att gå ut och göra något nytt och 

spännande. 
 

 

 
 
  

 

Innan Du lämnar in enkäten kontrollera att Du har svarat på alla frågor och påståenden. 

Tack för Din medverkan! 


