
Mälardalens högskola  
Akademin för hälsa, vård och välfärd  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vishet i arbetslivet 
En utveckling av ett arbetslivsanpassat vishetsformulär 

 

Anna Lagerholm 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C-uppsats i psykologi, HT 2013 
Handledare: Leonard Ngaosuvan 
Examinator: Jacek Hochwälder 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Vishet i arbetslivet 
En utveckling av ett arbetslivsanpassat vishetsformulär 

 
Anna Lagerholm 

 
Vishet som fenomen har en lång historia, dock har begreppet under de 
senaste åren uppmärksammats allt mer av empirisk forskning. Det råder 
oenigheter kring fenomenets innebörd. Många studier visar dock att vishet 
kännetecknas av kognitiva och reflekterande dimensioner - precis som i 
Ardelts teori där vishet förklaras genom kognitiva, affektiva och 
reflekterande egenskaper. Denna studie utgår från Ardelts teori. En 
enkätundersökning med 110 deltagare genomfördes med syftet att utforma 
ett för arbetslivet modifierat vishetsformulär. Dessutom ämnade studien 
jämföra kön, ålder och privat respektive kommunal sektor. Resultatet visade 
hög korrelation mellan det modifierade vishetsformuläret (ViA) och Ardelts 
tredimensionella visdomsskala (3D-WS). Dessutom visade resultatet att 
privat sektor erhöll signifikant högre poäng än kommunal sektor i 3D-WS, 
samt att kvinnor i snitt fick högre poäng än män. Åldersskillnader påvisades 
inte. Studiens brister i form av bland annat representativitet, antalet 
deltagare och utformningen av enkäten diskuterades. 
 
Keywords: wisdom, the three-dimensional wisdom scale, aging, gender, 
employees 
 

Inledning 
 

Vishet har under de senaste åren uppmärksammats inom empirisk forskning, men 
konsekventa definitioner av fenomenet förblir svårfångade (Jeste, Meeks, Ardelt, Blazer, 
Kraemer & Vaillant, 2010). För ungefär ett decennium sedan förelåg brist på empirisk 
forskning inom området. Enligt Baltes och Smith (1990) rådde denna brist på osäkerheten 
kring begreppet i relation till principerna för den vetenskapliga metoden. Faktum var att 
några, både forskare och lekmän, ansåg att vishet kunde vara oklokt att studera då begreppet 
tillhör ett av de psykologiska fenomen som är oförklarliga i vetenskapens värld (Baltes & 
Smith, 1990). Ansträngningar för att göra visheten transparent till allmänhetens förfogande 
krävde därför en revidering av det grundläggande fundamentet. Idag talar man om vishet i 
form av flertalet dimensioner, allra helst kognitiva och reflekterande. Fältet har dock inte helt 
nått konsensus kring begreppets definition. Vishet anses bidra med flertalet positiva effekter 
för individen och dess relation till sin omgivning (Ardelt, 2003). Etezadi och Pushkars (2012) 
studie om vishet och lycka resulterade i att högre nivåer av upplevd kontroll i kombination 
med ökad användning av problem-fokuserad och positiv coping kan bidra till förbättrat 
emotionellt välbefinnande som kan förknippas med vishet. 

Vad är vishet? 

Lekmän har sedan länge använt begreppet vishet. Trots detta har vishet ingen enhetlig 
definition. En del definitioner grundar sig i explicita (vetenskapliga) teorier, medan andra är 
baserade på implicita (lekmäns) teorier (Ardelt, 2005). Implicita definitioner behandlar frågan 
om hur vishet används i vardagligt språk och hur visa personer beskrivs genom karaktärsdrag 
(Baltes & Staudinger, 2000). En bedömning av en implicit undersökning resulterade i fem 
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slutsatser om vishet; (a) Ett begrepp som bär specifik betydelse som ofta delas och förstås i 
sin språkbaserade representation, till exempel skiljer sig vishet från andra vishetsrelaterade 
psykologiska begrepp som social intelligens, mognad, eller kreativitet, (b) Den bedöms vara 
en exceptionell nivå av mänsklig funktion. Den är relaterad till kvalitet och mänsklig 
utveckling, (c) Vishet identifierar ett sinnestillstånd och beteende som inkluderar ett 
samordnat och balanserat samspel av intellektuella, affektiva och motiverande aspekter av 
mänsklig funktion, (d) Den förknippas med en hög grad av personlig och mellanmänsklig 
kompetens, bland annat förmågan att lyssna, utvärdera och ge råd, (e) Vishet innebär goda 
avsikter. Den används för välbefinnande för sig själv och andra. (Baltes & Staudinger, 2000).  

Explicita teorier om vishet går bortom de karaktärsmässiga drag och vardagliga språk som 
implicita teorier fokuserar på. Här är istället beteendemässiga manifestationer eller uttryck av 
vishet intressant. Sådana explicita teorier baseras på teoretiska konstruktioner och empiriska 
undersökningar av fenomenet (Baltes & Staudinger, 2000). Explicita teorier om vishet kan 
delas in i tre grupper; (a) Konceptualisering av vishet som en personlig egenskap eller 
konstellation av personlighetsdispositioner, (b) Konceptualisering av vishet i Neo-Piagetian 
tradition av postformal och dialektiskt tänkande, och (c) Konceptualisering av vishet som ett 
expertsystem som behandlar innebörden och genomförandet av livet (Baltes & Staudinger, 
2000). 

Vishet, som växer sig allt större inom psykologin (Ardelt, 2005), anses ofta vara en 
slutpunkt för mänsklig utveckling och som i allmänhet förknippas med den andra halvan av 
livet (t.ex. Baltes & Smith, 1990; Clayton & Birren, 1980; Holliday & Chandler, 1986). Enligt 
Grossmann, Karasawa, Izumi, Na, Varnum, Kitayama och Nisbett (2012) handlar vishet om 
erkännande av flera perspektiv, gränserna för personlig kunskap samt vikten av kompromiss. 
Randall (2013) menar att vishet främst kännetecknas av en fördjupad kunskap om de 
berättelser som speglar våra liv. Genom självbiografisk reflektion kan en förhöjd känsla av 
ironi spela en subtil men viktig roll i att möta livets utmaningar med öppenhet, uthållighet och 
fördjupad självkännedom. Jeste et al (2010) undersökte huruvida överensstämmelse råder 
mellan 57 internationella vishetsexperter vid definition av begreppet. De flesta visade sig vara 
överens om att vishet är en form av avancerad kognitiv och emotionell utveckling, driven av 
erfarenheter. Vishet har definierats som "en form av avancerad kognitiv funktion" (Dittmann-
Kohli & Baltes, 1990), "kompetens i genomförandet och meningen med livet" (Baltes & 
Staudinger, 2000) samt omvandlingen av intrapersonella, interpersonella och transpersonella 
upplevelser inom områdena personlighet och kognition (Achenbaum & Orwoll, 1991). 

De implicita och explicita teorierna om vishet utesluter inte varandra. De implicita 
teorierna utgör snarare en ram för området varpå explicita teorier kan skapas (Baltes & 
Staudinger, 2000). Enligt Ardelt (2003) har lekmän från olika åldersgrupper konstaterat att 
kognitiva, affektiva och reflekterande egenskaper är viktiga element för vishet. I föreliggande 
studie antas vishet innehålla dessa tre dimensioner. Detta utifrån Ardelts (2003) definitioner 
som dessutom testat empiriskt. Den kognitiva dimensionen av vishet hänvisar till en persons 
förmåga att förstå livet, det vill säga att förstå betydelsen och innebörden av fenomen och 
händelser, särskilt när det gäller intrapersonella och interpersonella frågor. Den reflekterande 
dimensionen är en förutsättning för utvecklingen av den kognitiva dimensionen. En djupare 
förståelse av livet är endast möjlig om man har förmågan att genomskåda vanföreställningar 
om verkligheten. För att göra detta behövs reflekterat tänkande kring fenomen och händelser 
utifrån flera olika perspektiv. Detta kan i sin tur utveckla självkännedom och självinsikt. Den 
affektiva dimensionen innebär människans förmåga att uppleva sympati och medkänsla för en 
annan individ. Människans beteende jämt emot en annan – antingen negativt eller positivt – 
speglar den affektiva delen av vishet (Ardelt, 2003). 
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Kulturella skillnader 
 
Vishet har studerats med avseende på kön, ålder och kulturer. Kulturella olikheter kan komma 
att spela en viktig roll för utvecklandet av vishet (Grossmann et al., 2012). Benedikovicova 
och Ardelt (2008) fann att slovaker hade högre affektiv vishet, medan amerikaner hade 
relativt högre kognitiv och reflekterande vishet. Detta utifrån Ardelts framprövade vishetstest 
(Three-Dimensional Wisdom Scale, 3D-WS). Kina, Korea och Japan värderar harmoniska 
relationer (Markus & Kitayama, 1991; Triandis, 1989) medan amerikaner eftersträvar 
individualisering där sociala konfrontationer inte är ovanliga (Leung, 1988; Morris et al., 
1998). I en studie av Ohbuchi och Takahashi (1994) rapporterade japaner fler upplevda 
konflikter än amerikaner och de konflikter som amerikanerna rapporterade rankades i snitt 
som viktigare än japanernas. Dessa skillnader kan vara avgörande för hur visheten utvecklas 
och i vilken ålder. 
 
Åldersskillnader 

Vishet har sedan tidig forskning visat sig hänga samman med åldrande (Baltes & Smith, 1990, 
Clayton & Birren, 1980; Holliday & Chandler, 1986). Grossmann (et al., 2012) undersökte 
om åldrande och vishet skilde sig mellan USA och Japan. Vishetsresonemang mättes genom 
att låta respondenterna läsa och ta ställning till tidningsartiklar om tvärpolitiska konflikter. 
Det visade sig finnas en tydlig korrelation mellan åldrande och vishet i USA, d v s att ju äldre 
man blir desto visare. I Japan fanns ingen skillnad i ålder, men de hade däremot högre vishet i 
snitt än de yngre (under 50 år) medborgarna i USA. I en kvasiexperimentell studie av Worthy, 
Gorlick, Pacheco, Schnyer och Maddox (2011) visades att åldrande kan leda till insikt och 
vishet som krävs för att fatta de bästa besluten. Resultaten av en intervjustudie visade 
kongruens mellan de lärdomar som respondenterna drog från utmanande livserfarenheter, 
deras åsikter/övertygelser om de ultimata egenskaperna hos vishet och deras handlingar och 
beteenden (Choi & Landeros, 2011). I denna studie deltog endast personer över 60 år. Att 
döma av de ämnesområden man kopplat till vishet, såsom kritiska livserfarenheter 
(skiljsmässa och/eller att förlora ett barn i cancer eller självmord t ex), är åldrande även här en 
viktig del av vishet. Ardelt (2000) utförde en longitudinell studie om kvinnors åldrande med 
avseende på vishet. Denna studie resulterade i att vishet i de senare åren har en positiv effekt 
för kvinnors livstillfredsställelse, fysisk hälsa, och kvaliteten på sina familjerelationer och 
därmed förefaller vishet vara en viktig prediktor för åldrande, enligt Ardelt (2000). 

Könsskillnader 

I en studie av Ardelt (2009) fick kvinnor i snitt högre poäng på de affektiva påståendena än 
män, medan män i snitt fick högre poäng på de kognitiva påståendena, än kvinnor (detta 
endast i den äldre kohorten). Bland de respondenter som fick högst poäng på 3D-WS fanns 
inga signifikanta skillnader mellan könen, vilket kan antas bero på att relativt visa personer 
integrerar kognitiva och affektiva egenskaper. Benedikovicova och Ardelt (2008) fann att 
kvinnor i snitt hade högre affektiva vishetspoäng än män. Orwoll och Achenbaum (1993) 
utgick från en modell av vishet bestående av interpersonella, intrapersonella och 
transpersonella upplevelser över tre dimensioner av kognition, affektion och conation. De 
föreslår att män kan ha en fördel i den kognitiva sfären, medan kvinnor kan ha en fördel i den 
mellanmänskliga sfären. De hävdade dock att kloka individer sannolikt är androgyna, men att 
det kan föreligga olika vägar till vishet för män och kvinnor. Trots denna mycket intressanta 
modell, är det förvånande att väldigt få studier undersökt könsskillnader med avseende på 
vishet. Hypotetiskt sätt, med grund i dessa studier, kan män antas vara visare vad gäller den 
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kognitiva dimensionen medan kvinnor antas vara visare berörande den affektiva dimensionen 
(som berör mellanmänskliga faktorn) så till vida att de inte är relativt visa, dvs. att de erhåller 
höga vishetspoäng – då antas det inte skilja något mellan könen. 

Närliggande begrepp 

Vishet kan förknippas med andra begrepp som för många anses likvärdiga eller åtminstone 
närliggande. För att klargöra vishetsbegreppets innebörd är det därför nödvändigt att ställa det 
i relation till andra begrepp som ofta förknippas med vishet. Nedan följer en differentiering av 
intelligens, empati och etik i relation till vishet.  

Intelligens. Enligt Gardner (1983) finns två grundförutsättningar för en intelligens. Det 
handlar bland annat om att kunna lösa problem och tackla verkliga svårigheter men också en 
möjlighet att upptäcka och generera nya problem. Vishet handlar om en förståelse utifrån flera 
perspektiv samt en förmåga att känna sympati och känslor för andra (Benedikovicova & 
Ardelt, 2008). Den innebär på så vis varken tidsaspekten i problemlösning eller kunskapen att 
se mönster. Jeste (et al., 2010) menar att intelligens är en personlig kvalitet som kan utvecklas 
och öka med åldern. Författarna undersökte experters konsensus vad gäller 
konceptualiseringen av vishet och intelligens med hjälp av frågeformulär. I denna 
undersökning skilde sig intelligens från vishet på 46 av 49 punkter. För att även lyfta 
skillnader mellan vishetstestning och intelligenstestning är det viktigt att, som tidigare nämnt, 
påpeka att vishetstestet som används i föreliggande studie utgår från empirisk forskning och 
definition som bygger både på lekmäns uppfattningar och experters bedömningar. 
Intelligenstester saknar ofta empirisk teori och bestämda definitioner vilket är ett allvarligt hot 
mot intelligenstestets validitet (Edvardsson, 1975). Edvardsson (1975:4) menar även att ”... 
operationella definitioner ter sig ofta snäva i förhållande till den allmänna definitionen.” 

Empati. Vishet kan även sammanblandas med empati, framför allt då visheten delvis 
förklaras genom en förståelse och förmåga att känna medlidande för andra. Empati definieras 
av Eklund (2006): 

”The empathizer understands the target’s situation and emotions, the target experiences emotion, 
the empathizer perceives a similarity with his or her own prior experience, and the empathizer is 
concerned for the target’s wellbeing.” 

Empati, som till skillnad från vishet är en känsla, är den fysiologiska upplevelsen av att känna 
vad en annan person känner och den kognitiva bearbetningen av upplevelsen (Batson, 1987; 
Hoffman, 2000). Det är även en förmåga att uppfatta och känna världen från den subjektiva 
upplevelsen av en annan person (Misch & Peloquin, 2005). Vishet handlar mer om tankar, 
känslor och reflektion kring livet och ofta kring situationer som individen har befunnit sig i, 
befinner sig i, eller kommer att befinna sig i (Ardelt, 2003). Det är på så sätt en förmåga att 
tänka på djupet i olika situationer och den ger en vägledning för hur vi ska bete oss. ”We can 
all imagine care without wisdom, but not wisdom without care (Vaillant genom Ardelt, 
2000:362). 

Etik. Acevedo (2013) diskuterar hur etik både har definierats som en moralisk aspekt och 
som något som systematiserar, ifrågasätter och modifierar moral. Det sistnämnda antas vara 
det som enligt författaren bäst beskriver etik. Etik kan till och med avvisa sociala och 
individuella moraliska normer för acceptabla och önskvärda värderingar och beteenden om de 
anses vara stötande eller grundlösa. Till exempel är mutor acceptabla i vissa länder – vilket 
även blir moraliskt korrekt – men det är etiskt tveksamt. Att integrera tankar, känslor och 
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reflektion för att förstå andra människor är en vishet som i sig inte handlar om etik. Att vara 
vis handlar inte endast om att vara etiskt korrekt, utan det innebär en förståelse för hur varje 
förmåga (kognitiv, affektiv och reflekterande) kan användas på ett sätt som gynnar hela 
situationen (Ardelt, 2003). 

Varför Ardelt? 

Baltes. Det finns två huvudsakliga teoretiska utgångspunkter vad gäller vishet; Baltes 
respektive Ardelt. Baltes Self-Assessed Wisdom Scale (SAWS) utgår från följande fem 
dimensioner; kritiska upplevelser i livet, minne och reflektion, öppenhet, humor samt 
emotionell reglering (Webster, 2003). Stressfyllda upplevelser, positiva lösningar av 
avgörande problem och adaptiva coping-strategier har en positiv inverkan på vishet och dess 
utveckling. Minne och reflektion studerar personliga styrkor och svagheter och att erkänna 
dessa gör det möjligt att öka det förra och förbättra det senare. Öppenhet för alternativa vyer, 
information och potentiella lösningsstrategier optimerar en klok persons ansträngningar att 
övervinna utmaningar effektivt. Den vise individen erkänner, åtnjuter och använder även 
humor i olika sammanhang för otaliga ändamål (Webster, 2003). All humor faller dock inte 
inom ramarna för vishet. Att retas och använda sarkastiska skämt är exempel på humor som 
inte har med vishet att göra. Snarare humor som innehåller erkännandet av ironi, 
stressreducering (för sig själv och andra) och som används för sociala ändamål. Emotionell 
reglering anses vara nyckeln till vishet. En person som endast kan skilja mellan att vara 
"galen" och "mycket galen" som svar på en upplösande relation skulle vara mindre klok än en 
individ i en liknande situation som kan identifiera och skilja mellan "blandade känslor" och 
använda denna kunskap för att underlätta problemlösning (Webster, 2003). 

Kritik mot Baltes teori. Att uppleva svåra situationer och händelser kan antas bidra med 
positiva copingstrategier och ett reflekterat tänkande kring livet. Det kan även antas hämma 
individers mottaglighet för svårigheter eller vardagliga situationer som påverkas av individens 
förflutna vilket därmed även försvårar coping. Att uppleva svåra situationer behöver inte 
innebära en utveckling av vishet och att lärdom per automatik följer en kritisk händelse i livet. 
Kritiska upplevelser bidrar förmodligen med flertalet livserfarenheter, såväl positiva som 
negativa, vilka kan bidra både till vishet och till hämmandet av dess utveckling. Det är dock 
svårt att veta hur kritiska upplevelser ska definieras, om vishet följer lärdomen av dessa och 
hur stor individuell varians detta har. 

Minne och reflektion har en avgörande roll för ett reflekterat tänkande vilket bör anses som 
en viktig dimension i mätningen av vishet. Det är dock svårt att särskilja denna dimension 
från intelligens. Att vara öppen för flertalet valmöjligheter och problemlösningar kan spela en 
subtil men viktig roll i den reflekterande förmågan. Denna egenskap skulle kunna mätas 
genom den förra dimensionen, minne och reflektion, genom att formulera items på det sätt att 
öppenhet framkommer i det reflekterande tänkandet. Humor är även den en svår dimension, 
framför allt då detta upplevs subjektivt. Att ha humor kan både bedömas utifrån individen 
själv men även utifrån andras perspektiv, vilket försvårar mätningen av vishet. Att använda 
humor för sociala ändamål kan vara viktigt både för individer som uppfattas visa men även 
för individer som söker social stimulans. Det kan även användas av osäkerhetsskäl och rädsla 
att avslöja sitt innersta. Emotionell reglering bör räknas till en av de viktiga dimensionerna för 
vishet, precis enligt Baltes teori. 

Exempel på påståenden inom ramen för kritiska upplevelser i livet följer; ”I have lived 
through many difficult life transitions”. Ardelt (2011) menar att detta påstående i SAWS inte 
mäter vishet då man bör formulera påståendet på så vis att kännedom och kunskap genom 
erfarenheterna formats av dessa kritiska upplevelser. I dimensionen humor finner man 
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påståenden som ”I can make fun of myself to comfort others”. Ardelt (2011) menar att detta 
kan vara en konsekvens av minskad självcentrering som följer utvecklingen av vishet snarare 
än en av dess väsentliga delar. Det verkar som om 3D-WS mäter grundläggande kognitiva, 
reflekterande, och affektiva komponenter av vishet medan SAWS innehåller en reflekterande 
vishetskomponent (minne och reflektion), en vishetsprediktor (öppenhet), en konsekvens av 
vishet (humor), och två nödvändiga (kritiska upplevelser i livet och emotionell reglering), 
men inte tillräckliga komponenter av vishet (Ardelt, 2011). 

Ardelt. Det tredimensionella vishetstestet (3D-WS) bygger på Clayton och Birrens (1980) 
multidimesionella analys av lekmäns beskrivningar av vishet. Testet mäter vishet utifrån tre 
olika dimensioner; kognitiva, reflekterande och affektiva egenskaper. Den kognitiva 
komponenten innehåller ett antal påståenden som mäter en förståelse för livet eller en önskan 
att få veta sanningen. Detta inbegriper kunskap om de paradoxala (dvs. positiva och negativa) 
aspekter av den mänskliga naturen, tolerans av tvetydighet och osäkerhet, och förmågan att 
fatta viktiga beslut, trots livets oförutsägbarheter. Ex: ”Jag föredrar att bara låta saker ske 
snarare än att försöka förstå varför de har blivit så”. Den reflekterande delen mäter förmågan 
att se fenomen och händelser utifrån olika perspektiv och att undvika subjektivitet och 
projektioner (dvs. att undvika att skylla på andra människor eller omständigheter för ens egen 
situation eller känslor). Ex: ”Jag tycker ibland att det är svårt att se saker ur andras 
synvinklar”. Den affektiva delen fångar förekomsten av positiva känslor och beteende mot 
andra varelser, såsom känslor och handlingar av sympati och medkänsla, och avsaknaden av 
likgiltiga eller negativa känslor och beteenden mot andra. Ex: ”Det är egentligen inte mitt 
problem om andra är i knipa och i behov av hjälp” (Ardelt, 2003). 

Kritik mot Ardelts teori. Kognitiva egenskaper har något med vishet att göra. Det är dock 
svårt att särskilja denna med den reflekterande dimensionen då denna också involverar 
tänkande. Intelligens är en viktig del av kognition, då man talar om dess teoretiska bakgrund 
(Gardner, 1983). Detta väcker problem i form av tvetydigheter kring dimensionens 
omfattning. De tre dimensionerna är omfattande och abstrakta, vilket kan göra det svårt att 
mäta det som avses. Att besvara de items som tillhör varje dimension kan skapa individuella 
tankar som skiljer sig markant respondenter emellan vilket kan leda till att de tolkar 
påståenden olika. En individ kan exempelvis ha svårt att sätta sig in i en annan persons 
situation då denne tänker på en lagförbrytare, medan en annan tänker på sin bästa vän som 
råkat illa ut i samma påstående. Svaren kan på så vis variera då varje enskild individ 
associerar till egna föreställningar. Instrumentet innehåller även många items, vilket skulle 
kunna komprimeras för ett kortare och tätare material. 
 
SAWS och 3D-WS. Instrumenten skiljer sig betydligt i dess teoretiska innehåll. SAWS mäter 
vishet utifrån fem komponenter, grundade i 30 items. 3D-WS mäter vishet utifrån tre 
grundläggande dimensioner, abstraktare än SAWS, med hjälp av 39 items. Detta gör 3D-WS 
till det större mätinstrumentet, men mindre i dess omfång av teoretiska utgångspunkter. De tre 
dimensionerna i 3D-WS innehåller därmed fler items än de fem komponenterna i SAWS 
tillsammans. De tre grundläggande dimensionerna i 3D-WS kan antas ringa in området vishet 
på en mer abstrakt nivå än de fem som ingår i SAWS. På så vis kan 3D-WS lättare matcha en 
konkretisering och modifiering av arbetslivsinriktade sammanhang. Det verkar också som att 
SAWS mäter förmåga utifrån de fem komponenterna, medan Ardelt mäter riktning av de tre 
dimensionerna/egenskaperna. 

Tillämpning av vishet i arbetslivet 

Klokt agerande i privatlivet skiljer sig idag markant från kraven på klokt agerande i 
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arbetslivet. Många arbeten kräver beslut och bedömningar med kvalité grundande i vishet och 
kloka resonemang. I många fall är dessa krav på vishet i arbetslivet avgörande för fortsatt 
anställning. I privatlivet har människor andra förutsättningar, om än snarlika, där varje person 
antas handla utifrån lagar och förordningar. Dessa ställer krav på klokt agerande, dock inte 
utifrån en specifik yrkesroll som i arbetslivet. I arbetslivet berörs många medmänniskor av 
enskilda individers ageranden, precis som i privatlivet. Dock är kraven på genomtänkta och 
professionella bemötanden i arbetslivet en viktig del för att passa de profiler som eftersöks, 
till skillnad från privatlivet. Arbetslivet idag är krävande och i många fall bedöms den 
arbetssökande utifrån olika kriterium, såsom utbildning, erfarenhet och personlighet, vilka 
ofta mäts genom tester. Vishet och ledarskap är viktigt för en hög livskvalitet för individer 
och kulturella framsteg för samhället. Yang (2011) menar att undersökning av vishet i 
ledarskap kan belysa diskussionen om ledarskap och fokusera vår uppmärksamhet från att öka 
vinsterna till att främja det gemensamma goda. Vishet definierades utifrån tre komponenter - 
(1) kognitiv integration, (2) utförande, och (3) positiva effekter - vilka testades mot textuella 
beskrivningar av vishet i ledarskapssammanhang. Svåra problem, såsom global uppvärmning 
och finansiella kriser, kan lösas eller undvikas om ledarskap utförs med vishet. Sålunda kan 
en bättre framtid förväntas om ledarskap i större utsträckning präglas av vishet. Avey, 
Luthans, Hannah, Sweetman och Petersons (2012) studie, som utgick från Values in Action 
Inventory of Strengths (VIA-IS) vid mätningen av värderingspoäng (innehållande 
karaktärsdrag som; vilja att lära sig, äkthet, perspektiv, nyfikenhet och omdöme) visade 
positiv korrelation mellan anställda med höga värderingspoäng och kreativitet samt en negativ 
korrelation mellan värderingspoäng och stress. Stress mättes genom The Depression, Anxiety, 
and Stress Scale och kreativitet undersöktes med hjälp av en brainstorming aktivitet (Aveys et 
al., 2012). Vishet, som författarna kallar det, hos anställda kan med utgångspunkt i dessa 
resultat, antas öka vinsterna i form av kreativ och stresstålig arbetskraft. Zacher, Pearce, 
Rooney och McKenna (2012) undersökte relationen mellan vishet och Leader-Member-
Exchange (LMX) hos ledare. Resultaten visade att ledarnas personliga vishet hade en positiv 
indirekt effekt på de anställdas betyg av LMX genom dimensionen individualiserad påverkan. 
Enligt Solansky (2013) kännetecknas den vise ledaren av rädsla för dårskap, medan den 
dåraktige ledaren agerar riskfyllt utan reflektion. Vishet grundar sig i eftertanke och reflektion 
snarare än risktagande utan konsekvensövervägande. Vishet kan, med utgångspunkt i dessa 
resultat, antas ha flertalet positiva effekter för individen och dess omgivning. Ett 
arbetslivsinriktat vishetsformulär, baserat på 3D-WS, kan därför vara av stort intresse både för 
arbetssökande och arbetsgivare för att lyfta vishets-aspekten ytterligare inom ramen för 
arbetslivet.  

Syfte och hypoteser 

Tidigare studier har fokuserat på etablerade instrument för mätning av vishet, både vad gäller 
livet i allmänhet och för arbetslivet. Något som inte tidigare getts utrymme är ett modifierat 
vishetsinstrument som behandlar arbetslivsresonemang. Studiens syfte är att utveckla ett 
instrument som mäter arbetslivsanpassad vishet. Detta genom att skapa ett vishetsformulär 
baserat på Ardelts Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS). Det nya instrumentet kommer 
att i föreliggande studie benämnas ViA (Vishet i Arbetslivet). Vidare ska även privat och 
kommunal sektor, samt kön och ålder, undersökas med avseende på vishet och dess tre 
aspekter (kognitiva, affektiva och reflekterande egenskaper). Detta är intressant för att 
åskådliggöra eventuella skillnader inom arbetslivet vad gäller rekryteringar och värderingar, 
samt om kvinnor och män besitter olika former av vishet och i olika åldrar. 
Validitetshypotesen antas få stöd då det modifierade instrumentet inte genomgått större 
förändringar annat än situationsbaserade resonemang som berör arbetslivet. 
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Situationshypotesen är formulerad utifrån antaganden baserade på pilotundersökningen där 
deltagarna ponerade att de skulle få högre poäng på ViA än 3D-WS. Detta för att det 
upplevdes lättare att relatera till konkretare situationer samt att kraven i arbetslivet är högre än 
i livet i allmänhet. Den generella könshypotesen antas kunna styrkas i denna studie utifrån vad 
tidigare forskning resulterat i. Samma gäller den affektiva könshypotesen, den kognitiva 
könshypotesen och åldershypotesen. Sektorhypotesen är oriktad då en riktning inte kan 
styrkas av tidigare forskning eller undersökningar i denna studie. Dessa sju hypoteser beskrivs 
närmare nedan;  

Validitetshypotesen: Det för arbetslivet modifierade vishetsformuläret (ViA) mäter 
samma sak som det ursprungliga (3D-WS) 

Situationshypotesen: Respondenter får högre vishetspoäng på det modifierade 
arbetslivsanpassade vishetsformuläret (ViA) än det ursprungliga (3D-WS) 

Generella könshypotesen: Det finns ingen skillnad i generella vishetspoäng (i ViA) 
mellan kvinnor och män  

Affektiva könshypotesen: Kvinnor har högre poäng på den affektiva dimensionen (i 
ViA) än män 

Kognitiva könshypotesen: Män har högre poäng på den kognitiva dimensionen (i ViA) 
än kvinnor 

Åldershypotesen: Äldre personer har högre vishetspoäng (i ViA) än yngre 

Sektorhypotesen: Det finns ingen skillnad i vishetspoäng (i ViA och 3D-WS) mellan 
kommunal och privat sektor  

Metod 

Deltagare 

Genom ett kriterie- och bekvämlighetsurval rekryterades deltagarna både ur privat och 
kommunal sektor i Mellansverige utifrån kriterierna (1) arbetstagare och (2) i en organisation 
där kön och ålder var relativt jämt fördelat. Inom den privata sektorn tillfrågades 250 
deltagare (samtliga anställda på företaget) via mail från företagets operativa chef. Av dessa 
valde 68 att delta där cirka 25 % var män och 75 % var kvinnor. Deltagarnas ålder varierade 
mellan 22-64 år (M = 37.09, SD = 10.91). Inom den kommunala sektorn tillfrågades 370 
deltagare, även dem via mail från behörig anställd. Av dessa valde 41 att delta där åldern 
varierade mellan 23-70 (M = 44.44, SD = 12.19). Cirka 20 % av dessa var män och 80 % var 
kvinnor. Totalt antal deltagare för studien var 110 med medelåldern cirka 39.5. Bland 
samtliga deltagare var både regionchefer, platschefer, anställda, it-support-anställda och HR-
avdelningen inkluderade. Inget internt bortfall förekom då samtliga påståenden var 
obligatoriska i enkäten. Deltagarna rekryterades dels för att de hade en spridning i ålder och 
kön och även för att de arbetar med människor och antas på så vis kunna relatera till de 
påståenden som vishetsformuläret innehåller. I enkäten förekom även en fråga om utbildning, 
där sektorerna var likvärdiga vad gäller högskoleutbildning. 
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Material 

I pilotundersökningen användes enkäter i pappers-form. Detta var enkelt att använda då det 
endast var tre deltagare. Varje item besvarades med en femgradig skala där 1 = stämmer 
mycket dåligt, och 5 = stämmer mycket bra. I relevansundersökningen fick respondenterna 
besvara påståendena elektroniskt. Detta för att det var smidigast att kontakt skedde via mail då 
det var mindre tidskrävande för undersökningen och respondenterna. Enkäten för den 
huvudsakliga undersökningen konstruerades elektroniskt. Samtliga påståenden från både det 
modifierade instrumentet och det ursprungliga ingick i samma formulär för att underlätta för 
deltagarna och analysen. Formuläret bestod därför av två delar, där den första delen med 31 
påståenden behandlade det för arbetslivet modifierade instrumentet (ViA) och den andra delen 
innehöll de ursprungliga 39 påståendena (3D-WS). Påståendena var antingen modifierade för 
arbetslivsanpassad vishet: ”Det finns vissa medarbetare som jag vet att jag aldrig skulle tycka 
om” eller allmänna; ”Jag kan vara bekväm med alla typer av människor”. Det senare krävde 
vändning, det vill säga en omkodning av skalan. Med i enkäten fanns även möjlighet att 
lämna kommentarer om undersökningen, påståendena och formuläret i sig.  

Cronbach´s alfa värdet för det modifierade formuläret var a = .85 när samtliga (31) 
påståenden inkluderats (I 3D-WS var värdet a = .86). För de kognitiva a = .71 (i 3D-WS a = 
.78), det affektiva indexet gav värdet a = .67 (i 3D-WS a = .61), och de reflekterande 
påståendena fick värdet a = .70 (i 3D-WS a = .64).  
 
Procedur 

Via Ardelt (personlig kommunikation, 11 september 2013) erhölls information om avkodning, 
reverserade påståenden och poänggradering, samt vilka påståenden som var av kognitiv, 
affektiv eller reflekterande karaktär. Därefter gjordes en översättning från engelska till 
svenska av skribenten, för att därefter översättas igen till engelska av en studerande med 
engelska som modersmål (Backtranslation). Därefter formulerades en del påståenden om av 
grammatiska skäl. Modifieringen utfördes genom att utbyta specifika ord i påståenden till 
arbetsrelaterade ord, t ex ”människor” byttes ut mot ”medarbetare” och ”livet” byttes ut mot 
”arbetslivet”. Det gjordes därför inga stora ändringar i det modifierade instrumentet för att det 
så nära som möjligt skulle motsvara den ursprungliga aspekten av vishet. 

Pilotstudie. En pilotstudie genomfördes med tre deltagare där de fick besvara både det 
ursprungliga vishetsformuläret (3D-WS) och det för arbetslivet modifierade formuläret (ViA). 
I undersökningen framgick att två personer trodde sig ha högre vishetspoäng i arbetslivet, då 
det ansågs sig tänka klokare i rollen som arbetstagare än på fritiden. Detta fick dock endast 
stöd i en av undersökningarna. Det fanns utrymme för respondenterna att lämna kommentarer 
som förslag till förbättringar. Samtliga deltagare ansåg att det modifierade testet var lättare att 
relatera till, då det upplevdes överlag svårare att associera abstrakta händelser (i 3D-WS) till 
någon specifik person eller situation. Två påståenden var enligt respondenterna svåra att 
relatera till i det modifierade instrumentet, ”Okunskap är salighet” och ”Medarbetare 
överdriver känslor och känslighet hos djur”. Dessa togs bort i nästkommande studie; 
Relevansstudien. 

Relevansstudie. Ännu en studie genomfördes i form av en relevansstudie, där tre forskare fick 
bedöma varje påståendes relevans för arbetslivet i det modifierade instrumentet. Dessa 
deltagare rekryterades genom epost till en högskolas (i mellansverige) professor i 
Arbetslivspsykologi. Genom denna deltagare kunde fler rekryteras (forskare i 
arbetslivspsykologi) och svaren samlades in elektroniskt. Detta syftade till att, inför den 
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huvudsakliga undersökningen, möjligen plocka bort påståenden som samtliga forskare ansåg 
vara irrelevanta för arbetslivet. Instrumentet innehöll 39 påståenden från början (14 kognitiva, 
13 affektiva och 12 reflekterande), som i Ardelts 3D-WS. Deltagarna fick skatta sina svar 
mellan 1-5 där 1 = ”Inte alls relevant” och 5 = ”Mycket relevant”. De påståenden som fick 
åtta poäng eller färre av de tre deltagarna tillsammans togs bort från undersökningen 
(maximal poäng per item = 15). Av dessa var det åtta påståenden som hade åtta eller färre 
poäng. 31 påståenden återstod och av dessa var 9 kognitiva, 11 affektiva och 11 reflekterande. 
Detta dels med anledning av att färre påståenden ger en kortare enkät och på så vis går 
snabbare att besvara för deltagare i den huvudsakliga undersökningen, men också för att fler 
påståenden ökar risken för missvisande intern reliabilitet. Påståendena togs endast bort i det 
modifierade instrumentet.  
 
Huvudundersökning. När både pilotundersökningen och relevansstudien genomförts skapades 
frågeformuläret elektroniskt. Detta, tillsammans med missivbrevet, skickades ut till 250 
anställda i privat sektor och 370 anställda i kommunal sektor – alla via e-post. Till den 
kommunala sektorn skickades formuläret ut något senare vilket medförde att deltagarna fick 
kortare tid på sig att besvara enkäten. Dock var svarsfrekvensen högst under den första dagen 
då mailet skickats ut, både för privatanställda och kommunalanställda. Missivbrevet innehöll 
information enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska principer samt kontaktuppgifter till 
skribenten och handledaren för uppsatsen. Deltagarna fick före studien ingen information om 
att formuläret var ett mått på vishet, utan en undersökning om deras tankar och åsikter i 
arbetslivet respektive livet i allmänhet. Detta för att minska risken för social önskvärdhet. 
Efter att den första påminnelsen skickats ut erhölls fler svar och efter analysen skickades ett 
nytt e-post ut för att informera deltagarna om studiens fullständiga innehåll och syfte. 

Statistisk databearbetning 

Studien utgjorde en kvasi-experimentell mellangruppsdesign där mellangruppsfaktorn Sektor 
(kommunal & privat) samt kön och ålder testades i avseende på inomgruppsfaktorn Vishet 
(allmän & arbetslivsanpassad). Undersökningen bestod av tre oberoende variabler (kön, ålder 
och sektor) och två beroende variabler (vishet i arbetslivet och vishet i allmänhet). De 
statistiska analyser som gjordes var Spearmans rho, tvåvägs variansanalyser och parvisa t-test. 
Vid analys av åldersskillnader delades yngre (22-36) och äldre (38-70) in i grupper, där 
gränsen för varje grupp utgick ifrån medianvärdet 37 år. Endast tre deltagare var 37 år vilka 
inte inkluderades i analysen då de låg på medianvärdet. 

Resultat  

Validitetshypotesen 

En spearman rho analyserade korrelationen mellan den totala poängen för ViA och 3D-WS, r 
= .625, n = 110, p < .001. För rättvis bedömning togs påståenden bort i enlighet med 
relevansstudien i 3D-WS. Vid ytterligare en analys av Spearman rho påvisades hög 
korrelation mellan samtliga dimensioner, kognitiva; r = .488, p < .001, affektiva; r = .541, p < 
.001, och de reflekterande; r = .548, p < .001 (Alla n = 110). Detta gav på så vis stöd för 
validitetshypotesen. 
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Situationshypotesen 
 
Parvisa t-test identifierade en statistisk signifikant skillnad (t (109) = 9.206, n = 110, p < .001, 
η2 = .435) mellan de båda enkäterna, där ViA (M = 3.97, SD = .38) rapporterade högre poäng 
än 3D-WS (M = 3.6779, SD = .41265). Parvisa t-test visade även att samtliga dimensioner var 
statistiskt signifikanta vid jämförelser mellan ViA och 3D-WS, kognitiva; t = 5.179, p < .001, 
affektiva; t = 9.435, p < .001, och de reflekterande; t = 6.728, p < .001 (Alla n = 110). 
Deltagarna erhöll högre poäng på det arbetslivsanpassade vishetsformuläret än det generella, 
ursprungliga 3D-WS, vilket gav stöd för situationshypotesen.  
 
Könshypoteserna 

En tvåvägs variansanalys identifierade signifikanta skillnader mellan kön, där kvinnor (M = 
4.01, SD = .26) fick högre poäng än män (M = 3.82, SD = .39) på ViA, F = 4.782, n = 110, p 
= .03, η2 = .10. Denna analys gav ingen interaktionseffekt, F = 1.603, n = 110, p = .208. Dock 
fanns skillnader mellan de tre dimensionerna där den kognitiva dimensionen (M = 4.00, SD = 
.49) rapporterade signifikant högre poäng än den affektiva dimensionen (M = 3.82, SD = .44), 
p = .001. Den reflekterande dimensionen (M = 3.93, SD = .44) rapporterade även den högre 
poäng än den affektiva dimensionen, p = .03. Detta resultat gav på så vis inget stöd för den 
affektiva könshypotesen eller den kognitiva könshypotesen. Det gav heller inget stöd för den 
generella könshypotesen, då det fanns skillnader i den totala poängsumman mellan män och 
kvinnor.  
 
Åldershypotesen 

En tvåvägs variansanalys visade inga signifikanta skillnader mellan unga, 22-36 år (M = 3.95, 
SD = .39), och gamla, 38-70 år (M = 4.00, SD = .35), F = .621, p = .432. Däremot förekom 
skillnader mellan kognitiva (M = 4.03, SD = .48) och affektiva (M = 3.90, SD = .44) 
egenskaper, där kognitiva rapporterade signifikant högre poäng, p = .006, samt mellan 
affektiva och reflekterande (M = 3.99, SD = .43) egenskaper, där reflekterande egenskaper 
rapporterade signifikant högre poäng, p = .04. Åldershypotesen fick alltså inte stöd. 

Sektorhypotesen 

En tvåvägs variansanalys identifierade inga signifikanta skillnader mellan de två sektorerna i 
ViA, F = 1.181, n = 110, p = .280. Signifikanta skillnader identifierades mellan privat (M = 
3.85, SD = .40) och kommunal (M = 3.39, SD = .24) sektor i 3D-WS, F = 42.70, n = 110, p < 
.001, med en stor effektstorlek (η2 = .28). Samtliga parvisa jämförelser var statistiskt 
signifikanta; kognitiva egenskaper (M = 3.78, SD = .51) rapporterade högre poäng än 
affektiva (M = 3.54, SD = .44), p < .001, och reflekterande (M = 3.71, SD = .48), p = .043, och 
reflekterande egenskaper rapporterade högre poäng än affektiva egenskaper (p = .001). En 
interaktionseffekt kunde även identifieras mellan sektor och de tre dimensionerna, F = 7.823, 
n = 110, p = .001, η2 = .07. Detta innebär att kombinationen mellan sektor och dimension är 
signifikant.  

Diskussion 

Studiens huvudsakliga syfte var att ta fram ett arbetlivsinriktat vishetsformulär och undersöka 
dess validitet i jämförelse med Ardelts framprövade 3D-WS. Av resultatet att tyda mäter även 
det modifierade formuläret vishet vetenskapligt, vilket gav stöd för den huvudsakliga 
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hypotesen – validitetshypotesen. ViA rapporterade även i snitt högre poäng än 3D-WS vilket 
gav stöd för situationshypotesen. Detta resultat kan bero på, som tidigare nämnt, att det 
modifierade instrumentet behandlar konkretare situationer och är på så vis lättare att relatera 
till. 3D-WS är abstrakt och kan ge olika utfall beroende på vad respondenten väljer att 
associera påståendena till. En tänkbar anledning är även att kravprofilen i arbetslivet är 
skarpare än i livet i allmänhet. En annan möjlig anledning till detta, och som även är ett 
validitetshot, är att deltagarna besvarade den för arbetslivet modifierade enkäten på ett 
önskvärt sätt utifrån de krav som ställs på arbetstagarna. Livet i allmänhet som behandlas i 
3D-WS innehar inte samma typ av press på att leva upp till en kravprofil. Dock kan även 
antas att deltagarna resonerar klokare i rollen som anställd och finner mindre utrymme för 
negationer i relation till medarbetare än i relation till andra människor. Möjligen är vi mer 
eller mindre visa beroende på situation och kontext, något som kan vara intressant att studera i 
framtida forskning. 

Att varken den affektiva könshypotesen eller den kognitiva könshypotesen inte fick stöd, 
som i Ardelts (2009) studie, kan dels bero på att urvalet inte är representativt då ett stort 
bortfall förekom. Det kan även bero på att en jämn fördelning män och kvinnor emellan 
dessvärre inte föreligger då betydligt fler kvinnor valde att delta vilket är ett hot mot studiens 
reliabilitet. Det kan även vara så att fler deltagare krävs för att identifiera eventuella skillnader 
mellan kön. Möjligtvis föreligger kulturella skillnader, mellan svenska arbetstagare och 
amerikanska högskolestudenter och vuxna, som deltog i Ardelts (2009) studie. Ohbunchi och 
Takahashi (1994) har i sin studie upptäckt kulturella skillnader med avseende på 
konflikthantering. I och med att föreliggande studie inkluderar en mängd värderingsfrågor i 
sammanhang där andra människor inkluderas kan även här antas att kulturella skillnader kan 
uppstå. Även i övriga fall, som i vad helst annat, kan kulturella skillnader föreligga vid 
mätning av vishet. Däremot påvisades signifikanta skillnader mellan kön där kvinnor erhöll 
högre poäng än män totalt i ViA, vilket även det går emot Ardelts (2009) studie. I 
föreliggande studie resonerade kvinnor visare än männen. Dock är detta svårt att generalisera 
pga. de svagheter som ovan diskuteras.  

Att ålder inte är av betydelse för vishet i föreliggande studie kan bero på att tidigare 
forskning involverat yngre individer (Worthy mfl, 2011; Ardelt, 2000). I denna studie var 
åldersspannet brett, 22-70 år. Trots detta fanns ingen skillnad mellan yngre (22-36) och äldre 
(38-70). Detta kan visserligen bero på att studien baseras på för få antal deltagare eller ett 
icke-representativt urval. Det kan också vara så att visheten inte utvecklas efter 22 års ålder. 
Ponera att vishet främst utvecklas i unga åren 0-20. Det är förstås en fråga som vidare 
forskning kan beakta genom att inkludera yngre individer i ett kvasiexperiment. Det är även 
möjligt att deltagarna som valde att besvara enkäten hade ett särskilt intresse för området och 
på så vis erhöll resultat oberoende av åldern. En annan möjlig anledning till detta är också att 
rollen som arbetstagare har en effekt på resonemangen – dvs. att detta fält (ViA) är snävare än 
3D-WS och individerna relaterar till liknande referensramar och kravprofiler. I Ardelts (2005) 
studie, där visa äldre hade lättare att hantera krissituationer då de innehar förmågan att behålla 
lugn och reflektera över situationen, kan även diskuteras om detta då endast gäller i livet i 
allmänhet, och om annorlunda resultat förekommer i andra kontexter – som i detta fall; 
arbetslivet.  

Ett oförutsägbart resultat förelåg mellan privat och kommunal sektor, där privat sektor 
erhöll i snitt högre vishetspoäng än kommunal. Detta i 3D-WS. Att de erhöll lika medelvärden 
i ViA kan antas bero på att, som tidigare nämnt, deltagarna lättare kan föreställa sig rollen 
som arbetstagare och besvarade enkäten utifrån ett liknande perspektiv. Däremot skiljde de 
sig betydligt i 3D-WS. En möjlig förklaring till detta resultat är att det i den kommunala 
sektorn erhölls färre deltagare. Om fler deltagare ställt upp, framförallt inom kommunen, hade 
resultatet kunnat se annorlunda ut. Urvalet är inte representativt och studiens reliabilitet hotas. 
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En annan möjlig förklaring kan också innebära att kommunalt anställda resonerar annorlunda 
än privat anställda, och på så vis erhåller lägre vishetspoäng. Många andra variabler är 
nödvändiga att beakta i jämförelsen mellan dessa sektorer, nämligen deras olika yrkesroller 
och företagsvisioner - även om de båda arbetar med människor har de flertalet olika 
förutsättningar, metoder och mål. Viktigt att poängtera är även att denna skillnad endast 
förelåg mellan sektorerna i 3D-WS och inte i ViA. 

Att svarsfrekvensen är låg är en svaghet i föreliggande studie. Med fler deltagare 
möjliggörs ett mer representativt urval. Det hade även kunna ge tydligare resultat i de fall då 
p-värdet var på gränsen till signifikant – både vid jämförelser mellan kön men även ålder. Att 
så pass få personer valt att delta i studien kan dels bero på tidsbrist och ointresse men också 
för att enkäten var lång (73 items totalt). En relevant fråga är även vilka som valt att delta, om 
dessa är relativt visa eller det motsatta. Vid vidareutveckling av formuläret kan det 
modifierade instrumentet (31 items) användas och fokusering på kvalitet och förbättringar kan 
då ges större utrymme. I denna studie var dock det huvudsakliga syftet att undersöka det 
modifierade instrumentet. För att möjliggöra detta var det nödvändigt att ställa det i relation 
till det ursprungliga, generella 3D-WS. Det bygger på empirisk forskning och har använts i 
många vetenskapliga studier vilket gör att det inte krävs ett lika stort omfång av deltagare för 
att etablera instrumentet. Syftet med relevansstudien var även att minimera antalet påståenden 
men som resulterade i att ett begränsat antal items kunde tas bort i ViA. En av 
förutsättningarna för att delta i studien var även att respondenterna var arbetstagare. Detta för 
att arbetstagare antas lättare kunna sätta sig in i det modifierade frågeformulärets olika delar 
och påståenden, än exempelvis studenter. Därför är svarsfrekvensen i denna studie ett mindre 
problem i relation till dess huvudsakliga syfte och en styrka med studien är dess ekologiska 
validitet.  

Det instrument som för föreliggande studie användes har dock svagheter, förutom det stora 
omfånget av påståenden. En del frågor innehåller negationer som för respondenterna blir 
uppenbara. Dessa påståenden riskerar därför att bli besvarade utifrån vad som anses socialt 
önskvärt. I studien förebyggdes social önskvärdhet genom att i missivbrevet presentera ord 
som tankar och åsikter om arbetslivet och livet i allmänhet. Detta för att hindra deltagarna att 
besvara enkäten med önskan och strävan efter att få höga vishetspoäng. Att enkäten innehöll 
påståenden som riskerade att bli besvarade enligt socialt önskvärdhet är dock svårt att 
motverka. Trots risken för oärliga svar kan antas att deltagare som förstår det "goda" svaret 
besitter någon form av vishetsresonemang. Förebyggandet av social önskvärdhet antogs också 
inneha betydande effekt för att rättfärdiga eventuellt obehag hos respondenterna, som i 
efterhand fick ta del av det fullständiga syftet med studien.   

För det praktiska ändamålet med denna studie är det relevant att konstatera att människan 
verkar resonera annorlunda i arbetslivssammanhang än i allmänna situationer. Detta trots att 
deltagarna besvarade båda delarna av enkäten under samma tillfälle. Genom att etablera detta 
instrument i rekryteringssammanhang kan visheten upptäckas allt mer i arbetslivet. Precis 
enligt Avey (mfl, 2012) kan vishet i arbetslivet både bidra till kreativitet och en expansion av 
rationalitet. Att vara kreativ och vis kan leda till att både ledare och medarbetare gör kloka 
prioriteringar, nämligen att utveckla den egna verksamheten snarare än att fokusera på 
konkurrensen företag emellan. Arbetsplatser kan med utgångspunkt i vishetsresonemang driva 
sin verksamhet till vinster. Zacher (mfl, 2013) menar även att ledarskap som utförs med vishet 
kan förebygga de skadliga effekterna av narcissism genom individualiserad omtanke samt öka 
LMX-kvaliteten. Om ledarskap och medarbetarskap involverar vishet antas arbetsplatser 
främjas, dels vad gäller interpersonella relationer men även förebyggande av konflikter. Enligt 
Zacher (mfl, 2013) antas visa individer besitta förmågan att hantera negativa upplevelser. 
Yang (2011) menar även att vishet kännetecknas av osjälviskhet och omtanke för andra, - en 
strävan efter det gemensamma goda. I ledarskap är det även, enligt författaren, en strävan 
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efter att fullfölja sociala ansvarstaganden och skyldigheter gentemot företagen. Utifrån 
empirisk forskning, att visheten är god för samhället, är slutsatsen för denna uppsats att ViA 
skulle göra gott i rekryteringssyfte.  
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