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Abstrakt 

Syftet med denna studie var att undersöka äldre människors (pensionärers) välmående genom 

att analysera samband mellan upplevd stress, självkänsla och livstillfredställelse i relation till 

kön, ålder, utbildningsnivå och civilstånd. Studien grundades på en enkätundersökning där 91 

äldre individer deltog. Enkäten konstruerades med hjälp av skalorna Perceived Stress Scale 

(PSS) som mäter stress, Rosenbergs Self-Esteem Scale (RSES) som mäter självkänsla och 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) som mäter livstillfredsställelse. Resultaten visade att det 

fanns signifikant samband mellan upplevd stress, självkänsla och livstillfredsställelse samt 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande stress och livstillfredsställelse. 

Kvinnliga deltagare upplevde mer stress, hade lägre livstillfredsställelse och självkänsla än 

män. Resultaten visade att kön, livstillfredsställelse och självkänsla signifikant predicerar 

stress.  

 

Nyckelord: Äldre människor, pensionärer, upplevd stress, självkänsla, livstillfredsställelse, 

genusperspektiv, välmående 

 

 

Abstract 

The aim of the study was to examine wellbeing of older people (pensioners) by analyzing the 

relationship between perceived stress, self-esteem and life-satisfaction in relation to gender, 

age, educational level and marital status. The study was based on a survey where 91 older 

individuals participated. The survey included Perceived Stress Scale (PSS) measuring stress, 

Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSES) measuring self-esteem and Satisfaction With Life 

Scale (SWLS), measuring life satisfaction. The results showed that there were significant rela-

tionships between perceived stress, self-esteem and life satisfaction, as well as significant 

differences between men and women regarding stress and life satisfaction. Females experi-

enced more stress, had lower life satisfaction and self-esteem than males. The results also 

showed that gender, life satisfaction and self-esteem significantly predict stress. 

 

Keywords: Older people, pensioners, perceived stress, self-esteem, life satisfaction, gender 

perspectives, wellbeing. 
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Tack 

Ett stort tack till alla pensionärer som tog sig tid att delta i vår studie. Utan er hade det 

inte blivit någon studie! 

Vi vill också tacka vår handledare Bengt Persson som har gett oss vägledning genom hela 

skrivprocessen. Tack också till Thomas Nordström som har stöttat och uppmuntrat oss under 

den statistiska analysen i uppsatsen.  
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Inledning 

En viktig utgångspunkt för ett hälsosamt åldrande är individens subjektiva upplevelse av väl-

befinnande som är hopkopplat med individens självkänsla, livstillfredställelse och stress (Ma-

tud, Bethencourt & Ibáñez, 2014). Till följd av ett hälsosamt åldrande i Sverige, har antalet av 

den äldre befolkningen ökat. Denna utveckling leder till att andelen äldre individer väntas öka 

ytterligare (SCB, 2016) vilket har uppmärksammats inom forskning och väcker även vårt in-

tresse för att fördjupa oss vidare i ämnet.  

Åldrandet är inget som sker vid en viss ålder utan det pågår från det att vi föds tills vi 

dör (Berg, 2007). Hagberg och Rennemark (2004) skriver om Eriksons teori som omfattar 

hela människans liv. De menar att alla människor genomgår flera olika faser i livet som redan 

är förutbestämda i en viss ordning och genom dessa faser sker människans utveckling. Bero-

ende på hur människan har tagit sig igenom de olika faserna i livet kan utvecklingen resultera 

i ett negativt eller positivt förhållningssätt till livet och där igenom ens hela självbild (Hag-

berg & Rennemark, 2004).  

Den sista och slutliga fasen av Eriksons teori som Hagberg och Rennemark (2004) tar 

upp är ålderdom. Individen tänker mer på döden, blickar mer bakåt i livet än framåt samt gör 

en sammanfattning av det förflutna för att få en enhetlig och meningsfull bild av sitt liv. Om 

den äldre individen har genomgått utvecklingsfaserna på ett positivt sätt, medför detta att den 

äldre människan är mer tillfreds med livet. Om integriteten inte infinner sig hos den åldrande 

människan, leder detta till besvikelse, bitterhet, förtvivlan och meningslöshet vilket gör det 

svårare för individen att acceptera åldrandet (Hagberg & Rennemark, 2004). 

Berg (2007) menar att åldrandet innebär flera olika sociala, psykologiska samt biolo-

giska processer som påverkas av många faktorer under livet och att åldrandet medför både 

positiva och negativa skeenden. Enligt Berg (2007) blir individen mer medveten om de posi-

tiva processer gällande den sociala och psykologiska förmågan men även de biologiska pro-

cesser som begränsas och försämras med åldrandet. 

 

Bakgrund 

Stress 

Stress definieras som en obalans mellan individens belastningar och kraven som denne ställs 

inför samt den enskildes resurser eller förmåga att hantera dessa krav. Individens personliga 

bedömning av situationen spelar en viktig roll hur den kommer att hanteras eller upplevas 

(Ogden, 2007).  
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Mayor (2015) skriver att stress kan bedömas antingen som hot eller utmaning. När indi-

videns resurser anses otillräckliga för att möta stressfaktorer, bedöms stress som hot. Den fy-

siologiska spänningen är ett grundläggande behov för att individens kropp ska reagera snabbt 

och överleva faran. Idag orsakas stress mer psykologiskt och oavsett vilka stressoarer indivi-

den utsätts för är kroppens reaktion densamma (Mayor, 2015).  

Vid stress aktiveras binjuremärgen via det sympatiska nervsystemet där stresshormoner, 

t.ex. kortisol frisätts och som påverkar immunsystemet vilket kan leda till en mängd soma-

tiska och psykiska sjukdomar (Mayor, 2015). Han skriver att stressade individer löper större 

risk att utveckla depression och att det finns en skillnad i hälsa mellan män och kvinnor som 

kan förklaras med de olika stressfaktorer individer utsätts för.  

Enligt Rydén och Stenström (2015) indelas begreppet stress i två olika former: negativ 

och positiv stress. Den positiva stressen uppstår när individen bedömer sig ha balans mellan 

de krav som ställs och individens förmåga att hantera de kraven. Den negativa stressen upp-

levs när individens belastningar eller krav är större än individens resurser för att kunna han-

tera den. De menar att negativ stress kan även upplevas om kraven är för låga och individen 

inte kan utnyttja sin kompetens.  

Johnson (2003) skriver att upplevd stress till en viss del kan regleras av individens 

självkänsla. Hon menar att individer med högre självkänsla hanterar stress bättre och blir 

mindre stressade än individer med låg självkänsla.  

Liu, Wrosch, Miller och Pruessner (2014) förklarar att stresshantering, dvs. reglering av 

stress är starkt förknippad med individens subjektiva välbefinnande och självkänslan. De me-

nar att självkänslan har stor vikt vid bedömningen av utmaningar eller hot som kroppen ställs 

inför vid stressiga situationer. Äldre människor med låg självkänsla hanterar och upplever 

stress sämre vilket oftast leder till förlust av den sociala rollen och sämre hälsa. Även Christi-

ansen, Larsen och Lasgaard (2016) menar att stress är den starkaste faktorn vid ensamhet och 

negativa hälsoförhållande bland äldre människor. 

Hagberg och Rennemark (2004) menar att socialt nätverk är betydelsefull för hantering 

av stress bland äldre människor och har stor inverkan på individens upplevda välbefinnande. 

Även Cattan, White, Bond, och Learmouth (2005) beskriver att stress och låg självkänsla le-

der till psykisk ohälsa som är en stark prediktor för ensamhet och depression. 
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Livstillfredsställelse  

Enligt Borg (2005) kan livstillfredsställelse definieras som ett sätt för en individ att göra en 

kognitiv bedömning av sitt liv som helhet. Livstillfredställelse mäter individens subjektiva 

välbefinnande. Det inkluderar både en individs positiva och negativa händelser i livet. Livs-

tillfredsställelse är något som Borg (2005) menar varierar från individ till individ och är även 

beroende av i vilken ålder de befinner sig. De erfarenheter individen har med sig i livet blir 

viktiga i förhållande till hur de upplever sitt eget välbefinnande (Matud et al., 2014).  

Genom att undersöka livstillfredsställelse hos äldre fann Berg, Hassing, Mcclearn och 

Johansson (2006) att välbefinnandet är relativt stabilt och har en tendens att öka i takt med 

åldern. Det innebär att livstillfredsställelse inte behöver minska även om det sker förändringar 

både biologiskt och socialt för individen. Vidare menar Berg et al. (2006) att dagliga aktivite-

ter och det sociala nätverket har en stark relation till livstillfredsställelse. Även Meggiolaro 

och Ongaro (2015) tyder på att livstillfredsställelse är något som kan upplevas olika mellan 

äldre män och kvinnor, vilket troligtvis kan förklaras genom socialisering som i sin tur beror 

på sociala och kulturella sammanhang. 

Tidigare forskning tar upp aktivitetsteorin. Den innebär att äldre individer som är aktiva 

och mer socialt engagerade upplever sig själva vara lyckligare och mer nöjda med livet. Detta 

har visat sig vara starkt förknippat med högre livstillfredsställelse (Santrock, 2015). Det vik-

tiga för äldre individer är att bevara sitt befintliga kontaktnät. Även om det inte är så stort, är 

det betydelsefullt att hålla fast vid de sociala interaktionerna (Berg et al., 2006). Detta betonar 

betydelsen av den så kallade Socioemotionella selektivitetsteorin som innebär att äldre indivi-

der värdesätter sina sociala kontakter känslomässigt och där de själva på ett selektivt sätt valt 

ut vilka kontakter som ska bevaras (Santrock, 2015). 

Ideellt arbete har visat sig vara en positiv fortsättning på tillvaron efter pensionen 

(Lowis, Edwards & Singlehurst, 2010). Det är något man väljer av eget intresse. Arbete på 

deltid kan innebära stress och också en del arbetsmoment som känns mindre intressanta, men 

kan däremot bidra ekonomiskt och dryga ut pensionen. Totalt sett visar det sig att arbete på 

frivillig basis efter pensionen är en positiv faktor både vad gäller uppfattad hälsa och trivsel i 

livet (Lowis et al., 2010). 

Att bli äldre, sluta arbeta och gå i pension innebär inte bara positiv livstillfredsställelse, 

tidigare studier som har undersökt skillnad mellan arbetande grupper och pensionärer fann att 

pensionärer skattade sig lägst på sitt självupplevda hälsotillstånd (Pino et al., 2014). Äldre 

individer kan i många fall känna en känsla av ensamhet, detta kan uppstå av olika situationer. 
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Ett exempel på detta är civilstånd som oftast ändras i takt med ökad ålder. Lever individer 

utan partner eller blivit änka/änkling har det visat på en hög känsla av ensamhet (Pino et al., 

2014).  

Det finns olika anledningar till när och varför individer går i pension (Nordenmark & 

Stattin, 2009). Det kan upplevas positivt om individen själv kan påverka tidpunkten för pens-

ion och känner att arbetslivet är över och ser fram emot pensionen med dess fördelar, som 

bland annat kan omfatta mer fritid med möjligheter att resa och mer kontakt med nära och 

kära. Det kan även upplevas negativt om det blir nödvändigt att gå i pension på grund av 

ohälsa (Nordenmark & Stattin, 2009). 

Mirucka, Bielecka och Kisielewska (2016) menar att många äldre anser sig vara yngre 

än vad de i själva verket är. Det kallas för subjektiv ålder och innebär att känslan av hur 

gammal man känner sig är mer av betydelse än den kronologiska åldern (Berg, 2007). Genom 

att på ett optimistiskt och positivt sätt uppleva sig själv och sin tillvaro skapar detta högre 

livstillfredsställelse (Mirucka et al., 2016). Det gör att man ser ljusare på det som hänt och vad 

som komma skall, då kan motgångar lättare hanteras genom livet. 

 

Självkänsla 

Självkänsla definieras av Johnson (2003) som en individs uppfattning om hur man betraktar 

och värderar sig själv. Begreppet självkänsla kan beskrivas som global eller bassjälvkänsla 

(Johnson, 2003). Bassjälvkänsla är individens grundläggande, inre självkänsla medan den 

globala självkänslan är mer övergripande. 

Självkänslan anses vara bestående och är relativt stabil över situationer. Den kan vara 

låg eller hög. Individen med låg självkänsla har en dålig självrespekt och känner sig missnöjd 

med sig själv. Individen med hög självkänsla respekterar sig själv, har tillit till sig själv och 

känner sig värdefull. Individiden strävar efter att ha en god självkänsla eftersom det anses 

vara ett kraftigt psykologiskt behov som är lika viktigt som andra basala behov människan har 

(Johnson 2003).  

Enligt Johnson (2003) kan bra självkänsla uppnås genom två olika sätt, beroende på in-

dividens erfarenheter, värderingar och mål. Det första sättet kallas för passiv väg, där själv-

känslan utvecklas i tidig ålder genom omgivningens uppmuntran och ovillkorlig kärlek 

gentemot barnet. Det andra sättet som Johnson (2003) tar upp är att individen skapar själv-

känsla genom egna aktiva ansträngningar. Genom de aktiva ansträngningar upplever indivi-

den sin kompetens vilket leder till ens personliga utveckling.   
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Mirucka et al. (2016) skriver om att självkänsla ökar under tonåren och vuxen ålder. 

Den når sin topp vid 60 år, och sedan avtar i ålderdomen. Eftersom självkänslan är relativt 

stabil, menar Mirucka et al. (2016) att individen med hög (eller låg) självkänsla inom en viss 

tidsperiod i livet kommer troligtvis att ha en relativt hög (eller låg) självkänsla även några 

decennier senare. Vidare menar Mirucka et al. (2016) att det finns skillnader i självkänsla 

mellan män och kvinnor men att den skillnaden minskar med tiden.  

Självkänslan bland kvinnor har traditionellt varit förenad med hemmamiljön medan 

mannens självkänsla har påverkats och varit mer förankrad med arbetet (Masreliez-Steen & 

Modig, 2004). Enligt Masreliez-Steen och Modig (2004) är människornas självkänsla i rörelse 

och livsmönster och självkänslan påverkas när människor börjar förändra sina liv.  

Enligt Matud et al. (2014) är självkänsla en viktig prediktor för livstillfredsställelse och 

är mycket likartad mellan män och kvinnor. Liu et al. (2014) tyder på att självkänsla kan 

sjunka hos äldre människor. De menar att självkänsla är förknippad med subjektivt välbefin-

nande, effektiv biologisk reglering av kortisol samt fysisk hälsa. Hög självkänsla hos äldre 

människor leder till mer positiva bedömningar av utmanande och stressiga livssituationer. 

Individer med låg självkänsla är mer benägna till negativ bedömning av utmaningar och ser 

de utmanande livssituationer mer som ett hot. Låg självkänsla bland äldre kan leda till en för-

lust av sociala roller eller en ökning av fysiska hälsoproblem (Liu et al., 2014). 

 

Genusperspektiv 

Enligt Magnusson (2002) kan en definition på genusperspektiv delas in i två begrepp, dessa är 

kön och genus. När begreppet genus används görs det ur ett samhälleligt perspektiv som inne-

bär att individen värderas och bedöms utifrån normer om kvinnligt och manligt, hur individen 

uppfattas i olika situationer. Begreppet kön har däremot en mer biologisk betydelse ur ett na-

turvetenskapligt perspektiv. Skillnaden ligger till stor del i kroppens fysiska uppbyggnad 

(Magnusson, 2002).   

Tidigare forskning nämner allt mer könsskillnader i synen på äldre individers välbefin-

nande (Meggiolaro & Ongaro, 2015). Det har visat på att män i många fall upplever sämre 

livstillfredsställelse än kvinnor när deras civilstånd har ändrats till änkling (Berg et al., 2006). 

I många fall är deras kontakt med vänner, familj och barn lägre, de dagliga hushållsarbetena 

har de inte lika stor erfarenhet av. Grunden till detta menar Meggiolaro och Ongaro (2015) är 

att män i den äldre generationen av tradition varit den som fokuserat på arbete utanför hem-

met och varit ansvarig för den ekonomiska statusen både för sig själv, men också för familjen. 
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Kvinnorna arbetade däremot i större utsträckning i hemmet, tog hand om barn och hade hel-

hetsgreppet i hushållet. Meggiolaro och Ongaro (2015) menar även att det emotionella stödet 

för män oftast kommer ifrån deras partner, till skillnad från kvinnor som har en bredare social 

och emotionell kontakt med fler än bara sin partner. Det som oftast drabbar kvinnor i större 

utsträckning än män är den otrygga ekonomiska tillgången, då kvinnan blir änka (Meggiolaro 

& Ongaro, 2015). 

Det finns könsskillnader i äldre individers hälsa utifrån både fysiska och psykiska 

aspekter (Mayor, 2015).  Kvinnor drabbas oftare av sjukdomar än män, det leder till att kvin-

nor i sämre fysisk form inte kan arbeta lika mycket och behöver söka vård oftare, därmed blir 

det en negativ påverkan för ekonomin. Kvinnor får i större utsträckning mer kroniska besvär 

när de drabbas av stress och andra psykiska besvär. Utifrån ett genusperspektiv, är skillnaden 

mellan män och kvinnor mer uppenbar utifrån den sociala rollen, dvs. vad som förväntas eller 

förknippas med manligt och kvinnligt (Mayor, 2015). 

Enligt Andersson och Öberg (2012) påverkas åldrandet ojämnt mellan könen beroende 

på vilken utbildningsnivå individen har. Detta är även något som ser olika ut kulturellt. I Sve-

rige har invånarna en förhållandevis hög utbildningsnivå. Beroende på vilken utbildningsnivå 

individen har leder det även vidare till vilken socioekonomisk status och till sist vilken pens-

ion individen får. Detta ser också olika ut mellan könen. Forskning visar att det finns stark 

koppling mellan äldre individers självupplevda hälsa utifrån deras utbildningsnivå och socio-

ekonomiska status (Andersson & Öberg, 2012). 

 

Syfte och frågeställningar 

Sammanfattningsvis kan det, utifrån tidigare forskning, fastställas att ett hälsosamt åldrande är 

förknippat med individens subjektiva välbefinnande. 

Det övergripande syftet har varit att utifrån tidigare forskning undersöka äldre männi-

skors välmående genom att analysera samband mellan upplevd stress, självkänsla och livstill-

fredsställelse i relation till kön, ålder, utbildningsnivå och civilstånd. Mer specifika frågeställ-

ningar:  

 Finns det samband mellan livstillfredsställelse, skattad självkänsla och upplevd stress 

bland äldre människor?  

 Finns det skillnad i upplevd stress, livstillfredsställelse samt skattad självkänsla mellan 

äldre män och kvinnor? 
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 Är livstillfredsställelse, skattad självkänsla, kön, utbildningsnivå och civilstånd pre-

diktorer för stress hos äldre människor? 

 

Metod 

Deltagare 

I studien deltog 91 individer och samtliga deltagare rekryterades från olika träffpunkter för 

äldre personer som exempelvis studiecirklar, idrottsaktiviteter, föreläsningar. Av de 91 delta-

garna var 44 (48,4 %) kvinnor och 47 (51, 6 %) män. Ålder på deltagarna sträckte sig mellan 

66 till 89 år (M=75,59, SD=5,87). Av de 91 deltagare rapporterade 62 (68,1 %) sig som 

gifta/sambo och 29 personer (31,9 %) som ensamstående. Av de 91 rapporterade 45 (49,5 %) 

att de hade genomgått grundskola/folkskola/realskola eller likande, 20 (22 %) hade gymnasi-

eutbildning och 26 personer (28, 6 %) hade universitets- eller högskoleutbildning. Alla som 

tillfrågades fyllde i enkäten, svarsfrekvensen var 100 %.  

 

Instrument 

Enkäten som användes bestod av fyra delar som mätte stress, livstillfredsställelse och själv-

känsla. Den första delen av enkäten innehöll frågor om demografiska data gällande kön, ålder, 

civilstånd och utbildningsnivå.   

Den andra delen av enkäten bestod av frågor gällande upplevd stress den senaste måna-

den. Skalan som användes var den svenska versionen av Perceived Stress Scale, PSS, och 

omfattade 14 frågor som skattades på en femgradig skala (Väldigt ofta = 4, Ganska ofta=3, 

Ibland=2, Nästan aldrig= 1, Aldrig=0). De negativa frågorna 1, 5, 6, 7, 10 och 13 poängsattes 

i bakvänd ordning, dvs. den femgradiga skalan blev omvänd (Aldrig=4, Nästan aldrig=3, 

Ibland=2, Ganska ofta=1, Väldigt ofta=0). Poängen summeras mellan 0 – 56. Högre poäng 

pekar på högre upplevd stress hos individen. (Cohen, Kamarek & Marmelstein, 1983).  

Den tredje delen av enkäten innehöll fem påstående som mätte den globala kognitiva 

värderingen av livstillfredsställelse. Mätinstrumentet som användes var en svensk översätt-

ning av Satisfaction With Life Scale, SWLS. Påståenden skattades utifrån en sjugradig skala 

(7 = Instämmer helt, 6 = Instämmer, 5 = Instämmer på ett ungefär, 4 = Varken instämmer 

eller inte, 3 = Instämmer inte helt, 2 = Instämmer inte, 1 = Instämmer inte alls). Poängen 

summeras mellan 5 - 35. Högre poäng pekar på att individen antas ha högre livstillfredsstäl-

lelse (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). 
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Den fjärde delen av enkäten omfattade mätningar om självkänsla. Mätinstrumentet som 

användes var den svenska översättningen av Rosenbergs Self-Esteem Scale, RSES. Skalan 

mätte den globala självkänslan och bestod av tio påstående som skattas på en fyrgradig skala 

(4 = Instämmer helt, 3 = Instämmer, 2 = Instämmer inte, 1 = Instämmer inte alls). De negativa 

påståenden 3, 5, 8, 9 och 10 poängsattes i bakvänd ordning, dvs. den fyrgradiga skalan var 

omvänd (4 = Instämmer inte alls, 3 = Instämmer inte, 2 = Instämmer, 1 = Instämmer helt). 

Poängen summeras mellan 10 - 40. Högre poäng pekar på att individen har högre självkänsla 

(Lindwall, 2011).  

Samtliga mätinstrument som användes har utprövats i tidigare forskning (Cohen et al., 

1983; Diener et al., 1985; Lindwall, 2011). 

 

Procedur 

Deltagarna i studien rekryterades från olika pensionärsgrupper som deltog i flertal aktivitets-  

och studiecirklar.  I samband med utlämnande av enkäter fick deltagarna information om för-

söksledarna och deras kontaktuppgifter. Enkäterna samlades in i de olika grupperna, genom 

personligt besök. All data sammanställdes, bearbetades och analyserades i SPSS version 23 

(2015).  

 

Statistisk analys 

All data analyserades i statistikprogrammet SPSS version 23 (2015). Deskriptiv statistik togs 

fram för frekvens, standardavvikelse, medelvärde för kön, stress, livstillfredsställelse samt 

självkänslan. För att granska de tre mätinstrumentens interna reliabilitet, beräknades 

Cronbachs alfa.  Som regel ska alfakoefficienten inte vara under .7. För att undersöka om det 

finns samband mellan livstillfredsställelse, skattad självkänsla och upplevd stress utfördes 

Pearsons korrelationsanalys, tvåsidig. För att få reda på om könsskillnader finns i upplevd 

stress bland äldre individer genomfördes ett oberoende t-test. För att undersöka om livstill-

fredsställelse, skattad självkänsla predicerar upplevd stress hos äldre människor utfördes en 

hierarkisk multipel regressionsanalys (Brace, Snelgar & Kemp 2012).    

 

Etiska överväganden  

Enligt Wilson och MacLean (2011) finns det fyra grundläggande krav vid vetenskaplig forsk-

ning som bör följas för att deltagarnas integritet och säkerhet ska beskyddas. För att förhålla 

oss till detta och följa de riktlinjerna har vi tagit hänsyn till informationskrav. Deltagarna in-
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formerades om syftet med studien samt enkätens omfattning. Vidare informerades deltagarna 

att medverkan var frivillig och kunde avbrytas närhelst vilket innefattar etiska aspekter i sam-

tyckeskravet. För att ta hänsyn till anonymitets- och Konfidentialitetskravet informerades del-

tagarna att enkätundersökningen skulle kodas och att svaren inte kunde spåras till den en-

skilda individen. För att förhålla oss till nyttjandekravet, meddelades deltagarna att all insam-

lad data inte skulle användas i något annat syfte än till den aktuella studien (Wilson & 

MacLean, 2011).  

 

Resultat 

För att undersöka den interna konsistensen för mätinstrument PSS, SWLS och RSES genom-

fördes reliabilitetsanalyser med Cronbachs alfa. Resultatet för Perceived Stress Scale (PSS) 

visade α = .73 för denna studie, för Satisfaction With Life Scale (SWLS) var α = .88 och Ro-

senbergs Self-Esteem Scale (RSES) visade α = .88. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för urvalet och summa poäng. 

Variabel N Min  Max Total M (SD) 

Ålder 91 66 89 75.59 (5.87) 

PSS 91 7 35 21.56 (6.11) 

SWLS 91 11 34 24.96 (4.79) 

RSES 91 19 40 30.44 (4.53) 

N = totalt inkluderade i studien. M = medelvärde. SD = standardavvikelse.  

 

För att besvara på den första frågeställningen och undersöka om det fanns samband mel-

lan livstillfredsställelse och skattad självkänsla samt upplevd stress och skattad självkänsla, 

genomfördes Pearsons r korrelationsanalyser (tabell 2). Resultaten för korrelationanalyserna, 

som framgår i tabell 2, visade signifikant positivt samband mellan livstillfredsställelse och 

skattad självkänsla (r = .511, n = 91, p < .001). Detta innebär att individer med högre skattad 

självkänsla upplever högre grad av livstillfredsställelse. Ett signifikant negativt samband mel-

lan skattad självkänsla och upplevd stress (r = - .648, n = 91, p < .001) noterades, vilket inne-

bär att ju lägre skattad självkänsla desto högre upplevd stress har individen. För upplevd stress 

och livstillfredsställelse fanns en signifikant negativ korrelation (r = - .516, n = 91, p < .001) 

som innebär att ju högre upplevd stress desto lägre livstillfredsställelse har individen. 
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Tabell 2 

Pearsons korrelationsanalys för livstillfredsställelse, stress och självkänsla. 

Variabler Stress 

r (p) 

Livstillfredsställelse 

r (p) 

Stress   

Livstillfredställelse - .516 (.000)*  

Självkänsla - .648 (.000)* .511 (.000)* 

* < .001 

 

För att besvara frågeställningen om det skilde sig mellan män och kvinnor i upplevd stress, 

livstillfredsställelse och självkänsla utfördes tre oberoende t-test (se tabell 3). Det fanns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor i upplevd stress t (89) = 2.75, p = .007, kvinnorna upplev-

de och skattade högre i upplevd stress än vad männen gjorde. Effektstorleken var medelstor, d 

=  . 58. Beträffande livstillfredsställelse mellan kvinnor och män visade testet att det fanns en 

signifikant skillnad mellan kön t (89) = -2.69, p = .009. Män visade sig ha högre livstillfreds-

ställelse än kvinnor. Effektstorleken var medelstor, d = .57. Angående självkänslan, visade 

resultatet att det inte fanns någon signifikant skillnad i skattad självkänsla mellan kvinnor och 

män t (89) = -1.61, p = .112. Effektstorleken var liten, d = .34. 

 

Tabell 3  

Oberoende t-test för skillnader i kön för livstillfredsställelse, stress och själv-

känsla. 

 

Variabler Kvinnor M(SD) 

(n = 44) 

Män M(SD) 

(n = 47) 

 P  d 

Stress 23.32 (6.45) 19.91 (5.34) .007* . 58 

Livstillfredsställelse 23.59 (5.39) 26.23 (3.78) .009*  . 57 

Självkänsla 29.66 (4.51) 31.17 (4.46) .112 .34 

* p < .05  

 

En hierarkiskt multipel regressionsanalys utfördes för att besvara den tredje frågeställningen 

om variablerna civilstånd, kön, livstillfredsställelse och självkänsla predicerar upplevd stress 

(se tabell 4). I första steget kontrollerades demografiska variabler: civilstånd och kön. Resul-

tatet visade att civilstånd inte var signifikant (β = - .040, p .705) och inte bidrog till att för-

klara den upplevda stressen. Däremot var kön signifikant (β = - .291, p .008) och predicerade 
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stress. Hela steg 1 modellen kunde förklara enbart 8 % av variansen i upplevd stress. I andra 

steget la vi till livstillfredställelse och självkänsla. Resultatet visade att både livstillfredstäl-

lelse (β = - .257, p .007) och självkänsla (β = - .512, p .000) signifikant predicerade upplevd 

stress. Självkänsla var den starkaste prediktor för upplevd stress i studien. Hela modellen för-

klarar 50.5 % av variansen i upplevd stress. 

 

Tabell 4 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för variablerna livstillfredsställelse, självkänsla, civil-

stånd och kön (n = 91). Kriterievariabel är stress. 

Prediktorvariabler B SE B β P 

Steg 1     

Civilstånd -.528 1.390 -.040 .705 

Kön -3.542 1.296 -.291 .008* 

Steg 2     

Livstillfredställelse -.328 .119 -.257 .007* 

Självkänsla -.691 .119 -.512 .000** 

Kodning: Kön: Kvinna = 0, Man = 1; Civilstånd: Gift/sambo = 0, Ensamstående = 1 

R2 = .080 för steg 1; R2 = .505 för steg 2 

*p < .05, **p < .001 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka samband mellan livstillfredsställelse, skattad självkänsla och 

upplevd stress utifrån genusperspektiv. Vidare ville vi undersöka om livstillfredsställelse, 

skattad självkänsla, kön, utbildningsnivå och civilstånd predicerar upplevd stress hos äldre 

människor. 

 

Resultatdiskussion 

Tidigare forskning visade att självkänsla är något som anses bestående och relativt stabil över 

situationer. Individens grad av självkänsla samvarierar med självrespekt och därmed nöjdhet 

med sig själv (Johnson, 2003) vilket är i linje med vår första frågeställnings resultat som vi-

sade ett signifikant positiv samband mellan livstillfredsställelse och skattad självkänsla. Detta 

innebär att deltagare med högre skattad självkänsla upplevde högre grad av livstillfredsstäl-

lelse. Även Hagberg och Rennemark (2004) styrker utifrån Eriksons teori att individens hela 
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självbild kan påverkas beroende på individens handlingar och förhållningssätt genom livet. 

Johnson (2003) menar att självkänsla är ett kraftigt psykologiskt basalt behov och att indivi-

den har en ständig strävan efter det. Detta innebär att individens strävan efter högre grad av 

självkänsla samvarierar med individens nöjdhet med sig själv och därmed individens livstill-

fredsställelse. 

Enligt Johnson (2003) och Liu et al. (2014) är individens självkänsla en reglerande fak-

tor vid upplevd stress vilket gör att individer med högre självkänsla upplever mindre stress. 

Detta är i linje med vår första frågeställning där vi fann en negativ signifikant korrelation mel-

lan skattad självkänsla och upplevd stress vilket innebär att ju lägre skattad självkänsla desto 

högre upplevd stress har individen. Resultatet kan förklaras i enlighet med Cattan et al. (2005) 

studie som menar att lägre självkänsla samvarierar med upplevd stress och därmed leder till 

individens ohälsa. Liu et al. (2014) menar även att reglering av stress är starkt förknippad med 

individens subjektiva välbefinnande, dvs. livstillfredsställelse.  

Genom högre livstillfredsställelse har individen lättare att hantera motgångar och lättare 

tar sig igenom stressiga situationer (Mirucka et al., 2016). Detta samstämmer med resultatet 

av vår första frågeställning gällande livstillfredsställelse och stress där vi fann en signifikant 

negativ korrelation. 

Sammanfattningsvis visade resultaten av studiens första frågeställning att det fanns ett 

signifikant samband mellan livstillfredställelse, självkänsla och stress vilket överensstämmer 

med Matud et al. (2014) studie om välbefinnande är ihopkopplad med självkänsla, livstill-

fredsställelse och stress. Resultatet kan förmodligen förklaras med att äldre individer som är 

aktiva och socialt engagerade är mer nöjda och tillfreds med livet (Santrock, 2015). Ytterli-

gare en förklaring till resultatet av vår första frågeställning är att äldre individer med hög 

självkänsla samt mindre upplevd stress har en fungerande social roll vilket kan resultera i 

bättre subjektivt välbefinnande och hälsa (Cristiansen et al., 2016; Liu et al., 2014). Samman-

fattningsvis visar resultaten från vår studie och tidigare forskning (Berg et al., 2006) att livs-

tillfredställelse, självkänsla och stress samvarierar och har stor betydelse för äldre individers 

välbefinnande och hälsa. 

Enligt Mayor (2015) är kroppens reaktion på stress densamma oavsett vilka stressfak-

torer individen utsätts för. Han menar att det finns skillnad i psykisk och fysisk hälsa mellan 

män och kvinnor som kan förklaras med olika stressfaktorer och att kvinnor drabbas oftare av 

sjukdomar än män. Ur ett genusperspektiv menar Mayor (2015) att skillnaden mellan män och 

kvinnor även kan förklaras utifrån den sociala rollen, dvs. vad som förväntas och förknippas 
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med manligt och kvinnligt, vilket är i linje med resultatet i föreliggande studie där vi fann 

skillnad i upplevd stress mellan män och kvinnor. Kvinnorna upplevde högre grad av stress än 

vad männen gjorde. Utifrån genusperspektiv kan förklaringen till vårt resultat vara att äldre 

kvinnors sociala roll är förknippad med hemmet, familjen och hushållsarbete vilket eventuellt 

kan förklara deras högre upplevda stress. Normen för den sociala rollen bland den äldre gene-

rationen har varit och delvis fortfarande är att män i högre utsträckning än kvinnor ansvarar 

för familjens ekonomi och försörjning. Hushållsarbete som förknippas med kvinnans sociala 

roll har inte samma status och ekonomiskt värde, vilket kan leda till sämre livstillfredsställelse 

och högre upplevd stress (Liu et al., 2014; Meggiolaro & Ongaro, 2015).  

Gällande livstillfredsställelse fann vi signifikant skillnad mellan män och kvinnor vilket 

samstämmer med tidigare forskning (Meggiolaro & Ongaro, 2015). I föreliggande studie hade 

män högre livstillfredsställelse än kvinnor vilket inte är i linje med Berg et al. (2006) studie 

som menar att äldre män i många fall mår sämre än kvinnor om deras civilstånd har ändrats 

från gift/sambo till ensamstående. En förklaring till varför män hade en högre livstillfredsstäl-

lelse än kvinnor i vår studie, kan vara att majoriteten av män i undersökningen var 

gifta/sambo. Trettioåtta män var gifta/sambo och nio stycken var ensamstående. Eftersom de 

flesta män i föreliggande studie var gifta/sambo har de sitt sociala samspel kvar vilket eventu-

ellt kan förklara deras högre upplevda livstillfredställelse (Berg et al., 2006). 

Masreliez-Steen och Modig (2004) menar att självkänsla är i rörelse och påverkas när 

människor förändrar sina liv. Vidare menar Mirucka et al. (2016) att självkänslan ökar under 

livets gång och når sin topp vid 60 år för att sedan avta i ålderdomen. Det finns könsskillnad 

gällande självkänsla men den skillnaden minskar med tiden (Mirucka et al., 2016). Även Ma-

tud et al. (2014) styrker att självkänsla är synnerligen likartad mellan män och kvinnor. Detta 

är i linje med föreliggande studie eftersom resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan 

män och kvinnors självkänsla bland äldre. Resultatet av vår andra frågeställning kan antaglig-

en förklaras av att självkänslan skiljer sig mer mellan män och kvinnor i yngre ålder (Mirucka 

et al., 2016). Ytterligare förklaring till att vi inte fann någon skillnad i självkänsla mellan män 

och kvinnor kan vara att deltagarna i föreliggande studie skattade högt i självkänslan. Detta i 

sin tur kan förklaras av att deltagarna rekryterades från olika träffpunkter för äldre människor 

vilket tyder på att aktivitet och social interaktion är av stor betydelse för självkänslan bland 

äldre (Berg et al., 2006; Johnson, 2003; Santrock, 2015). 

Resultatet av studiens hierarkiska multipla regressionsanalys visade att civilstånd och 

utbildningsnivå inte var signifikanta prediktorer för stress däremot visade sig kön, livstill-
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fredsställelse och självkänsla vara det. Till skillnad från föreliggande studie fann Pino et al. 

(2014) att civilstånd har stor betydelse för individens hälsa. Utbildningsnivå är av betydelse 

för individens hälsa enligt Andersson och Öberg (2012) vilket inte kan styrkas i föreliggande 

studie eftersom regressionsanalysen visade ett starkt icke signifikant resultat. 

Kön, livstillfredsställelse och självkänsla predicerar upplevd stress vilket är i linje med 

tidigare forskning (Masreliez-Steen & Modig, 2004; Matud et al., 2014; Mayor, 2015). Uti-

från dessa variabler i föreliggande studie var självkänslan den starkaste prediktorn för upplevd 

stress vilket samstämmer med Liu et al. (2014) forskning. Förklaring till detta kan vara att 

deltagarna i föreliggande studien skattade högt på självkänsla vilket leder till positiva bedöm-

ningar av utmanade och stressiga situationer som hjälper individen att hantera stress bättre. 

Ytterligare förklaring av studiens regressionsresultat kan förklaras med att deltagarna som 

ingick i studien befann sig på de olika träffpunkter ideellt vilket ger en positiv tillvaro för triv-

sel och välmående hos äldre individer (Lowis et al., 2010; Nordenmark & Stattin, 2009). 

 

Metoddiskussion 

Möjligheten till att generalisera resultaten av föreliggande studie är begränsad. En anledning 

till detta är att vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vårt urval kanske 

inte är representativt för alla äldre individer, dvs populationen. Med ett större och mer rando-

miserat urval hade resultatet kunnat avspegla hela populationen. Dock har vi ändå haft en re-

lativt bra fördelning av män och kvinnor i samplet. 

En svaghet med föreliggande studie är att den är en tvärsnittsstudie. Mätningen på del-

tagarna gjordes enbart vid ett tillfälle, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hur deltagarnas 

välmående varit över tid. Ytterligare en svaghet är att deltagarna hade ett stort åldersspann, 

vilket kan innebära skillnader mellan deras fysiologiska och psykiska hälsotillstånd. 

Man bör även ta hänsyn till att enkäten var ett självskattningsformulär vilket kan ha på-

verkat studiens resultat. Individernas syn på sig själv och den sociala önskvärdheten kan ha 

påverkat individens ärlighet i svaren. Däremot har mätinstrumenten i föreliggande studie en 

god validitet och reliabilitet (Cohen et al., 1983; Diener et al., 1985; Rosenberg, 1965). 

Cronbachs alfa för samtliga mätskalor i föreliggande studie hade god reliabilitet med alfako-

efficient som var över det accepterade värdet (Brace et al., 2012). Vi fann samband mellan 

livstillfredsställelse, självkänsla och stress men kan inte uttala oss om orsak eller verkan. 

I föreliggande studie har vi inte heller kontrollerat eller tagit hänsyn till tänkbara 

confounders som exempelvis geografiskt läge och ekonomisk status vilket gör att vi inte kan 
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uttala oss om deras ekonomiska status även om skillnaderna i utbildningsnivå ger en finger-

visning. Detta kan eventuellt ha påverkat resultatet eftersom dessa faktorer har stor betydelse 

för individernas generella välmående. Tidigare forskning har visat att stress är starkt förknip-

pad med livstillfredsställelse och självkänsla (Liu et al., 2014). För att undersöka om stress 

prediceras av livstillfredställelse, självkänsla och samtidigt kunna kontrollera för civilstånd, 

utbildningsnivå samt kön, valdes en hierarkisk multipel regressionsanalys framför en standard 

regressionsanalys. Den hierarkiska multipla regressionsanalysen utfördes i två steg och valdes 

för att få tydlig fokus på variansen.  

 

Slutsats och framtida forskning 

Sammanfattningsvis har vi utifrån föreliggande studie fått våra frågeställningar besvarade. Vi 

fann samband mellan livstillfredställelse, skattad självkänsla och upplevd stress. Vi fann 

skillnader i kön gällande upplevd stress och livstillfredsställelse men dock inte i skattad själv-

känsla. Vidare fann vi att kön, livstillfredsställelse och skattad självkänsla predicerade stress. 

Utifrån dessa resultat kan vi dra slutsats att deltagarna i studie är tillfreds med livet och mår 

väl. De har ett positiv syn på sig själva och har en enhetlig och meningsfull bild av sitt liv 

vilket är viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande och individens välbefinnande (Berg, 2007; 

Hagberg & Rennemark, 2004; Matud et al., 2014). 

Eftersom antalet av den äldre befolkningen har ökat och förväntas öka ytterligare (SCB, 

2016) på grund av ett hälsosamt åldrande i Sverige, vore det önskvärt och intressant att för-

djupa sig ytterligare i frågor om äldre individer genom studier med större och stratifierade 

urval. För att få ett bättre och större helhetsperspektiv på hälsosamt åldrande och äldres välbe-

finnande hade det varit intressant att undersöka fler variabler i framtida studier, som etnicitet 

och ekonomiskt status. Vidare hade det varit intressant att göra en större longitudinell studie 

med bredare geografisk spridning för att kunna följa upp och jämföra de äldre individernas 

åldrande och välbefinnande. I föreliggande studie har fokus legat på om det fanns skillnader 

mellan kön gällande stress, livstillfredsställelse och självkänslan. I fortsatt forskning hade vi 

även velat undersöka bakomliggande faktorer som utgör skillnad mellan män och kvinnor. 
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Bilaga  

 

Kandidatuppsats psykologi HT-16 
 

Josefina Ifwarsson och Teea Jablanovic 

 

Syftet med vår kandidatuppsats och denna enkät är att undersöka äldre människors välmå-

ende. 

Enkäten omfattar frågor kring dina känslor, livssituation och hur du uppfattar dig själv. 

Din medverkan är helt anonym under hela studien och enkätsvaren kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att moti-

vera ditt beslut. 

 

Tack för Din medverkan! 

 
 
 

 

Vid frågor, funderingar eller om du 

är nyfiken på studiens resultat, kontakta oss gärna på: 

 

Josefina Ifwarsson ji222cu@student.lnu.se 

 

Teea Jablanovic:  tj222aq@stdent.lnu.se  

 

Handledare: Bengt Persson bengt.a.persson@lnu.se  

                 

 

mailto:ji222cu@student.lnu.se
mailto:tj222aq@stdent.lnu.se
mailto:bengt.a.persson@lnu.se
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Var vänlig och fyll i de allmänna uppgifterna nedan.  

 

 

 

 Jag ger samtycke till att delta i studien  

     
 

Kön:   Kvinna  Man 

 

 

Civilstånd:   Gift/sambo  Ensamstående 

  

 

Ålder: ________  

 

 

Vilken är din högsta genomförda utbildning? 

 

 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande 

 Gymnasieutbildning 

 Universitets- eller högskoleutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

Följande frågor handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Ange ditt 

svar för varje fråga genom att kryssa över den ruta som stämmer bäst överens med dina tankar 

och känslor. 

 

 

 

 

1. Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt hanterat vardagsproblem 

och irritationsmoment? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 
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2. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera vik-

tiga saker i ditt liv? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

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

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

4. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något 

oväntat har inträffat? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

5. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du effektivt kunnat hantera vik-

tiga förändringar som inträffat i ditt liv? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

6. Hur ofta har du under den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att han-

tera personliga problem? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

7. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att saker och ting gått din väg?  
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 
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8. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att du inte kunnat klara av allt du 

skulle ha gjort? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

9. Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat kontrollera irritationsmoment i 

ditt liv?  
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

10. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på saker 

och ting?  

 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

11. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg på saker som har hänt och 

som du inte kunnat kontrollera? 
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

  

12. Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att tänka på 

saker som du måste göra?  
 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

13. Hur ofta har du känt under den senaste månaden att du haft kontroll över hur du 

använder din tid?  

 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 



  
 

25 

 

14. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att svårigheter har tornat upp sig 

så mycket att du inte kunnat hantera dem?   

 

Väldigt ofta Ganska ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 

 

          
 

 

 

 

Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. I varje påstående 

ska du kryssa för den ruta som stämmer bäst överens med hur mycket du instämmer. 

 

 

15. Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal.  

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer Instämmer 

på ett un-

gefär 

Varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte helt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

              
 

16. Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta.  

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer Instämmer 

på ett un-

gefär 

Varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte helt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

              
 

17. Jag är nöjd med mitt liv. 

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer Instämmer 

på ett un-

gefär 

Varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte helt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

              
 

18. Så här långt har jag fått de saker jag anser viktiga i livet.  

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer Instämmer 

på ett un-

gefär 

Varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte helt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 
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19. Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting. 

 

Instämmer 

helt 

 

Instämmer Instämmer 

på ett un-

gefär 

Varken 

instämmer 

eller inte 

Instämmer 

inte helt 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

              
 

 

 

 

Nedan finns påståenden som du kan instämma eller inte instämma med. 

Kryssa för den ruta som stämmer bäst överens med hur mycket du håller med eller inte håller 

med i varje påstående.  

 

 

20. Jag tycker att jag är en värdefull person, minst lika värdefull som andra. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

21. Jag tycker att jag har en rad goda egenskaper. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

22. Överlag är jag benägen att betrakta mig själv som misslyckad. 

. 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

23. Jag kan uträtta saker lika bra som de flesta människor. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

24. Jag tycker att jag inte har så mycket att vara stolt över. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 
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25. Jag intar en positiv attityd gentemot mig själv. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

26. På det hela taget är jag nöjd med mig själv. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

27. Jag önskar jag kunde ha mer respekt för mig själv. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

28. Visst känner jag mig värdelös ibland. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

29. Ibland tycker jag att jag inte alls är bra. 

 

Instämmer helt 

 

Instämmer Instämmer inte Instämmer inte alls 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att Du har fyllt i enkäten!
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