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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan subjektivt 

välbefinnande, personlighetsvariabler, stress och self-efficacy. Tidigare forskning har 

visat starka samband mellan personlighetsdrag och subjektivt välbefinnande, men även 

stress och self-efficacy har kopplats samman med graden av subjektivt välbefinnande. 

Föreliggande studie genomfördes med hjälp av en digital enkät bestående av 

skattningsskalor från validerade instrument. För mätnig av subjektivt välbefinnande 

användes Satisfaction With Life Scale (1985). Vidare användes Big Five Inventory 

(1999) för mätning av personlighet, Perceieved Stress Scale (1983) för mätning av 

stress samt General Self-Efficacy Scale (1981) för mätning av self-efficacy. Studien 

genomfördes genom annonsering via sociala mediekanaler (n = 125). För att undersöka 

de olika variablernas betydelse för människors subjektiva välbefinnande användes 

mulitpel stepwise regression. Genom regressionsanalysen presenterades en signifikant 

modell som innefattade stress, personlighetsdraget vänlighet, self-efficacy samt 

personlighetsdraget öppenhet som prediktorvariabler för subjektivt välbefinnande. 

Resultatet stämde till viss del överens med tidigare forskning då resultatet bland annat 

visade att högre grad av stress gav lägre grad av subjektivt välbefinnande samt att högre 

grad av self-efficacy gav högre grad av subjektivt välbefinnande. De fyra variablerna 

förklarade tillsammans nästan 47 % av variansen gällande subjektivt välbefinnande 

(Adjusted R2  = 0,469). Genom att i framtida studier ha större urval och inkludera andra 

variabler kan möjligen desto mer av variansen gällande subjektivt välbefinnande 

förklaras.  
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Subjektivt välbefinnande – kan personlighetsvariabler, stress och self-efficacy 

förklara graden av subjektivt välbefinnande? 

I dagens samhälle understryks jakten på lycka och det kan betraktas som en hälsotrend 

att söka ett lyckligt liv, då många tycks vara beredda att hålla med om att lycka är ett 

givet åtråvärt mål i livet (Diener, 2009). Levander och Sabelström Levander (2011) har 

visat att samhället idag betonas av individuell frihet, präglat av ideal att finna njutning 

och självförverkligande. Levander och Sabelström Levander (2011) har också pekat på 

att människor idag omges av diverse mediala kanaler som erbjuder råd och rön kring 

vägen till lycka och framgång. Kåver (2017) har dessutom visat att de basala behoven i 

västvärlden i stor utsträckning är tillgodosedda genom mat, bostad, ekonomi, sjukvård, 

social trygghet m.m. Även fast den västerländska kulturen har dessa behov 

tillgodosedda, har rapporter om depression ökat, där WHO (2017) rapporterat 

depression som ett av de största globala hälsoproblemen. Holmer (2009) har betonat att 

människor inte sällan strävar efter pengar, bättre bostad, finare kläder, att bli snyggare 

osv., men att detta inte har visat sig vara varaktiga medel för lycka.  

 Att må bra kan för många vara eftersträvansvärt, men vilka faktorer spelar 

roll för upplevelsen av stort subjektivt välbefinnande? Hur kan personlighet, stress och 

self-efficacy relatera till just subjektivt välbefinnande? En förståelse kring detta 

samband med en hälsoaspekt kan beaktas som särskilt relevant och intresseväckande då 

jakten på att känna stor livstillfredställelse tycks kunna vara ett särdrag i dagens 

samhälle. Subjektivt välbefinnande, lycka, har inte bara visats generera en känsla av att 

livet är mer givande, utan har även påvisats influera människors fungerande (Diener, 

King & Lyumbirsky, 2005). Subjektivt välbefinnande har visat sig ha positiva 

verkningar för det sociala sammanhanget också, vilket innebär att den subjektiva lyckan 

inte är en isolerad ö, utan till glädje för många (Blom & Hammarkrantz, 2014). 

Livstillfredsställelse, lycka, eller subjektivt välbefinnande, har använts synonymt i 

litteraturen. Det subjektiva välmåendet har på senare år blivit mer centralt, där 

självskattning av hälsan stått i fokus (Cervone & Pervin, 2013).  Att studera vad det kan 

vara som gör att människor mår bra och upplever subjektivt välbefinnande kan ge 

kunskap om vad som kan göras för att detta i sin tur ska öka och för att människor skall 

må bra och bättre, vilket föreliggande studie ämnat belysa.  
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Subjektivt välbefinnande (SVB) 

Lycka kan anses svårdefinierat och i psykologiämnet har istället begreppet subjektivt 

välbefinnande (SVB) etablerat sig, vilket definierats som de kognitiva och affektiva 

bedömningar en individ gör av sitt liv (Snyder & Lopez, 2009). Positiv psykologi, 

benämns området som behandlar välmående, lycka, personliga styrkor och hur 

människor blir lyckliga och kan blomstra (Boniwell & Hefferon, 2011). Positiv 

psykologi intresserar sig för den optimalt fungerande människan och berör betydelsen 

av positiva affekter för individers välbefinnande (Rydén & Stenström, 2014).  Vidare 

har välbefinnande inom positiv psykologi beskrivits som baserat på fem stycken 

oberoende enheter som vardera består av ett mål i sig själv; att vara en del av ett större 

sammanhang, positiva känslor, starkt engagemang och verkan inom något, positiva 

relationer samt att uträtta något. Behoven ovan har betonats som grundläggande 

mänskligt (Rydén & Stenström, 2014).  

 Högt och lågt välbefinnande, optimism och pessimism inför det som 

komma skall, har påvisats höra samman med en förhöjd respektive minskad risk för 

fysisk ohälsa i form av hjärt-kärlsjukdomar och infektion (Rydén & Stenström, 2014). 

Lycka eller välmående tycks inte vara något ytligt koncept, utan har förklarats ha en 

reell positiv verkan hos de människor som upplever den (Rydén & Stenström, 2014). 

Subjektivt välbefinnande har ansetts som just subjektivt, och något som legat i 

individens upplevelse, där även externa faktorer har förklarats som influerande, så som 

allmän hälsa, välfärd osv. (Diener, 2009).  

 Subjektivt välbefinnande har beskrivits som tillfredsställelse med livet 

tillsammans med hög positiv affekt samt låg negativ affekt (Rydén & Stenström, 2014). 

Livstillfredsställelse har förklarats som dels bestående av denna kognitiva aspekt av 

lycka, då individer skattat sin subjektiva lycka. Den subjektiva lyckan refererar då till 

diskrepansen mellan den nuvarande situationen och den uppfattade ideala standarden att 

möta (Rydén & Stenström, 2014). Den andra delen av subjektivt välbefinnande, 

affekten, berör den emotionella sidan av lycka, med humör och känslor (Boniwell & 

Hefferon, 2011).  

 Holmer (2009) har menat på att de val som människor gör bottnat i att öka 

känslor som har med välbefinnande att göra samt att reducera obehagliga känslor. Vid 

känslan av lycka har också kroppsliga reaktioner  uppstått i form av lyckohormoner 

vilket gjort individer glada och intresserade men också ökat benägenheten att ägna sig åt 
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målinriktade aktiviteter. Individer har visats vara födda med predispositionen att kunna 

uppleva lycka och på så vis har positiva känslor förklarats som lättare att upplevas för  

vissa människor, medan det förklarats som något svårare för andra. Det har dock visat 

sig att människor kunnat träna sig till lycka och ur den aspekten har lycka kunnat ses 

som en färdighet. “Lycka är en mosaik av små ögonblick av tillfredsställelse” (Holmer, 

2009, s.36).  

 Individer har också förklarats som benägna att i viss mån kunna välja sin 

lycka, istället för att låta den vara förutbestämd. Detta genom att individer aktivt 

förändrat miljö och sammanhang, där vissa individer behövt anstränga sig mer och 

andra mindre. Det har betonats att livet består av ständiga motgångar eller oförutsedda 

förändringar, där människors resiliens understrukits, då detta haft betydelse för huruvida 

reaktionen på dessa utvecklat sig (Blom & Hammarkrantz, 2014).   

 Det har pekats på individers olikheter, där individer reagerat och känt i 

olika utsträckning. En del kan ha reagerat starkare på hot än andra, medan andra haft 

lättare för skratt till exempel. Oavsett, så har människor visats ha en medfödd 

känslopalett, men som dock inte stått för en totalt determinerad riktning. Det har 

betonats att det funnits utrymme för att förändra detta genom sin miljö. Den medfödda 

förmågan eller oförmågan individer har uppvisat för att uppleva välbefinnande har dock 

påverkat reaktioner och agerande (Blom & Hammarkrantz, 2014).  

 Diener (2009) har belyst att lycka kan ses som föreliggande påverkan inför 

de individuella val som görs, och således kan lycka också ses som någonting som kan 

åstadkommas och påverkas. I livstillfredsställelse låg affektiva bedömningar, positiva 

känslor som uppstod när mål och andra företeelser gått bra, samt negativa känslor vid 

motgångar. Dessa känslor hade en funktion där negativa affekter gav upphov till 

motivation att förändra och reducera det dåliga, likväl som de positiva känslorna kunde 

väcka motiv till att ta sig an nya mål. De här affektiva processerna såg olika ut hos olika 

individer (Diener, 2009). 

 Särskilda livshändelser har dock visats kunna ha markant inflytande på 

SVB, vilket lämnat utrymme för dess föränderlighet och påverkbarhet. Det har också 

pekats på en slags basnivå, en förutbestämd lyckonivå – ”happniess set point”, som 

människor tenderat att återvända till efter höga nivåer av lyckotillfällen eller perioder av 

elände. Eländiga händelser, som dödsfall och skilsmässa, eller lyckliga händelser, som 
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befordran eller giftermål, påverkade välbefinnandet på kort sikt, följt av ett 

återvändande till basnivån (Blom & Hammarkrantz, 2014).  

 Sociala relationer har påvisats vara en av de faktorer som har  haft störst 

inverkan på livstillfredsställelse, då de personer som upplevt hög grad av subjektivt 

välbefinnande också tenderat att ha goda sociala relationer, menar Diener (2009). Även 

jobb, skola, eller prestationer inom familjeroller, var av betydelse för huruvida högt 

subjektivt välbefinnande individer tyckte sig ha, där känslan av meningsfullhet och att 

saker och ting kändes viktigt triggade livstillfredsställelse. Vidare har det också visat sig 

vara av betydelse huruvida individer upplevde tillfredsställelse med sig själv (Diener, 

2009).  

 Personer som varit särskilt framgånsrika gällande hantering av livets 

vardagliga motgångar har tenderat att vara generellt nöjd med sin tillvaro, ha positiva 

förväntingar kring framtiden, benägna att bejaka positiva känslor, tilltro till sin förmåga, 

god självkänsla och stödjande relationer (Blom & Hammarkrantz, 2014). Hög 

rapporterad subjektivt välbefinnande har också sammankopplats med hög grad av 

optimism, tillit, sällskaplighet, hjälpsamhet och har även relaterats till 

personlighetsegenskaper (Boniwell & Hefferon, 2011; Diener, 2009).  

 

Personlighet 

Personlighetsgenskaper har visats spela roll för hur människor uppfattar sin omvärld 

och dess utveckling. Genom att förstå personlighetsdrag har även sociala utfall och 

resultat kunnat förstås, men också en grundläggande komponent av mänsklighetens 

natur  (Roberts, 2009). Enligt Diener (2009) har personlighet visats ha en stark koppling 

till subjektivt välbefinnande, på grund av att temperament och andra individualiteter 

influerar människors känslor och bedömningar av livet samt det faktum att individers 

känslor tycks vara en naturlig del av personlighetsuppsättningen. Personlighet har enligt 

Holt et al. (2015) beskrivits som beteendemönster; tankesätt, handling och sätt att känna 

och skiljer sig från person till person där uppsättningen av dessa kan definiera det 

individuella hos människor. Enligt Cervone och Pervin (2013) har 

personlighetsuppsättningen förklarats som att den kommer till uttryck i det generella 

beteendemönstret.  

 Traitteorin har fokuserat på att förklara människors personlighet utifrån 

grundläggande stabila uppsättningar av egenskaper och hur de kunnat variera 
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individuellt. Egenskaper har kunnat beröra känslor, beteende och tankar. Mönstret av 

känslor, beteende och tankar har antagits vara stabila och varaktiga över tid, vilket 

således gjort det möjligt att någon mån predicera beteende i kommande situationer 

(Cervone & Pervin, 2013). Egenskaper som på detta sätt inte är varaktiga, har istället 

benämnts som states, och har förklarats som situationsbundna och tillfälliga. Det har 

dock i stor utsträckning visats sig att det varit mer vanligt att beteendemönster som varit 

tillfälliga i en sinnesstämning präglats av eller stämt överens med den stabila 

grundläggande strukturen. Det har pekats på att människor har mer eller mindre av 

diverse personlighetsdrag och kombinationen av samtliga utgör individens personlighet 

(Fahlke & Johansson, 2007).  

 Det har varit någorlunda konsensus bland egenskapsteoretiker att det 

handlar om fem stora personlighetsegenskaper som utgör personligheten (Fahlke & 

Johansson, 2007). McCrae och Costa (1997) pekade på att personlighetsstrukturen är 

universell och relativt stadig över tid. I femfaktormodellen, utvecklad av McCrae och 

Costa, ingår personlighetsdimensionerna: känslomässig instabilitet, extraversion, 

öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet (Fahlke & Johansson, 2007).  

 Känslomässig instabilitet har beskrivits som att individen antingen är lugn, 

avslappnad och med ett gott självförtroende vid låg grad, medan individer med hög grad 

tenderat vara ängsliga, osäkra och känslosamma, som vidare resulterat i ett instabilt 

intryck (Fahlke & Johansson, 2007).  Steel, Schmidt och Shultz (2008) har förklarat att 

känslomässigt instabilia indivder ofta visat sig oroliga, lätt upprörda, lynniga och 

deprimerade. Caspi, Roberts och Shiner (2005) har förklarat att individer med hög 

känslomässig instabilitet varit benägna att känna skuld, sämre självförtroende och större 

osäkerhet i relationer. 

 Vidare har Fahlke och Johansson (2007) beskrivit personer med låg grad 

av extraversion, som alltså är introverta, som reserverade, tillbakadragna, 

uppgiftsorienterade, tystlåtna och distanserade. Hög grad av extraversion har istället  

tillskrivits personer som varit: pratsamma, sällskapliga, optimistiska och impulsiva. 

Steel et al. (2008) har pekat på att extroverta tenderat att vara sociala, energiska, 

uttrycksfulla, aktiva och exalterade. Det har sammantaget betonats att extraversion 

berört den mellanmänskliga interaktionen (Fahlke & Johansson, 2007). Extroverta har 

också tenderat att vara dominanta, medan introverta tenderat att efterfölja andras 

ledning (Caspi et al., 2005).  
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 En individ med låg grad av öppenhet har beskrivits som jordnära och 

sällan analytisk, medan hög grad karakteriserats av nyfikenhet och kreativitet (Fahlke & 

Johansson, 2007). Öppenhet har förklarats beröra tolerans för, samt utforskande 

gällande det okända. En individ med hög grad av öppenhet har också beskrivits som 

reflekterande, otraditionell och sofistikerad medan en individ med låg grad av öppenhet 

beskrivits som sedvanlig och oartistisk (Cervone & Pervin, 2013).   

 Vänlighet vid låg grad har visats innebära att individen är misstänksam, 

oartig, inte samarbetsvillig och kan hamna i sociala konflikter. Hög grad av vänlighet 

har istället varit specifikt för personer som är hjälpsamma, artiga, förlåtande och 

omtyckta (Fahlke & Johansson, 2007). Adjektiv som tillskrivits individer med en hög 

nivå av vänlighet har varit: empatisk, generös och samarbetsvillig. Låg nivå av 

vänlighet har även visats innebära att vara: oförskämd, envis och manipulativ (Caspi et 

al., 2005). 

 Låg grad av målmedvetenhet har karakteriserats av lathet, opålitlighet, 

vårdslöshet och livsnjutning utan målinriktning. Hög grad av målmedvetenhet har 

istället beskrivits som att vara: disciplinerad, pålitlig, ambitiös och arbetsam (Fahlke & 

Johansson, 2007). Typiskt högt skattat målmedvetna personer har visats vara ihärdiga, 

målinriktade och organiserade och har visats vara högre presterande i flertalet arbeten 

på grund av dessa egenskaper, medan de lågt skattade målmedvetna istället tenderat att 

vara impulsiva, slarviga och lågpresterande (Barrick & Mount, 1998). 

 Personlighetens byggstenar har ansetts vara just dessa fem universella 

egenskaper och det har antagits att egenskaperna varit av biologisk karaktär, men att 

människor anpassat sig utifrån den sociokulturella miljön som omslutit personen 

(Fahlke & Johansson, 2007). Åsikter, livsmål och attityder har varit sådant som varit ett 

resultat av yttre påverkan. Individer har skattats högt eller lågt mellan två poler för 

vardera personlighetsdrag, där alla människor uppvisat någon grad av samtliga. 

Personlighetsdragen har visats fungera som en bas för personligheten och har således 

kunnat förklaras som en disposition kring beteendemönster (Fahlke & Johansson, 

2007). Ett personlighetsdrag har förklarats som att det ligger i relation till det 

konsistenta beteendemönster en individ uppvisar, vilket innefattat beteende, känslor och 

tankar. Om någon beskrivits som vänlig så har det förväntats att denne agerat på vänlig 

basis oberoende av tid och situationer. Dessutom har det antagits att den vänlige 

individen varit åtminstone lika vänlig som den genomsnittlige personen. 
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Personlighetsdrag har således betraktats som en grund för regelbundenhet i beteendet 

(Cervone & Pervin, 2013).  

 Personlighetsdrag har ämnat kartlägga vad som utgör personligheten. Med 

hänsyn till den uppsättning olika roller och miljöer som förklarats omsluta människor, 

tycks personligheten förbli stabil (Fahlke & Johansson, 2007). Trots förändringar i 

livsspannet som har inneburit byte av skola, jobb, nya relationer, flyttningar osv., samt 

mångfaldiga roller som: student, förälder, partner, kollega osv., har det betonats att det 

verkar finnas en stabil kärna som är bestående nästan oberoende av tid och situation 

(Cervone & Pervin, 2013). Vilken slags personlighetsuppsättning en indivd har visades 

spela roll för huruvida denne upplevde och reagerade på sitt välbefinnande och kunde 

vidare förklara måttet av uppskattat subjektivt välbefinnande (Snyder & Lopez, 2009).  

 

Subjektivt välbefinnande och personlighet 

Personlighet har visats korrelera betydligt starkare än andra omgivande externa faktorer 

när det gällt subjektivt välbefinnande. Särskilt extroverta upplevde högre grad av 

positiva emotioner, medan känslomässigt instabila upplevde mer negativa känslor. 

Känslomässig instabilitet visades korrelera med negativa affekter. Såväl extraversion 

som känslomässig instabilitet har korrelerat högre med subjektivt välbefinnande än 

andra demografiska faktorer eller stora livshändelser (Diener, 2009).  

 En studie visade också att personlighetsdrag var signifikant associerat med 

uppskattat subjektivt välbefinnande. Extraversion förklarades som särskilt associerat 

med välmående då extroverta i större utsträckning upplevde positiv affekt och 

upplevdes vara lyckligare. I studien visades extraversion vara den primära prediktorn till 

subjektivt välmående då optimism och sociala färdigheter tycktes vara aspekter som låg 

i den extrovertes natur, vilket bidrog till korrelationen med subjektivt välbefinnande 

(Cheng, Green, Wolpert, Deighton & Furnham, 2014; Snyder & Lopez, 2009). 

Extroverta personer visades vara mer välmående än introverta i en studie av Steel. et al. 

(2008), där extraversion visades vara en stark prediktor för positiv affekt och lycka.  

 I ytterligare en korrelationsstudie fann Huebner och Weber (2015) att 

personlighet var signifikant associerat med fem stora livsområden; att vara tillfreds med 

familjen, vänner, skola, självet och levnadsmiljö. Studien gjordes på ungdomar och 

extraversion visade sig vara den starkaste medverkande variabeln gällande vänner samt 

att de extraverta rapporterade ha fler vänner och färre konflikter i sina relationer. 
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Således påvisades att vänskaper av hög kvalitet och avsaknad av konflikter kunde vara 

avgörande faktorer för högre livstillfredsställelse. Även tillfredsställelsen med självet 

var högst skattad bland extroverta och således en positiv inställd känsla till sig själv 

(Huebner & Weber, 2015). 

 Individer som hade mer aggressiva eller otåliga drag tenderade att skapa 

negativa händelser som inkluderade gräl och konflikter i sina liv. Personer med 

neurotiska drag var mer ängsliga och rapporterade också högre grad av hälsorelaterade 

problem än mer robusta personer. Uppkomsten till dessa negativa händelser eller 

hälsobesvär skedde som ett resultat av det emotionella tillstånd eller personlighetsdrag 

som individen hade. Å andra sidan hade personligheter som inkluderade en större grad 

av öppenhet genererat fler positiva livshändelser inom arbetslivet samt familjelivet 

(Rydén & Stenström, 2014). Enligt Lazarus (2006) har varationer i personligheten 

relaterats till influenser i en individs sårbarhet i relation till vad som upplevs som 

stressande eller inte.  

 

Stress 

Det som gör människor stressade kallas för stressorer och det har pekats på att stressorer 

kan se olika ut där en del visats långvariga och pågående och det har också varit dessa 

som varit mest skadande. Vilka rådande omständigheter som förelegat för att utsöndra 

stress har varit sammankopplat med perceptionen hos den enskilde individen. Det har 

dock funnits några övergripande områden som typiskt kunnat ge stressresponser: arbete, 

överbelastning, okontrollbara händelser som särskilt kunnat beröra livets centrala delar 

såsom familj samt vänner. Ett stressfullt liv har också förklarats involvera 

arbetsprestationer och relationer då dessa företeelser visats vara konstanta (Ogden, 

2012). 

 Hög livsstress har visats kunna resultera i svåra fysiska symptom där det 

intensiva och komplexa samspelet mellan fysiologiska, beteendemässiga och 

psykologiska faktorer kunnat ge upphov till sjukdomstillstånd. Långvarig kronisk 

stress har kunnat generera hjärtproblem, försämrat immunförsvar, blodtrycksstigning, 

nedbrytning av muskler m.m. (Ogden, 2012). Huruvida individen i fråga bedömt 

omgivande stressorer som hanterbara eller inte har belysts som avgörande för följderna 

(Rydén & Stenström, 2015).   
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 Enligt Lazarus stressmodell har stress förklarats som någonting som 

uppstår från externa hot, där dessa stressorer upplevts som alarmerande för 

välbefinnandet. Människors upplevelse av diverse händelser,  perceptionen och de 

kognitiva förmågorna, har belysts som fundamentala i stressmodellen. En uppfattad svår 

stressor har visats kunna ge upphov till skadande stress, distress. Distress har förklarats 

som destruktivt och skadande för hälsan (Ogden, 2012; Lazarus, 2006).  

 Händelsen som förekommit bedöms individuellt där den egna förmågan 

tas i beaktning kring huruvida det upplevs som hanterbart (Ogden, 2012). Den 

subjektiva bedömningen av stressorn har visats påverkas direkt av stressresponsen och 

hur denna kommer ta sig fysiologiskt till uttryck (Ogden, 2012). Bedömningen av 

omgivande företeelser har påvisats ske till bakgrund av värderingar och resurser och 

bedömts som stressfulla vid för höga krav som inte motsvarat de befintliga resurser 

individen haft att tillgodogöra sig med. Tolkningar, vilket innefattar kognitiva 

processer, av omgivningen har förklarats spela roll för efterföljande fysiologiska och 

emotionella uttryck. Det har visats att tolkningarna inneburit värdering av situationen 

och huruvida denna skall beaktas som någonting positivt, negativt eller neutralt. Även 

värderingar kring hur pass hotfull och utmanande situationen upplevts görs samt 

skattning av indivdens egna resurser för hanteringen av sitautionen (Rydén & 

Stenström, 2015).   

 Det har pekats på att stress och emotioner hänger samman då situationer 

med stress också inneburit känslosvall. Stressen och känslorna har i sin tur berott på den 

situationsbundna uppfattningen som rått. Känslor som ilska, avundsjuka,  oro och skam 

har setts som stresskänslor då de uppstått vid stressfulla (hotfullt, skadande eller 

utmanande) situationer (Lazarus, 2006). Människor har skiljt sig i huruvida de betraktat 

koncepten hotfullt, skadande, och utmanande, vilket i sin tur gjort att värderingen av 

dessa varit subjektiv och bedömningen av situationer likaså (Lazarus 2006).  

 Varationer i personligheten har influerat vad för saker som indivder varit 

sårbara inför och vad som blivit stressande. Vad som ansetts som vardagliga problem 

eller hinder i individers liv har kunnat te sig olika, men när dessa ackumulerats eller när 

hinderna berört särskilt såbara områden, så har de  haft en reell stressande effekt för 

indivder och i sin tur även på välbefinnandet och den  fysiska hälsan (Lazarus, 2006).  

Stressorerna som människor upplever har i studier visats vara direkt kopplat till 

välbefinnande och hälsa (Thoits, 2010). 
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Subjektivt välbefinnande och stress 

Diener (2009) menade att välbefinnande relaterade till den emotionella stress som 

individen upplevde och bedömde. Schriffrin och Nelson (2010) genomförde en 

korrelationsstudie gällande stress och lycka där resultatet visade ett linjärt signifikant 

samband mellan lycka och upplevd stress. När stress inte hanterades på ett bra sätt, 

kunde det på ett markant vis påverka uppkomsten av negativa emotioner som 

reducerade graden av välbefinnande. Deltagarna som upplevda högre grad av stress 

rapporterade även lägre nivåer av lycka, än deltagare med låga stressnivåer.  

 I en studie visade det sig att de individer som upplevde stress också 

tenderade, som ett resultat av detta, att få en högre grad av negativa influenser i nära 

relationer; mindre avslappning och närhet. Dessutom tycktes individer med höga nivåer 

av stress avstå i högre utsträckning från positiva relationer och istället bete sig på sätt 

som kunde vara skadade för relationerna omkring sig (Lewandowski, Mattingly & 

Pedreiro, 2014). 

 Cohen, Janicki-Deverts och Miller (2007)  visade att stress påverkade 

viktiga delar av fysiska, kognitiva och emotionella missanpassningar, vilket resulterade 

i oförmåga att på ett korrekt sätt anpassa sig till rådande omständigheter. Den negativa 

inverkan stress visat gällande välbefinnande har å andra sidan kunnat reduceras vid hög 

upplevd självkänsla (Thoits, 2010). Positiva tankar som rör egenvärdet har visats kunna 

fungera som en buffert vid stress (Lightsey, 1994). Liknande resultat fann Adiguzell, 

Dogan och Erozkan (2016) där tron på sig själv, self-efficacy, kopplades samman med 

positiv affekt och lycka, vilket indikerade att hög self-efficacy boostade individens 

generella tillvaro. 

 

Self-efficacy 

I socialkognitiv teori har self-efficacy spelat en central roll och fungerat som ett 

kärnbegrepp. Self-efficacy har förklarats som att influera utvecklingen av beteende, mål 

och generellt fungerande. De positiva effekterna av self-efficacy har visats genera en 

högre benägenhet att hantera stress, vilket i sin tur spelat roll för välmående (Bandura, 

1997). Enligt den socialkognitiva teorin har self-efficacy förklarats som centralt för hur 

människor reglerar livet samt de föreställningar människor har om detta och prestationer 

och dess utfall (Holt et al., 2015).  
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 Det kan talas om generell self-efficacy och områdesspecifik self-efficacy, 

varpå föreliggande studie betonat generell self-efficacy. Generell self-efficacy har 

förklarats som en bredare och mer stabil uppfattningar av personlig kompetens gällande 

hantering av diverse stressfulla situationer, medan områdesspecifik self-efficacy 

förklarats som att beröra situationsbundna företeelser och kunnat vara skiftande 

(Luszcynska, Scholz & Schwarzer, 2005).  

 Self-efficacy har förklarats som en mekanism som påverkar 

stressresponsen hos en individ. Self-efficacy har visats vara viktigt eftersom det betonar 

individens självförtroende att klara av en situation eller ett beteende. Variabler som 

personlighet har påvisats kunna inverka på stressupplevelsen och gett utfall för mer eller 

mindre stressresistens (Ogden, 2012). Perceptionen av self-efficacy har kunnat påverka 

beteendet och har visats vara till hjälp för att förstå människors åstadkommanden. Tron 

på den egna förmågan har betonats som en viktig aspekt i många beteende, inte minst 

prestationer (Cervone & Pervin, 2013). Self-efficacy  har visats ha en direkt påverkan 

på beteendet, men också andra faktorer kopplade till beteende så som mål, där höga 

nivåer av self-efficacy gett högre målsättningar och kraftansträngning för att nå dit 

(Bandura, 1997).  

 Hög grad av self-efficacy har resulterat i benägenhet att hantera svårare 

utmaningar, att vara mer ihärdig och att kunna vara desto mer fördelaktigt 

känslomässigt inställd. Self-efficacy har alltså visats influera vilka typer av aktiviteter vi 

hänger oss åt. Self-efficacy har förklarats som en mekanism som står i relation till 

diverse situationer där bedömning av självet och förmågor stått i fokus. Hantering av 

stress och besvikelser har också förklarats stå i relation till self-efficacy (Cervone & 

Pervin, 2013) och i sin tur visats påverka graden av positiva känslor och välbefinnande 

(Diener, 2009). 

 

Subjektivt välbefinnande och Self-efficacy 

Self-efficacy visade dessutom på ett positivt samband med subjektivt välbefinnande, i 

en enkätstudie av Adiguzell et al. (2016). Tron på sig själv kopplades samman med 

positiv affekt och lycka, vilket indikerade att self-efficacy boostade individens generella 

tillvaro. Self-efficacy svarade också för individens sätt att tänka och färgade motivation 

och beteende i studien. Azizli, Atkinson, Baughman och Giammarco (2015) fann också 
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ett signifikant positivt samband mellan self-efficacy och subjektivt välbefinnande i sin 

enkätstudie.  

 I en longitudinell studie åsyftades att undersöka self-efficacys påverkan på 

subjektivt välbefinnande – positivt tänkande och lycka av Caprara, Steca, Gerbino, 

Paciello och Vecchio (2006). Caprara et al. (2006) såg att vuxnas self-efficacy 

relaterade till att hantera negativa och positiva emotioner, och sociala relationer bidrog 

till att skapa en positiv förväntan inför framtiden, mer positiva emotioner samt 

uppfattningen att livet var tillfredsställande. Caprara et al. (2006) diskuterade vidare att 

optimism korrelerade med psykosocialt välbefinnande samt att självkänsla, optimism 

och livstillfredsställelse möjligen kunde dela lika utvärderande processer som skapade 

en övergripande generell syn på livet, sig själv och framtiden. I studien visades att desto 

högre uppfattning av sin förmåga att kunna reglera positiva och negativa affekter bland 

deltagarna, desto högre nivåer av self-efficacy. Positivt tänkande visades dessutom vara 

en faktor som låg bakom optimism och livstillfredsställelse.  

 Strobel, Tumasjan och Spörrle (2011) uppvisade att generell self-efficacy 

kopplade ihop personlighet och delar av subjektivt välbefinnande. Resultatet visade 

self-efficacy som en mediator där personlighetsfaktorer länkades samman med 

subjektivt välbefinnande. I en annan studie visades att individer som upplevde hög grad 

av positiva känslor, också var mer motståndskraftiga gällande svårigheter och 

motgångar (Fredrickson, Tugade, Waught & Larkin, 2003). Att vara motståndskraftig 

visade sig i samma studie också vara positivt korrerlat till vissa psykologiska resurser 

såsom livstillfredsställelse, optimism och sinneslugn.  Det fanns dessutom ett samband 

med att hitta positiv mening i upplevda stressorer (Fredrickson et al., 2003).  

 

Syfte och hypoteser 

Målet med föreliggande studie var att kunna ge en övergripande bild och förståelse för 

hur faktorerna personlighet, stress och self-efficacy kan tänkas relatera till subjektivt 

välbefinnande. Hur stor del av variationen i subjektivt välbefinnande kan förklaras av de 

oberoende variablerna, personlighet, stress och self-efficacy? Tidigare forskning har 

fokuserat på personlighet kopplat till subjektivt välbefinnande, self-efficacy kopplat till 

subjektivt välbefinnande samt stress kopplat till subjektivt välbefinnande. En del studier 

har även inkluderat personlighet tillsammans med self-efficacy för att predicera 

subjektivt välbefinnande. Dock råder det brist på tidigare forskning som inkluderar 



Subjektivt välbefinnande  

 

14 

samtliga variabler för att förklara graden av subjektivt välbefinnande. I föreliggande 

studie åsyftades sju variabler; känslomässig instabilitet, extraversion, öppenhet, 

vänlighet, målmedvetenhet, stress och self-efficacy undersökas för att predicera 

subjektivt välbefinnande. Studien antar, utifrån tidigare forskning, att människors 

subjektiva välbefinnande påverkas av personlighet, stress och self-efficacy. För att 

kunna få svar på vilka variabler som kan predicera subjektivt välbefinnande och på 

vilket sätt, antas utifrån tidigare forskning nedanstående hypoteser: 

H1: Stress kommer att korrelera negativt med subjektivt välbefinnande. 

H2: Self-efficacy kommer att korrelera positivt med subjektivt välbefinnande.  

H3: Det går att förutsäga graden av subjektivt välbefinnande utifrån 

personlighetsvariabler, stress och self-efficacy. 
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Metod 

Deltagare 

I studien deltog 125 deltagare, varav 80 kvinnor, 44 män samt 1 som valt att inte ange 

sitt kön alt. har  en annan könsidentitet. Deltagarna var mellan 18-78 år (M=26, SD=10). 

Fullständig övrig despriptiv statistik över deltagarna finns i tabell 1. Enbart deltagare 

över 18 år tillfrågades för att säkerställa informerat samtycke. Genom ett 

bekvämlighetsurval bestående av författarens kontaktnät tillfrågades deltagare att delta i 

föreliggande studie. Länken till den digitala enkäten publicerades på diverse sociala 

mediekanaler för att nå så stort antal indivder som möjligt. Inga egenskaper 

efterfrågades specifikt då syftet var att mäta subjektivt välbefinnande, personlighet, 

stress och self-efficacy hos normalbefolkningen. Däremot undanbads individer med 

diagnosticerade stressbesvär samt personlighetsavvikelser att delta. Det interna 

bortfallet var obefintligt då varje fråga var obligatorisk och allt material kunde 

tillgodoses och användas i analysen. Det externa bortfallet är ovisst då enkäten kan ha 

påbörjats av ett okänt antal deltagare som sedan valt att avsluta sin medverkan. Om 

detta kan endast spekuleras då enkäten låg öppet publicerat för valfritt deltagande. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik över deltagare 

Civilstatus Singel n=54 

Flickvän/pojkvän n=16 

Sambo n=31 

Särbo n=5 

Gift n=18 

Änka/änkling  n=1  

Utbildning 9-årig grundskola n=2 

Högst två år efter grundskola n= 3 

Högst tre år efter grundskola n=31 

Folkhögskola n=7 

Eftergymnasiala studier 1-3 år n=54 

Eftergymnasiala studier 4-6 år n=25 

Annat n=3 
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Instrument 

För att mäta subjektivt välbefinnande, personlighet, stress samt self-efficacy valdes fyra 

stycken frågeformulär, samtliga redan befintliga och utformade med god tidigare 

uppmätt reliabilitet. Dessa instrument är; Satisfaction with life scale (SWLS), för att 

mäta subjektivt välbefinnande, Big five inventory (BFI) för att mäta personlighet, 

perceived stress scale (PSS-14) för att mäta stress samt General self-efficacy scale (S-

GSE), för att mäta self-efficacy. Frågeformulären inleddes med demografiska frågor 

som rörde kön, ålder, civilstånd och yrke.  

 

 Satisfaction with life scale (SWLS) 

SWLS avsåg att mäta subjektivt välbefinnande. Detta självskattningsformulär bestod av 

fem stycken påståenden, som översatts från engelska till svenska. Formuläret är 

utvecklat av Ed Diener, professor i psykologi och framstående forskare inom ämnet, där 

svarsalternativen presenterades på en skala från 1-7, där 1 = instämmer inte alls och 7 = 

instämmer helt. SWLS mäter självständighet, åstadkommande, individuella mål och 

psykologiska behov där exempel på ett påstående är: “Jag är nöjd med mitt liv”, varpå 

individen gör en skattning. Låg summering av poäng indikerade dåligt subjektivt 

välbefinnande, medan hög summering av poäng indikerar det motsatta. 5 poäng var 

lägsta möjliga och 35 var högsta möjliga. SWLS har visats vara av god validitet och 

reliabilitet för att mäta livstillfredsställelse, Cronbach’s α = 0,87 (Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985).  

 

 Big five inventory (BFI ) 

Big five inventory bestod av 44 items som mätte de fem personlighetsdimensionerna i 

femfaktormodellen; känslomässig instabilitet, extraversion, öppenhet, vänlighet och 

målmedvetenhet. Varje faktor delades sedan in i personlighetsnyanser. Påståenden 

presenteras varpå individen gör en skattning på en skala från 1-5, där 1 = stämmer 

absolut inte och 5 = stämmer absolut. Exempel på påståenden är: ”Jag ser mig själv som 

någon som är reserverad” och ”Jag ser mig själv som någon som är omtänksam och 

vänlig mot nästan alla”. Testets originalversion är utvecklat av John och Srivastava 

(1999) och har tidigare visat på Cronbach’s alpha mellan 0,80-0,90. Zakrisson (2010) 

har utfört en studie för att mäta BFI’s reliabilitet och validitet för svenska förhållanden, 

vilket gav god Cronbach’s α= 0,73-0,84. Den svenska översättningen har utvecklats av 
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Claesson, Persson och Akrami (2001) via Uppsala universitet och refereras till i 

Zakrissons (2010) undersökning. 

 

 Perceived stress scale (PSS-14)   

PSS användes för att mäta generell stress och är utvecklat av Cohen, Kamarck och 

Mermelstein (1983). Denna engelska originalversion har uppvisat god validitet och 

reliabilitet, α=84-46, vid upprepade tester (Cohen et al., 1983). Översättning till svenska 

fanns att tillgå via fbanken (2012) och var gjord av Institutet för Stressmedicin (2012). 

Frågeformuläret bestod av 14 items på en femgradig Likert-skala där individen skattade 

i vilken utsträckning de upplevde att diverse situationer var stressande samt om de 

upplevde kapacitet att hantera dem. Svarsalternativen var på en skala 0-4, där 0 = aldrig 

och 4 = väldigt ofta. Ett exempel på en fråga är: “Hur ofta har du under den senaste 

månaden känt dig nervös och stressad?”.  

 

 General self-efficacy scale (S-GSE) 

Instrumentet General self-efficacy scale (S-GSE) avsåg att mäta individers self-efficacy. 

S-GSE utvecklades ursprungligen av Schwarzer och Jerusalem år 1981 och har i 

multinationella studier uppvisat Cronbach’s α= 0,75-0,91 (Scholz, Dõna, Sud & 

Schwarzer, 2002). Skalan är tänkt att mäta styrkan i individers tro på sin förmåga att 

svara på nya eller svåra situaioner samt hinder eller motgångar. Skalan bestod av 10 

items på en fyrgradig Likert-skala, från “stämmer inte alls” till stämmer helt och hållet”. 

Poängen sträckte sig från 10-40, där desto högre poäng indikerade högre grad av self-

efficacy (Schwarzer & Jersualem, 1995). Testet innehöll bland annat påståendet: “Även 

om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina mål”. En svensk version 

av testet har utvecklats av Löve, Moore och Hensing (2011) där Cronbach’s α = 0,91 för 

reliabilitet, intern konsistens. 

 

Procedur 

En pilotstudie genomfördes först där 2 deltagare deltog för att kontrollera enkätens 

upplägg och möjlighet att förstå denna. Revideringar gällande formalia gjordes medan 

testen annars förblev oförändrade. Dessa revideringar innebar att flytta en del av texten 

som hamnat fel. Den sammanställda enkäten, bestående av de fyra instrumenten, 

konstruerades och genomfördes digitalt. Enkäten (bilaga 1) utformades via Google 
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formulär och var indelad i fem avsnitt bestående av totalt 77 items; demografiska frågor, 

SWLS, BFI, PSS-14 samt S-GSE. Enkäten skickades ut till det kontaktnät författaren 

hade att tillgå via sociala mediekanaler. Deltagarna informerades i samtliga publicerade 

inlägg om att studien undersökte subjektivt välbefinnande och vilka faktorer som kan 

tänkas påverka detta samt riktlinjer för deltagande i skrift tillsammans med en länk till 

enkäten (bilaga 2). Samtliga frågor i enkäten var obligatoriska. Efter insamlat 

datamaterial registrerades rådatan i SPSS och ingen data uteslöts. Somliga variabler 

vändes ur BFI samt PSS-14 enligt instrumentets instruktioner innan data började 

analyseras vidare. 

 

Etik 

För att tillgodose Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet gjordes följande: 

deltagarna blev inbjudna till att medverka i enkätstudien via mediekanaler av 

författarens bruk, där information gavs kring studiens syfte, vad materialet skulle 

användas till, att deras frivilliga medverkan var anonym och att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet uppfylldes då deltagaren självmant 

erbjöd sitt deltagande genom att genomföra enkäten. Deltagarna erbjöds att efter 

avslutad studie ta del av resultatet om så önskades. Konfidentialitetskravet tillgodosågs 

genom att deltagaren blev informerade om att lämnade uppgifter enbart avsågs för 

studiens syfte och att obehöriga inte kunde ta del av materialet. Inga personliga data 

efterfrågades av deltagarna på ett sådant vis att detta skulle kunna härleda deras svar 

tillbaka till dem. Enbart kön, ålder, civilstånd och utbildning efterfrågades följt av 

resterande frågeformulär. Nyttjandekravet tillgodosågs genom att allt material som 

samlats in enbart användes för studiens syfte samt att det inte förts vidare till andra 

parter eller för användning av kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2017). 
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Resultat 

Studiens syfte var att med hjälp av variablerna personlighet, stress och self-efficacy 

kunna predicera graden av subjektivt välbefinnande. Eftersom variablerna personlighet, 

stress och self-efficacy antogs kunna predicera utfallet för subjektivt välbefinnande 

lämpade sig en regressionsanalys för att undersöka detta. Först togs deskriptiv statistik 

fram, för att få en överblick över materialet (se tabell 2).  

 

Tabell 2. Deskriptiv data för vaiablerna 

    
95 % CI 

 

Faktor n M SD LL UL 

Subjektivt välbefinnande 125 24,09 5,41 23,10 25,03 

Känslomässig instabilitet 125 23,17 6,00 22,19 24,31 

Extraversion 125 27,02 6,06 25,97 28,13 

Öppenhet 125 35,32 6,30 34,15 36,40 

Vänlighet 125 35,15 4,94 34,28 36,03 

Målmedvetenhet 125 32,79 5,09 31,84 33,65 

Stress 125 42,10 9,38 40,59 43,89 

Self-efficacy 125 29,21 5,07 28,27 30,07 

Not. CI = konfidensintervall. LL = undre gräns. UL = övre gräns 

 

Screening av datamaterialet visade att kraven gällande utliggare möttes, såväl som 

kraven på normalfördelning, linjäritet och homoscedasticitetet för residualerna. 

Analysen fortgick för att  undersöka multikollinearitet, vilket visade acceptabla 

korrelationer mellan varje par av prediktorvariablerna, inga > 0,669.  

 För att få svar på frågan huruvida ingående variabler korrelerade med 

varandra genomfördes Pearson korrelation. De signifikanta korrelationer som visades i 

analysen av positivt samband var mellan subjektivt välbefinnande och extraversion, 

subjektivt välbefinnande och vänlighet, subjektivt välbefinnande och målmedvetenhet, 

subjektivt välbefinnande och self-efficacy. De negativa signifikanta korrelationer som 

visades i analysen var mellan subjektivt välbefinnande och känslomässig instabilitet, 

subjektivt välbefinnande  och stress. En negativ icke-signifikant korrelation visades 
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också ett svagt samband mellan subjektivt välbefinnande och öppenhet. Fullständig 

redogörelse för korrelationskoefficienterna mellan samtliga variabler återfinns i tabell 3. 

 

Tabell 3. Illustration av korrelationskoefficienterna (r) för Pearson’s korrelationstest. 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 subjektivt välbefinnande 1 

       

2 känslomässig instabilitet -0,434** 1       

3 extraversion 0,317** -0,252** 1      

4 öppenhet -0,015 -0,023 0,089 1     

5 vänlighet 0,386** -0,205* 0,258** 0,227* 1    

6 målmedvetenhet 0,401** -0,354** 0,298** 0,027 0,409** 1   

7 stress -0,603** 0,669** -0,317** -0,024 -0,167 -0,359** 1  

8 self-efficacy 0,471** -0,518** 0,359** 0,214* 0,086 0,345** -0,604** 1 

** p < 0.01 nivå 

* p <0.05 nivå 

 

Analysen med Pearson korrelations-test prövade H1 om ett negativt samband mellan 

stress och SWLS, vilket visade en signifikant korrelation (r = -0,603, N = 125, p<0,01), 

vilket kan betraktas som en måttligt stark korrelation. Av den anledningen kunde H1 

behållas. Scattergrammet visade att datan var någorlunda jämnt distribuerad längs med 

regressionslinjen i ett linjärt samband utan några utliggare (figur 1). För att vidare 

undersöka H2 gällande ett positivt samband mellan self-efficacy och subjektivt 

välbefinnande, gjordes Pearson korrelation. Resultatet visade en signifikant korrelation 

(r = 0,471, N = 125, p<0,01). Av den anledningen kunde H2 behållas. Se scattergram i 

figur 2.  

 

 

 

 



Subjektivt välbefinnande  

 

21 

Figur 1. 

 
Not. Figur 1 visar sambandet mellan subjektivt välbefinnande och stress där ju högre grad av stress desto 

lägre grad av subjektivt välbefinnande.  

 

Figur 2. 

 
Not. Figur 2 visar sambandet mellan subjektivt välbefinnande och self-efficacy där ju högre grad av self-

efficacy desto högre grad av subjektivt välbefinnande.  
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 Då flertalet signifikanta sambanad visade sig i Pearson’s korrelationstest, 

fortgick analysen med syfte att undersöka styrkan av dessa samband och värdera i 

vilken utsträckning prediktorvariablerna (personlighet, stress och self-efficacy) kunde 

förklara variansen för uppmätt subjektivt välbefinnande. Detta för att undersöka H3, att 

personlighetsvariabler, stress och self-efficacy kunde förutsäga graden av subjektivt 

välbefinnande. Genom en stepwise regression presenterades fyra modeller, samtliga 

signifikanta. Första modellen innehöll stress och förklarade 36% av variansen för 

subjektivt välbefinnande, F(1,122) = 70,103, p< 0,0005. Med vänlighet som tillagd 

variabel i modell två förklarades mer varians (R2change = 0,084, F(1,121) = 18,378, p< 

0,0005. Modell två förklarade 44% av variansen för subjektivt välbefinnande (Adjusted 

R2= 0,440). I modell 3 lades, förutom stress och vänlighet, även self-efficacy till. Då 

förklarades ytterligare 1,9 % av variansen och denna förändring var signifikant 

(R2change = 0,019, F (1,120) = 4,351, p< 0,05). Modell 3 förklarade 46% av variansen 

för subjektivt välbefinnande (Adjusted R2=0,46) och var signifikant (F(3,120)=35,182, 

p<0,0005). I ytterligare en fjärde och sista modell tillades ytterligare en variabel, 

öppenhet, vilket visade en ökning på 1,8% i variansen och denna förändring var 

signifikant (R2change =0,018, F (1,119) = 4,257, p< 0,05). Modell 4 (tabell 4) 

förklarade 47% av variansen för subjektivt välbefinnande (Adjusted R2=0,469) och var 

signifikant (F(4,119)=28,167, p<0,0005).. Således kunde H3 behållas då 

personlighetsvariablerna vänlighet, öppenhet samt stress och self-efficacy kunde 

förklara graden av subjektivt välbefinnande, även om inte samtliga 

personlighetsvariabler tog plats i regressionsmodellen. 

 

Tabell 4. De standardiserade och ostandardiserade regressionskoefficienterna för 

variablerna i modell 4.  

Variabel B SE B β p 

Stress -0,244 0,049 -0,418 <0,0001 

Vänlighet 0,363 0,075 0,330 <0,0001 

Self-efficacy 0,236 0,091 0,220 <0,05 

Öppenhet -0,124 0,060 -0,144 <0,05 

Not. Tabell 4 visar β = Beta standardiserad koefficient, SE B = Standradfel, B = Beta ostandardiserade 

koefficient samt p = p-värde (sannolikhet) 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning variablerna personlighet, 

stress och self-efficacy kunde svara för variansen i subjektivt välbefinnande. Då det 

tidigare visats att ytliga faktorer såsom pengar, kläder och utseende inte varit bestående 

för lycka (Holmer, 2009), tycks lyckans beståndsdelar vara av intresse då rapporter från 

WHO (2017) pekat på depressioner som ett globalt hälsoproblem även vid säkerställd 

välfärd.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade ett negativt samband mellan subjektivt 

välbefinnande och stress, som bekräftade H1. Det negativa sambandet som uppvisades 

mellan subjektivt välbefinnande och stress innebar att ju högre grad av stress desto lägre 

subjektivt välbefinnande. Riktningen för detta gick dock ej att urskilja ur enbart denna 

analys och det var således inte aktuellt att tala om kausalitet genom enbart korrelation. 

Om det var stress som gjorde att indivder upplevde lägre subjektivt välbefinnande, eller 

om lågt subjektivt välbefinnande generade stress, återstod att se. Tidigare forskning har 

dock visat att stress haft en negativt inverkan på subjektivt välmående, då stress 

påverkade uppkomsten av negativa känslor som reducerade välbefinnandet (Schriffrin 

& Nelson 2010; Lazarus, 2006; Diener, 2009). Stress har visats influera aspekter av 

fysiska, kognitiva och emotionella missanpassningar, vilket lett till oförmåga att på ett 

fördelaktigt och korrekt sätt kunna anpassa sig till givande omständigheter (Cohen et 

al., 2007), vilket kan diskuteras som en anledning till reducerat subjektivt välbefinnande 

eftersom individen vid höga stressnivåer inte tycks kunna på en framgångsrikt sätt 

anpassa sig till sin omgivning. Detta i sin tur skulle kunna leda till att individen inte kan 

ta tillvara på den positiva emotionella sidan av subjektivt välbefinnande, då detta 

undertrycks av hög negativ affekt vid stressuppkomst. Om det kan dock endast 

spekuleras. 

 Människor tycks sträva mot välbefinnande för att reducera obehgaliga 

känslor (Holmer, 2009), vilket möjligen kan göra stressade människor desto mer 

stressade då de inser att de inte är lyckliga. Subjektivt välbefinnande har förklarats som 

tillfredsställelse med livet, hög positiv affekt och låg negativ affekt (Rydén & 

Stenström, 2014). Stress, eller distress, har förklarats som en negativ känsla som är 
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alarmerande för välbefinnandet (Lazarus, 2006), vilket möjligen kan visa på att högt 

subjektivt välbefinnande logiskt inte skulle kunna samexistera med hög stress. Då kan 

det verka logiskt att resultatet pekat på en minskning av subjektivt välbefinnande vid 

desto högre grad av stress.  

 De stressorer som människor upplevt som påfrestande tycks vara högst 

indivduellt (Lazarus, 2006), vilket skulle kunna väcka funderingar kring vad det är 

människor bedömer som stressande i studien. Resultatet för H1 visar ingen kausalitet, 

som sagt, men det kan spekuleras kring uppkomsten av stressen. Övergripande områden 

som tycks kunna vara generella för stressuppkomst har varit familj och vänner (Ogden, 

2012). Lewandowski et al. (2014) har i sin tur visat att negativa influenser i nära 

relationer hängde samman med stress. Kanske att misslyckanden eller problematik i 

nära relationer då kan vara en komponent i sambandet mellan stress och subjektivt 

välbefinannde. Diener (2009) pekade på att just sociala relationer var en primär 

bakomliggande faktor för subjektivt välbefinnande. Sammanfattningsvis stämde H1 

överens med tidigare forskning om ett samband mellan stress och subjektivt 

välbefinnande, medan anledningar för detta enbart kan lämnas åt spekulation.  

 Tidigare studier har också funnit positiva samband mellan self-efficacy 

och subjektivt välbefinnande (Adiguzell et al., 2016; Azizli et al, 2015; Giammarco, 

2015)., vilket även denna studie gjorde där H2 bekräftades. Precis som vid sambandet 

mellan stress och subjektivt välbefinnande gick det inte heller här att tala om kausalitet. 

Riktningen gick inte att bestämma ur enbart korrelation. Huruvida det var hög self-

efficacy som ledde till högt subjektivt välbefinnande eller högt subjektivt välbefinnande 

till  hög self-efficacy fick lämnas till spekulationer.  

 Tidigare forskning har förklarat det som att self-efficacy haft en boostande 

effekt för den generella tillvaron och dessutom influerat motivation och beteende 

(Adiguzell et al., 2016). De personer med hög grad av self-efficacy kanske möjligen 

tenderar att avfärda problematik genom hög tro på sin förmåga och således bibehåller en 

god nivå av positiv affekt. Self-efficacy har förklarats som relaterat till hantering av 

negativa samt positiva emotioner, som är en del av subjektivt välbefinnande (Caprara et 

al., 2006). Det uppvisade positiva sambandet mellan subjektivt välbefinnande och self-

efficacy, var inte oväntat då detta resultat också förekommit i tidigare studier (Adiguzell 

et al., 2016; Azizli et al, 2015). 
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 Eftersom en av de positiva effekterna med hög self-efficacy visats vara 

benägenhet att på ett bättre sätt hantera motgångar (Bandura, 1997), tycks hög self-

efficacy vara ett verktyg som gynnar subjektivt välbefinnande, då detta kan reducera 

negativa känslosvall genom tron på att kunna bemästra besvärliga situationer. Även vid 

besvärliga situationer tycks då dessa individer med hög self-efficacy enligt tidgare 

studier kunna finna positiv mening i upplevda motgångar (Fredrickson, 2003). Det kan 

spekuleras kring om hög self-efficacy går i hand med en positiv tankeinställning 

gällande livet generellt där motgångar och besvärande situationer  blir obetydlig och går 

att avfärda genom att individen tänker sig att denna kan bemästra problem, eller också 

försätta problemen i perspektiv för att lättare kliva över dessa och därför kan åtnjuta en 

högre grad av subjektivt välbefinnande. 

 

 Även om föreliggande studie inte antog några specifika hypoteser gällande 

personlighetsvariablernas samband med subjektivt välbefinnande kan några saker ändå 

belysas. Kanske i synnerhet eftersom det i tidigare forskning visats starka samband 

mellan känslomässig instabilitet och subjektivt välbefinnande samt mellan extraversion 

och subjektivt välbefinnande (Diener, 2009). Syftet i föreliggande studie var dock att på 

ett explorativt vis undersöka vilka variabler som kunde predicera subjektivt 

välbefinnande, vilket närmare diskuteras längre ner. Att vissa variabler inte kom med i 

regressionsmodellen dikuteras under metodologisk diskussion längre fram.  

 Målmedvetenhet och subjektivtvälbefinnande visade på en positiv 

korrelation (r=0,401, N=125, p<0,01). Även om uppsatsen inte pekat på tidigare 

forskningssamband mellan dessa variabler kan en förklaring tänkas ligga i den 

målmedvetna personens karaktär. Desto högre målmedvetenhet, desto högre subjektivt 

välbefinnande kan tänkas bero på att den målmedvetna individen har ambitioner och tar 

sig an önskade uppgifter, vilket kanske kan vara fördelaktigt för att nå drömmar av olika 

slag, som i sin tur skapar välmående. Boniwell och Hefferon (2011) har visat att 

individer som kunnat hantera motgångar i livet på ett bra sätt också har känt sig mer 

nöjda över livets tillvaro. Detta kan tänkas kräva ett visst mått av målmedvetenhet, 

möjligen. Både starkt engagemang samt att uträtta något har dessutom beskrivits som 

två av de fem enheter som välbefinnande är baserat på inom positiv psykologi (Rydén 

& Stenström, 2014). Målmedvetenhet kan tänkas höra samman med dessa två på grund 

av vad som ligger i målmedvetenhetens karaktär.  
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 Gällande korrelationerna,  i tabell 2 i resultatet, uppvisades samband 

mellan subjektivt välbefinnande och resterande variabler. Där framträdde exempelvis en 

signifikant negativ korrelation mellan känslomässig instabilitet och subjektivt 

välbefinnande (r= -0,434, N=125, p<0,01), vilket var logiskt med tanke på tidigare 

forskning som pekat på detta samband (Diener, 2009). Kausalitet är inte möjligt att 

bestämma utifrån denna korrelation men att människor som är desto mer känslomässigt 

instabilia upplever desto sämre subjektivt välbefinnande kan tänkas logiskt, då 

emotionella svängningar kan tänkas vara ofrämjande för ett högt subjektivt 

välbefinnande där låg negativ affekt är en komponent. Steel et al. (2008) har beskrivit 

känslomässigt instabilia som just oroliga, lynniga, deprimerade, mer osäker i relation 

med mera. En känslomässigt instabil individ är tämligen enligt denna tidigare forskning 

inte på ett sådant sätt att denne beter sig i samklang med vad som är förenligt med högt 

upplevt subjektivt välbefinnande således. Högt subjektivt välbefinnande innebär ju inte 

att vara vare sig deprimerad, orolig eller ha dåliga sociala relationer. Snarare har sociala 

relationer betonats som en viktig komponent för det subjektiva välbefinnandet (Diener, 

2009) samt avsaknad av depressiva känslor (Boniwell & Hefferon, 2011).  

 Extraversion och subjektivt välbefinnande visade på ett signifikant positivt 

samband i tabell 2 under resultatet (r= 0,317, N=125, p<0,01). Detta föreföll logiskt 

med tanke på att tidigare forskning också funnit positiva samband (Diener, 2009; Cheng 

et al, 2014; Huebner & Weber, 2015). Tidigare forskning har som förklaring till detta 

tänkt sig att den extroverta individen innehar naturliga aspekter av optimism och sociala 

färdigheter som gynnar subjektivt välbefinnande (Cheng et al., 2014). Resonemang 

kring regressionsmodellens utseende förs längre fram där förklaring till varför 

exempelvis extraversion och känslomässig instabilitet inte inkluderades. 

 

 Tidigare studier har visat starka samband mellan personlighet och 

subjektivt välbefinnande (Diener, 2009). H3 för föreliggande studie antog således att 

personlighet skulle visa sig som prediktor för subjektivt välbefinnande. I analysen 

framgick att så var fallet i föreliggande studie, då personlighetsdragen vänlighet samt 

öppenhet inkluderades i regressionsmodellen. I analysen för föreliggande studie 

exkluderades alltså känslomässig instabilitetsvariabeln, extraversionsvariabeln samt 

målmedvetenhetsvariabeln vid multipel stepwise regressionsanalysen. Dessa variablers 

korrelation med subjektivt välbefinnande har dock ändå diskuterats ovan. Nedan följer 
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diskussion kring de personlighetsvariabler som inkluderades i regressionsmodellen; 

vänlighet samt öppenhet. 

 I föreliggande studie inkluderas personlighetsdraget vänlighet i 

regressionsekvationen. Tidigare forskninng hade främst visat på extraversion som den 

primära prediktorn för subjektivt välmående, eftersom sociala färdigheter bland annat 

varit en aspekt som legat i de extrovertas natur (Cheng et al., 2014; Snyder & Lopez, 

2005). Det kan möjligen diskuteras om sociala färdigheter liknar personlighetsdraget 

vänlighet och om denna studies instrument på något sätt bidragit till att vänlighet blivit 

inkluderad i modellen här. Fahlke och Johansson (2007) har beskrivit extroverta som 

bland annat sällskapliga och optimistiska och vänliga personer som bland annat artiga 

och omtyckta. Välbefinnande tycks bestå av fem enheter varav positiva relationer och 

positiva känslor är två av dessa (Rydén & Stenström, 2014). Diener (2009) och 

Boniwell och Hefferon (2011) har också betonat vikten av sociala relationer för 

livstillfredställelse. Att vara vänlig kanske möjligen skapar dessa goda mellanmänskliga 

relationer, vilken kan vara en anledning att just vänlighet framträdde som en 

prediktorvariabler i analysen.  

 I regressionsanalysen inkluderades vänlighet men också öppenhet som 

prediktorer för måttet av subjektivt välbefinnande, medan resterande tre 

personlighetsdrag inte bidrog med något unikt till förklarandet av subjektivt 

välbefinnande. Rydén och Stenström (2014) beskrev personligheter med stor grad av 

öppenhet som en anledning till uppkomsten av fler positiva livshändelser inom 

arbetslivet och familjelivet. Föreliggande studie  har i resultatets regressionsmodell 

funnit att öppenhet varit en av fyra variabler som kunnat predicera måttet av subjektivt 

välbefinnande, men stämmer dock inte överens med tidigare forskning då föreliggande 

studies resultat indikerade att mer öppenhet gav sämre subjektivt välbefinnande. Dock 

var den svaga korrelation som subjektivt välbefinnande och öppenhet hade inte 

signifikant (r = -0,015, N = 125, p>0,05). Att denne variabel senare ändå inkluderades i 

regressionsmodellen beror på att stepwise regression beslutar ordningen av variablerna i 

regressionsmodellen baserat på matematiska beslut, snarare än teori. Således förändras 

förutsättningarna för vardera variabel att bli inkluderad hela tiden när en ny variabel blir 

inkluderad i regressionsmodellen. När någon variabel således blev inkluderad i 

regressionsmodellen kunde det leda till att andra prediktorer blev överflödiga eller 

onödiga (Wilson & MacLean, 2011).    
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 I föreliggande studie framtogs en modell som inkluderade stress, 

vänlighet, self-efficacy och öppenhet som tillsammans var med och förklarade utfallet 

för subjektivt välbefinnande med totalt 47% förklarad varians (Adjusted R2 = 0,469). 

Genom att jämföra β kunde slutsats dras gällande vilka prediktorvariabler som 

influerade mest där ordningsföljden blev; stress, vänlighet, self-efficacy och öppenhet. 

Starkast influens hade stress (β = -0,418), vilket kan betyda att det som var mest 

avgörande för subjektivt välbefinnande  var huruvida i vilken grad stress var närvarande 

eller inte. Huruvida regressionsskoefficienten var positiv eller negativ indikerade 

huruvida en ökning i prediktorn skulle resultera i en minskning eller ökning för 

kriterievariabeln, subjektivt välbefinnande. Här visade resultatet två stycken negativa 

regressionskoefficienter, stress samt öppenhet, vilket innebar att en ökning i dessa 

prediktorvariabler resulterade i en minskning för kriterievariabeln, subjektivt 

välbefinnande. Det motsatta gällde för de två positiva regressionskoefficienterna som 

visades för vänlighet och self-efficacy, vilket innebar att en ökning i dessa 

prediktorvariabler resulterade i en ökning för kriterievariabeln, subjektivt 

välbefinnande. 

 

Praktiska implikationer 

De praktiska implikationerna som kan diskuteras utifrån resultet kan beröra hela 

indivdens tillvaro. Att stress, som i föreliggande studie visades vara den starkaste 

prediktorn, influerar välmåeende har människor praktisk vardagsnytta utav, då en 

förståelse för stressens reducering av subjektivt välmående kan tas i beaktning. En 

förståelse för att stress influerar människors välmående kan vara till grundläggande 

hjälp. Således antar resultatet hälsopsykologiska praktiska implikationer, där en 

förståelse även för tron på den egna förmågan, self-efficacy, kan predicera utfallet för 

subjektivt välbefinnande. Kanske inte minst i depressionsfall och dylikt blir det av 

intresse att besitta kunskap om stress och self-efficacys influenser för subjektivt 

välbefinnande, då det rimligen tycks vara önskvärt med välmående fungerande 

människor, både för proffesionella och för gemene man. Även för den enskilde 

individen kan kunskapen om vad som influerar välmåendet vara av stor betydelse för att 

i så stor utsträckning som möjligt kunna reglera och uppnå ett lyckosamt liv, med 

avskanad av depressioner och dylika besvär. 
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 Förståelse för vad som kan predicera subjektivt välbefinnande kan kasta 

ljus och fokus på omården som vardera individ kan ägna sig åt att förbättra. Enligt Blom 

och Hammarkrantz (2014)  är lycka inte en isolerad ö, utan till glädje för många, som 

tidigare sagts.  Det kan ses som en kollketiv investering att boosta sitt eget subjektiva 

välmående då detta påverkar omgivningen.  Med fokus på att bearbeta områden som 

tycks viktiga för subjektivt välbefinnande ökar möjligheten att styra sitt liv i en 

lyckosam riktning genom stressreducerande verktyg, samt boostande verktyg för tron på 

den egna förmågan, samt förståelsen för personlighetsuppsättningens inverkan. Dessa 

praktiska verktyg för att medvetengöra byggstenar av subjektivt välbefinnande är 

någonting som möjligen kan ses som en investering i undervisning under skolåren för 

att främja lyckliga medmänniskor.  

 

Metodologisk diskussion  

Metoden att samla in data genom enkäter var bra på så vis att validerade redan väl 

beprövade instrument kunde användas i den sammanfogade enkäten i föreliggande 

studie. Samtliga instrument presenterade skalor varpå individen fick skatta sin 

upplevelse i enlighet med vad denne tyckte. Internetbaserad enkät medförde fördelar 

som effektivitet, miljövänlighet, ekonomisk vinning och även tillgång på deltagare 

(Wilson & MacLean, 2011). Det kan ha varit fördelaktigt att enkäten gjordes digitalt för 

ökat deltagande och spridning. En digital enkät sparade också tid för deltagarna samt 

kunde öka viljan att delta då detta kunde göras när som helst vid önskad tidpunkt. 

 Då datan i föreliggande studie enbart var insamlat genom 125 deltagare 

kan generaliserbarheten betraktas som tämligen låg, då representationen för 

populationen var svåruppnådd. Genom att å andra sidan låta enkäten ligga öppen för 

samtliga individer att svara handplockades inte särskilda grupper med individer för 

studien. Då enkäten publicerades öppet för en oviss mängd individer hade studien 

förutsättningar att inkluder alla, vilket är en fördel för att i sin tur kunna generalisera. 

Ingen typ av selektion användes vilket kan vara positivt för  välkomnandet av mångfald 

av individer. Å andra sidan är det rimligtvis så att författarens kontaktnät står för den 

största svarsfrekvensen och kanske är en viss typ av människor med vissa 

förutsättningar. 

 Deltagarna kan även ha känt sig ovilliga eller också oförmögna att 

rapportera en korrekt version av sanningen (Wilson & MacLean, 2011). Inte omöjligt 
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att individer till exempel gärna vill vara lyckliga, ostressade, glada, vänliga och andra 

möjligen tänkta positiva egenskaper vilket blir self-serving bias. Frågor och begrepp 

kan också ha uppfattats som svårtydda, där deltagarna i sin tur inte kunnat få ytterligare 

förklarat för sig vad frågan inneburit. Å andra sidan gavs samtliga frågor till samtliga 

deltagare där misstolkning förhoppningsvis enbart var ett faktum för en liten andel. 

Möjligen kan enkätens 88 items ha upplevts som många vilket resulterat i trötthet eller 

slarv vid besvarande av frågorna (Wilson & MacLean, 2011). Att den personliga 

kontakten med deltagarna uteblev genom en digital enkät, kan också vara en nackdel där 

det kan bli problematiskt att ha kontroll över miljön som enkäten genomförs i där 

exempelvis oseriöst deltagande, stökig omgivning, gruppdeltagande eller flertalet 

registreringar av samma deltagare kan vara felkällor för utfallet. Även avsaknaden av att 

finnas till hands för de deltagare som möjligen upplevt obehag, vilket kan bli ett etiskt 

dilemma (Wilson & MacLean, 2011).   

 Genom att SPSS stegvis i regressionens ekvation lade till en variabel, 

kunde detta resultera i att andra variabler blev överflödiga eller onödiga. Stepwise 

regression innebär att de oberoende variablerna blir tillagda i den ordning de förklarar 

mest varians. I stepwise regression blir en variabel inkluderad om denene möter kriteriet 

att den bidrar med någonting unikt till regressionsmodellen. Det var möjligen därför inte 

samtliga variabler blev inkluderade i modellen i resultatet, då SPSS för varje inkluderad 

prediktor gjorde en ny bedömning av vilken nästkommande variabel som bäst 

predicerade utfallet för resterande variabler baserat på matematiska uträkningar. De 

variabler som inte blev inkluderade i denna modell föll bort pågrund av att dessa var 

överflödiga eller onödiga. En fördel med stepwise regression kan vara att den 

explorativt undersöker variablerna utan hänsyn till teori (Brace et al., 2012).  

 Trots att resultatet visade på samband mellan stress och subjektivt 

välbefinnande (H1) samt self-efficacy och subjektivt välbefinnande (H2) så innebar inte 

detta att kausala samband förelåg. Problemet med en tredje variabel som i själva verket 

kan vara det som förklarat sambandet mellan de två variablerna skall betonas (Brace et 

al., 2012). I regressionsanalysen förblev syftet att ta reda på vilka variabler som hade 

starkast influens för utfallet på kriterievariabeln, subjektivt välbefinnande där det kan 

dessutom finnas oidentifierade mellanliggande variabler som kan påverkas av den 

oberoende variablen och i sin tur påverkar den beroende variabeln. Samvariation kan 
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vidare förklaras genom en tredje bakomliggande variabel som kunnat influera de andra 

två (Brace et al., 2012). 

 Stepwise regression kan tendera att vid små variationer i datan, på grund 

av sampling error, vilket kan ha stor påverkan gällande ordningen som variablerna 

inkluderas i och således sannolikheten att de förblir inkluderade i regressionsmodellen 

genom processen. En ytterligare oberoende upplaga av datamaterial hade varit önskvärt 

för att kunna validera studiens resultat (Brace et al., 2012). Stepwise regression kan 

tendera att dra fördel av slumpen. Även mätfel kan tendera att skapa ostabila 

korrelationer meellan variablerna i stepwise regression. Det kan dessutom vara så att 

den resulterade regressionsmodellen är unik för detta urvalet . En upprepad mätning 

med andra deltagare skulle möjligen inte visa samma resultat (Wilson & MacLean, 

2011. Inter-korrelationerna mellan variablerna kan vara viktiga att belysa då dessa 

kunnat skapa problem för att kunna dra slutsatser gällande influensen för subjektivt 

välbefinnande (Brace et al., 2012). Vidare visade Adjusted R2 att den framtagna 

modellen genom regressionsanalysen enbart kunde förklara 47 % av variansen gällande 

subjektiv välbefinnande.  

 

Framtida forskning 

Det får inte glömmas bort att modellen här förklarade just 47 % av variansen gällande 

subjektivt välbefinnande, vilket lämnar 53 % oförklarad varians, som även den spelar 

roll för måttet av subjektivt välbefinnnade, vilket fortsatta studier kunnat ägna sig åt för 

att ytterligare förklara vilka variabler som ter sig betydelsefulla för att förklara måttet av 

subjektivt välbefinnande. Utifrån denna studien skulle det särskilt vara intressant att 

utifrån ett ännu större urval dessutom inkludera fler variabler för att öka den 

procentuella variansen som modellen kan förklara. Vad som bidrar till lycka, subjektiv 

välbefinnande, tycks vara ett komplext förklaringsmönster som fortsatt forskning kan 

söka svar på genom en ökning av variabler, då människors komplexitet rimligen inte 

enbart kan förklaras av denna studies avgräsning; personlighet, stress och self-efficacy, 

där fortsatta studier kunnat kunna undersöka influenserna av varje enskild variabel 

ytterligare tillsammans med flera andra.  

 Det skulle dessutom vara intressant att se om det finns variabler som kan 

väga upp för reducerande variabler och minska eller helt ta bort de negativa 

influenserna dessa har på subjektivt välbefinnande. Vidare hade det varit av intresse att 
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undersöka olika former av stress i förhållande till meningsfullhet, då meningsfullhet kan 

vara en del av välbefinnande enligt Rydén och Stenström (2014). Intresse väcks 

angående huruvida meningsfullhet och stress kan samexistera och antingen skapa en 

positiv influens gällande subjektivt välbefinnande eller en utjämnande effekt av 

stressens negativa påverkan. Kanske finns det inslag i människors liv som är stressfulla 

men som å andra sidan uppfattas som så pass meningsfulla och givande. Eftersom lycka 

dessutom vidare beskrivits som diskrepansen mellan den nuvarande situationen och den 

uppfattade ideala standarden (Rydén & Stenström, 2014) väcks vidare frågor kring 

idealpåverkan och hur detta spelar roll för det upplevda subjektiva välbefinnandet. 

 Eftersom emotioner och stress dessutom hänger samman (Lazarus, 2006) 

väcks funderingar kring huruvida lycka, eller för den delen, optimism, möjligen kan 

spela roll för kvalitén av livet och inte minst längden av livet. Caprara et al. (2006) 

diskuterade utifrån sin studie just vissa kognitiva utvärderande processer som en 

huvudfaktor till en positiv generell syn på sig själv och livet. Sådan optimistisk mind-set 

skulle kunna vara en process som främjar positivism och välmående. Det blir således en 

hälsofråga som tåls att utforskas ytterligare för att kunna ge en bredare förklaring av vad 

subjektivt välbefinnande beror på, vad detta orsakas av och vad som är de goda 

effekterna av att vara lycklig.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

 

 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Ellinor Törnquist och jag studerar psykologi vid Linnéuniversitet i Kalmar 

där jag nu skriver min C-uppsats. Jag har valt att studera subjektivt välbefinnande och 

vilka faktorer som kan tänkas påverka detta. Enkäten riktar sig till Er som är över 18 år 

och inte är diagnosticerade med stressbesvär eller personlighetsavvikelser. Det skulle 

vara av stor tacksamhet om Ni vill avsätta 10-15 minuter för att medverka i denna enkät. 

Enkäten handlar om välbefinnande, personlighet och stress och är indelad i olika delar. 

Ni kommer få påståenden/frågor där Ni ombeds avgöra i vilken utsträckning detta 

stämmer in på Er eller inte på en skala. Till varje del i enkäten följer instruktioner. Det 

finns inga rätt eller fel svar på frågorna, utan Ni svarar ärligt och i enlighet med hur just 

Ni känner eller tycker att det är. Ni kan när som helst välja att avsluta om Ni inte längre 

önskar att delta. Enkäten är anonym och insamlat datamaterial är enbart avsett för denna 

studies syfte. Efter avslutad studie är Ni välkomna att ta del av resultatet om så önskas. 

 

 

Tack för Er medverkan! 

 

Har Ni några frågor eller önskar ta del av slutresultatet nås jag via mail 

et222ix@student.lnu.se 
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Bilaga 2 

Information tillsammans med länk 

 

 

Hej! 

Jag skriver just nu min C-uppsats i psykologi där jag valt att studera subjektivt 

välbefinnande och vilka faktorer som kan tänkas påverka detta där datainsamling sker 

med hjälp av en enkät. Enkäten riktar sig till dig som är över 18 år och inte är 

diagnosticerad med stressbesvär eller personlighetsavvikelser. Det skulle vara till stor 

hjälp om du vill delta i studien, som beräknas ta 10-15 minuter. Enkäten är anonym och 

du kan när som helst välja att avsluta om du inte längre önskar att delta. Uppgifterna 

kommer enbart att användas för studiens syfte. Tack på förhand! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakIym6x_9n-

LqXOxzvpLwDXQT7gzaoulzizFc7-c7IHRYJg/viewform  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakIym6x_9n-LqXOxzvpLwDXQT7gzaoulzizFc7-c7IHRYJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfakIym6x_9n-LqXOxzvpLwDXQT7gzaoulzizFc7-c7IHRYJg/viewform

