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Abstract 

The aim of this study was to examine differences between happy and unhappy people, with 

respect to individuals interpretations, their attributonal style and in what way the priming 

effect is related to their attributional style and well-being. The participants were 74 senior 

high school and 21 undergraduate college students. Participants were asked to read a short 

story, some words were in bold type, and thereafter for their subjective perception of the 

words in bold type loading and memory of them in a recognition list. Attributional style was 

operationalized with an own constructed instrument. The results show that happy individuals 

interpreted more words as positive than negative in comparission with unhappy individuals. 

No correlation between participants well-being and global or attributional style for negative 

events were found. Both groups showed a tendency to be more optimistic than pessimstic for 

positive events. No differences were found for either memory or priming of loaded words. In 

sum the results suggest that happy individuals tend to conceive the world more positive.  

Keywords: attributional style, positive- negative affects, priming well-being.    
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Introduktion 

Forskning inom välmående har de senaste åren givit en tydligare bild om vilka människor 

som är lyckliga och vad som gör dem lyckliga (bl.a. Myers & Diener, 1995, Ryff, 1995, 

Lykken & Tellegen, 1996 och Diener & Seligman, 2002). Två perspektiv har utmärkt sig 

mest, dessa baseras i filosofier som trots dess olikheter överlappar varandra (för en review se 

Deci och Ryan, 2001). Enligt Kahneman m.fl. (1999) kan den första av dessa inriktningar 

kallas för Hedonism. Forskare inom denna inriktning fokuserar på individers subjektiva 

välmående och frekvensen av positiva och negativa affekter, för en review se Diener m.fl., 

2003. Den andra inriktningen kallas för Eudaimonism (Waterman 1993) och forskare inom 

denna inriktning menar att välmående är mer än bara positiva och negativa affekter. Enligt 

eudaimonisterna ligger lyckan i förverkligandet av människans potential och psykiska 

välmående. Händelser i våra liv, positiva och negativa, anses påverka vår psykiska och 

subjektiva välmående, men forskning visar att vi återgår till våra egna normala nivåer efter en 

viss tid (Suh 1996, Headey och Wearing 1992, Lykken och Tellegen 1996, Brickman m.fl. 

1978). Det finns dock kognitiva skillnader mellan lyckliga och olyckliga individer i deras 

minne av antal positiva händelser. Lyckliga människor kommer ihåg fler positiva än negativa 

händelser eftersom de tolkar fler händelser som positiva och inte på grund av att de tänker på 

dessa oftare (Seidlitz och Diener, 1993). Denna studie undersöker om dessa skillnader i 

kognition sträcker sig även till hur lyckliga och olyckliga individer förklarar händelser i sina 

liv. En annan fråga som undersöks är om dessa skillnader i minne för positiva och negativa 

händelser sträcker sig utanför individernas egna liv och eventuell priming effekt1. 

  

Hedonismen 

Hedonismen är ”teorin att mänskliga handlingar först och främst är motiverade av strävan 

efter lustkänslor och undvikande av smärta och olustkänslor” (Filosofilexikonet, 1988). 

Psykologer i denna inriktning lägger stor vikt i vilka preferenser och njutningar individer har. 

Subjektivt välmående jämför nöje mot missnöje och individers bedömningar om bra och 

dåliga inslag i livet. Lycka är inte enbart fysisk njutning, den kan åstadkommas genom 

uppnåendet av mål eller viktiga utfall i olika delar av livet (Diener m.fl. 1998).  

 

Enligt Myers och Diener (1995) ska en duglig teori om lycka räkna med tre olika faktorer. 

Den första är anpassning. Människans förmåga att anpassa sig till olika händelser och 

                                                 
1 Fenomen där förhandsvisning av stimuli kan underlätta minnet eller igenkänningen av samma eller liknade 
stimuli (Cohen 1998). 
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situationer i livet gör att externa faktorer som pengar och hälsa inte är signifikanta för 

människornas subjektiva välmående (Suh 1996). Lottovinnare och människor som har varit 

med i olyckor som har orsakat en försämring i hälsan blir lyckligare respektive olyckligare 

under korta perioder och variansen i lycka är inte stor i jämförelse med individer som inte har 

upplevt dessa händelser (Brickman m.fl. 1978). Individuella skillnader i anpassning kan 

förklaras på olika sätt. Headey och Wearing (1992) menar i sin Dynamic Equilibrium Model 

att varje individ har en baslinje av välmående som bestäms av individens personlighet. 

Händelser i individens liv kan få välmåendet att flytta sig upp eller ner i förhållandet till 

individens unika baslinje, dock kommer dessa nivåer att gå tillbaka till baslinjen så 

småningom. En annan förklaring presenterar Lykken och Tellegen (1996), efter sin 

tvillingstudie där en av slutsatserna är att lycka eller välmående har en genetisk ärftlig faktor 

som tillsammans med enskilda individers erfarenheter är ansvariga för variansen i lycka hos 

vuxna. Enligt Diener m.fl. (1997) betyder dock inte anpassningsförmågan att händelser i 

individers liv inte har en långvarig påverkan på subjektivt välmående. Det finns t.ex. 

skillnader i olika länders subjektiva välmående, vilka är relaterade till inkomst, mänskliga 

rättigheter och demokrati. Trots att anpassning är en stark faktor som kan dämpa påverkan av 

de flesta händelser på välmående, inträffar inte detta under alla omständigheter. Därför anser 

Diener m.fl. (1997) att ytterligare forskning är nödvändigt för att upptäcka vilka 

begränsningar anpassningen har. 

 

Den andra faktorn i Myers och Dieners teori är synen på världen. Vissa kulturer förklarar 

världen som god och kontrollerbar, andra framhäver det normala i negativa emotioner som 

skuldkänslor. Suh m.fl. (1998) menar att kulturella normer om hur individen förklarar 

händelserna i sitt liv spelar stor roll för variansen i subjektivt välmående. Det som gör 

individer lyckliga kan vara att rätta in sig till kulturella värderingar, något som individen kan 

försöka uppnå implicit (Heine 2002).  

 

Den tredje faktorn är kongruensen mellan värderingar och mål. Intelligens är till exempel en 

prediktor i individers subjektiva välmående enbart om den är nödvändig för individens mål 

och värderingar. På samma sätt är självkänsla en större prediktor av subjektivt välmående i 

individualistiska länder.  
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Eudaimonism 

Psykologer inom denna inriktning menar att strävan efter positiva affekter inte är tillräcklig 

för att förklara välmående. Däremot är ”strävan för perfektion och förverkligandet av 

individens sanna jag” (Ryff 1995), det som definierar psykologisk välmående. Till skillnad 

från subjektivt välmående ses välmående utifrån sex olika aspekter: autonomi, personlig 

utveckling, självacceptans, syfte med livet, kontroll över tillvaron och positiva relationer. Ryff 

och Singer (1998) menar att subjektivt välmående inte nödvändigtvis är en prediktor för ett 

hälsosamt liv. 

 

Autonomiskalan mäter hur mycket individen anser sig påverkas av andras åsikter i sitt 

tänkande och handlande. Den personliga utvecklingsskalan ber deltagaren att ta ställning till 

frågor som: Jag tycker att det är viktigt att få nya erfarenheter som utmanar vad jag anser om 

mig själv och omvärlden. Självacceptansskalan mäter hur nöjd personen är med sig själv och 

mål som han/hon har åstadkommit. Syftet med livet delen ber deltagaren att ta ställning till 

frågor som: Vissa människor vandrar utan syfte genom livet, men jag är inte en av dem. 

Kontrollskalan mäter vilken grad av kontroll individen känner att han/hon har i vardagen och i 

sitt liv. Positiva relationer mäts genom påstående som: Att bibehålla nära relationer har varit 

svårt och frustrerande för mig. Samtliga aspekter ber deltagaren att uppskatta hur påståenden 

stämmer överens med sig själv i en likert skala (1= stämmer inte alls, 5= stämmer väldigt 

mycket). En eudaimonisk livsstil, operationaliserad genom psykisk välmående, har visat sig 

påverka immunförsvaret och vara hälsofrämjande (Riff och Singer 1998). 

 

Vilka är lyckliga? 

Båda inriktningar har i det stora hela kommit till samma slutsatser. Social bakgrund, ålder, 

hälsa, kön och hög inkomst har visat sig inte vara signifikant för individers lycka (Diener och 

Diener 1995, Myers och Diener 1995). När det gäller pengar t.ex. visar Dieners (1995) studier 

av olika länder att personer i rika länder är lyckligare än personer i fattiga länder men den 

positiva korrelationen minskar när basbehoven är tillfredställda. Oishi (1999) har funnit att 

korrelationen är starkare i fattiga länder. Kasser och Ryan (1993, 1996) visade i sina studier 

att personer som satte mer värde i förmögenhet i relation till aspekter av den eudaimoniska 

välmående som nära relationer och personlig utveckling hade lägre välmående.  
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Personlighet och relationer 

”Big Five” 2(Costa och McCrae 1992) har ofta använts för att se sambanden mellan 

välmående och personlighetsdrag. Seligman och Diener (2002) menar att extraversion, låg 

neuroticism och relativt låga nivåer av psykopatologi är nödvändiga men inte tillräckliga för 

hög lycka. Rollen som personlighet spelar för individernas välmående sträcker sig till hur dem 

upplever händelser i deras liv och deras relationer till andra, extroverta och neurotiska 

individer är mer påverkbara av behaglig respektive obehaglig stimuli (Larsen och Ketelaar 

1989, 1991). Costa och McCrae (1980) föreslog att extraversion och neuroticism ligger 

bakom individers benägenhet att reagera positiv respektive negativ till händelser i deras liv. 

Lyckliga människor har fler nära relationer och i likhet med ovanstående personlighetsdrag är 

nära relationer en nödvändig faktor för lycka men inte tillräcklig. Hög lycka inträffar inte utan 

dem men det är ingen garanti för hög välmående (Diener och Seligman 2002). På samma sätt 

har eudaimonisterna funnit samband mellan psykisk välmående och Big Five egenskaper som: 

extraversion, medvetenhet och låg neuroticism (Schmutte och Ryff 1997). Diener och Lucas 

(1999) menar att dessa fynd är logiska eftersom extraversion karakteriseras av positiv affekt 

och neuroticism är praktiskt taget definierad av negativ affekt.  

 

Emotioner och kognition 

Den eudaimoniska synen belyser vikten av kongruensen mellan händelser och emotioner. 

Lyckliga händelser ska följas av positiva affekter och olyckliga händelser av negativa 

affekter. Eudaimonisterna menar att positiva affekter är en effekt av den eudaimonistiska sätt 

att leva och inte självändamålet (Ryan och Deci 2001). Förträngning av emotioner kan orsaka 

psykisk och fysisk ohälsa (King och Pennebaker 1998), därför är jakten efter positiv affekt 

genom förträngning av negativ affekt inte vägen till hög välmående. Forskning inom 

subjektivt välmående har dock funnit att lycka inte är någon emotionell störning (Alloy och 

Abramson, 1979). Lyckliga människor upplever negativa affekter trots att de känner sig 

lyckliga den största delen av tiden. Dessutom upplever majoriteten av människor positiva 

affekter merparten av tiden.  Eftersom mer positiv affekt och mindre negativ affekt är en 

viktig del av subjektivt välmående betyder dessa studier att rent generellt har de flesta 

människor relativ hög välmående (Diener & Lucas 2000). Både positiv och negativ affekt ses 

som starka oberoende begrepp av subjektivt välmående (Fujita m.fl. 1991,Urry m.fl. 2004). 
                                                 
2 McCrae har utvecklat ”Big Five” kring fem personlighetsdrag som de centrala för beskrivning och förståelse av 
personligheten. Denna personlighetsteori är en kontinuerlig skala vilket gör att man kan inneha mer eller mindre 
av ett personlighetsdrag. Följande personlighetsdrag ingår: Neuroticism, Extraversion, Öppenhet, Medvetenhet 
och Vänlighet. 
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Positiva och negativa händelser påverkar affekter och därav subjektivt välmående (Headey & 

Wearing 1989). Lyckliga människor kommer ihåg fler positiva händelser än negativa 

händelser i sina liv och tolkar fler händelser som positiva än olyckliga människor (Seidlitz 

och Diener, 1993). Lyubomirsky och Ross (1999) replikerade ovanstående resultat och även 

fann att personer med hög subjektivt välmående är mindre mottagliga för negativ feedback 

och nervärderar möjligheter som inte är tillgängliga för dem. Den ökade tillgången till 

positiva minnen kan förklaras med affekt- och kognition-kongruens-hypotesen. Enligt 

hypotesen ökar positiv affekt tillgängligheten av positiva kognitioner och negativ affekt 

tillgängligheten av negativa kognitioner (Bower 1981). Andra studier har dock funnit en 

affekt- och kognition-inkongruens-effekt som anses vara en process med syfte att komma 

ifrån negativa affekter (Isen 1985 och Forgas 1995). Enligt Seidlitz och Diener (1993) ser 

lyckliga människors tendens att komma ihåg fler positiva händelser ut att vara enbart svagt 

påverkad av befintlig affekt och mer forskning inom detta ämne behövs. Deci och Ryan 

(2001) är av samma åsikt och föreslår att lyckliga människor kan ha en attributionsstil som 

förstärker deras självkänsla och detta i sin tur gör att de behåller en stabil nivå av lycka.   

 

Attributionsstil 

Attributionsteori är en kognitiv syn på motivation. Fritz Heider (1958), teorins grundare, 

menar att individer strävar efter att förklara, förstå och predicera händelser som inträffar i 

deras liv. Andra forskare (bl.a. Weiner 1979, 1985 och Abramson 1978) har fokuserat på 

attributionsteorins påverkan på individernas beteende, affekter, självförtroende och 

motivation.  

 

Heider (1958) anser att individer attribuerar händelser i deras liv internt (personlig kraft) eller 

externt (miljöbetingad kraft). Den interna komponenten består av två huvudfaktorer: förmåga 

eller ansträngning, den externa komponenten består av två huvudfaktorer: uppgiftens 

svårighetsgrad och tur. En intern attribution för t.ex. bra betyg i skolan skulle vara att 

individen anser sig vara intelligent eller anstränger sig genom att läsa inför en tentamen eller 

ett prov. En extern attribution för samma händelse skulle vara att frågorna var lätta eller att 

läraren rättar snällt. Extern och intern attribution är känd som internalitet eller som locus of 

causality.  
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Weiner (1979) strukturerade Heiders fyra huvudfaktorer i två dimensioner, locus of causality 

och stabilitet. Stabilitet refererar till huruvida individen ser på om orsaken är återkommande 

eller inte. Stabila orsaker är återkommande och långvariga och icke stabila viceversa. 

Förmåga anses vara intern och stabil, ansträngning är också intern men ostabil. Weiner 

identifierade ytterligare en dimension: kontroll. En individ kan t.ex. anse att orsaken till 

hans/hennes goda hälsa beror på hans/hennes gener, denna orsak är okontrollerbar. Om 

orsaken anses vara ett sunt leverne är den kontrollerbar. Båda dessa orsaker är interna och 

stabila men har olika innebörd för individernas motivation och syn på sin hälsa. 

 

Abramson m.fl. (1978) föreslog en modell med Heiders och Weiners två dimensioner: 

internalitet respektive stabilitet och lade till en tredje dimension: globalitet. Globalitet 

refererar till uppfattningen av orsakens återkommande i andra situationer. Intelligens anses 

vara en global orsak som kan påverka andra aspekter i livet än enbart bra betyg i skolan. Icke 

globala orsaker är mer specifika för en viss händelse. Weiners modell (Internalitet, stabilitet 

och kontroll) är användbar för att predicera beteende men inte signifikant för prediceringen av 

patologiska tillstånd (Amirkhan 1998). Internalitet-, stabilitet- och globalitetsmodellen har 

visat sig användbar vid prediceringen av depressionssymptom (Robins 1988). Individer med 

en pessimistisk attributionsstil för negativa händelser (globala, stabila och interna orsaker) 

löper större risk att utveckla depression än individer med en optimistisk attributionsstil för 

negativa händelser, personer som förklarar negativa händelser med externa, ostabila och 

specifika orsaker (Abramson m.fl. 1989). Den roll som olika attributionsstilar för positiva 

händelser spelar, i utvecklingen av depressionssymptom, är oklar. Seligman m.fl. (1979) 

fastställde att attributionen för positiva händelser inte är en lika direkt faktor i utlösande av 

depression. Self-serving bias3 är en förklaring till den låga korrelationen mellan 

attributionsstilar för positiva och negativa händelser, eftersom self-serving bias används i 

större utsträckning av personer för att förklara positiva händelser (Miller och Ross 1975). 

Abramson och Needles (1990) hypotiserade att den låga korrelationen mellan 

attributionsstilar för positiva och negativa händelser pekar på en hög varians i attributionsstil 

för positiva händelser även bland individer med pessimistisk attributionsstil för negativa 

händelser. Abramson och Needles (1990) kom till slutsatsen att attributioner för positiva 

händelser som är globala och stabila i samband med ökad frekvens av positiva händelser 

och/eller minskning av negativa händelser leder till en minskning av depressionssymptom.  

                                                 
3 Individers benägenhet att göra attributioner anpassade för att bevara eller öka sin självkänsla. 
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Trots dessa fynd är sambandet mellan positiva och negativa händelser och välmående 

fortfarande otydlig. Attributionsstilstudier har ofta jämfört deprimerade med icke deprimerade 

individer och inte med lyckliga individer. Forskningen inom lycka pekar på att det finns en 

koppling mellan händelser i människors liv och lycka. Lyckliga människor kommer ihåg fler 

positiva händelser i sina liv eftersom de uppfattar fler händelser som positiva och inte på 

grund av att de tänker på dessa oftare (Seidlitz och Diener, 1993). En viktig fråga bör därför 

vara att ta reda på om dessa skillnader i kognition sträcker sig även till hur lyckliga individer 

förklarar händelser i sina liv. Forskningen pekar på att målen och händelserna i en individs liv 

påverkar välmående. Känslan av själveffektivitet och skicklighet är relaterad till hög 

välmående (McGregor och Little 1998) och låga förväntningar för framgång är associerade 

med hög negativ affekt (Emmons 1986). Dessa emotioner är relaterade till en optimistisk 

respektive pessimistisk attributionsstil (Cox 2001). Att lyckliga individer kommer ihåg fler 

positiva händelser i sina liv lämnar öppet för frågan om lyckliga individer är primade för 

positiv stimuli utanför deras autobiografiska minne4. Denna studie syftar att belysa att (1) det 

finns en skillnad i hur individer med hög positiv affekt och låg negativ affekt (lyckliga) 

uppfattar stimuli jämfört med individer med hög negativ affekt och låg positiv affekt 

(olyckliga), (2) undersöka om det finns ett samband mellan välmående och attributionsstil och 

(3) undersöka om det finns individuella skillnader för minne och priming av positiv och/eller 

negativ stimuli utanför den autobiografiska minne bland lyckliga och olyckliga individer med 

olika attributionsstilar. För att kunna forska kring dessa frågor kommer ett stämningsformulär, 

för mätning av positiva och negativa affekter, att användas för operationaliseringen av 

deltagarnas välmående. Minne för positiv och negativ stimuli utanför den autobiografiska 

minne och uppfattning av stimuli kommer att testas genom att låta deltagare ta del av en 

berättelse, vissa ord i texten kommer att vara markerade i fet stil. Därefter ska deltagarna ta 

ställning till ordets laddning (positiv, negativ eller neutral) och om de kommer ihåg ordet ifrån 

texten (fet stil, inte fet stil eller inte med alls). Attributionsstilar ska mätas med hjälp av ett 

formulär som ber deltagarna ta ställning till möjliga orsaker för sex händelser (tre negativa 

och tre positiva händelser).  

 

 

 

                                                 
4 Minne för tidigare händelser i en individs liv (Cohen 1998, sid 146). 
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Metod 

Deltagare 

Det totala urvalet bestod av 86 deltagare (Varav 24 män och 60 kvinnor och 1 individ som 

inte fyllde i den demografiska delen). Medelåldern var 19.10 år (S.D. = 3.99). 21 av 

deltagarna var studenter i psykologi (1-20p) vid Kalmar högskola och resterande 64 elever vid 

en friskola (gymnasiell nivå) i Karlskrona5. Av den totala populationen vid gymnasieskolan 

(N = 75) var 10 elever inte närvarande vid undersökningstillfället p.g.a. sjukdom och 1 avbröt 

testet. Av psykologiklassen avstod 4 från att göra testet. Deltagandet var frivilligt, anonymt 

och utan något arvode. Uppdelningen i relation till välmående lämnade ett total av 41 

deltagare. Urvalet bestod av 20 lyckliga individer (Varav 10 män och 10 kvinnor) med en 

medelålder på 19.70 år (S.D. = 5.52) och 21 olyckliga individer (Varav 7 män och 14 

kvinnor) med en medelålder på 18.19 år (S.D = 1.57). 

 

Material 

Välmående 

Lycka eller välmående operationaliserades med hjälp av ”The Positive Affect and Negative 

Affect Scales” (PANAS). Instrumentet skapades av Watson, Clark och Tellegen (1988) och 

består av 20 olika känslor och emotioner varav 10 mäter positiva affekter (t.ex. engagerad, 

stolt, aktiv) och 10 negativa affekter (t.ex. förtvivlad, rädd, nervös). Deltagarna ombeds ta 

ställning till i vilken utsträckning de har känt dessa affekter under de senaste veckorna i en 5 

poäng Likert skala (1 = inte alls, 5 = väldigt mycket). Valet av PANAS gjorde jag av två skäl: 

(1) Validiteten och reliabiliteten av instrumentet är väl dokumenterat och visar godtagbara 

resultat för mätningen av affekters intensitet (Watson och Clark 1994) och (2) PANAS har 

visat sig korrelera med subjektivt välmående och psykisk välmående. Den positiva 

affektskalan anses vara en ”signifikant oberoende prediktor av både hedonisk och 

eudaimonisk välmående”(Urry m.fl. 2004). Den reviderade versionen av PANAS (Norlander 

m.fl. 2002) användes i denna studie. Norlander m.fl. (2002) har utvecklat en procedur som 

kategoriserar individerna i fyra olika affektiva personligheter: självförverkligande individer 

(hög positiv affekt (PA), låg negativ affekt (NA)), hög affektiva individer (hög PA, hög NA), 

låg affektiva individer (låg PA, låg NA) och självdestruktiva individer (låg PA, hög NA). 

Individer med självförverkligande och självdestruktiv personlighet stämmer överens med 

Diener och Lucas (2000) definition av lyckliga respektive olyckliga individer. Eftersom 

                                                 
5 Jag vill tacka Britt Lilja för möjligheten att göra undersökningen bland skolans elever. 
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subjektivt välmående definieras genom frekvensen av affekter och PANAS mäter intensiteten 

av affekter är dess användbarhet begränsad i relation till subjektivt välmående. Individer med 

hög intensitet av positiva affekter och hög subjektivt välmående rapporterar även hög 

intensitet av negativa affekter (Fujita m.fl. 1991). Detta innebär att individer som 

kategoriseras med hög positiva affekter och hög negativa affekter kan också uppleva en hög 

subjektivt välmående och även rapportera depressionssymptom. PANAS distribuerades en 

andra gång till ett randomiserat urval (n = 52) av elever från gymnasieskolan (Ca. 4 veckor 

efter första mätningen). Anledningen till detta var att testa PANAS användbarhet i denna 

studie som instrument vid operationaliseringen av välmående. Eftersom anonymitet utlovades, 

kunde inte individernas poäng jämföras. Däremot kunde medelvärden för båda mätningar 

jämföras med varandra. 

 

Deltagarnas PA och NA poäng delades upp i hög PA och hög NA, låg PA och låg NA. Dessa 

kombinerades med varandra för att kategorisera lyckliga (hög PA och låg NA, själv-

förverkligande) och olyckliga individer (låg PA och hög NA, självdestruktiva). Uppdelningen 

gjordes genom att jämföra individer i denna studie med 3000 deltagare från andra studier från 

Kalmar Högskola6. Även en total affektivitetspoäng räknades ut genom att minska deltagarnas 

PA poäng med NA poäng. 

 

Uppfattning av stimuli och minne 

För mätningen av lyckliga respektive olyckliga individers tolkning och eventuella skillnader 

för minne av laddad stimuli, utanför deltagarnas autobiografiska minne, konstruerade jag en 

berättelse. Valet av en berättelse och inte en lista med ord gjordes p.g.a. likheten är större 

mellan den autobiografiska minne och berättelsen. Forskning visar att den explicita 

framkallningen eller igenkänning av tidigare studerade ord och annat stimuli påverkas 

avsevärd av hur stimuli kodades in (För en review se Schacter och Buckner 1998). Ord som 

kodas in på ett semantiskt eller utstuderat sätt, t.ex. genom att skapa meningar från ordet eller 

uppskatta dess grad av behag, minns med större säkerhet vid explicita framkallningar eller 

igenkänning än om inkodningen hade skett på ett osemantiskt eller ytligt sätt (Schacter och 

Buckner 1998). Berättelsen blir en analogi av en semantisk och utstuderad inkodning. 

 

                                                 
6 Jag vill tacka Jens Agerström och Trevor Archer för hjälpen med kodningen av PANAS. 
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Berättelsen är en sammanfattning av den svenska översättningen av Alkemisten (Coelho 

2002). För att undvika att en recency effekt (bättre minne för ord som ligger sist) och/eller 

primacy effekt (bättre minne för ord som ligger först) skulle favorisera några ord, togs 

följande åtgärder: berättelsen delades upp i lika stora stycke (n = 10). Stycke 2 t.o.m. 9 

innehöll vardera 9 ord i fettstil (n = 72) med 3 olika laddningar (3 positiva, 3 neutrala och 3 

negativa) och i 3 olika ordklasser (1 verb, 1 substativ och 1 adjektiv) för varje laddning. 

Tanken bakom att inte ha ord i fet stil i stycke 10 var ha en viss tid (Ca 20 sek) mellan 

presentationen och igenkänning av stimuli (retentiontid). Stycke 1 lämnades utan markerade 

ord av symetriska skäl. Positiva ord var t.ex. lyckas, den vise, vacker. Neutrala ord t.ex. 

tittade, bok, enkla. Negativa t.ex. skämmas, oförmåga, tråkig. Dessa ordklasser s.k. 

innehållsord, valdes på grund av de ”ofta har en klar betydelse även när de står isolerade, utan 

sammanhang med andra ord” (Järner 1993, sid. 21) och är lättare att komma ihåg än andra 

ordklasser, detta gör enligt mig igenkänningstestet mer lik verkligheten. Ordningen på dessa 

ord i igenkänningslistan motsvarade deras placering i berättelsen. Kategoriseringen av 

laddning gjordes av en lärare i svenska (gymnasiell nivå), blind för syftet med studien7. 

 

Efter berättelsen fick deltagarna igenkänningslistan som bestod av samtliga ord i fet stil och 

21 ord som inte var med i berättelsen (Ntot = 93). Dessa ord var kategoriserade på samma sätt 

som orden i fet stil när det gäller laddning, 7 av varje, och var samtliga substantiver (Positiva 

t.ex. glad, självsäker, neutrala t.ex. klädd, sydlig och negativa t.ex. skuldmedveten, ledsen). 

De 7 positiva och 7 negativa orden hämtades från PANAS-Xs basskalor, t.ex joviality 

respektive hostility (Watson och Clark 1994). De 7 neutrala togs slumpmässigt från en lista av 

neutrala ord, skapad av svenskläraren. Deltagarna fick ta ställning till om de kom ihåg orden 

(fanns i fet stil, fanns med men inte i fet stil eller inte med alls) och fick markera vilken 

laddning orden hade för dem (positiv, neutral eller negativ). Ställningstaganden gjordes för 

samtliga ord i igenkänningslistan. Syftet med att ge ett ”vet ej” alternativ för laddningen, 

neutral, var att undvika pseudo-åsikter (att välja ett av två alternativ utan att ha en verklig 

uppfattning om ordet. Plous 1993). Ordningen på orden som inte var med i berättelsen 

slumpades för att undvika att dess plats i listan skulle favorisera någon, på grund av 

ordningseffekter (primacy och/eller recency).   

 

                                                 
7 Jag vill tacka Patricia Rosenberg för hjälpen med utvecklingen av berättelsen. 
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Deltagarnas uppfattning av stimuli (positiv eller negativ) operationaliserades genom att räkna 

antal positiva respektive negativa ord enligt individernas bedömningar på samtliga ord i 

igenkänningslistan. Operationaliseringen av minne för laddad stimuli gjordes i två former. (a) 

För ord som var med i både berättelsen och i igenkänningslistan, grupp A (n = 72), delades 

svaren i fyra undergrupper utifrån deltagarnas svar: (1) antal positiva ord i fet stil, (2) antal 

positiva ord inte med alls, (3) antal negativa ord i fet stil och (4) antal negativa ord inte med 

alls. Om t.ex. ordet dagar anses positiv och i fetstil fick deltagaren en poäng i undergrupp 1. 

Kombinationerna: positiv inte i fet stil och negativ inte i fet stil ansågs inte användbara på 

grund av risken att deltagare använde ”inte i fet stil” alternativet som ett ”vet ej” 

svarsalternativ. Därför att neutrala ord inte har någon specifik laddning ansågs inte dessa 

heller relevanta för denna studie. En liknade uppdelning gjordes (b) för ord som var med i 

igenkänningslistan men inte i berättelsen, grupp X (n = 21). Eftersom positiva och negativa 

ord i grupp X var hämtade från andra bas skalor i PANAS, gjordes uppdelningen i två 

kategorier, objektiv laddning och subjektiv laddning. Dessa olika kategorier kombinerades 

med alternativ för minnesdelen. För den objektiva kategorin räknades ord som ledsen och 

skuldmedveten (negativa emotioner enligt PANAS), alltid som negativa och under-

grupperades i de olika minnesalternativen beroende på deltagarens svar (i fetstil, inte fetstil 

eller inte med alls). För den subjektiva kategorin räknades ledsen och skuldmedveten som 

negativa enbart om deltagaren själv hade valt det svarsalternativet och kombinerades med ”fet 

stil” eller ”inte med alls”. Skillnaden i kombinationen (laddning och minnesval) mellan dessa 

två kategorier gjordes för att testa graden av eventuell priming av positiva och/eller negativa 

ord i olika nivåer. De värden som användes som priming poäng för positiva och negativa ord 

var summan av antal ord i fet stil/inte fet stil för den objektiva kategorin och summan av antal 

ord i fet stil i den subjektiva kategorin med respektive laddning. 

 

Attributionsstil       

Formuläret för attributionsstilen konstruerade jag och den bestod av sammanlagt 8 händelser 

varav 3 var positiva (t.ex. en nära familjemedlem säger att han/hon älskar mig) och 3 negativa 

(t.ex. min pojkvän/flickvän gör slut). Resterande 2 händelser (t.ex. Brasilien vinner VM i 

fotboll) hade inte med attributionsstil att göra och användes i ett försök att göra det svårare för 

deltagarna att lista ut vad formuläret gick ut på. Valet av positiva och negativa händelser 

gjordes efter händelser som Diener och Seidlitz (1993) använde i sin studie. För samtliga 8 

händelser fick deltagarna ta ställning till 4 möjliga orsaker i en 5 poäng Likert skala (1 = 

stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Orsaker för varje händelse utgjordes av Heiders 4 
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huvudfaktorer (1958): förmåga, ansträngning, svårighetsgrad och tur. Dessa faktorer 

strukturerades enligt Abramson, Seligman och Teasdales modell (1978) internalitet, stabilitet 

och globalitet. För den negativa händelsen: ”min pojkvän/flickvän gör slut”, var en av 

orsakerna: ”Jag är inte en intressant person” (Intern, stabil och global). I ytterliggare ett försök 

att undvika deltagarna ifrån att se ett mönster i formuläret slumpades orsakernas ordning för 

varje händelse och även ordningen på positiva och negativa händelse.  

 

Uträkningen av attributionsstil för positiva och negativa händelser gjordes på följande sätt: 

svaren för positiva respektive negativa händelser delades upp i dem tre dimensioner: 

Internalitet (intern eller extern locus of causality), Stabilitet (stabil eller ostabil) och Globalitet 

(global eller icke global). Om deltagaren t.ex. för den positiva händelsen ”En nära 

familjemedlem säger att han/hon älskar mig” valde ”stämmer helt” (= 5, likert skala) på 

förklaringen ”Vi är släkt” räknades in 5 poäng för vardera av följande grupper: extern locus of 

causality, stabil och icke global. För både negativa och positiva händelser räknades en 

optimism- och en pessimismskala genom att summera de olika aspekter som optimism 

respektive pessimism innebär. T.ex. pessimism för negativa händelser innebar summan av 

poängen för intern locus of causality + stabil + global, motsatsen för optimism för negativa 

händelser. För den pessimistiska skalan för positiva händelser summerades poängen för extern 

locus of causality + ostabil + icke global, motsatsen för optimism för positiva händelser. 

Attributionsstilen för positiva och negativa händelser bestämdes genom att minska 

optimismskalan med pessimismskalan för respektive händelse. En negativ attributionsstils 

poäng innebär att deltagaren är mer pessimistisk än optimistisk för respektive händelse. 

Attributionsstilen för positiva och negativa händelser rangordnades med hjälp av SPSS (Rank 

Cases) i två olika grupper: optimist och pessimist, rangordningen innebar att deltagare med 

låga poäng kategoriserades som pessimister och övre delen som optimister. Även en total 

attributionsstil räknades ut genom att summera attributionsstilen för positiva händelser med 

attributionsstilen för negativa händelser. Den totala attributionsstilen delades också upp i två 

grupper optimister och pessimister, enligt ovan. 

 

Procedur 

Undersökningen utfördes i deltagarnas klassrum i grupper av ca 20 deltagare. Samtliga 

deltagare blev informerade att studien var anonym, frivillig och kunde avbrytas när de så 

önskade. Deltagarna ombads läsa berättelsen och fick information att de skulle svara på frågor 

angående berättelsen, dock inte att de skulle minnas orden i fet stil, detta för att de skulle hålla 
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sig tillräckligt uppmärksammade på berättelsen och undvika att skillnader i igenkänning 

baserades på olika uppmärksamhets nivåer. Efter att ha läst berättelsen fick deltagarna 

fortsätta med igenkänningslistan och ta ställning till om de kom ihåg orden (fanns i fet stil, 

fanns med men inte i fet stil eller inte med alls) och vilken laddning de tyckte att orden hade 

(positiv, neutral eller negativ). Efter denna lista kom PANAS. Det fanns två anledningar till 

att ta dessa i denna ordning. Den första var att berättelsen och igenkänningslistan krävde 

större uppmärksamhet. Christensen (2004) menar att genom att ta högt krävande formulär 

först, minskar risken för att deltagarnas uppmärksamhet ska påverka resultatet. Den andra 

anledningen var att de valda positiva och negativa orden som var med i listan och inte i 

berättelsen (grupp X), togs från PANAS andra skalor och liknade eller påminde om emotioner 

som mättes i denna studie, t.ex. stolt. För denna studies syfte skulle skillnaden för minne av 

laddad stimuli och eventuell priming, bland deltagarna, vara svårare att undersöka om 

PANAS kom före berättelsen.  

 

Attributionsstilformuläret presenterades därefter som frågor om olika situationer och hur 

studenter tänkte kring dem, även denna information med syfte att maskera det verkliga syftet 

med formuläret och minska att deltagarnas spekulationer påverkade resultatet (Christensen 

2004). Sist presenterades ett demografiformulär. Anledningen med att ha detta sist var att den 

informationen kräver minst från deltagarna. Frågorna i formulären numrerades baklänges för 

att deltagarna skulle veta hur många frågor som fanns i varje formulär och på detta vis hålla 

uppe deras uppmärksamhet och motivation (Christensen 2004). PANAS distribuerades bland 

ett slumpmässigt urval av gymnasieelever en andra gång, ca 4 veckor efter första mätningen. 
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Resultat 

Eftersom tidigare studier har visat att ålder och kön inte har någon effekt på välmående eller 

attributionsstil (Diener och Diener 1995, Myers och Diener 1995, Bunce och Peterson 1997), 

analyserades inte dessa variabler i denna studie. Samtliga variabler visade sig vara 

normalfördelade, detta testades med hjälp av histogram. Därför valdes endast parametriska 

metoder.  

 

Resultaten på PANAS mätningar, som erhölls vid två olika tillfällen, analyserades separat 

genom deskriptiv statistik. Medelvärden för PA och NA för de olika mätningarna av affekter 

framgår av tabell 1. Observera att enbart ett slumpmässigt urval av gymnasieelever testades 

vid andra tillfället. 

 Tabell 1. Deskriptiv statistik för första och andra mättning av PA och NA. 

Affekter N Medel S.D. 
 
Positiva Affekter, första tillfället. 
 

65 34.68 7.12 

Positiva Affekter, andra tillfället. 
 49 33.90 7.99 

 
Negativa Affekter, första tillfället. 
 

65 24.10 7.12 

Negativa Affekter, andra tillfället. 
 49 23.00 6.65 

 

En Cronbach α koefficienten för neutrala ord = 0.75, positiva ord = 0.78 respektive negativa 

ord = 0.76 validerade laddningen på orden i igenkänningslistan.  För att undersöka om det 

fanns en skillnad i hur lyckliga och olyckliga individer uppfattade orden (positiva eller 

negativa) i igenkänningslistan (Syfte 1) räknades antalet positiva och negativa ord enligt 

deltagarnas subjektiva bedömning av orden. En t-test för oberoende grupper visade att det inte 

fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Lyckliga individer uppfattade inte fler eller 

färre ord som positiva eller negativa än olyckliga (t = 0.48, df = 39, p = 0.63 respektive t = 

1.18, df = 39, p = 0.24). 

 

För kontrolleringen av en skillnad i hur lyckliga och olyckliga individer uppfattar ordens 

laddning (positiv eller negativ) undersöktes även om antalet positiva ord var signifikant högre 

eller lägre än antal negativa ord inom grupperna. Ett t-test för beroende grupper visade att 

lyckliga individer uppfattade signifikant fler ord som positiva än negativa. Se tabell 2. 
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Tabell 2. Resultat av uppfattning av stimuli variabeln inom grupperna. Samtliga ord i 

igenkänningslistan. 

  Lyckliga Olyckliga 
 
Antal positiva ord, enligt 
deltagare. 
 

28.15 
(S.D. = 14.05) 

 
29.90 

(S.D. = 8.73) 
 

 
Antal negativa ord, enligt 
deltagare. 
 

23.20 
(S.D. = 8.98) 

26.19 
(S.D. = 7.14) 

 

 
 t = 2.23, df = 19, p = 0.03 t = 1.61, df = 20, p = 0.12 

 

För att testa validiteten av attributionsstilsformulären gjordes en item analys. Cronbach α 

koefficient blev 0.68. Prövningen av eventuellt samband mellan attributionsstil och 

välmående (syfte 2), gjordes genom att behandla deltagarnas svar på negativa och positiva 

händelser var för sig, eftersom dessa faktorer är oberoende av varandra. Positiva och negativa 

händelser fick en låg Cronbach α koefficient (0.60 respektive 0.52). Den totala affektiviteten 

hos lyckliga och olyckliga korrelerade inte med varken den totala attributionsstilen eller 

attributionsstilen för positiva och negativa händelser. Ett t-test användes för att analysera 

skillnader mellan lyckliga och olyckligas attributionsstilar. Resultaten visade att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan lyckliga och olyckliga individers totala attributionsstil och 

attributionsstil för positiva och negativa händelser. Variansen för optimism och pessimism 

poäng inom grupperna analyserades med ett t-test för beroende grupper. Både lyckliga och 

olyckliga deltagare visade signifikant högre optimism än pessimism för positiva händelser (t = 

3.49, df = 19, p = 0.03 respektive t = 2.49, df = 20, p = 0.02). Ingen signifikant skillnad kunde 

konstateras för den totala attributionsstilen och attributionsstilen för negativa händelser.  

 

För att undersöka om det fanns skillnader i hur positiva och negativa ord mindes av lyckliga 

och olyckliga deltagare (syfte 3) testades först korrelationen mellan de oberoende variablerna. 

Korrelationskoefficienterna för de olika nivåer av variabeln ”minne av laddad stimuli” (antal 

positiva eller negativa ord i fet stil och antal positiva eller negativa ord inte med alls) visade 

ett signifikant samband, se tabell 3. I priming variabeln var korrelationen signifikant för båda 

kategorier i grupp X (objektiv och subjektiv, se tabell 4 respektive 5). Pearsons 

korrelationskoefficienter var dock ej högre än 0.90, vilket gör dem lämpliga för att användas i 

en multivariat varians analys, MANOVA (Brace m.fl. 2003). 
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Tabell 3. Persons korrelationskoefficienter för de olika nivåer av variabeln ”minne av laddad 

stimuli”(grupp A). Enbart signifikanta korrelationer visas. 

  

Antal positiva 
ord i fet stil, 

enligt 
deltagaren. 

 

Antal positiva 
ord inte med, 

enligt 
deltagaren. 

 

Antal negativa 
ord inte med, 

enligt 
deltagaren. 

 

Antal negativa 
ord i fet stil, 

enligt 
deltagaren. 

 
 
Antal positiva ord i fet stil, 
enligt deltagaren. 
 

 .561(**)

Antal positiva ord inte 
med, enligt deltagaren. 
 

.545(**) 

Antal negativa ord inte 
med, enligt deltagaren. 
 

.545(**)  

Antal negativa ord i fet stil, 
enligt deltagaren. 
 

.561(**)  

**  Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed). 
 
 
Tabell 4. Pearsons korrelationskoefficienter för de olika nivåer av ”priming variabel”(grupp X), 

objektiv kategori. 

 

Antal negativa ord, enligt 
PANAS-X, i fet stil eller Inte 

fet stil, enligt deltagare. 
 

Antal positiva ord, enligt 
PANAS-X, i fet stil eller Inte 

fet stil, enligt deltagare. 
 

Antal negativa ord, enligt PANAS-X, i 
fet stil eller Inte fet stil, enligt deltagare.
 

.714(**)

Antal positiva ord, enligt PANAS-X, i 
fet stil eller Inte fet stil, enligt deltagare.
 

.714(**)

**  Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed). 
 
 
Tabell 5. Pearsons korrelationskoefficienter för de olika nivåer av ”priming variabel” (grupp X), 

subjektiv kategori. 

  

Antal positiva ord i fet stil, 
enligt deltagaren. 

 

Antal negativa ord i fet stil, 
enligt deltagaren. 

 
Antal positiva ord i fet stil, enligt 
deltagaren. 
 

.339(**)

Antal negativa ord i fet stil, enligt 
deltagaren. 
 

.339(**)

**  Korrelationen är signifikant på en 0.01 nivå (2-tailed). 
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Ett MANOVA test visade att välmående och attributionsstil (total, för negativa och positva 

händelser) hade ingen signifikant effekt på antal positiva eller negativa ord som deltagaren 

kom ihåg i ”fet stil”, och antal positiva eller negativa ord som deltagaren valde alternativet 

”inte med alls”(grupp A). Resultaten visade vidare att välmående och attributionsstil inte 

heller hade någon signifikant effekt på de två kategorier av priming variabeln (grupp X). 

 

Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka om det finns skillnader mellan lyckliga och 

olyckliga individers uppfattning av stimuli, positiv eller negativ. Undersöka om det finns ett 

samband mellan lyckliga och olyckliga individers välmående och attributionsstil. En priming 

effekt undersöktes i relation till välmående och attributionsstil. 

    

För valideringen av PANAS i denna studie gjordes två mätningar. Resultaten av PANAS 

mätningar visar liknande medelvärden för både PA och NA skalan vid de två tillfällen dessa 

ägde rum. Trots att PANAS uppgift är att mäta intensitet av affekter och inte frekvensen av 

affekter framlägger den deskriptiva statistiken bevis för instrumentets användbarhet för 

mätningen av välmående. Eftersom anonymitet utlovades till deltagarna, kunde inte varje 

deltagares poäng följas upp och jämföras vid båda tillfällen, därför bör denna slutsats ses med 

försiktighet. 

 

Vidare visade denna studie att lyckliga individer inte uppfattade fler eller färre positiva ord än 

olyckliga individer gjorde, samma slutsats gäller antalet negativa ord. Däremot fanns det 

skillnader när variansen inom grupperna testades. Lyckliga individer uppfattade fler ord som 

positiva än negativa, för olyckliga individer fanns ingen signifikant skillnad mellan antalet ord 

för respektive laddning. Seidlitz och Diener (1993) har funnit att lyckliga individer uppfattar 

fler händelser som positiva än negativa. När deltagarna i Seidlitz och Dieners (1993) studie 

presenterades för neutrala händelser tolkades fler av dessa händelser som positiva av lyckliga 

individer. I denna studie kontrollerades inte vilka ord som ansågs positiva, negativa eller 

neutrala av lyckliga respektive olyckliga och till skillnad från Seidlitz och Dieners användes 

enbart deltagarnas subjektiva bedömning på ordens laddning. Därför är det enbart en 

spekulation att skillnader kan ha funnits i hur neutrala ord uppfattades. Olyckliga deltagare 

uppfattade dock fler ord som positiva. Trots att denna skillnad inte är signifikant, pekar den på 

att orsaken till skillnaderna inom grupperna kan vara annorlunda än Seidlitz och Dieners 

(1993) studie. Kanske har lyckliga deltagare valt att välja fler negativa ord som neutrala. Om 
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så är fallet skulle det innebära att lyckliga individer har olika sätt att uppfatta stimuli för att se 

världen mer positiv.   

 

Inget samband kunde konstateras mellan välmående och attributionsstilen. Inte heller några 

skillnader i den totala attributionsstilen och attributionsstil för negativa händelser kunde 

konstateras mellan lyckliga eller olyckliga. Detta kan bero på den låga validiteten av 

instrumentet snarare än på att inget samband finns. En orsak till detta resultat kan ligga i 

begränsningarna med att ge möjliga orsaker till deltagarna och svårigheten med indelningen 

av dessa i de olika dimensioner (internalitet, stabilitet och globalitet). Ansträngning anses som 

en intern, ostabil och icke global orsak till händelser (Weiner 1979). För individer som alltid 

anstränger sig är denna orsak stabil och global. Studier inom välmående respektive 

attributionsstil visar ett tydligt samband mellan händelser i våra liv och våra emotioner (bl.a. 

Headey och Wearing 1989, Cox 2001). Individer med hög välmående visar en tendens att 

vara mindre mottagliga för negativ feedback (Lyubomirsky och Ross 1999). Dessa fynd tyder 

på att lyckliga människor kan ha en mer optimistiskt attributionsstil än olyckliga. Lyckliga 

och olyckliga individers tendens att vara mer optimistiska än pessimistiska för positiva 

händelser kan bero på att self-serving bias används oftare för positiva händelser (Miller och 

Ross 1975).  

 

Resultatet visade inga skillnader för minne av laddad stimuli utanför den autobiografiska 

minne, mellan lyckliga och olyckliga deltagare med olika attributionsstilar. Som analysen av 

formuläret visar, kan attributionsstilens låga validitets koefficient vara orsaken till resultatet. 

Resultatet kan också bero på tiden mellan presentationen av stimuli och igenkänningslistan 

(retentiontid). I de flesta studier ber man deltagaren minnas händelser i deras liv det senaste 

året (b.l. Diener och Seligman 2002), vilket gör att retentionstiden kan variera från dagar till 

år. Den korta retentionstiden, i denna studie, tillsammans med den semantiska och utstuderade 

inkodningen (berättelsen och valet av innehållsord) kan ha bidragit till att inga skillnader 

mellan lyckliga och olyckliga påvisades. Antalet deltagare (20 lyckliga och 21 olyckliga) kan 

vara ytterligare en förklaring till att inget resultat påvisades vid MANOVA testet.   

 

Forskning inom välmående visar att individer som upplever hög intensiva positiva affekter 

har en tendens att uppleva hög intensiva negativa affekter (Fujita m.fl. 1991). Hög affektiva 

individer kan därför uppleva hög välmående samtidigt som de kan uppleva 

depressionssymptom. I denna studie användes PANAS, som avser att mäta intensiteten av 
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positiva och negativa emotioner och har visat sig korrelera med hedonisk och eudaimonisk 

välmående (Urry m.fl 2004). Därför kan skillnader i minne för laddad stimuli ha funnits 

mellan hög affektiva individer och olyckliga individer.  

 

Denna studie visar att lyckliga, till skillnad från olyckliga individer, uppfattar stimuli mer 

positivt än negativt. Ett förslag till framtida forskning, inom välmående och kognitiva 

skillnader mellan lyckliga och olyckliga personer, kan vara att fokusera på vilka olika 

strategier används av lyckliga individer när de tolkar sin ”positiva värld”. Detta skulle öka 

förståelsen på vad som gör människor lyckliga. Inga samband kunde upptäckas mellan 

välmående och attributionsstilar. Eftersom attributionsstilar kan förbättras med kognitivterapi 

(DeRubeis och Hollon 1995), skulle en skillnad i attributionsstilar mellan lyckliga och 

olyckliga individer lämna öppet för framtida forskning frågan om individers välmående kan 

ökas genom att förbättra individernas attributionsstil.  

 

Minne för positiv och negativ laddad stimuli utanför den autobiografiska minne kunde inte 

heller påvisas förmodligen p.g.a. den korta retentionstiden. Skillnader i återkallning och 

igenkänning av stimuli utanför det autobiografiska minnet, och upprepning av dessa resultat, 

skulle lägga fram belägg för att mer generella kognitiva olikheter kan finnas mellan lyckliga 

och olyckliga individer.  

 

“I've lived through many terrible things in my life, some of which have actually happened.” 

                                                                                                                                Mark Twain. 
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Bilaga A 

Läs följande berättelse: 
 

Detta är berättelsen om Santiago, en ung fårherde från Andalusien. När han kom till en by för 

att sälja ull till en girig köpman, träffade han en flicka vid en fontän, köpmannens dotter. 

Santiago och flickan pratade länge och hade ett trevligt samtal. Santiago berättade att han 

skulle ha läst till präst, men blev istället fårherde för att han tyckte om att se sig om i världen. 

Flickan lyssnade på hans berättelser och pojken förnam en känsla som han aldrig hade varit 

med om tidigare: han kände att han ville stanna kvar och bo i samma by för alltid. Till slut 

kom köpmannen och bad herden att klippa fyra får och därefter bad han herden att komma 

tillbaka nästa år.  

 

Fyra dagar innan året hade gått övernattade Santiago med sina får i en övergiven kyrka. Han 

var upprymd och samtidigt orolig, flickan kanske hade glömt honom. Han tittade på sina får 

och tänkte: Om jag skulle förvandlas till ett monster i dag och bestämma mig för att döda 

dem ett efter ett skulle de inte fatta något förrän nästan hela hjorden hade blivit slaktad. För 

de litar på mig, och de har glömt hur man litar på sina egna instinkter, bara därför att jag leder 

dem till betet. Pojken blev förbluffad över sina tankar. Det kanske spökade i kyrkan, med den 

där sykomoren som växte inuti den. Den hade gjort så att han drömde en dröm för andra 

gången och den fick honom att känna ilska mot sina alltid så trofasta vänner.  

 

Han hade aldrig varit i den här kyrkan förut, trots att han hade vandrat genom de här 

trakterna så många gånger. Världen var skrämmande och oändlig och om han lät fåren leda 

honom bara en liten bit skulle han upptäcka flera saker. Problemet var att de inte tänkte på 

att de gick en ny väg varje dag. De märkte inte att betena var olika och att årstiderna skiftade, 

för de oroade sig bara om vatten och mat. Det kanske är likadant med oss alla, funderade 

herden. Med mig också, jag har ju inte tänkt på någon annan kvinna sedan jag lärde känna 

köpmannens dotter.  Det är möjligheten att förverkliga en dröm som gör livet spännande, 

tänkte han samtidigt som han med glädje betraktade himlen på nytt och skyndade på stegen.  

 

Han kom på att det bodde en gammal kvinna i Tarifa som kunde tyda drömmar. Och han 

hade haft en dröm som återigen kommit den här natten. Pojken gick till zigenerskan och 

berättade om sin dröm: ”Jag var på ett betesfält med mina får då ett barn dök upp och började 

I



 II

gosa med djuren. Jag tycker inte om när man rör vid mina får, de är ängsliga för främlingar. 

Fast barn brukar alltid få kela med dem utan att de skräms. Jag vet inte varför. Jag vet inte 

hur djuren kan veta människors ålder.” Berätta om den intressanta drömmen, sade gumman, 

jag har en gryta som står och puttrar. Dessutom har jag mycket dåligt med pengar så jag kan 

inte ge dig mycket tid”. 

 

”Barnet lekte vidare med fåren en stund”, fortsatte pojken, en smula förlägen. ”Men rätt som 

det var tog det mig i båda händerna och förde mig till Egyptens pyramider och barnet sa till 

mig: ’Om du kommer hit ska du finna en nedgrävd skatt’. Men när det gick för att visa mig 

exakt på vilken plats så vaknade jag. Båda gångerna”. Gumman sa att det var en dröm på 

världens språk, svårtydd. Kvinnan tog inte betalt men fick pojken att lova 10 % av 

rikedomen när han hade hittat den. Hon tydde sedan drömmen: ”Du bör bege dig till 

Egyptens pyramider. Där kommer du att hitta en skatt och du blir förmögen.” Pojken häpnade 

och kände sedan hat. ”Jag har slösat bort min tid på ingenting”, sade pojken.  

 

”Det var därför jag sade att din dröm var svårtydd. De enkla sakerna är de mest speciella och 

det är bara de vise som lyckas se dem.” Pojken gick besviken därifrån, fast besluten att aldrig 

tro på drömmar. Om tre dagar skulle han träffa den giriges dotter. Han satte sig ner för att 

läsa en bok och en gammal man satte sig bredvid honom. Den gamle var snäll. Han sade att 

han var törstig och bad att få en klunk vin av pojken. Pojken gav honom flaskan så blev det 

kanske tyst på gubben.  Men den gamle ville till varje pris samtala. Han frågade vad det var 

för bok pojken läste. Santiago tänkte först vara ohövlig och snäsa av honom, men hans far 

hade lärt honom att visa omtanke för äldre.  

 

Han räckte gubben boken, av två skäl: det första var att han inte kunde uttala titeln. Det andra 

skälet var att om inte gubben kunde läsa skulle denne själv byta bänk för att slippa skämmas. 

”Hmm…”, sade gubben och granskade boken ur alla upptänkliga vinklar som om det vore ett 

främmande föremål. ”Det är en bra bok, men den är väldig tråkig.” Pojken beundrade 

gubben för att han kunde läsa. ”Det är en bok som beskriver samma sak som nästan alla andra 

böcker”, fortsatte den gamle. ”Den beskriver den vanliga människans oförmåga att styra sitt 

eget öde. Och till slut får den oss att tro på den största lögnen i världen”. ”Varifrån kommer 

ni?”, frågade pojken den vise. 
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”Från många platser”, svarade gubben. ”Ingen kan komma från många platser”, sade pojken. 

”Jag är herde och jag brukar vara på många platser, men jag kommer från en vacker by intill 

ett förfallet slott. Det var där jag föddes”. Gubben svarade: ”I så fall kan vi säga att jag 

föddes i Salem”. Pojken visste inte var Salem låg, men han ville inte fråga och behöva 

skämmas för sin okunnighet. ”Ge mig en tiondel av dina får”, sa gubben, ”så ska jag minsann 

ta och berätta för dig hur du kommer till skatten”. Innan pojken hann säga något böjde sig 

den gamle ned, tog upp en gren och började klottra i sanden på marken. Där i sanden på 

torget i den lilla staden läste pojken sin fars och mors namn.  

 

Han läste sin livshistoria fram till den här stunden, barndomens lekar, de varma nätterna på 

seminariet. Han läste köpmannens dotters namn, som han inte visste. Han läste om saker som 

han aldrig berättat för någon, som när han stal sin fars gevär för att skjuta hjort, eller sin 

första, ensamma erfarenhet av köttets lust. Santiago sålde alla sina kära får och tog båten till 

Afrika. Afrika var bra konstigt, tänkte pojken. Han satt på en bar i de trånga gränderna i 

staden. I brådskan hade han glömt bort att han inte kunde arabiska. Santiago blev lurad och 

rånad på sina pengar av en tjuv. Han lyckades få jobb i en stor kristallaffär, där han hjälpte 

ägaren av affären. Under ett år tjänade han in de förlorade pengarna. Han bestämde sig för att 

försöka ta sig genom öknen till pyramiderna.  

 

Santiago anslöt sig till en karavan som skulle korsa öknen. Ledaren för karavanen föreslog för 

pojken att det var bättre att skaffa sig en häst istället för en kamel. Kameler, ansåg ledaren, 

var opålitliga. De kunde gå utan att dricka under långa perioder och sedan falla ner döda. 

”Hästar vet man alltid vad du kan förvänta dig av” sa ledaren. Santiago skaffade sig en häst 

och träffade en engelsman som var med i karavanen. Engelsmannen läste många böcker, 

pojken byte sina böcker med honom under resan. Santiago ville veta och lära sig allt om 

engelsmannens böcker. Efter några dagars färd blev karavanen tvungen att stanna till vid en 

by som var belägen vid en oas mitt i öknen. Där träffade Santiago en flicka vid namn Fatima.  
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Vilka av de följande orden fanns med i texten markerade med fet stil? Tänk inte så mycket på 

varje ord utan försökt gå vidare till nästa. Det är viktigt att du tar ställning till samtliga ord. 

Ringa även in vilken laddning orden har för dig: positiv (++), neutral (0) eller negativ (--).    

dagar       ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

ledsen ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

upprymd ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

orolig ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

tittade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

åtskilliga ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

döda ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

hela ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

litar ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

ilska ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

självsäker ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

glad ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

vänner ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

trakterna ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

skrämmande ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

bestämd ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

klädd ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

liten ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

problemet ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

oroade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

är ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

skuldmedveten ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förverkliga ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

spännande ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

glädje ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

bodde ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

zigenerskan ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

gosa ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

ängsliga ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

barn ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   
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förskräckt ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

skräms ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

intressanta ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

arg ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

gryta ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

mycket ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förlägen ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

händerna ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

nedgrävd ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

lova ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

rikedom ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

nervös ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

tydde ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förmögen ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

hat ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

slösat bort ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

sade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

enkla ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

lyckas ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

besviken ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

den giriges ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

snäll ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

flaskan ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

snäsa av ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

omtanke ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

räckte ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

skämmas ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

bra ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

rutig ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förtjust ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

tråkig ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

stolt ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

beundrade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   
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ensam ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

bok ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

dovt ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

vanliga ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

oförmåga ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

artig ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

den vise ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

orädd ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

många ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

platser ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

vacker ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förfallet ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

föddes ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

irriterad ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

svarade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förvånad ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

okunnighet ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

skatten ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

sydlig ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

klottra ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

läste ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

lekar ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

stal ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

kära ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

staden ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

tjuv ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

brun ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

stor ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

hjälpte ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   

förlorade ++      0      -- Fet stil    INTE  fet stil    Inte med alls   
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Bilaga B 

Detta är en enkät som har att göra med hur du tänker i olika situationer. Det är åtta händelser 

med fyra möjliga påstående. Föreställ dig att dessa situationer har inträffat. Ta ställning till 

varje påstående genom att ringa in hur väl den stämmer in på dig. 

 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra 
 

Stämmer 
helt 

08. Brasilien vinner VM i fotboll.   
                                                                    
• De vinner alltid.  

• De är duktiga som lag men inte 

individuell. 

• Fotboll är deras nationalsport. 

• De är inte duktiga på hockey.                     
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07. En nära familjemedlem säger  
      att han/hon älskar mig. 
                                                                         

• Vi är släkt.    

• Jag anstränger mig för att bli älskad. 

• Hur jag är som person.  

• Han/Hon älskar alla familjemedlemmar.    
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06. Jag förlorar en idrottstävling. 
 

• Jag är ingen duktig idrottare. 

• Jag tränade inte tillräckligt.  

• De andra var för duktiga. 

• Jag hade en dålig dag.         
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05. Jag har god hälsa. 
 

• Det finns bra sjukvård i Sverige  

• Jag har tur.   

• Jag har goda anlag. 

• Jag lever sunt. 
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 Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
delvis 

Stämmer 
ganska bra 
 

Stämmer 
helt 

04. Min pojkvän/flickvän gör slut. 
 
• Hon/Han var svår att få nöjd. 

• Jag är inte en intressant person.   

• Det var ödet.   

• Jag gjorde inte tillräckligt i förhållandet. 
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03. Jag får inte det arbetet jag har  
      sökt.  

• Jag ville inte ha jobbet.  

• Jag hade otur.        

• Jag är inte tillräckligt bra. 

• Det var många som sökte jobbet                 
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02. En klasskamrat gör inte sina läxor och 
      ljuger om det för läraren. Läraren blir arg. 
      Min klasskamrat blir rädd. 
 
• Jag säger inte alltid sanningen. 

• Ibland skjuter jag upp till morgondagen 

det jag borde göra idag.  

• Jag blir arg ibland. 

• Jag är inte rädd för någonting. 
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Stämmer 
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Stämmer 
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Stämmer 
helt 

01. Jag får bra betyg i skolan. 
 
• Jag är intelligent. 

• Lärarna är snälla.  

• Jag anstränger mig, läser och gör mina 

läxor.     

• Proven är lätta.    
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