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Inom psykologins historia har forskning och det generella intresset legat i att förklara och 
undersöka negativa aspekter av människan som till exempel mentala sjukdomar, depression 
och ångest (Baumgardner och Crothers, 2009). En anledning till att forskning mest har 
handlat om människors negativa beteenden i förhållande till positiva menar Baumgardner och 
Crothers (2009) eventuellt kan ha att göra med att människan av naturen är negativ, men detta 
är något positiva psykologer inte håller med om. Positiva psykologer försöker framhäva 
människans positiva känslor istället för negativa.  

Positiv psykologi innefattar en mer realistisk och balanserad syn på mänskligt beteende, 
som inkluderar människans kraft och förmåga, utan att förneka dennes svagheter och ondska. 
Alla människor konfronterar någon sorg eller trauma i livet, men något människan också 
upplever är glädje och lycka, vilket är de mest aktuella ämnena inom positiv psykologi 
(Baumgardner och Crothers, 2009).  

Att undersöka orsaker till att individer upplever sina liv på ett positivt sätt, samt vilka 
faktorer som påverkar människans upplevelse av välbefinnande väcker stort intresse hos 
psykologiforskare som syftar till att hjälpa individer att öka sin nivå av välbefinnande (Snyder 
och Lopez, 2005). Intresset ligger bland annat i egenskaper som; självkänsla, optimism, 
intelligens, utåtvändhet, arbetssituation, religöst engagemang, antalet vänner och kvaliteten i 
relationer. Dessa egenskaper och tillstånd förklarar några av majoritetens frågor i positiv 
psykologi (Baumgardner och Crothers, 2009).  

Det finns olika definitioner på välbefinnande och hälsa, både fysiskt välbefinnande och 
psykiskt. Inledningsvis börjar arbetet med att ta upp olika perspektiv på hälsa och 
välbefinnande vilket sedan leder till fokus på subjektivt välbefinnande samt optimism, 
personliga mål och personlighetsegenskaper i relation till välbefinnande.  
 
Hälsa och välbefinnande 
Passer, Smith, Holt, Bremmer, Sutherland och Vliek (2009) menar att det finns olika saker 
som påverkar hälsan och välbefinnandet. Inte bara fysiska utan även biologiska, psykologiska 
och miljömässiga faktorer. Det kan röra sig om livsstil, hälsoskadliga eller hälsoskyddande 
beteenden som till exempel, kost, motion och rökning samt andra biologiska faktorer som 
ålder, etnicitet, kön och gener, samt hälsorelaterade beteenden som till exempel medicinska 
kurer, uppsökande av sjukvård, kulturella normer och sociala relationer. Peterson och Bosio 
(2001) menar att det finns en tendens att fysiska test betraktas som det mest giltiga när det 
gäller hälsa och välbefinnande, men detta påstående är inte berättigat anser dem. Hallsten 
(1998) menar att hälsa inte enbart hänger ihop med biologiska processer utan även 
människors välbefinnande och möjligheter till att fungera i vardagslivet. Till skillnad från 
sjukdom kan hälsa förknippas med positiva, normativa värden samt med uppfattningar om det 
goda livet. Ett mått som blivit viktigare inom hälsa är subjektiva bedömningar av egna 
positiva tillstånd, som tillfredsställelse och välbefinnande, liksom hur roller hanteras 
(Hallsten, 1998). Välbefinnande kan karaktäriseras på olika vis enligt Diener (2009). Bland 
annat nämner Diener att externa förhållanden så som inkomst, status samt andra sociala 
faktorer spelar in på välbefinnande, men Diener har främst studerat subjektivt välbefinnande 
vilket är det faktum att personen anser att hans eller hennes liv är önskvärt trevligt och bra 
(Diener, 2009). Föreliggande studie har valt att fokusera på subjektivt välbefinnande, då 
intresset ligger i hur personen tänker och känner subjektivt. 
 
Subjektivt välbefinnande 
Sedan långt bak i tiden har människor funderat kring vad som gör livet önskvärt, vad som ger 
livskvalitet och vad som egentligen är det goda livet. En aspekt kring dessa funderingar är att 
en person känner och tänker att hans eller hennes liv är önskvärt oavsett hur andra ser det. 
Detta fenomen har kommit att kallas subjektivt välbefinnande (Baumgardner och Crothers, 



 

 

2 

2009).  
Diener (2009) menar att Subjektivt välbefinnande, eller lycka, i vardagliga termer, refererar 

till en individs egen bedömning av kvaliteten i sitt liv, det vill säga att ju högre kvalitet i sitt 
liv desto högre subjektivt välbefinnande. Utifrån ett subjektivt välbefinnande är objektiva 
faktorer som ekonomi och sociala faktorer inte lika viktiga för att de inte beräknar hur lycklig 
eller tillfredsställda människor är med sina liv. Baumgardner och Crothers (2009) likt Diener 
(2009) menar att skillnaden mellan lyckliga människor och olyckliga involverar mer 
psykologiska och subjektiva faktorer än andra objektiva omständigheter. Även om dessa 
objektiva faktorer beskriver "fakta" i en persons liv, säger det inte hur en person tänker och 
känner om dessa ”fakta”. Personliga subjektiva bedömningar är viktiga av flera skäl. Bland 
annat kan individer reagera olika på samma omständigheter på grund av skillnader i deras 
förväntningar, värderingar och personliga erfarenheter. Subjektiva bedömningar enligt Diener 
(1984), hjälper en att tolka "fakta" från en individs synvinkel.  
     Subjektivt välbefinnande har tre kännetecken. Det första är att det är subjektivt. Enligt 
Campbell (1976, ref i. Diener, 2009), tillkommer upplevelsen inom individen. I definitioner 
av subjektivt välbefinnande saknas det objektiva villkor såsom hälsa, komfort eller rikedom. 
Objektiva omständigheter påverkar troligen subjektivt välbefinnande, men det ses inte som en 
naturlig och nödvändig del av det (Diener, 2009). För det andra omfattar subjektivt 
välbefinnande positiva dimensioner. Det är inte bara en avsaknad av negativa faktorer, som 
gäller för de flesta mått på psykisk hälsa. Det tredje kännetecknet är att mätningar subjektivt 
välbefinnande omfattar normalt en övergripande bedömning av alla aspekter av en persons 
liv. Baumgardner och Crothers (2009) menar att mätningar av subjektivt välbefinnande 
uppskattar en persons nivå av livstillfredsställelse och frekvensen av positiva och negativa 
emotionella händelser. Även om affekter eller tillfredsställelse inom en viss domän kan 
bedömas, placeras betoningen vanligen på en integrerad bedömning av personers liv.  

Vad som påverkar det subjektiva välbefinnandet är flera faktorer. Snyder och Lopez (2005) 
anser att subjektivt välbefinnande, optimism och personlighetsegenskaper är olika aspekter 
som har stor inverkan på våra dagliga erfarenheter och tillfredställelse med livet. Kognitiva 
faktorer som hur vi tänker spelar även det in på subjektivt välbefinnande (Snyder och Lopez, 
2005). Man har även tittat på om personliga mål påverkar välbefinnandet (Baumgardner och 
Crothers, 2009)  
 
Optimism och Pessimism 
En optimist har enligt Baumgardner och Crothers (2009) en positiv syn på de flesta saker 
medan en pessimist vanligtvis har en negativ syn. Optimism är en syn på livet, där man 
bevarar en syn på världen som positiv. Optimister tror generellt att människor och händelser 
är goda, och att de flesta situationer slutar bra. Däremot kan graden av optimism och 
pessimism skilja sig åt beroende på vad det är för situation. Det vill säga att man inför vissa 
situationer är mer optimistiskt eller pessimistisk än inför andra.  

När människor konfronterar motgångar eller svårigheter i livet, upplever de en mängd 
olika känslor, allt från spänning och iver, ilska, ångest och depression. Balansen mellan dessa 
känslor handlar om människors grad av optimism eller pessimism. Optimister har en större 
förutsättning för att hantera känslor som spänning, iver eller ångest med hjälp av deras 
positiva förväntningar inför framtiden mot vad pessimister har med tanke på pessimisternas 
negativa förväntan (Sheier, Carver & Bridges, 2001). Optimister är människor som räknar 
med att ha/få positiva resultat, även när det är svårt, vilket är en gynnsam egenskap (Sheier, 
Carver & Bridges, 2001). 
En del studier, särskilt för äldre vuxna, har funnit ett mycket mindre samband mellan 
optimism och pessimism, vilket innebär att optimism och pessimism är två oberoende 
konstruktioner snarare än två sidor av samma mynt. Alltså innebär det att motsatsen till 
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optimism inte är pessimism och tvärtom. Om man inte är optimistisk säger man att man har 
en avsaknad av optimism istället för att säga att man är pessimistisk. Baumgardner och 
Crothers, 2009).  Sheier et al. (2001) menar att även om de sannolikt är relaterade till 
varandra, bör optimism skiljas från andra psykologiska variabler såsom intern kontroll och 
självkänsla. Likaså bör pessimism inte förväxlas med uttryck för brist på kontroll och 
självutplåning. Även om de flesta forskare troligen inte kommer att ha starka 
meningsskiljaktigheter med denna konceptualisering av optimism och pessimism, är det en 
mindre överensstämmelse avseende mätning av dessa variabler. 
 Studier visar också att positiva och negativa förväntningar om framtiden visar ett konstant 
mönster som är relaterat till mätningar av välbefinnande. Det vill säga att positiva 
förväntningar är mer relaterat till ett bra välbefinnande än negativa förväntningar 
(Baumgardner & Crothers, 2009). 
      

Optimism och välbefinnande     
Sheier et al. (2010) menar att forskare under de senaste årtiondena har undersökt sambandet 
mellan optimism och oro bland grupper av människor som står inför svårigheter eller 
motgångar så som nybörjare på högskola och företagsanställdas upplevelser. Även 
människors upplevelser inom sjukvården och hur människor hanterar en cancerdiagnos, har 
studerats. Vad som är känt från dessa tvärsnittsstudier är att pessimistiska människor 
rapporterar mer lidande än de som är optimistiska. Vad som däremot inte är känt är huruvida 
pessimisten kan ha varit mer bekymrad redan innan händelsen inträffade (Sheier et al., 2001). 
 Ho, Cheung och Cheungs (2010) studie visade på att optimism har fördelaktiga effekter på 
välbefinnande. Det visar sig även att det är mindre troligt att optimister upplever psykosociala 
problem. Optimism var även relaterat till mening i livet vilket i sin tur leder till välbefinnande 
(Ho et al., 2010). 
     Karademas (2006) har undersökt hypotesen om att self-efficacy och upplevt socialt stöd 
formar optimism. Optimism skulle i sin tur predicera tillfredställelse och depressiva symptom. 
Resultatet visade på att self-efficacy och socialt stöd predicerade depression och 
tillfredsställelse med livet i båda riktningar: direkt och indirekt genom optimism. Det vill säga 
att ju högre self- efficacy och socialt stöd desto högre optimism vilket i sin tur leder till högre 
tillfredställelse med livet, och ju lägre self-efficacy och socialt stöd desto mindre optimism 
och mer benägen att bli deprimerad. 
 

Dispositionell Optimism 
Dispositionell optimism liknas vid en global positiv förväntan på framtiden, med större 
förväntningar om att bra istället för dåliga saker skall ske (Scheier and Carver;1992, ref i. 
Baumgardner & Crothers, 2009). Dispositionell optimism är mest betraktad som en personlig 
resurs eller en mer bestående personlighetsegenskap som främjar motståndskraft mot stress. 
Dispositionell optimism är inget som förändras från dag till dag utan är en mer bestående 
förväntan om att positiva saker skall ske. Det vill säga att det inte är lika situationsbundet som 
graden av optimism kan vara. Det vill säga att man inför en del situationer är mer optimistisk 
än inför andra, utan det är en mer jämn och ihållande egenskap. Undersökningar har studerat 
personer som står inför en mängd utmanande livssituationer och fann att dispositionell 
optimism resulterar i lägre nivåer av personlig stress medan pessimism resulterar i högre 
nivåer av stress. Det visar sig även vara så att personer med dispositionell optimism är bättre 
på att ta hand om sig själva på ett hälsosamt vis (Baumgardner och Crothers, 2009). 
Changs (1998) fann ett positivt samband mellan dispositionell optimism och välbefinnande. 
Sambandet mellan dispositionell optimism och depressiva symptom var negativt, vilket 
innebär att man med en hög grad av dispositionell optimism är mindre benägen att bli 
deprimerad. Vickers och Vogeltanz (2000) fann att dispositionell optimism predicerar 
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framtida depressiva symptom. Det vill säga att risken för att bli deprimerad är mycket lägre 
vid en hög grad av dispositionell optimism. 
     Dispositionell optimism leder till positiva förväntningar för framtiden vilket motiverar 
målriktade beteenden (Baumgardner & Crothers, 2009). Forskning visar på att optimism likt 
personliga mål är kopplade till välbefinnande. 
 
Personliga mål och välbefinnande 
Baumgardner och Crothers (2009) menar att personliga mål eller målmedvetenhet är en 
central roll för att förstå människors beteende, med anledning av att det stimulerar handlingar 
och ger mening, riktning och syfte till handlingar i livet. Varför människor handlar olika i 
vissa situationer, såsom diska, tvätta eller träna förklaras ofta med ett mål med själva 
handlingen. Målen man strävar mot är nära kopplade till vårt välbefinnande. Snyder och 
Lopez (2005) menar att forskning rörande behov och mål tyder på att reduktion av stress och 
tillfredställelse av biologiska och psykologiska behov och mål leder till förhållanden som ökar 
chansen till en hög grad av subjektivt välbefinnande och lycka.  

Ofta skiljer forskare mål åt i närmande mål och undvikande mål. Detta innebär att 
närmande mål fokuserar på ett positivt resultat eller tillstånd, medan undvikande mål 
fokuserar på ett negativt resultat eller tillstånd. Närmande mål innebär att man försöker närma 
sig målet i syfte att nå målet, eller nå det önskade resultatet medan man i undvikande mål 
försöka avlägsna sig målet för att inte nå ett oönskat resultat (Elliot, Sheldon & Church, 
1997). Som student kan man sträva efter högsta betyg, man fokuserar, presterar och försöker 
närma sig målet för att nå sitt önskade betyg. Andra studenter strävar endast efter att inte bli 
underkända, de försöker undvika ett underkänt betyg för att klara sig. Närmande mål och 
undvikande mål används som mätinstrument för personliga mål i föreliggande studie (se 
material för mer information). Elliot, Sheldon & Church (1997) visade att deltagare med höga 
värden i neuroticism var benägna att anta undvikande mål. Undvikande mål var inte gynnsam 
för subjektivt välbefinnande, det uppstod ett negativt samband mellan undvikande mål och 
subjektivt välbefinnande. Deltagare som använde sig av undvikande mål rapporterade lägre 
subjektivt välbefinnande.  

Både målkonflikt och orealistiska mål har varit kopplat till lägre välbefinnande och högre 
stress (Baumgardner och Crothers, 2009). Exempelvis fann Emmons och King (1988, ref i. 
Baumgardner & Crothers, 2009) att konflikter och ambivalens i personliga mål var relaterade 
till högre nivåer av negativ affekt, nedstämdhet, neuroticism och fysisk sjukdom. Även fast 
människor spenderar mycket tid med att grubbla över sina motstridiga mål, leder detta inte till 
åtgärder som syftar till beslut. Istället leder denna ”grubblan” till att inte göra något åt det och 
det i sin tur är förenat med minskat subjektivt välbefinnande.  

Utifrån en positiv syn bidrar ens personliga betydelsefulla mål, meningsfulla strävanden, 
och att involvera sig i aktiviteter, till ökad lycka och välbefinnande. Personliga mål spelar en 
central roll i det individuella välbefinnandet eftersom de är baserade på verksamheter som ger 
lycka och mening åt livet. Engagemang i meningsfulla uppgifter ger ett betydande och 
oberoende bidrag till välbefinnande (Baumgardner och Crothers, 2009). Ett exempel är att i 
en studie av Harlow och Cantor (1996, ref i. Baumgardner & Crothers, 2009) med över 600 
äldre vuxna, var inblandning i social och samhälleliga verksamheter relaterade till högre nivå 
av tillfredsställelse med livet, även efter kontroller av personliga resurser såsom hälsa, socialt 
stöd, trivsel, och tidigare nivåer av tillfredsställelse . Med andra ord ökar välbefinnandet av 
deltagande i sociala aktiviteter utöver effekterna av personliga resurser.  
Ho et al (2010) menar att individer som har meningsfulla mål upplever ett mer positivt 
känslosamt tillstånd vilket i sin tur leder till välmående. 
     Muller och Spitz (2010) studie visade på ett signifikant samband mellan att hindras att nå 
sina personliga mål och psykisk ohälsa. Det vill säga, att stora hinder i att nå sina personliga 
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mål visar på ett samband till en hög grad av psykisk ohälsa.  
     Tuominen-Soini, Salmela- Aro och Niemivirtas (2008) studerade om subjektivt 
välbefinnande skiljer åt i studenters olika insatser i att uppnå sina mål (dvs. i, självkänsla, 
depressiva symptom, skolrelaterad utbrändhet och utbildningsmässiga mål). Det visade sig att 
mål, relaterat till självförbättring och mognad visade på ett positivt samband med olika delar 
av välbefinnande. 
 
Personlighetsegenskaper 
Baumgardner och Crothers (2009) menar att personlighetsegenskaper är inre anlag som färgar 
hur vi ser och tolkar världen. Personlighetsegenskaper påverkar de betydelser en individ ger 
till händelser i livet, de val man gör, de mål man sätter upp och de åtgärder som vidtas. De 
flesta personlighetsegenskaper som påverkar välbefinnandet visar en betydande stabilitet över 
tid, vilket är den primära grunden för att utse dem som personlighetsegenskaper. Många 
personlighetsdrag är mycket stabila över hela livslängden, särskilt efter 30 år (Baumgardner 
och Crothers, 2009). 
Enligt Larsen och Buss (2008) är Fem-faktor modellen en av många personlighetsteorier inom 
psykologin. Fem-faktor modellen har under de två senaste decennierna fått mest 
uppmärksamhet av personlighetsforskare. Det är en modell som innehåller fem breda 
personlighetsdrag, vilka är; Extroversion, öppenhet, samvetsgrannhet, trevlighet samt 
neuroticism. De fem globala dragen består av mer specifika, underordnade personlighetsdrag 
(Baumgardner & Crothers, 2009).  

Judge, Higgins, Thoresen och Barrick (1999) beskriver följande personlighetsegenskaper; 
extroversion kan liknas vid energi, självsäkerhet, att man är utåtriktad och en tendens att söka 
stimulans i andras sällskap. Med andra ord är man en väldigt social person. Öppenhet innebär 
att man är öppen inför olika saker, bland annat känslor, äventyr och ovanliga idéer. Men är 
även nyfiken och tycker om omväxlande erfarenheter. Samvetsgrannhet innebär att man har 
en tendens till att vara självdisciplinerad. Som person är man plikttrogen och målinriktad. 
Man föredrar att planera istället för att agera spontant. Trevlighet kan liknas vid att man är 
samarbetsvillig istället för misstänksam eller fientligt inställd mot andra. Neuroticism innebär 
att man som person är väldigt orolig. Man har lätt för att uppleva obehagliga känslor som 
ilska, ångest, depression. Motsatsen är att man är emotionellt stabil (Judge et al., 1999). 

Studien baserar sig på fem-faktor modellen och den används även som mätinstrument för 
att mäta personlighet. 
 

Personlighetsegenskaper och välbefinnande 
Romero, Villar, Luengo och Gòmez-Fraguela (2009) fokuserade på sambanden mellan 
personlighetsegenskaper och välbefinnande. Romero et al. (2009) menar att mycket av 
forskning inom detta område visar på att personlighetsegenskaper kan användas som effektiva 
prediktorer för subjektivt välbefinnande. Det vill säga att man med en del 
personlighetsegenskaper kan förutsäga välbefinnande. Romero et al. (2009) fann att negativt 
samband mellan neuroticism och subjektivt välbefinnande. Höga poäng i neuroticism 
resulterar i ett lägre subjektivt välbefinnande. Extroversion, trevlighet och samvetsgrannhet 
hade ett positivt samband till subjektivt välbefinnande, vilket innebär att ju högre av dessa 
personlighetsegenskaper, desto högre subjektivt välbefinnande. 
I en studie av Vittersø (2000) studerades förhållandet mellan neuroticism, extroversion och 
subjektivt välbefinnande. Resultaten visar på att neuroticism predicerar starkare för subjektivt 
välbefinnande än vad extroversion gör. I denna studie till skillnad mot föreliggande studie 
mättes subjektivt välbefinnande i tre kategorier; positiv affekt, negativ affekt och balans 
mellan affekterna. När effekten av neuroticism är kontrollerad, förklaras lite av variansen av 
extroversion, förutom på den negativa affektvariabeln. För att sammanfatta resultaten, så 
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uppstår det ett negativt samband mellan neuroticism och subjektivt välbefinnande samt ett 
positivt samband mellan extroversion och subjektivt välbefinnande. Haslam, Whelan och 
Bastian (2009) fann ett positivt samband mellan extroversion och subjektivt välbefinnande 
samt trevlighet och subjektivt välbefinnande. De fann även ett negativt samband mellan 
neuroticism och subjektivt välbefinnande. 

Gutièrrez, Jimènez, Hernàdez och Puente (2005) undersökte sambandet mellan 
personlighetsdimensionerna i the Big Five, de mest relevanta demografiska variablerna som 
kön, ålder och relationsstatus, och subjektivt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande mättes 
likt Vittersø (2000) i tre kategorier, positiv affekt, negativ affekt samt affektbalans. Resultatet 
visade på att personlighet har en stor inverkan på subjektivt välbefinnande. De demografiska 
variablerna var alltså inte lika viktiga. Neuroticism var den största prediktorn av affektbalans 
följt av extroversion. Neuroticism visar på ett negativt samband medan extroversion visar ett 
positivt samband. Dessutom var öppenhet förknippat med både positiv och negativ affekt. 
Resultatet visade också på ett nära samband mellan neuroticism och kön i relation till 
subjektivt välbefinnande. I negativ affekt och affektbalans gav kontroll av neuroticism 
upphov till uppkomsten av en framträdande effekt mellan dessa två variabler och kön, med 
högre poäng för kvinnor i affektbalans. Med andra ord tenderade kvinnor att få lägre poäng än 
män i negativ affekt när en effektiv kontroll utövades över neuroticism. I diskussionen menar 
Gutièrrez et al (2005) på att många andra studier visar tvärtom, att kvinnor har konstaterats ha 
betydligt högre värden än män.  
 
Syfte 
Att undersöka orsaker till att individer upplever sina liv på ett positivt sätt, samt vilka faktorer 
som påverkar människans välbefinnande väckte stort intresse vilket även grundar sig i 
studiens syfte. Vad är det egentligen som påverkar en individs subjektiva välbefinnande? Är 
vissa egenskaper mer gynnsamma än andra?  

Syftet med studien är att undersöka om optimism, personlighetsegenskaper samt 
personliga mål kan tänkas ha eventuella samband till välbefinnande. 

Utifrån kunskap om faktorer som spelar in på människans välbefinnande kan man på så vis 
skapa större förutsättningar till ett bättre välbefinnande. 

 
Metod 

Försökspersoner 
Föreliggande studie använde sig av ett tillgänglighetsurval med 108 deltagare (58 kvinnor 
samt 50 män). Samtliga deltagare var studenter på en högskola i sydvästra Sverige. 
Deltagarnas medelålder var 23.33 (S=5.71). Tidsbrist och ekonomi var två faktorer som 
hindrade ett större urval med mer spridning.  
 
Material 
  

Subjektivt välbefinnande 
Subjektivt välbefinnande mättes med hjälp av en svensk version av testet Life of Satisfaction 
Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) där frågor som objektivt berör 
tillfredställelse inte efterfrågas (Seligman, 2002). Påståendena besvaras i originalet av en 
sjugradig skala från 1 ”instämmer inte alls” till 7 Instämmer het och hållet”. Då studiens andra 
enkäter hade fem svarsalternativ kortades denna version ned från sju till fem för att ge ett 
enhetligt och lättförståeligt intryck. Enkäten består av sammanlagt fem påståenden, ett 
exempel på ett påstående är ” På många sätt är mitt liv nära de ideal jag har” (se bilaga 4).  
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Optimism 
För att mäta optimism användes skalan LOT-R, utvecklad av Scheier, Carver och Bridges 
(1994), (se bilaga 2). Fem av påståendena är hämtade från ursprungsskalan (LOT) medan ett 
påstående är nyutvecklat. LOT-R visar på en god reliabilitet samt validitet (Scheier, Carver 
och Bridges, 1994). Påståendena besvaras på en femgradig skala från 1 ”instämmer inte alls” 
till 5 ”instämmer helt och hållet. Ett exempel på ett påstående är; ” I osäkra tider förväntar jag 
mig vanligtvis det bästa” vilket är ett ”rättvänt” påstående. Tre av påståendena var omvända, 
ett exempel är; ” Jag förväntar mig nästan aldrig att saker och ting blir som jag vill”. 
Sammanlagt bestod enkäten av sex påståenden. 
 
 Personlighetsegenskaper 
Personlighet mättes med hjälp av en svensk version (Olofsson och Rennemark, 2007) av det 
väletablerade personlighetstestet NEO-FFI (Costa och Mc Crae, 1989). Även kallat The Big 
Five, (se bilaga 1). Personlighetstestet mäter fem övergripande personlighetsegenskaper vilka 
är; öppenhet, samvetsgrannhet, extroversion, trevlighet samt neuroticism. Påståendena 
besvaras av en femgradig skala från 1 ”instämmer inte alls” till 5 ”instämmer helt och hållet. 
Följande är exempel på frågor för respektive personlighetsegenskap. Öppenhet; ” Jag är 
fascinerad av de mönster som finns i konsten och naturen”. Samvetsgrannhet; ” Jag är ganska 
bra på att få saker och ting klara i tid”. Extroversion; ” Jag tycker om att ha mycket folk 
omkring mig”. Trevlighet; ” Jag försöker vara artig mot alla jag träffar”. Neuroticism; ” Jag 
känner mig ofta spänd och ”skakis”. Enkäten bestod av sammanlagt sextio påståenden.  
 
 Personliga mål 
Sökande efter en beprövad och etablerad enkät om personliga mål gjordes utan något resultat. 
Istället utformades en egen enkät utifrån Ford (1992, ref i. Muller & Spitz, 2010) taxonomi 
om närmande samt undvikande mål, (se bilaga 3). Kognitiva närmande och undvikande mål 
samt uppgiftsspecifika närmande och undvikande mål var de fyra kategorierna enkäten utgick 
ifrån, då dessa synes vara mest relevanta med tanke på undersökningsdeltagarna. Kognitiva 
närmande och undvikande mål och uppgiftsspecifika närmande och undvikande mål kunde 
delas in i ytterligare mindre dimensioner men detta var inte relevant för föreliggande studie. 
Enkäten bestod av sammanlagt 20 frågor. Nio av frågorna mätte kognitiva mål och de 
resterande tio mätte uppgiftsspecifika mål. Följande fråga är ett exempel på kognitiva 
närmande mål; Jag försöker tillfredsställa min nyfikenhet när det gäller sådant som jag 
upplever som meningsfullt”. En fråga för kognitiva undvikande mål löd; ” Jag försöker 
undvika att känna mig dåligt informerad och ovetande om vad som händer”. Ett exempel på 
uppgiftsspecifika närmande mål är; ” Jag är en person som tycker det är viktigt att uppnå högt 
uppsatta mål”. För uppgiftsspecifika undvikande mål löd en fråga; ” Jag strävar efter att 
undvika hotfulla och riskabla situationer”.  
 
Procedur 
Utdelning av enkäter skedde under tre olika föreläsningstillfällen. Deltagarna blev tillfrågade 
om de var intresserade av att besvara en enkät som handlade om att undersöka eventuella 
samband om hur man upplever sig själv som person samt olika aspekter av hur man upplever 
sin livssituation. Det informerades tydligt både muntligt och i brev (se bilaga 1) att det var 
frivilligt att ställa upp samt om möjligheten till att när som helst kunna avbryta sin 
medverkan. Deltagarna blev även informerade om att inga individuella svar kommer att 
presenteras i uppsatsen utan att resultaten kommer att analyseras och bearbetas på gruppnivå. 
Vidare lämnades mailadress för eventuellt intresse i att följa upp studien. Formulären delades 
ut och besvarades enskilt. Besvarandet av enkäten tog cirka 15 minuter. 
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Statistisk analys 
För den statistiska bearbetningen av datamaterialet användes statistikprogrammet PASW 
18.0. Studien använde sig av en multipel regressionsanalys för att identifiera eventuella 
samband som föreligger mellan de undersökta variablerna. Subjektivt välbefinnande lades in 
som kriteriumvariabel och optimism, personliga mål och personlighet som prediktorvariabler. 
Multipel regressionsanalys användes för att kunna se om vissa egenskaper predicerar 
välbefinnandet mer än andra, i detta fall optimism, personliga mål och 
personlighetsegenskaper. Studien kunde utfört endast bivariata korrelationstest mellan 
optimism, personliga mål, personlighetsegenskaper och subjektivt välbefinnande men med 
multipel regressionsanalys blir testet något finkänsligare. Fördelen med multipel 
regressionsanalys är att den korrigerar eller rättar till för korrelationerna mellan 
prediktorvariablerna (Brace, Kemp och Sneglar, 2009).  
Vidare användes pearsons `r test för att se om det fanns samband mellan någon/några av de 
oberoende variablerna som inte kom med i regressionsmodellen och välbefinnande, detta för 
att kunna se eventuella medieringar och indirekta samband.  
 

Resultat 
En multipel regressionsanalys utfördes där följande variabler lades in som prediktorvariabler; 
kognitiva mål närmande, kognitiva mål undvikande, uppgiftsspecifika mål närmande, 
uppgiftsspecifika mål undvikande, optimism, neuroticism, extroversion, samvetsgrannhet, 
trevlighet samt öppenhet. Kriteriumvariabeln var subjektivt välbefinnande. 
Genom att använda stepwise method i en multipel regressionsanalys uppkom en signifikant 
modell: F(3,104)= 28.07, p< .0001.  
Optimism, neuroticism och samvetsgrannhet förklarar 43.1 % av variansen i 
välbefinnande(Adjusted R2= .431). Tabell 1 ger information för prediktorvariablerna som är 
inkluderade i modellen. De andra variablerna var inte signifikanta och uteslöts därmed. 
Optimism svarade för 38% av variansen i välbefinnande (Adjusted R2= .376). När 
neuroticism lades till i modellen resulterar ytterligare 3,3 % av variansen i välbefinnande (R2 

change= .033). Ytterligare 3,2 % av variansen i välbefinnande(R2 change= .032) uppkom när 
samvetsgrannhet lades till i modellen. 
 
  Tabell 1 

Variabler                                               B                       SE B                                β             
Optimism                                             0.61                    0.14                               0.42*** 
Neuroticism                                        -0.29                    0.10                              -0.25** 
Samvetsgrannhet                                 0.31                     0.12                               0.19* 

  *p <.05. **p  <.01. ***p < .001 
 
Optimism har ett positivt samband till välbefinnande vilket innebär att ju högre optimism, 
desto högre välbefinnande. Samvetsgrannhet hade också ett positivt samband till 
välbefinnande. Däremot var sambandet mellan neuroticism och välbefinnande negativt. Det 
innebär att ju högre neuroticism, desto lägre välbefinnnade. 

Ytterligare korrelationstest (pearsons ´r) gjordes för att se om det fanns samband mellan 
någon/några av de oberoende variablerna som inte kom med i regressionsmodellen och 
välbefinnande. På så vis kan samband uppkomma mellan variablerna som inte kom med i 
regressionsmodellen och subjektivt välbefinnande. Sambanden som uppstår medieras på 
något vis av variablerna i regressionsmodellen. 
Genom ett tvåsidigt pearsons´r test visades ett positivt samband mellan kognitiva närmande 
mål r(106)=.36, p<.01., extroversion r(106)=.30, p<.01., trevlighet r(106)=.23, p<.05., och 
subjektivt välbefinnande, dvs. ju högre värden i kognitiva närmande mål, extroversion samt 
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trevlighet desto högre värden i välbefinnande. Vidare undersöktes det om kognitiva närmande 
mål, extroversion och trevlighet visar på något samband till de variabler som kom med i 
regressionsmodellen. Detta gjordes för att se med vilka variabler i regressionsmodellen som 
de medieras av. Hur denna mediering går till kan man tyvärr inte att uttala sig om. Det visade 
sig att kognitiva närmande mål och neuroticism hade ett negativt samband r(106)=-.40, p<.01, 
ju högre poäng i kognitiva närmande mål desto lägre i neuroticism. Kognitiva närmande mål 
visade även på ett samband till optimism r(106)=.48, p<.01, ju högre värden i kognitiva 
närmande mål desto högre i optimism. Extroversion visade på ett signifikant samband till 
neuroticism och optimism, r(106)=-.41, p<.01., r(106)=.34, p<.01. Ju högre värden i 
extroversion desto lägre i neuroticism, samt ju högre värden i extroversion desto högre i 
optimism. Trevlighet visade på ett positivt samband till samvetsgrannhet r(106)=.24, p<.05., 
högre värden i trevlighet resulterar i högre värde i samvetsgrannhet. Dessa korrelationer visar 
på ett indirekt samband mellan kognitiva närmande mål, extroversion, trevlighet och 
subjektivt välbefinnande men exakt hur sambandet ser ut går tyvärr inte att besvara utifrån 
denna studie. 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka om optimism, personlighetsegenskaper samt personliga 
mål kan tänkas ha eventuella samband till subjektivt välbefinnande. Utifrån kunskap om 
faktorer som spelar in på människans subjektiva välbefinnande kan man på så vis skapa större 
förutsättningar till ett bättre välbefinnande. 
     Via en multipel regressionsanalys uppkom en modell där optimism, neuroticism och 
samvetsgrannhet förklarar 43.1% av variansen i subjektivt välbefinnande. Det vill säga att 
optimism, neuroticism och samvetsgrannhet är de variabler som uppkom signifikanta och som 
mest påverkar deltagarnas subjektiva välbefinnande. Resultatet var intressant med tanke på de 
stora procenten variablerna utgjorde för variansen i subjektivt välbefinnande. Med relativt få 
undersökta prediktorvariabler är 43.1 procent ändå ganska mycket varians i välbefinnande, 
och framför allt att optimism står för 38 % av variansen. Optimism spelar alltså en väldigt stor 
roll för subjektivt välbefinnande i föreliggande studie vilket även Ho, Cheung och Cheungs 
(2010) visat på. Resultatet kan bero på att ett stort antal studenter är optimistiska inför sina 
studier och framför allt med sin utbildning och framtid, vilket speglar av sig i deras 
välbefinnande. Studiens resultat kan även vara relativt representativt, det vill säga att 
optimism faktiskt har en väldigt stor betydelse för subjektivt välbefinnande oavsett vilket 
urval man har. En optimism har överlag en positiv syn på livet och räknar oftast med att 
händelser och människor är goda och att de flesta situationer slutar bra (Baumgardner och 
Crothers, 2009). Med den inställningen till livet så bör en optimism ha relativt god kvalitet i 
livet, tänka att livet är önskvärt och gott vilket är de faktorer som beskriver subjektivt 
välbefinnande (Baumgardner och Crothers, 2009). Med tanke på att optimism utgjorde en stor 
del av variansen i subjektivt välbefinnande kan det innebära att människor överlag försöker 
bli mer optimistiska. Det vill säga att man med kunskap om att optimism är en viktig 
egenskap för subjektivt välbefinnande själv kan påverka att tänka mer positivt för att 
forskning visar på ett positivt samband till välbefinnande. Det är studiens budskap gällande 
subjektivt välbefinnande, att kunna påverka sitt subjektiva välbefinnande till det bättre. Som 
nämnt innan uppstod det ett positivt samband mellan optimism och subjektivt välbefinnande 
vilket innebär att ju högre optimism desto högre subjektivt välbefinnande.  

När neuroticism lades till i modellen förklarades ytterligare 3,3 % av variansen i subjektivt 
välbefinnande. Att neuroticism inte predicerar mer än 3,3 % av variansen i 
regressionsmodellen är intressant med tanke på att neuroticism i föreliggande studie utgör en 
väldigt liten del av variansen i subjektivt välbefinnande. Enligt tidigare forskning, se Vittersø 
(2000) och Gutièrrez et al. (2009), är neuroticism den egenskap som starkast predicerar 
välbefinnande. I föreliggande studie var neuroticism inte starkast i modellen. Att föreliggande 
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studiens resultat skiljer sig från tidigare forskning kan bero på att neurotiska människor 
eventuellt inte söker in till en högskoleutbildning med tanke på personlighetsdrag som oro, 
ångest, rädsla osv. och i och med det utgör neuroticism relativt lite av variansen i subjektivt 
välbefinnande. För att klara av en högskoleutbildning är troligtvis neuroticism ingen bra 
egenskap för att lyckas med studierna och med anledning av det söker sig eventuellt inte 
neurotiska människor till högskoleutbildningar. Detta är dock endast spekulationer om varför 
studiens resultat inte visade att neuroticism predicerar mer för subjektivt välbefinnande 
jämfört med tidigare forskning.  
 Samvetsgrannhet var även en variabel som signifikant predicerade välbefinnande (3,2 % 
av variansen) vilket också Romero et al. (2009) fann, dock var det enbart i ett korrelationstest. 
De båda studierna visade på ett positivt samband, ju högre samvetsgrannhet desto högre 
subjektivt välbefinnande. Att samvetsgrannhet predicerar välbefinnande i föreliggande studie, 
och inte extroversion som brukar ha större inverkan (Romero et al., 2009), kan ha att göra 
med undersökningsdeltagarna. För en student krävs det möjligtvis att man är ordningssam, 
plikttrogen och självdisciplinerad för att må bra. På så vis kan samvetsgrannhet vara en viktig 
faktor för studenters subjektiva välbefinnande. Men det behöver inte betyda att 
samvetsgrannhet är signifikant i andra populationers välbefinnande. Detta skulle vara 
intressant att undersöka i en större population. Eller så har samvetsgrannhet en såpass 
betydande roll i subjektivt välbefinnande överlag och att det var därför det blev signifikant 
och att föreliggande studie har kommit fram till ett betydande resultat som inte beror så 
mycket på urvalet utan att det faktiskt är så att samvetsgrannhet spelar en stor roll för 
subjektivt välbefinnande.  

Att optimism och neuroticism predicerar välbefinnande överensstämmer med tidigare 
forskning, se Gutièrrez et al. (2009); Vickers och Vogeltanz (2000); Vittersø (2000). Det var 
alltså ett relativt väntat resultat med tanke på tidigare forskning. 

Hade studien utförts på en större population, inte enbart studenter och med en större 
spridning kanske variablerna som kom med i regressionsmodellen i föreliggande studie inte 
blivit signifikanta. Eller så hade ytterligare variabler tillkommit i modellen. Resultaten kan 
alltså ha med att studien undersökt en för homogen grupp.  

Vad som i övrigt påverkar det subjektiva välbefinnandet är svårt att uttala sig om men med 
största sannolikhet är det en hel del variabler som inte undersökts i föreliggande studie som 
påverkar. 

Karademas (2006) resultat visade på att self-efficacy och socialt stöd predicerade 
depression och tillfredsställelse med livet i båda riktningar: direkt och indirekt genom 
optimism. I föreliggande studie fann man en mediering via optimism. Ett positivt samband 
uppstod mellan kognitiva närmande mål, extroversion och optimism vilket innebär att 
variablerna kognitiva närmande mål och extroversion på något vis medieras via optimism 
men i vilket utsträckning eller hur denna mediering går till kan man tyvärr inte uttala sig om. 
Det kan vara så att "kognitiva närmande mål" påverkar optimism vilket i sin tur påverkar 
välbefinnandet. Men det skulle lika gärna kunna vara så att det är optimism som påverkar 
både kognitiva närmande mål och välbefinnande. Extroversion hade också ett negativt 
samband till neuroticism, ju högre värden i extroversion desto lägre i neuroticism. Troligtvis 
går denna mediering till på så vis att ju lägre extroversion desto högre neuroticism vilket 
påverkar subjektivt välbefinnande negativt. Trevlighet visade ett positivt samband till 
välbefinnande vilket även Haslam, Whelan och Bastians (2009) studie påvisade. Trevlighet 
medieras på något vis via samvetesgrannhet men även här kan man inte uttala sig om hur 
medieringen ser ut.  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Metoddiskussion 
En generell svaghet med studien är den egenutformade enkäten rörande personliga mål. 
Enkäten är inte beprövad och med anledning av det kan man inte uttala sig om dens 
reliabilitet och validitet. Hade det funnits mer tid och ekonomi kunde en pilotstudie utförts för 
att testa enkäten eller ytterligare försök till att hitta en färdigställd enkät. Att personliga mål i 
sig inte fick några signifikanta resultat i regressionsanalysen kan ha med detta att göra. 
Överlag kan studiens resultat även bero på att studien undersökt en för homogen grupp. 
Studenter på en högskola i ungefär samma ålder är eventuellt för lika varandra. Resultatet är 
därmed svårt att generalisera. Om studien hade gjorts på ännu fler människor och med en 
större spridning i populationen hade resultaten eventuellt sett annorlunda ut. Detta är något 
man kan ha i åtanke om fortsatta studier skall göras i ämnet. Styrkor med studien är enkäterna 
som användes för att mäta optimism, subjektivt välbefinnande och personlighetsegenskaper 
redan är beprövade, väletablerade och sen tidigare översatta till svenska. I grunden är 
enkäterna på engelska, översättningarna till svenska är noggrant utförda och pålitliga vilket 
resulterar i att reliabiliteten och validiteten på de svenska enkäterna är testade.  
 En annan fördel med studien är att den använde sig av dubbla analyser. Dels 
regressionsanalys men även bivariata korrelationstest. Studien utförde korrelationstest för att 
upptäcka eventuella medieringar. Hade inte korrelationstest utförts hade resultatdelen blivit 
relativt snäv och inte lika intressant. Likaså, hade inte regressionsanalys använts hade vi 
enbart upptäckt samband men inte medieringar och vilka egenskaper som predicerar 
välbefinnande när de andra variablerna är kontrollerade.  
Enkäten LOT-R har även använts för att mäta dispositionell optimism vilket som tidigare 
nämnt är lite mer generellt och globalt. Även Life of Satisfaction Scale mäter ett generellt mått 
på subjektivt välbefinnande, inte mindre delar av det, vilket är bra för att det ger ett generellt 
och globalt värde.  
 
Framtida forskning 
Det som skulle vara intressant i framtida forskning är att undersöka vad som egentligen 
påverkar vad. Med tanke på att pearsons ´r visade på samband mellan kognitiva närmande 
mål, extroversion, trevlighet och subjektivt välbefinnande innebär det att dessa variabler på 
något vis medieras av variablerna i regressionsmodellen. Hur denna mediering går till skulle 
vara intressant att undersöka ytterligare. Är det optimism som både påverkar kognitiva 
närmande mål och välbefinnande eller är det kognitiva närmande mål som påverkar optimism 
som sedan leder till ett högre välbefinnande? 

Likväl skulle man kunna utföra studien igen med ett större urval, och med större spridning 
för att kunna se om resultatet hade sett annorlunda ut och då även försöka förbättra enkäten 
om personliga mål. På så vis kan man få en mer representativ bild av populationen.  

Ytterligare frågor som dykt upp är om det finns några könsskillnader rörande subjektivt 
välbefinnande? Likaså skulle man kunna undersöka om ålder har en inverkan. 
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