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Kan själv! 

Om sambandet mellan självständighet och lycka 
 

Jenny Linck 

 

 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självständighet och 

lycka hos högskolestudenter. Begreppet självständighet har definierats på 

olika sätt och forskningens resultat har varierat gällande kopplingar mellan 

självständighet och lycka. Frågeställningarna var om självständiga studenter 

är lyckligare än mindre självständiga studenter, samt om sambandet mellan 

självständighet och lycka kan influeras av kön eller ålder. Urvalet bestod av 

95 studenter från en högskola i mellersta Sverige, 82% var kvinnor och 18% 

män. Deltagarna fyllde i enkäter med påståenden om självständighet och 

lycka, samt bakgrundsfrågor. Resultatet antydde på ett kurvlinjärt samband 

mellan självständighet och lycka. Kön eller ålder hade ingen inverkan på 

sambandet. Undersökningen indikerade att man är som minst lycklig när man 

befinner sig i ett mellanläge där man inte är osjälvständig, men inte heller har 

en hög grad av självständighet. Diskussionen lyfte att detta kan vittna om 

svårigheterna med att bli vuxen.  

  

Keywords: independence, happiness, sex, age, adulthood 
 

 

Inledning 
 

Självständighet har premierats och forskning har bedrivits för att utveckla självständigheten hos 

individer (Baer, Skum, & Åstot, 2006), vilket är tecken på att självständighet ses som något 

åtråvärt. John Lennon har sagt (Utforska Sinnet, 2016): 

 

De fick oss att tro att vi alla är en halva av en apelsin och att livet bara är logiskt när vi hittar 

den andra halvan. De berättade inte för oss att vi föds hela och att ingen i våra liv förtjänar 

att bära ansvaret att komplettera vad som fattas oss på sin rygg (stycke 11).  

 

Är det givet att självständigheten bör premieras? Ett synsätt som framförts är att för stort ansvar 

läggs på den enskilda individen vilket skapar psykisk ohälsa (Åkerman, 2013). Hur man ser på 

självständighet och den andre individen varierar dock beroende på var i världen man befinner 

sig.  

Markus och Kitayama (1991) menar att man i västerländska länder värderar 

självständigheten högt, strävar efter att vara självständig och ser därför inte andra individer 

(exempelvis familjemedlemmar) som viktiga delar i konstruktionen av självet. Markus och 

Kitayama diskuterade även konsekvenser av att vara mer eller mindre självständig vilka skulle 

kunna bli att en självständig individ sätter sina egna mål först och ser på andra individer som 

viktiga för jämförelse, medan en mindre självständig individ arbetar för att hitta sin plats i den 

sociala kontexten, vill passa in och definierar sig själv genom att nämna andra individer 

(exempelvis familjemedlemmar). Med avstamp i den argumentation som Markus och Kitayama 

för så menar författaren att det finns för- och nackdelar med de ovan nämnda beteendena men 

viktigt är att ifrågasätta om självständigheten alltid är bra, och till vilken gräns. Det kan 
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exempelvis tänkas att en egenskap som att sätta sina egna mål först gör att man försummar 

viktiga personer i ens närhet och kan i värsta fall då leda till oönskad ensamhet hos individen. 

Det är en viktig anledning till varför ämnet är högaktuellt i Sverige idag, ett land med stor 

individualism och sekularisering (Höjer, 2015). Inom vård och omsorg talas det ofta och mycket 

om just självständighet, att individen ska kunna leva ett självständigt liv (Sollentuna kommun, 

2013). Här har det skett en stor utveckling från att barnen förr i tiden tog hand om sina föräldrar 

och äldre tills de dog, till att man idag får hemtjänst eller placeras på boende med vad som 

ibland kan uppfattas som minsta möjliga hjälp. Detta kan ses som tecken på att 

självständigheten prioriteras högt, men uppfattningarna om huruvida strävan efter 

självständighet är rättfärdigad eller inte beror delvis på vad som menas med begreppet 

självständighet.  

Begreppet självständighet kan definieras på många olika sätt. Chirkov, Ryan, Kim och 

Kaplan (2003) utgår från ”Self-Determination Theory” (SDT) som skiljer på autonomi och 

självständighet där autonomi handlar om att agera enligt ens egna intressen och värderingar. 

Motsatsen till autonomi presenteras som heteronomi, vilket innebär att något yttre kontrollerar 

ens handlingar. Självständighet beskrivs som en förmåga att ta egna beslut och inte förlita sig 

på andras hjälp och stöd. Motsatsen till självständighet är enligt denna beskrivning beroende. 

Även Van Petegem, Vansteenkiste, Soenens, Beyers och Aelterman (2015) har gjort liknande 

indelning och menar att en typ av autonomi handlar om psykologisk frihet och känsla av att 

kunna vara sig själv, i likhet med ovan nämnda definition av autonomi. En annan typ av 

autonomi handlar om interpersonell distans, ett slags frigörande från föräldrarna, vilket skulle 

kunna liknas med ovan nämnda definition av självständighet. Den här indelningen grundar sig 

också i SDT. Mathews och Seekins (1987) ser på självständigheten ur ett bredare perspektiv då 

de diskuterar självständighet för individer med handikapp. Den modell som de presenterar ser 

till många olika faktorer och enligt den så är det möjligt för en individ att vara självständig trots 

att den ständigt får hjälp på exempelvis boende. Modellen måste ses som en helhet där alla 

faktorer läggs ihop till en mer komplett karta över individens självständighet. Dessa faktorer är 

fysisk förmåga, kunskap och färdigheter, värderingar och mål, fysisk miljö, social miljö, och 

systematiska variabler (exempelvis lagar och regler). Den här modellen ger ett bredare synsätt 

på begreppet självständighet och skulle därmed kunna ses som mer optimistisk jämfört med 

tidigare nämnda perspektiv på självständighet som fokuserar på det psykiska, då fler individer 

skulle klassas som självständiga genom den här. Vignoles et al. (2016) har utvecklat en 7-

dimensionell modell i sin multinationella studie där de undersöker självständighet. De anser 

liksom Mathews och Seekins att självständighet är något komplext som kan delas in i flera 

faktorer. Deras modell håller sig dock till det mer psykologiska då det i deras undersökning 

handlar om konstruktionen av självet. Centrala komponenter i självständigheten är enligt dem 

självtillit (tillit till sig själv hellre än till andra), självbehärskning (ens egna känslor är 

separerade från andras känslor), olikhet (vikten av att vara unik), egennytta (göra saker för sin 

egen skull), följdriktighet (vara samma person oavsett umgänge), själv-direktion (välja sin egen 

väg) och yttrande (uttrycka sina åsikter). Hur man ser på självständighet kan både vara en viktig 

diskussion när det gäller samhällets ansvar att forma självständiga individer, men också för den 

enskilda individen när det gäller på vilket/vilka sätt hen vill eller inte vill vara självständig för 

att utvecklas och må bra som människa. Forskning tyder nämligen på att de finns kopplingar 

mellan självständighet och lycka, att en viss mån av självständighet krävs för lycka (Smailagic, 

2013). 

Fors och Brülde (2011) menar att tolkningen av begreppet lycka kan variera och att det därför 

kan vara mer värdefullt att använda begreppet välbefinnande kombinerat med begreppet 

livstillfredsställelse. Jämförelser har gjorts som visat att individer har en förmåga att skatta sig 

som mer nöjda med livet än lyckliga. Vilket eller vilka begrepp man använder kan alltså ge 

stora skillnader i resultat och konsekvenserna blir otillförlitliga resultat som kanske inte 
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stämmer överens med hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Ryff (1989) förklarar lycka, 

(”happiness”), med begreppet psykologiskt välmående och menar att det krävs att flera faktorer 

tas hänsyn till vid mätning av begreppet. Vad innebär psykologiskt välmående? Liksom Fors 

och Brülde så nämner även hon livstillfredsställelse som ett centralt begrepp, jämfört med mer 

affektiva aspekter som inte är lika stabila. Ryff har kommit fram till sex faktorer som 

tillsammans ger en bred bild av en persons psykiska välmående eller lycka. Faktorerna är 

självacceptans, positiva relationer med andra, autonomi, förmåga att bemästra omgivningen, 

mening med livet och personlig utveckling. Tydligt blir i Ryffs modell att fokus ligger mer på 

just livstillfredsställelse, än frågor som ”Hur lycklig är du?” som kan vara både svåra att tolka 

och ge resultat som inte är sanningsenliga med tanke på exempelvis social önskvärdhet. De 

frågor som ingår i en sådan modell är mer konkreta och låter individen se över sin livssituation, 

till skillnad från att känna efter hur individen mår/känner sig i stunden vilket skulle kunna vara 

beroende av många olika faktorer, och blir därför ett labilt begrepp. 

Det finns en hel del forskning som tyder på att det finns ett samband mellan självständighet 

och lycka och ett argument för att de båda hör ihop är att autonomi finns med som en faktor i 

Ryffs modell och är alltså ett kriterium för lycka. Enligt Ryff innebär autonomi att man 

är”…self-determining and independent; able to resist social pressures to think and act in certain 

ways; regulates behaviour from within; evaluates self by personal standards.” (Ryff, 1989, 

p.1072). Denna definition av begreppet är omfattande, jämfört med exempelvis Chirkov et al. 

(2003) som delar upp denna innebörd i två delar. Fördelen med att definitionen är bred och 

omfattande är att fler individer kan ses som självständiga, trots eventuella handikapp eller 

svårigheter, eller positioner i arbetslivet som kan tänkas minska självständigheten. Det finns 

flera sätt att vara självständig på och i och med att autonomin här ses som ett kriterium för lycka 

så är det också då fler individer som kan skatta sig lyckliga än om man använder en smalare 

definition av begreppet. Chirkov et al. (2003) kom fram till i deras forskning att det fanns ett 

samband mellan autonomi och psykologiskt välmående, och att det var oberoende av vilken 

kultur man tillhörde eller hur gammal man var. De använde då SDTs definition av autonomi.  

Det finns också forskning som talar emot att självständighet och lycka skulle höra ihop. De 

konsekvenser som följer det mer självständiga sättet att vara som Markus och Kitayama (1991) 

presenterar kan vara svåra att koppla till lycka. Att exempelvis se sig själv som separerad från 

den sociala kontexten och sträva efter att vara unik skulle eventuellt kunna leda till att individen 

sätter sig själv på en piedestal vilket kan få negativa konsekvenser både för individen och för 

omgivningen och kan säkerligen leda till mer olycka än lycka. Markus och Kitayama menar 

även att de med mer självständig konstruktion av självet, oftare uttrycker ego-fokuserade 

känslor, exempelvis ilska, frustration och stolthet. Dessa känslor kan nästan ses som motsatser 

till lycka.  Van Petegem, Vansteenkiste, Soenens och Beyers (2012) visade i sin forskning att 

unga som fattade beslut självständigt rapporterade mer problem-beteenden. De förklarade 

samtidigt att motiven bakom besluten också hade en stor del med hur personen anpassade sig 

till omgivningen att göra och det vilade således inte bara på om beslutet var taget självständigt 

eller inte. En person kan också självständigt välja att någon annan ska ta beslutet, vilket kan 

vara en fördel i vissa fall. Det finns därmed forskning som både tyder på att det kan finnas 

kopplingar mellan självständighet och lycka, men också att självständigheten i sig inte behöver 

vara kopplad till lycka. Det verkar också vara till en viss grad som självständigheten ses som 

positiv, och att det kan komma negativa konsekvenser om självständigheten tar över. Har lycka 

bara med självständighet att göra eller kan det finnas andra faktorer av betydande roll för den 

upplevda lyckan? 

Naturligtvis finns det ytterligare faktorer som påverkar hur lycklig en person upplever sig 

själv. Det kan ha att göra med fysisk hälsa, civilstånd, karriär eller socioekonomisk status. 

Stephens, Fryberg, Markus och Johnson (2012) menar att man i arbetarklassen är van vid ett 

synsätt som innebär att individer är mer beroende av varandra och behöver varandra. Deras 
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forskning tyder på att högskolans sätt att premiera självständighet kommer i konflikt med 

första-generationsstudenters (från arbetarklassen) motiv, som är vana vid att se fördelar med 

ömsesidigt beroende, vilket gör uppgifterna svåra att klara och de får sämre betyg än individer 

från andra samhällsklasser. Det finns också forskning som säger att inkomst kan kopplas till 

lycka, där hög inkomst inte behöver leda till hög grad av lycka, men låg inkomst kan ha negativ 

inverkan på upplevd lycka (Kahneman & Deaton, 2010). Ålder kan också ha inverkan på hur 

lycklig en individ är. Yngre medelålders personer har visat på högre grader av självacceptans, 

livsmening och personlig utveckling (Lindfors, Berntsson, & Lundberg, 2006), vilka är delar 

av Ryffs modell. Detta jämfört med äldre medelålders personer. Personer i medelåldern har 

visats vara lyckligare än yngre personer (Fors & Brülde, 2011), och studier har visat att 

individer mellan 60-75 år är lyckligast (Liebermann, 2017).  

Ytterligare en bakgrundsfaktor som visat sig ha inverkan på upplevd lycka är kön. Skillnad 

mellan män och kvinnor har delvis visats i den forskning Lindfors et al. (2006) gjort där åter 

igen de olika indexen i Ryffs skala använts. Kvinnor visade sig ha högre värden på positiva 

relationer, livsmening och personlig utveckling, medan männen hade högre värden på förmåga 

att bemästra omgivningen. Endast två år tidigare visade forskning att kvinnor hade större risk 

att få depression än män (Kendler, Kuhn, & Prescott, 2004), detta efter en studie där modeller 

för att förutspå depression testades och de tre riskfaktorerna neuroticism, kön, och psykosociala 

motgångar undersöktes. Resultaten visar dock att det också beror på storleken på motgångar. 

Fors och Brülde finner dock inga könsskillnader när det gäller grad av lycka i deras forskning 

där 2010 års SOM-undersökning låg till grund för analyser i form av linjära regressionsanalyser 

som undersökte livstillfredsställelse och välbefinnande. Den nämnda tidigare forskningen som 

gjorts i ämnet ger anledning till att undersöka dessa bakgrundsfaktorer ytterligare, och varför 

det är viktigt att se självständighet och lycka som två separata fenomen. 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självständighet och lycka hos 

högskolestudenter. Studien är relevant då det finns brist i den svenska forskningen när det gäller 

detta samband och resultaten skulle kunna få stor praktisk betydelse. Resultaten skulle kunna 

ge riktning i frågan hur mycket man ska satsa på att utveckla individers självständighet inom 

exempelvis vård och skola, om målet är lyckliga individer. Frågeställningar: 

1. Är självständiga studenter lyckligare än mindre självständiga studenter? 

2. Kan sambandet mellan självständighet och lycka influeras av bakgrundsförhållanden 

såsom kön eller ålder? 
 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

Deltagarna var högskolestudenter på en högskola i mellersta Sverige och 95 personer deltog i 

studien. Av dem var 78 (82%) kvinnor och 17 (18%) män och deltagarna var mellan 19-53 år 

(M = 24.95, SD = 6.12). Deltagare valdes efter kriteriet att de skulle vara högskolestudenter 

samt svensktalande då enkäten gavs ut på svenska. Alla som deltog i studien läste olika kurser 

inom hälsa och välfärd. Kurserna hade inriktningar mot entreprenörskap, ledning och 

teamarbete, folkhälsa, fysiologi, patologi och behandling. Det externa bortfallet var 11, och det 

interna bortfallet var tre. Ingen ersättning utgick för medverkan i studien.   
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Material 
 

Enkäten som delades ut bestod av en skala med påståenden om självständighet, en skala med 

påståenden om lycka, samt bakgrundsfrågor.  Självständighet behandlades som oberoende 

variabel, lycka som beroende variabel och kön och ålder som bakgrundsvariabler. Skalan som 

mätte självständighet var den svenska översättningen av Vignoles et al. (2016) Self-Construal 

Scale (CIRN-SCS). Den svenska översättningen erhölls av författarna till skalan. Skalan bestod 

av flera index, men då två av indexen inte speglade det som undersöktes i denna studie så togs 

de inte med i enkäten som delades ut. De två index som togs bort var själv-direktion (fyra 

påståenden) och yttrande (sex påståenden). Indexen för självtillit (fem påståenden, Cronbachs 

alfa = .54) och självbehärskning (sex påståenden, Cronbachs alfa = .49) användes inte i 

analyserna på grund av de låga Cronbachs alfa-värdena. De index som var kvar och användes i 

analyserna var olikhet (fem påståenden, Cronbachs alfa = .60) exempelvis ”Du försöker 

undvika att vara märkbart olik andra”, egennytta (sex påståenden, Cronbachs alfa = .57) 

exempelvis ”Din egen framgång är väldigt viktig för dig, även om det påverkar din vänskap 

med andra negativt”, och följdriktighet (sex påståenden, Cronbachs alfa = .75) exempelvis ”Du 

beter dig på samma sätt även om du är med olika grupper av människor”. Ett påstående togs 

bort från vardera index olikhet och egennytta, detta höjde Cronbachs alfa till .63 på båda 

indexen. Cronbachs alfa för den totala skalan med alla påståenden var .72. Påståendena 

besvarades på en svarsskala (1-9) där individen skulle ta ställning till hur väl ett påstående 

beskrev personen där 1 innebar ”inte alls”, och 9 innebar ”exakt”. Högre värden på svarsskalan 

indikerade på högre grad av självständighet. Medelvärden för de olika indexen, liksom ett 

medelvärde för samtliga 28 påståenden, beräknades. För samtliga medelvärden var det lägsta 

möjliga värdet 1 och det högsta värdet 9, där högre värden indikerar högre grad av 

självständighet. Den totala skalan med alla påståenden bestod av 28 påståenden.  

För att mäta lycka användes Carol Ryffs (1989) Psychological Well-Being Scale. Indexen 

Autonomi (nio påståenden) samt Positiva relationer med andra (nio påståenden) togs bort ur 

skalan delvis på grund av tidigare forskning om skalan (Abbott, Ploubidis, Huppert, Kuh, 

Diana, & Croudace, 2010), delvis på grund av att påståenden i indexet Autonomi speglades i 

delen med påståenden som handlade om självständighet. Cronbachs alfa för alla påståenden i 

skalan var .88. Den svenska översättningen av skalan (Lindfors, 2002) användes och deltagaren 

fick påståenden och skulle sedan ringa in det svarsalternativ som passade bäst in på personen. 

Alternativen var på en svarsskala (1-6) där 1 innebar ”stämmer inte alls”, och 6 innebar 

”stämmer precis”. Exempel på påståenden var ”Jag har lyckats skapa mig ett hem och en livsstil 

som jag tycker mycket om”, och ”När jag jämför mig med vänner och bekanta känner jag mig 

nöjd över att vara den jag är”. Högre värden på skalan indikerade högre grad av lycka. Ett 

medelvärde räknades ut för varje individ, där det minsta värdet var 1 och maxvärdet var 6. Den 

totala skalan bestod av 28 påståenden.  

Tidigare forskning visar även indikationer på att kön och ålder kan ha inverkan på lycka 

(Lindfors et al., 2006) varför deltagarna även fick ange ålder samt kön. Dessa två variabler 

användes som bakgrundsvariabler och frågorna om ålder och kön konstruerades av författaren.  

 

 

Procedur  
 

Undervisande lärare kontaktades och tillstånd gavs för att dela ut enkäten i olika 

högskoleklasser och vid olika undervisningstillfällen. I enlighet med informationskravet 

presenterades studiens syfte, att undersöka sambandet mellan självständighet och lycka, innan 

enkäter delades ut. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att enkäterna var anonyma och i 
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enlighet med samtyckeskravet fick deltagarna själva bestämma över sitt deltagande. 

Uppgifterna som samlades in användes endast för den aktuella studien, i enlighet med 

nyttjandekravet. På enkäten satt ett missivbrev med information om studien, de forskningsetiska 

principerna och kontaktuppgifter som deltagaren kunde ta. Deltagarna fick tid att fylla i enkäten 

på plats och alla ifyllda enkäter samlades in. Det tog 10-15 minuter att fylla i enkäten. 

 

 

Resultat 
 

Medelvärden och standardavvikelser för alla variabler visas i Tabell 1. Resultatet på den totala 

skalan för självständighet visar på en jämn fördelning där medelvärdet låg ungefär i mitten av 

svarsskalan. Indexet för olikhet visade en snedfördelning då medelvärdet var något förskjutet 

mot den övre delen av svarsskalan. Många visade sig alltså ha en hög grad av olikhet. Resultat 

från indexen egennytta och följdriktighet visade dock på en mer jämn fördelning där 

medelvärdena låg ungefär på mitten av skalan. Skalan för lycka hade minsta värdet 1 och högsta 

värde 6, och de flesta som var med i studien hade värden i den högre änden av skalan. Alla 

indexerade variabler approximerade normalfördelning, eftersom alla värden avseende skevhet 

respektive toppighet låg väl inom intervallet -1 till +1. Andel ofullständigt besvarade frågor 

gällande ålder var 1%, och inga ofullständigt besvarade frågor förekom gällande variabeln kön.  

En Pearson korrelationsanalys genomfördes med variablerna ålder, kön, självständighet, 

olikhet, egennytta, följdriktighet och lycka. Ett positivt samband fanns mellan följdriktighet och 

självständighet, samt följdriktighet och olikhet. Det innebär att ju mer följdriktighet, desto 

högre grad av självständighet, och ju mer följdriktighet, desto högre grad av olikhet. Positivt 

samband fanns även mellan grad av olikhet och självständighet där mer olikhet visade på högre 

grad av självständighet. Samma sak gällde variablerna olikhet och lycka, ju mer olikhet desto 

högre grad av lycka. Det fanns ett positivt samband mellan egennytta och självständigt som 

innebär att ju högre grad av egennytta, desto högre grad av självständighet. Ett negativt 

samband påvisades mellan variablerna självständighet och kön, vilket kan tyda på högre grad 

av självständighet hos männen jämfört med kvinnorna.  

 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan alla variabler och deskriptiv statistik 

Variabel 1 2 3 3.1 3.2 3.3 M SD 

1. Ålder       24.95 6.12 

2. Kön .05      - - 

3. Självständighet .07 -.30**     4.96 0.68 

3.1 Olikhet .16 -.20 .49**    6.02 1.34 

3.2 Egennytta .13 -.10 .59** .02   4.30 1.25 

3.3 Följdriktighet .01 -.02 .59** .24* .09  4.89 1.37 

4. Lycka .01 .17 .19 .23* -.04 .19 4.57 0.61 
Not. Män kodades som 0, och kvinnor som 1. 

* p < .05, ** p < .01 



7 

 

En tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka om självständighet och kön hade någon 

inverkan på grad av lycka, samt om det fanns någon interaktion mellan variabeln självständighet 

och kön gällande grad av lycka. Två grupper bildades för kategorin kön, män och kvinnor, och 

tre jämnstora grupper bildades utifrån svaren från svarsskalan för självständighet (grupp 1: låg 

grad av självständighet, M = 4.28, SD = 0.36, grupp 2: medelhög grad av självständighet, M = 

4.92, SD = 0.16, grupp 3: hög grad av självständighet, M = 5.73, SD = 0.43). 

Interaktionseffekten mellan kön och självständighet var inte statistiskt signifikant men det fanns 

en tendens till interaktion, F(2, 89) = 2.90, p = .060. Det förekom en statistiskt signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor med avseende på grad av lycka, F(1, 89) = 6.64, p = .012, 

partiell η² = .07. Kvinnorna (M = 4.61, SD = 0.56) hade högre grad av lycka än männen (M = 

4.35, SD = 0.78). Det förekom också en statistiskt signifikant skillnad mellan grad av 

självständighet och lycka, F(2, 89) = 8.60, p < .001, partiell η² = .16. Post-hoc jämförelser med 

Fishers LSD visade att medelvärdet på lycka för de med hög grad av självständighet skiljde sig 

signifikant från medelvärdet på lycka i gruppen med medelhög grad av självständighet (se Figur 

1). Ingen interaktion fanns alltså mellan kön och grad av självständighet beträffande lycka, men 

kvinnor visade sig lyckligare än män, och de med hög grad av självständighet visade sig 

lyckligare än de med medelhög grad av självständighet.   

Figur 1. Lycka som en funktion av kön och självständighet. 

 

En tvåvägs-ANOVA genomfördes för att undersöka om ålder och självständighet hade inverkan 

på grad av lycka. De tre grupperna för grad av självständighet användes även här, för att 

undersöka om det fanns någon interaktion mellan ålder och grad av självständighet. Individer 

delades in i tre jämnstora åldersgrupper där den första gruppen bestod av dem som var upp till 

och med 22 år, den andra gruppen av de som var 23-24 år, och den tredje gruppen av de som 

var 25 år och äldre. Resultaten visade ingen statistiskt signifikant skillnad på grad av lycka 

mellan åldersgrupperna, F(2, 85) = 1.24, p = .293. Det förekom ingen statistiskt signifikant 

interaktion mellan variablerna ålder och självständighet beträffande grad av lycka, F(4, 85) = 

0.96, p = .435. Resultatet gällande självständighet och lycka var detsamma som tidigare 

tvåvägs-ANOVA. 

Envägs-ANOVA genomfördes med varje index i självständighets-skalan som hade ett 

Cronbachs alfa > .6, för att undersöka eventuellt samband mellan specifika delar av 

självständighet och lycka. Deltagarna delades in i tre lika stora grupper (genomfördes för varje 
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index) utifrån svar på svarsskalan, så att grupp 1 hade låga värden, grupp 2 medelhöga värden 

och grupp 3 höga värden. Först gjordes en envägs-ANOVA med variablerna olikhet (3 grupper) 

och lycka. Resultatet visade ingen statistiskt signifikant skillnad på 5% signifikansnivå mellan 

grad av olikhet och lycka: F(2, 92) = 1.70, p = .186. Nästa envägs-ANOVA genomfördes med 

variablerna egennytta (3 grupper) och lycka. Resultatet visade ingen statistiskt signifikant 

skillnad på 5% signifikansnivå mellan grad av egennytta och lycka: F(2, 92) = 0.60, p = .528. 

Den sista envägs-ANOVA:n genomfördes med variablerna följdriktighet (3 grupper) och lycka. 

Resultatet visade på statistiskt signifikanta skillnader på 5% signifikansnivå mellan grad av 

följdriktighet och lycka: F(2, 92) = 3.60, p = .030, η² = .07. Post-hoc jämförelser med hjälp av 

Fishers LSD indikerade att medelvärdet för grupp 3 (M = 4.78, SD = 0.49) skilde sig signifikant 

från grupp 1 (M = 4.49, SD = 0.68) och grupp 2 (M = 4.39, SD = 0.60). De som visade hög grad 

av följdriktighet visade högre grad av lycka än de som visade lägre grader av följdriktighet (se 

Figur 2).  

 
 

Figur 2. Lycka som en funktion av följdriktighet.  

 

 

Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självständighet och lycka hos 

högskolestudenter. Första frågeställningen var om självständiga studenter är lyckligare än 

mindre självständiga studenter. Svaret på det blir till viss del, då resultaten visade ett samband 

mellan självständighet och lycka men vid jämförelse av grupperna med olika grad av 

självständighet så låg den skillnaden mellan individer med högre grad av självständighet och 

de med medelhög grad av självständighet. Det förekom alltså ingen signifikant skillnad i grad 

av lycka mellan de som hade lägre grad av självständighet och de som hade högre grad av 

självständighet. Detta tyder på att studenterna var lika lyckliga om de var mindre självständiga 

som om de var mer självständiga, och därför kan det inte generellt påstås att självständiga 

studenter är lyckligare än mindre självständiga studenter. Den partiella eta-kvadraten visade 

också att sambandet var svagt vilket bidrar till ett tveksamt svar på frågan.  Däremot ska inte 

resultaten från analyserna med index från självständighets-skalan glömmas bort. Det förekom 

samband mellan följdriktighet och lycka, det var dock ett svagt samband. Det skulle kunna tyda 

på att grad av lycka beror på hur en individ är självständig, alltså vilken typ av självständighet 

det handlar om. Resterande index som var med i analysen visade inget samband med grad av 
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lycka vilket styrker tveksamheten kring att mer självständiga studenter är lyckligare än mindre 

självständiga studenter.  

Andra frågeställningen var om sambandet mellan självständighet och lycka influeras av kön 

eller ålder. Trots att det fanns skillnader i grad av lycka mellan könen där kvinnorna var 

lyckligare än männen så var inte interaktionen signifikant. Detta innebär att kvinnorna var 

lyckligare än männen, men att kön inte har en inverkan på sambandet mellan självständighet 

och lycka. Ålder visade sig inte heller ha en inverkan på sambandet mellan självständighet och 

lycka. Svaret på andra frågeställningen blir därmed nej, sambandet mellan självständighet och 

lycka influeras inte av kön eller ålder. Resultaten gällande kön är i likhet med de resultat 

Chirkov et al. (2003) fann, där ett samband påvisades mellan autonomi och välmående, 

oberoende av kön. Det bör dock påpekas att de definierade autonomi som agerande enligt ens 

egna intressen, till skillnad från självständighet som de definierade som ett slags oberoende av 

andra. Denna undersökning inkluderar båda dessa definitioner. 

Van Petegem et al. (2015) visar också på olika konsekvenser av självständigheten beroende 

på hur den definieras och om den definieras som att följa sina egna värderingar och intressen, 

så minskar individens motstånd mot föräldrar när självständigheten ökar. Det skulle kunna var 

en av förklaringarna till att de som i den här undersökningen visade på mer självständighet, 

också visade på hög grad av lycka, de har bra sociala relationer. Deltagarna i den här 

undersökningen visade också generellt på hög grad av lycka, och de kan antas vara självständiga 

på det sätt som definieras ovan av Van Petegem et al. (2015) eftersom de studerar på högskola 

och därmed antagligen följer sina egna intressen, vilket också styrker resonemanget. Det går 

också i linje med följdriktighetsresultatet, att följa sina egna intressen kan anses vara ett sätt att 

vara densamma i olika situationer. Detta givet att motstånd mot föräldrar skulle vara något som 

minskar graden av lycka, vilket inte behöver vara fallet. De skillnader i ålder som Ryff (1989) 

funnit i sin studie om lycka speglas inte i resultaten i den här studien. Det skulle kunna bero på 

att denna studie inte hade lika stor spridning. Andra anledningar kan vara att mätningarna gjorts 

i olika länder och därmed olika kulturer. Resultaten i denna studie talar också emot resultaten 

från tidigare forskning som tydde på skillnader i lycka mellan personer i medelåldern och yngre 

personer (Fors & Brülde, 2011).  

Markus och Kitayama (1991) visar på skillnader mellan kulturer när det gäller 

konstruktionen av självet som självständigt eller beroende av andra, och sätter då västerländska 

kulturer mot andra kulturer, exempelvis Japan. Även om det är möjligt att en stor del av 

invånare i Sverige tänker och agerar efter det västerländska mer självständiga sättet på detta 

kontinuum så visar resultaten här med sitt medelvärde i mitten på självständighets-skalan att 

det antagligen finns kulturer där individer agerar ännu mer självständigt. Här finns utrymme för 

ytterligare forskning med den svenska kulturen med i jämförelsen. Inom den svenska kulturen 

finns subkulturer som också kan skilja sig mycket när det gäller synen på självständighet. I linje 

med antydningarna i resultaten från den här undersökningen så kan det tänkas att individer i 

kulturer med lägre grader av självständighet är lika lyckliga som individer i kulturer med hög 

grad av självständighet.  

Vid kritisk granskning av studien så kan spridningen i urvalet lyftas som en brist i studien. 

Urvalet bestod till stor del av kvinnor, de flesta var i 20-årsåldern och alla läste kurser som på 

ett eller annat sätt var inriktade på hälsa. Detta gör det svårt att generalisera till populationen 

svenska högskolestudenter utifrån studiens resultat. En större spridning hade möjligtvis gett 

andra resultat och ökat generaliserbarheten för studien. Å andra sidan så sker det ofta stora 

förändringar just när en person börjar studera efter gymnasiet och självständighet kan ses som 

ett högst aktuellt fenomen för personer i den åldersgruppen. För många innebär högre utbildning 

flytt hemifrån, eventuellt till en annan stad med ett nytt socialt nätverk, och nya system att ta 

till sig, inte minst ekonomiskt. Detta jämfört med gymnasiestudenter som i många fall ännu inte 

flyttat hemifrån eller byggt ut sitt sociala nätverk i samma utsträckning. I en eventuell 
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utveckling av enkäten så skulle också sociala normer och samhälls-system kunna tas med för 

att undersöka förutsättningar för självständighet. Detta förekom inte i denna enkät men kan vara 

en viktig bidragande faktor vid mätning av självständighet och kopplingar med självständighet.  

Ett hot mot reliabiliteten är den låga Cronbachs alfa som förekommit i indexen för 

självständighet. De låga värden som legat till grund för beslutet att utesluta vissa index från 

enskilda analyser kan bero på exempelvis svårbesvarade frågor, eller att deltagarna inte läst och 

fyllt i enkäten tillräckligt noga och missat skalvändningar. Översättningen är nästan ordagrant 

översatt från engelskan, vilket skapat långa påståenden vilka både kan ha varit svåra att besvara, 

men också kan ha gjort att deltagaren slutat läsa fokuserat. Brister i översättningsproceduren 

kan ha skapat språkliga formuleringar som varit svåra för deltagarna att ta ställning till, och 

påståendena kanske inte speglade det som var menat i originalversionen. Varians i svaren kan 

därmed ha berott på svårigheter att ta ställning, och säger då inte så mycket om det som indexen 

är till för att mäta. Vid en annan översättning så kanske påståendena varit lättare att ta ställning 

till vilket kan ha höjt värdena på Cronbachs alfa. Det värde på Cronbachs alfa som avgör om 

ett index har godtagbar inre konsistens eller inte på gruppnivå anses ofta vara .70 och då flera 

av indexen låg betydligt under det värdet så kunde de inte tas med i analyserna i form av 

ANOVA. De låga Cronbachs alfa-värdena kan ha bidragit till att två av de index som 

analyserades inte verkade vara kopplade till lycka. Nya analyser med bättre Cronbachs alfa-

värden (exempelvis genom annan översättning) skulle kunna ge andra resultat än de i denna 

undersökning.  

Studien indikerar att man är som minst lycklig när man befinner sig i ett mellanläge där man 

inte är osjälvständig, men inte heller har en hög grad av självständighet. Beroende på vad man 

lägger in i dessa ytterligheter så kan det resoneras att många av oss befinner oss just där. Ett 

barn kan skatta sig lyckligt för att det får hjälp med allt som krävs och en vuxen för att den 

klarar sig bra på egen hand, men vad händer däremellan? Enligt Eriksons teori om 

utvecklingskriserna (Karlsson, 2012) så fokuserar den tidiga vuxenåldern på närhet kontra 

isolering. ”Förmågan till närhet, som är den positiva polen i detta stadium, påverkas av hur man 

klarat sig igenom de tidigare livskriserna. Till exempel måste man ha en grundläggande tillit 

till andra människor för att kunna uppnå närhet” (Karlsson, 2012, s.321). Tilliten måste finnas 

som en slags grund och för att kunna lita på människor omkring sig så kan man behöva lägga 

ifrån sig sin självständighet och be om hjälp, för att se att det går att lita på människor. Urvalet 

i denna undersökning var högskolestudenter och det kan tänkas att man som student står mitt i 

detta att bli vuxen. Det finns kanske en tanke och en plan för framtiden som man har börjat 

agera efter, men många tveksamheter kommer längs vägen. Har jag valt rätt utbildning? Vad 

händer efter utbildningen? Här handlar det både om självständighet definierad som autonomi, 

och som självständighet som nämns i inledningen utifrån den distinktion som görs där (Chirkov 

et al. 2003). Autonomi-delen som rör agerande efter egna intressen som exempelvis yttrar sig 

genom den utbildning man valt eller den stad man valt att bo i och umgängen man valt. Det 

handlar också om självständighet i form av att klara sig själv, flytta hemifrån i många fall, sköta 

ekonomi och hushåll och beslutsfattanden på egen hand. Den grundläggande tilliten till andra 

människor måste finnas där både för att våga följa sina egna värderingar och intressen, och för 

att klara sig på egen hand med mer eller mindre praktiska åtaganden. Resultaten visar på att det 

kan vara svårigheterna i att bli vuxen, vägen mot den självständighet som man i många fall har 

som vuxen, som kanske bidrar till mindre lycka. I det här läget kan det med resultaten från 

denna studie i bakhuvudet vara relevant att medvetandegöra nyckelpersoner inom exempelvis 

vård och skola. Det kan vara svårt att ta det där beslutet om att börja studera eller flytta eller 

vad det kan vara som blir steget ut i vuxenlivet, och det kanske behövs mer stöd i de viktiga 

valen, tillit till andra individer. Det kan vara de många valen som skapar en känsla av otrygghet 

inför framtiden och då bör fokus eventuellt ligga mer på att hjälpa individer hitta rätt, än att alla 

möjligheter finns och att man kan göra vad man vill. Här kanske vi människor är mer beroende 
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av varandra än vad vi tror och om mycket stöd ges i form av mer studiehandledning eller 

handledarsamtal genom olika instanser, vi blir mer beroende av varandra, så kanske det är 

lättare att bli vuxen och hitta sin väg.  

Framtida forskning i ämnet skulle exempelvis kunna göras med större spridning gällande 

ålder och kön. Då tidigare forskning visat på kopplingar mellan socioekonomisk status och 

lycka (Kahneman & Deaton, 2010) så skulle ytterligare forskning kunna göras involverande 

samband mellan självständighet, lycka, och socioekonomisk status. Attityden gällande 

självständighet kan variera beroende på socioekonomisk status. Vad självständighet är kan 

tänkas variera mellan olika kulturer och därför skulle etnicitet kunna vara ytterligare en 

bakgrundsfaktor att undersöka i framtida studier med självständighet och lycka. Mathews och 

Seekins (1987) bredare syn på självständighet skulle också kunna användas i undersökningar 

av sambandet mellan självständighet och lycka. Där ges utrymme för att inkludera system och 

normer som kan påverka självständigheten och bidra med en större bild av självständigheten 

hos den enskilde individen. Det är inte otänkbart att en individs lycka påverkas av att hen 

exempelvis inte kan gifta sig med vem hen vill och därför inte kan följa sina egna intressen. 

Eftersom fysisk hälsa har visats ha inverkan på lycka, då självskattad, (Fors & Brülde, 2011) så 

skulle det vara en relevant bakgrundsvariabel att ta med i framtida forskning om sambandet 

mellan självständighet och lycka.  

När resultaten här visat att självständighet inte behöver leda till lycka, så kan det 

självständighetsutvecklande arbete som bland andra Baer, Skum och Åstot (2006) genomfört, 

utmanas. Kanske bör jakten efter självständighet motiveras mer grundligt. Varför värderas 

självständighet så högt om den inte säkert leder till lycka och om målet är att vara lycklig? Eller 

är det så att självständigheten allena är mer värd än att vara lycklig? Att studien indikerar att 

man är som minst lycklig när man befinner sig i ett mellanläge där man inte är osjälvständig, 

men inte heller har en hög grad av självständighet, kanske bara vittnar om svårigheterna med 

att hitta sig själv, vara följdriktig och självständig. Det kan liknas vid en bergsklättring där det 

är som lättast innan man börjat ta sig upp, och när man står på toppen, men kampen sker på 

vägen upp. Därför krävs rejäl motivation från individen, och samhället. En motivation till varför 

vi ska vara på toppen, självständiga och förhoppningsvis lyckliga. 
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