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Gymnasieelevers subjektiva välbefinnande 

Vilken betydelse har kön, självkänsla och livskvalitet? 
 

Johanna Tallstig 

 

Subjektivt välbefinnande är en del av den positiva psykologin och utgår 

ifrån människors subjektiva bedömning av hur nöjda de är med sitt liv. 

Forskning inom området har visat att god livskvalitet har betydelse för 

högre grad subjektivt välbefinnande och andra studier relaterar till 

betydelsen av bra självkänsla. Studien undersökte hur gymnasieelevers kön, 

självkänsla och livskvalitet står i relation till subjektiva välbefinnandet. 92 

elever deltog, varav 44 var män. Enkäten bestod av The PANAS scale, 

Satisfaction With Life Scale, The Self-esteem scale och Life Satisfaction 

Questionnaire. Databearbetningen genomfördes i form av korrelationer och 

regressionsanalys. Resultaten för studien fann stöd för att självkänsla och 

livskvalitet har en signifikant relation till subjektivt välbefinnande. Kön 

saknade signifikant samband. Styrkor med studien var att alla skalor som 

användes är väletablerade mätinstrument och det var jämn fördelningen 

mellan kvinnor och män. Svagheter var främst deltagarantalet och skevheten 

i ålder. 

 

Keywords: positive psychology, subjective well-being, self-esteem, quality of life, gender, 

adolescents 

 

Inledning 

Gång på gång publiceras artiklar i dags- och kvällstidningar om att människor i Sverige mår 

allt sämre. Den grupp som i största utsträckning framställs som mest drabbade är ungdomar, 

framförallt unga kvinnor. Rapporter visar på att unga kvinnor och män upplever tre gånger så 

mycket negativa emotioner som ängslan, oro och ångest idag jämfört med på 1990-talet och 

även om stegringen planat ut något senaste åren ser man fortfarande en ökning. Allt fler unga 

får så svåra psykiska besvär att det krävs behandling på sjukhus och ökningen av självmord i 

samband med psykisk ohälsa är ytterligare en del som bekräftar förhöjningen. Självmord har i 

allmänhet minskat i alla åldersgrupper, förutom 15-24 år som istället har ökad andel 

självmord. Bland människor i åldern 16-24 år rapporterade var trettionde man och var tionde 

kvinna svåra besvär av negativ sinnesstämning år 2012 (Folkhälsomyndighetens årsrapport, 

2014). Forskningen tar utvecklingen ständigt framåt. Nya och mer effektiva behandlingar av 

psykisk ohälsa utvecklats konstant, men ändå fortsätter den negativa trenden. Den mest 

oroande utvecklingen är ökningen bland unga och det finns en rad olika åsikter om vad detta 

beror på men egentligen inga tydliga svar.  

 

Positiv psykologi som vetenskap 

Positiv psykologi är en relativt ny vetenskaplig psykologisk inriktning som en del social- och 

beteendeforskare fokuserar på. Anhängarna inom denna del av psykologin vill förändra det 

fokus forskningen har idag, samt bredda dess områden till att inkludera människans positiva 

egenskaper. Tanken är att i förebyggande syfte främja dessa kvaliteter för att göra det möjligt 

för individer att skapa lyckligare och tryggare liv. Ursprungligen hade psykologin dessa tre 

uppgifter: 1. Behandla psykisk ohälsa, 2. Främja människans produktivitet och hjälpa 

individen att skapa sig ett meningsfullt liv, 3. Stärka individer med unika talanger. Med tiden 
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skiftade fokuseringen till att enbart inrikta sig på negativa mekanismer och psykiska 

störningar i avsikt att bota psykisk ohälsa, de andra uppgifterna kom i skymundan. Psykologin 

såg sig främst som ett komplement till andra hälsorelaterade yrken (Seligman & 

Czikszentmihalyi, 2000). En översiktsgranskning utförd av Gilman och Huebner (2003) 

visade att de studier som finns publicerade i PsychInfo rörande barn i stor utsträckning 

domineras av problemfokuserad forskning som depression, ångest och beteendestörningar. 

Detta trots att det är en mycket liten del av alla barn som lider av någon form av psykologisk 

störning.  

Vad är det då som får människor att må bra och känna sig lyckliga? Hur kan vissa 

människor ha hopp i krissituationer? Vad får människor till altruistiska handlingar? Det är den 

typen av frågor som den positiva psykologin försöker svara på och detta genom att inrikta sig 

på begrepp som exempelvis subjektivt välbefinnande. Behovet för en ny inriktning var 

framförallt stort efter andra världskrigets misär och ett flertal forskare uppmärksammade och 

intresserade sig för inriktningen positiv psykologi. Seligman och Czikszentmihalyi (2000) 

menade att som en gren av medicinen har psykologin en skyldighet att ha ett bredare 

perspektiv än att enbart inrikta sig på sjukdom och ohälsa. De ansåg att det inkluderar allt som 

arbete, skola, självutveckling och relationer till andra. Det innebär att den positiva psykologin, 

genom att forska om människors styrkor och förmågor, rent praktiskt skulle kunna användas 

till att leda människor vidare till vilka handlingar som genererar i tillfredställelse, positiva 

attityder och framgångsrika samhällen. Enligt World Health Organization´s (WHO) definition 

är hälsa “a state of complete physical, mental and social well-being” (Larson, 1996, s. 181), 

som innebär att för att individer ska uppleva god hälsa krävs det mer än enbart bra fysisk 

hälsa.  

 

Begreppet subjektivt välbefinnande  

Subjektivt välbefinnande (subjective well-being, SWB) är en stor del av den positiva 

psykologin. Det kan definieras som människors subjektiva bedömning av hur nöjda de är med 

sitt liv, vilket innebär att det är personens inställning till huruvida denna uppnått sina mål 

samt lever utifrån sina värderingar som påverkar ifall denna upplever att den har ett bra liv 

eller inte. Bedömningen sker genom kognitiva och emotionella processer, vilket medför att 

personens välbefinnande till stor del påverkas av individens känslor och humör. Subjektivt 

välbefinnande är en global bedömning av sitt liv och delas upp i tre grundläggande delar; att 

vara nöjd med sitt liv (life satisfaction), att man oftare upplever känslor av glädje och lycka 

(positiva affekter) samt mer sällan känner sig ledsen eller ilsken (negativa affekter) (Diener, 

2000; Diener, Sapyta & Suh, 1998; Myers & Diener, 1995). Linley, Maltby, Wood, Osborne 

och Hurling (2009) förklarade att en individs subjektiva välbefinnande består av balansen 

mellan positiva och negativa affekter som är den känslomässiga delen samt subjektiva 

bedömningen av hur tillfredställd man är med livet, vilket är den kognitiva delen. Diener och 

Biswas-Diener (2008) påstod att uppleva lycka är en process inte ett tillstånd och innebär inte 

total avsaknad av negativa affektioner, tvärtom är de av betydelse för det subjektiva 

välbefinnanden och det är hur människor hanterar och upplever motgångar som har väsentligt 

för lyckligt liv.  

Subjektivt välbefinnande utgår som tidigare nämnt utifrån individens eget perspektiv och 

det tillför en viss kritik gentemot tillförlitligheten av mätningen av begreppet. Diener et al. 

(1998) visade på hur en del forskare argumenterar emot subjektiva välbefinnandet som 

begrepp med skälet att en person kan ha elaka karaktärsdrag eller lida av mental sjukdom och 

ändå anse sig vara lycklig. Ett annat argument, enligt de, är att jakten på lycka skulle kunna ha 

en risk för att ta över andra värderingar. Ett argument för subjektivt välbefinnande presenterar 

Diener (2000) i en annan rapport där han hävdade att tidigare forskningen som har gjorts i 
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regel klassar människor som har en hög grad subjektivt välbefinnande med goda 

karaktärsdrag. Han hävdrar därför att subjektivt välbefinnande är en mycket viktig och 

nödvändig del för ett hälsosamt liv även om den inte ensam är en tillräckligt tillförlitlig 

beståndsdel. Gilman och Huebner (2003) beskrev att tidigare forskning gjord på vuxna visade 

på att en individ behöver bevara en positiv nivå av subjektivt välbefinnande för att vara 

mottagbar för anpassning likaså för att passa in i det normativa samhället.   

 

Definition av livskvalitet och dess relation till subjektivt välbefinnande 

Inom hälsovård är livskvalitet ett viktigt begrepp men det är också ett väldigt svårdefinierat. 

Enligt Taylor och Bogdan (1990) är livskvalitet ett koncept som förvillar eftersom det är i 

princip omöjligt att komma överens om en standard för vilka grundläggande delar bra 

livskvalitet ska innehålla. Livskvalitet bör enligt dem i alla fall utgå från individens egna 

erfarenheter och livsförutsättningar eftersom konceptet kan uppfattas olika av olika personer, 

exempelvis handikappade som kanske inte har den fysiska hälsan men ändå kan uppleva god 

livskvalitet.   

En definition som kan användas till att beskriva hälsorelaterad livskvalitet är att det är ett 

mångdimensionellt begrepp som mäter människors självupplevda generella levnadsstandard 

genom att undersöka komponenter som; hur individens fysiska och psykiska hälsa upplevs, 

hur tillfreds man är med sina sociala relationer samt allmänna levnadsvillkor som ekonomi 

eller arbete (Felce & Perry, 1995; Meuleners, Lee, Binns & Lower, 2002). Kritiken gentemot 

begreppet livskvalitet riktar sig mot de varierande definitionerna och därför har World Health 

Organization´s Quality of Life-grupp (WHOQOL Group) försökt att tydliggöra definitionen 

ytterligare. Experter från flera länder har då fått diskutera och komma överens om en 

begreppsförklaring och det resulterade i definitionen: 

 

”individuals' perception of their position in life in the context of culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the persons' 

physical health, psychological state, level of independence, social relationships and their 

relationship to salient features of their environment" (WHO unpublished study protocol, 

1993; WHOQOL Group, 1994 refererad i Saxena & Orley, 1997, s. 263).  

 

Pavot och Diener (2008) visade på tidigare studiers resultat att uppskattad livskvalitet är en 

komplicerad process och komponenter som ingår i begreppet livskvalitet påverkar den 

subjektiva bedömningen. De bekräftar också, för att människor ska uppleva att de har ett bra 

liv finns det stor betydelse av upplevelsen av hög grad livskvalitet och välbefinnande. I 

forskningssammanhang är subjektivt välbefinnande och livskvalitet nära relaterade till 

varandra. Livstillfredsställelse (life satisfaction) tas ibland upp som synonym både för 

subjektivt välbefinnande och livskvalitet.  En del forskare (Felce & Perry, 1995; Goode, 1990) 

beskriver subjektivt välbefinnande som en komponent av livskvalitet och andra (Pavot & 

Diener, 2008) anser att livskvalitet är en viktig del för att uppleva en hög grad subjektivt 

välbefinnande. Skillnaden i begreppen ligger i att subjektivt välbefinnande mäter mer 

generellt subjektiv uppskattning av hur nöjd man är med ens liv i helhet i kombination med 

ens sinnesstämning (affekter) och livskvalitet mäter hur tillfreds individen är med kvaliteten 

inom de olika domäner ens liv består av med hänsyn till yttre påverkansfaktorer, exempelvis 

fysisk och psykisk hälsa, miljö och sociala relationer (Felce & Perry, 1995; Goode, 1990). 

Denna studie utgick ifrån att begreppen är separata komponenter som möjligtvis påverkar 

varandra.  
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Definition av självkänsla och dess relation till subjektivt välbefinnande 

Självkänsla kan definieras som attityden gentemot sig själv, nämligen om man till en större 

del har en positiv eller negativ inställning till sitt eget värde eller med andra ord hur man 

tänker om sig själv. Likt andra attityder människor har, skapas självbilden av båda positiva 

och negativa komponenter och med hjälp av kognitiva och affektiva processer. Bra 

självkänsla innebär att man till en större del ser positiva egenskaper med sig själv och sitt 

värde, att man duger som man är. Dålig självkänsla har ofta ett samband med att man jämför 

sig mycket med andra och att man bedömer sitt eget värde lägre än andras (Rosenberg, 

Schooler, Schoenbach, & Rosenberg, 1995). Rosenberg, Schooler och Schoenbach (1989) 

betonar att teorin om självkänsla utgår från ståndpunkten att det är ett fundamentalt mänskligt 

motiv, vilket innebär att det är något människor behöver på grundläggande nivå och väsentligt 

för alla människors basala behov. 
Självkänsla delas i huvudsak in i två komponenter; global självkänsla och specifik 

självkänsla. Global självkänsla är relaterat till psykologiskt välbefinnande och syftar på det 

generella värdet som individen tillskriver sig själv, de utmärkande egenskaperna är 

självacceptans och självrespekt. Specifik självkänsla däremot syftar till individens beteende 

och har en direkt koppling till individens förmågor som prestationer i olika aktiviteter. 

Tidigare forskning har till större del fokuserat på global självkänsla. Båda komponenterna är 

viktiga på olika sätt, genom att värna om sin självkänsla bygger man på en mängd coping-, 

skydds- och självbättringsmekanismer och dessa behövs för att kunna hantera yttre 

påfrestningar som stress och krav (Rosenberg et al., 1995).  
Det finns en del kritik emot användandet av konceptet självkänsla och tidigare forskare har 

konstaterat att begreppet inte är ett tillräckligt tydligt definierat begrepp och man har inte 

lyckats förtydliga begreppet något väsentligt på senare tid heller (Mruk; Shavelson, Hubner 

och Stanton enligt Lether, 2013). Största kritiken riktar sig emot att man ofta använder 

synonymer till självkänsla som självförtroende och självbild vilken skapar ett slag 

definitionskaos. Lether (2013) behandlade och delvis bekräftade denna kritik i sin studie men 

han drog ändå slutsatsen att trots viss förvirring är självkänsla ett begrepp som är värt att 

studera. Han poängterade dock att man måste vara noga med vilken betydelse man syftar på. 

Rosenberg (enligt Cheng & Furnham, 2003) menade att exempelvis depression är en 

riskfaktor till följd av låg självkänsla och bidrar till att människor upplever sämre 

välbefinnande. Cheng och Furnham (2003) fann att individers tilltro på sig själv och sin 

förmåga tenderade att ha ett samband med individens välbefinnande. Även Moksnes och 

Espnes (2013) undersökte sambandet mellan självkänsla och subjektivt välbefinnande hos 

ungdomar och inkluderade ålder samt kön som möjliga påverkansfaktorer. De fann stöd för 

sina hypoteser då det visade sig att män skattade sig högre i både självkänsla och 

välbefinnande än vad kvinnorna gjorde. Ett annat resultat studien visade på var att det fanns 

ett samband mellan självkänsla och subjektivt välbefinnande. Det finns alltså en relevans att 

inkludera mätningar av begrepp som exempelvis självkänsla i undersökningar om upplevt 

välbefinnande och livskvalitet. 

 

Relevans för ungdomar och skolan 

Enligt Huebner och Gilman (2003) så är den positiva psykologin framförallt ett viktigt 

område att införa inom skolan just på grund av att den fokuserar på en tillämpning på alla 

individer och inte enbart de individerna med någon typ av problem eller sjukdom. De menar 

på att om institutioner, som exempelvis skolan, tog mer hänsyn till positiva psykologins 

infallsvinkel skulle det innebära att skolpsykologer kan ta sig an fler klienter. De hävdar också 

att införandet av positiv psykologi i skolan har möjlighet att medverka till att utveckla och 



5 
 

 
 

förbättra ungas emotionella välbefinnande och skapa konstruktivare miljöer kring ungdomar, 

där en sund skolmiljö i synnerhet är en mycket viktig del.  

Meuleners et al. (2003) studie visade att för att ungdomar ska få bästa möjligheten att 

utvecklas och få en tillfredställande tillväxt så påverkades det av framförallt tre faktorer; 

sociala, hälsorelaterade och mentala. Studien fann stöd för tidigare forskningars resultat att 

psykologiska och sociala faktorer spelar en mycket betydande roll för ungdomars 

välbefinnande. Det skulle i så kunna betyda att det finns en relevans att fokusera på 

ungdomars livskvalitet (som innefattar till exempel psykologiska och sociala faktorer) i syfte 

att öka deras subjektiva välbefinnande. Enligt Frisch (1998) skulle införandet av livskvalitet 

och subjektivt välbefinnande i sjuk- och hälsovård kunna bidra till att öka förståelsen för 

människans beteende både allmänt och vid sjukdom. Vid sjukdom skulle den ökande insikten 

också kunna bidra till en mer omfattande klinisk bedömning av patienten samt underlätta 

behandlingar. Han påstår dessutom att tillämpning av dessa begrepp främjar korta, men 

effektiva åtgärder. Diener och Diener-Biawas (2008) lyfter fram argument om att studier har 

visat att människor som är lyckliga och nöjda med sitt liv också är friskare. De poängterar att 

det till största delen beror på positivt sinnesstämning och vill därför införa mer fokus på hur 

människor mår på rent känslomässig nivå inom bland annat sjukvård.  

Rosenberg et al. (1989) inriktar sig på relevansen självkänsla kan ha i skolan i sin studie. 

De framhåller att tidigare undersökningar visat att det finns ett samband mellan global 

självkänsla och elevers akademiska prestation. Deras studie fann att ungdomar som hade 

bättre självkänsla också presterade bättre i skolan, men också att akademiska misslyckanden 

påverkar självkänslan negativt.  Det skulle i så fall innebära att om skolan är med och hjälper 

att stärka ungdomars självkänsla skulle både dens hanterande av akademiska motgångar och 

den generella akademiska prestationen antagligen förbättras. Nackdelen som de påpekar är att 

det finns en kunskapslucka här som innebär att resultaten trots allt inte säkerställer att det 

enbart beror på självkänsla utan kan vara utgången av andra påverkansfaktorer. Baumeister, 

Campbell, Krueger och Vohs (2003) kritiserade utgången av bland annat Rosenberg et al. 

studie i sin recension med att det inte var ett tillräckligt starkt samband mellan självkänsla och 

akademisk prestation. De pekar till och med på annan forskning som fått fram resultat om 

motsatsen, det vill säga att bra självkänsla tenderar att flytta fokus från akademiska studier. 

Sambandet är dock mycket svagt det med och fler studier skulle behövas för att klargöra 

ytterligare. En annan relevans självkänsla har för ungdomar beskriver Rosenberg et al. (1995) 

då de hävdade att teorier om självkänsla utgår ifrån att den uppstår och bibehålles i den 

sociala interaktionen. En stärkande och stöttande miljö för ungdomar skulle därför vara 

särskilt betydelse. Genom att bygga upp och upprätthålla en stark självkänsla hos individer 

redan som barn och ungdomar skulle man troligtvis kunna reducera en del av de problem som 

kan uppstå i samband med låg självkänsla, som depression.  

 

Syfte  

Studiens huvudsyfte är att undersöka hur gymnasieelevers självkänsla och livskvalitet står i 

relation till subjektiva välbefinnandet, samt studera eventuella könsskillnader. Informationen 

skulle kunna användas för att utveckla hur skolpersonal, kuratorer, vårdcentraler och 

ungdomsmottagningar bemöter ungdomar och då framförallt införa mer omfattande 

hälsofrämjande insatser för att göra risken så liten som möjligt för att unga senare i livet ska 

behöva lida av psykologiska sjukdomar. Det upplevs att det finns ett allmänintresse att få mer 

inblick i hur exempelvis skolpersonal och föräldrar ska kunna ta vara på barn och ungas 

positiva tillgångar samt utveckla dessa (Gilman & Huebner, 2003).  
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Studien utgick från följande frågeställningar: 

1. Hur ser relationen ut mellan gymnasieelevernas kön och subjektiva välbefinnande? 

2. Hur ser relationen ut mellan självkänsla och subjektivt välbefinnande? 

3. Hur ser relationen ut mellan livskvalité och subjektivt välbefinnande? 

4. Hur stor del av variationen i subjektivt välbefinnande kan förklaras med hjälp av 

variablerna kön, självkänsla och livskvalité? 

 

Metod 

Deltagare  

Totalt delades 105 enkäter ut till gymnasieelever på kommunala gymnasieskolor i en 

mellanstor stad i mellersta Sverige. Samtliga elever gick på högskoleförberedande program 

och skolan var ett geografiskt bekvämlighetsurval. Det externa bortfallet var 13 elever. Det 

var 6 elever som lämnade in enkäten utan att fyllt i den, vilket ger en svarsfrekvens på 94 %, 

och 7 enkäter exkluderades på grund av för mycket missade svarsdata i enkäten. Det 

slutgiltiga deltagandet bestod av 48 (52 %) kvinnliga och 44 (48 %) manliga elever, varav 11 

(12 %) var av utländskt ursprung och 81 (88 %) svenskt. Det var 3 deltagare som missat fylla 

i ålder, i övrigt var deltagarna mellan 16-19 år (M = 17.83, SD = 0.63). Beträffande 

bakgrundsfrågan om boende rapporterade 68 (73.9%) att de bor med båda föräldrarna, 16 

(17.4%) med en förälder, 3 (3.3 %) med en förälder och dennes nya partner och 5 (5.4 %) 

valde annat, varav 2 uppgav att de bor i egen lägenhet och 3 uppgav att de bodde varannan 

vecka hos vardera föräldern. På frågan om de upplevde gott stöd från sina föräldrar var det 83 

(90.2%) som svarade ja och 8 (8.7%) som svarade nej, 1 (1.1%) hade inte svarat.  

Material 

Materialet som användes för att genomföra undersökningen var en enkät med 70 frågor. Den 

första delen bestod av fem bakgrundsfrågor, det vill säga kön, ålder, etnicitet, huruvida man 

bodde med båda sina föräldrar, en förälder, en förälder och dennes nya partner eller annat, 

samt om man har stöd från sina föräldrar eller inte.  

 

The PANAS scale. Andra delen bestod av The PANAS scale som mäter positiva (PA) och 

negativa (NA) affekter. Skalan består av 20 stycken adjektiv varav tio av dem representerar 

PA, exempelvis intresserad, stark, och aktiv samt tio som står för NA exempelvis, upprörd, 

fientlig och rädd. Responsskalan är en femgradig Likertskala med svarsalternativen 1 (Mycket 

svagt eller inget alls), 2 (Lite), 3 (Måttligt), 4 (Ganska) och 5 (Extremt) och deltagarna ska 

bedöma i vilken utsträckning de känt vardera påstående under en bestämd tid som ”just nu” 

eller ”de senaste veckorna. I denna studie valdes att använda ”Ange till vilken grad du 

generellt känner såhär, det vill säga hur du känner rent allmänt” (Watson, Clark & Tellegen, 

1988). Enligt Linley et al. (2009)  är PANAS ett av de mest använda etablerade instrument för 

att beräkna positiva och negativa affekter. Summaindex för PA och NA bildades. 

Poängsumman för båda index var minimalt 10 och maximalt 50, där högre poäng betyder 

högre grad av respektive affekt. Cronbachs alfa beräknades där PA fick ett värde på .82 och 

NA värdet .86 i denna studie. Skalan översattes av författaren till denna studie. 

 

Satisfaction With Life Scale (SWLS). Den tredje delen bestod av en skala utvecklad av 

Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) som avser att mäta individers globala 

livsstillfredställelse genom att besvara fem påståenden. Exempel på påståenden är ”Det mesta 

i mitt liv är nära mitt ideal” och ”Jag är nöjd med mitt liv”. Svarsalternativen består av en 
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sjugradig likertskala, 1 (Instämmer inte alls), 2 (Instämmer inte), 3 (Instämmer inte helt), 4 

(Varken instämmer eller inte), 5 (Instämmer på ett ungefär), 6 (Instämmer) och 7 (Instämmer 

helt). Summaindex bildades för alla påståenden och desto högre poäng, minimum 5 och 

maximum 35, deltagaren får på skalan desto högre värde livsstillfredställelse anses individen 

ha. Cronbachs alfa blev .78 i denna studie. Den svenska översättning som Chan (2009) gjort 

användes.  

 

Subjektivt välbefinnande (SWB). För att mäta subjektivt välbefinnande skapades en SWB-

variabel genom att addera Satisfaction with life scale (SWLS) med differensen mellan 

positiva affekter (PA) och negativa affekter (NA) (Diener och Biswas-Diener, 2008; Sheldon 

& Elliot, 1999; Sheldon & Kasser, 1998; Sheldon & Lyubomirsky, 2006). Variansvidden på 

variabeln hade ett värde mellan -1.6 till 10.1 i denna studie och högre värde stod för högre 

grad av subjektivt välbefinnande.  Cronbachs alfa för den skapade variabeln uppmättes till 

.66. 

 

The Self-esteem scale (SES). I fjärde delen användes Rosenbergs (1965, refererad i 

Blascovich & Tomaka, 1991) skala som även från början är avsedd att mäta ungdomars 

globala självkänsla. Skalan består av tio påståenden som exempelvis ”Jag tycker jag är en 

värdefull person, minst lika värdefull som andra” och ”Visst känner jag mig värdelös ibland”. 

Skattningen sker på en fyrgradig skala, 1 (Instämmer inte alls), 2 (Instämmer inte), 3 

(Instämmer) och 4 (Instämmer helt). Varje alternativ ger en poäng av minimalt 10 och 

maximalt 40 poäng, där högre poäng står för bättre självkänsla. Summaindex beräknades för 

alla frågor. Cronbachs alfa för denna studie beräknades till .87. Karlsson Kungs (2011) 

svenska översättning användes. 

 

Life Satisfaction Questionnaire (LSQ). I sista avsnittet användes Life Satisfaction 

Questionnaire (LSQ) som är konstruerad av Carlsson och Hamrin (2002). Originalenkäten 

består av 34 frågor och skalan har testats både på män och kvinnor i varierande åldrar för att 

testa reliabilitet och validiteten. Författaren för denna studie valde att använda ordet 

livskvalitet för att det förmodades att ungdomar bäst kunde relatera till det begreppet. Skalan 

valdes på grund av sin enkelhet med relativt få frågor och ändå ansågs vara tillräckligt 

omfattande för att få en tillfredsställande mätning av ungdomars generella globala livskvalitet. 

Alla frågor som behandlade socioekonomisk situation (SES) valdes att exkluderas eftersom 

alla utom en av frågorna handlade om arbete och boendesituation och det ansågs inte relevant 

när det handlar om ungdomar. Skattningen sker på en sjugradig skala där den minimala 

poängen 1 står mycket låg grad av livskvalitet och 7 för en mycket hög grad. Summaindex för 
alla frågor bildades. Cronbachs alfa beräknades i den här studien till .93 för den här skalan. 

Skalan översattes av författaren till denna uppsats.  

  

Procedur 

Till en början skickades e-post ut till alla rektorer och biträdande rektorer för de 

högskoleförberedande programmen på gymnasieskolor i en mellanstor stad i mellersta 

Sverige. Efter ett par dagar utan svar så kontaktades vederbörande på telefon, det var då två 

biträdande rektorer som visade intresse för att delta i undersökningen. Den ena med elever 

från naturvetenskapliga och den andra från samhällsvetenskapliga linjen. Ena 

enkätundersökningen genomfördes i skolans aula och både skriftlig och muntlig information 

lämnades till eleverna. Eleverna informerades med att syftet med studien var att undersöka 

hur kön, självkänsla och livskvalitet påverkade subjektivt välbefinnande, att resultatet skulle 

användas som underlag för en c-uppsats, att den färdiga rapporten skulle publiceras på mdh:s 
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divaportal, att deltagandet var frivilligt samt att all data skulle behandlas konfidentiellt, som 

innebär att obehöriga inte ska ha tillgång till materialet och inte kunna identifiera enskilda 

personer (Vetenskapsrådet, 2011). Efter insamlandet av enkäterna tackades deltagarna för att 

de ville medverka och sen genomfördes en kortare presentation om vetenskaplig metod 

utifrån författaren till denna uppsats perspektiv för att kompensera för elevernas och lärares 

tid. Detta hade bitrände rektor och författaren kommit överens om innan.  

Rektorer och biträdande rektorer kontaktades igen och även några lärare direkt. Samma 

biträdande rektorer gav sitt tillstånd att stå på skolorna och dela ut enkäterna direkt till 

eleverna. Det var bara en av de lärare som kontaktades som var mentor för elever på 

högskoleförberedande programmet. Andra insamlingen skedde i ena skolans kafeteria i 

samband med lunchrasten för att få så många deltagare som möjligt. Författaren sökte upp 

eleverna och kontrollerade att de studerade på en högskoleförberedande linje och efter att 

informerat om etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) så blev de tillfrågade om de ville 

delta. Tredje insamlingen skedde efter en lektion i en naturvetenskaplig klass, även här 

informerades eleverna både skriftligt och muntligt om etiska principerna. Ingen annan 

ersättning betalades ut till deltagarna. 

 

Resultat 

De frågor som saknade datasvar ersattes med övriga deltagares medelvärde och samtliga 

bakgrundsvariabler förutom kön utelämnades ifrån analysen eftersom fördelningen var för 

skev. Medelvärden och standardavvikelser beräknades på samtliga variabler. Frågeställning 1-

3 besvarades genom att genomföra Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient och 

dessutom hypotesprövning för frågeställning 2 och 3 genom t-test. För att besvara 

frågeställning 4 utfördes en hierarkisk regressionsanalys med subjektivt välbefinnande som 

beroende variabel. Kön tillsattes i steg 1, självkänsla i steg 2 och slutligen livskvalitet i steg 3.  

Beträffande frågeställning 1 skattade män något högre SWB än kvinnor (se Tabell 1). Det 

kunde däremot inte konstateras något signifikant stöd för att kön hade en relation till lägre och 

högre grad av SWB, t(90) = 1.22, p = .225. Förutom frågeställningen så skattade män sig 

högre än kvinnor i både självkänsla och livskvalitet (se Tabell 1). Det fanns både signifikant 

stöd för kön i relation till självkänsla, t(90) = 2.78, p = .007 och marginellt signifikant stöd för 

relationen mellan kön och livskvalitet, t(90) = 1.94, p = .056.  
 

Tabell 1. 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD)  

 

Variabel 

Män (n =44) 

   M         SD 

Kvinnor (n = 48) 

     M         SD 

Ålder 

SWB  

Självkänsla  

Livskvalitet 

 17.81    0.67 

  6.67     1.79 

  3.13     0.52 

  5.55     0.69   

17.85     0.59 

6.16     2.17 

    2.81     0.55 

5.20     0.98 

 

Resultaten för frågeställning 2 och 3 redovisas i Tabell 2. Frågeställning 2 visade på statistiskt 

stöd för att självkänsla korrelerar med SWB. Frågeställning 3 som undersökte om livskvalitet 

korrelerade med SWB vilket också fick statistiskt signifikant stöd. 
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Tabell 2. 

Pearsonskorrelationer mellan variablerna  

Variabel M SD 1 2 3 4 

1. Kön
a
 ia

b
 .ia     

2. Självkänsla  2.96 .56 -.28***    

3. Livskvalitet 5.37 .87 -.20* .42***   

4. SWB  6.40 2.00 -.13 .69*** .66***  
Not. N = 92. *p < .10, **p< .05, ***p< .01. 
a
 Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 

b 
ia: Icke applicerbart 

 

I Tabell 3 redovisas den hierarkiska regressionsanalysen som utfördes i syfte att svara på 

frågeställning 4. I steg 1 tillfördes kön som inte uppmättes som signifikant, F (1, 90) = 1.49, p 

= .225 som ensam prediktor och kön förklarade 1.6 % av variansen. I steg 2 tillfördes 

självkänsla som hade statistiskt signifikans, F (2, 89) = 41.41, p < .001 som prediktor till en 

högre grad SWB och förklarade 48.2 % av variansen. I steg 3 tillfördes livskvalitet, F (3, 88) 

= 55.80, p < .001. Modellen i helhet var signifikant och förklarade 65.5 % av variansen.  

 

Tabell 3. 

Regressionsanalys för subjektivt välbefinnande (SWB), självkänsla och livskvalitet 

 

SWB 

 Steg 1  Steg 2  Steg 3 

Variabel β
a 

β β 

 

Steg 1: 

Kön
b 

-.13             .07              .11*
 

Steg 2: 

Självkänsla    .71***        .53*** 

Steg 3: 

Livskvalitet               .46*** 

Modellsammanfattning 

F-värde  1.49            41.41***   55.80*** 

 (df) (1, 90)       (2, 89) (3, 88) 

R
2  

.02           .49             .66 

  
R

2  
.02              .47          .17 

 
Not. N = 92. *p <.10, **p < .05, ***p < .01. 
a
 β anger standardiserade regressionskoefficienter. 

b
 Män kodades med 0 och kvinnor med 1. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan kön, självkänsla och livskvalitet med 

graden av uppskattad subjektivt välbefinnande hos gymnasieelever. Studien utgick ifrån fyra 

frågeställningar. Resultatet kring första frågeställningen visade att män skattade sig något 

högre subjektivt välbefinnande än kvinnor, men det fanns inget signifikant stöd för 

könsskillnaden. Både den andra och den tredje frågeställningen fick signifikant stöd vilken 

antyder att självkänsla och livskvalitet har en relation till graden av subjektivt välbefinnande. 
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Sista frågeställningen visade att den totala modellen för kön, självkänsla och livskvalitet 

kunde förklara 65.5 % av variansen.  

Första frågeställningen visade att manliga gymnasieelever skattade något högre subjektivt 

välbefinnande än kvinnliga, men det fanns som sagt inget signifikant stöd för relationen. Ett 

flertal tidigare studier har funnit ett signifikant samband mellan kön och graden av subjektivt 

välbefinnande, exempelvis Moksnes och Espnes (2013). En anledning till att det inte fanns 

betydande stöd för könsskillnad i denna undersökning kan bero att antalet respondenter inte 

var tillräckligt för att mäta en sådan skillnad. Förutom frågeställningen så skattade manliga 

deltagare både något högre självkänsla samt även livskvalitet än kvinnliga och det 

överensstämmer med ett flertal tidigare studier (Moksnes & Espnes, 2013; Cheng & Furnham, 

2003). 

Den andra frågeställningen fann resultatet att självkänsla hade ett samband med subjektivt 

välbefinnande i denna studie, vilken skulle kunna innebära att bättre självkänsla har en 

relation till bättre subjektivt välbefinnande men också att låg självkänsla kan höra ihop med 

upplevelse av sämre subjektivt välbefinnande. Det styrker tidigare studier som också fått 

resultatet att självkänsla spelar en stor roll för vilken grad av välbefinnande människor 

upplever. Personer med positiv självkänsla hanterar yttre påfrestningar bättre eftersom de har 

mer tilltro till att motgångar löser sig i slutändan och en mer positiv inställning till sig själva 

än personer med låg självkänsla (Cheng & Furnham, 2003).  

Den tredje frågeställningen fick signifikant stöd för ett samband mellan livskvalitet och 

subjektivt välbefinnande i denna studie. Resultatet kan relateras till studier som funnit att det 

finns en relevans av faktorer som uppskattad psykisk och fysisk hälsa (som är komponenter i 

livskvalitet) för vilken grad subjektiva välbefinnande en individ rapporterar (Pavot & Diener, 

2008). Att livskvalitet korrelerar med subjektivt välbefinnande är egentligen inte så förvånade 

eftersom ett flertal tidigare studier kommit fram till att begreppen är starkt relaterade till 

varandra. Diener och Diener-Biawas (2008) påpekar att studier om personer som är nöjda 

med livet och anser sig lyckliga visar på bland annat att de har goda sociala relationer, som 

därmed är ytterligare en komponent som kan kopplas till livskvalitet.  

Slutligen utifrån fjärde frågeställningen förklarades som nämndes tidigare 65,5 % av 

variansen av samtliga prediktorer för modellen. Det är en mycket stor del och antyder på den 

relevans självkänsla och livskvalitet har för hur gymnasieelever skattar sitt subjektiva 

välbefinnande. Att ha en bra självkänsla gör att individer mår bättre och är gladare. För att 

uppleva att man har god livskvalitet har bland annat socialt stöd visat sig viktigt för en bra 

hälsa och för att vara nöjd med sitt liv (Myers & Diener, 1995).   

 

Styrkor och svagheter med studien 

Styrkorna med studien är att alla skalor som använts är väletablerade instrument. Cronbach´s 

alfa översteg gränsvärdet med marginal på alla variabler i studien förutom SWB. En annan 

styrka med studien var fördelningen mellan män och kvinnor som enbart skilde med 4 %. En 

styrka med enkäten var dess längd i förhållande till dens omfattning av skalor. Författaren 

övervägde att använda en ännu mer utförlig skala med fler item för att mäta livskvalitet, men 

det antogs att fler ungdomar skulle tappat lusten att delta och därför inte fylla i enkäten 

fullständigt.  

Svagheter med studien var deltagarantalet på 92 och skevheten i ålder då 75 % uppgav att 

de var 18-19 år gentemot enbart 22 % som var 16-17 år, tre missade att svara. Det resulterar i 

ett icke-representativt urval av gymnasieelever och kan därför inte generaliseras. Dessutom 

påverkade det hur materialet kunde analyseras, bland annat var det inte möjligt att jämföra 

yngre och äldre gymnasieelever. Det faktum att det inte var ett slumpmässigt urval är 

ytterligare ett hinder för generaliserbarheten. En annan svaghet är att variabeln SWB fick ett 
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lågt Cronbach´s alfa (α = .66) vilket kan innebära ett hot mot reliabiliteten. Diener (2000) 

påpekade att genom att summera Satisfaction With Life Scale med differensen av positiva 

samt negativa affektioner kan innefatta en risk till att nödvändig information förloras vid 

mätningen och variabeln SWB kan därmed vara ett hot mot validitet. Svagheter med enkäten 

visade sig framförallt vara delen med affektioner, där deltagarna i störst utsträckning missat 

att ange eller råkat kryssa i dubbla svarsalternativ på en eller flera påståenden. Den delen var 

troligtvis något svår att förstå. Under undersökningstillfällena var det tre elever som frågade 

vad de var tänkta att värdera i den skalan. För att minska risken för missförstånd i framtiden 

borde det tydliggöras ytterligare att det endast var ett svarsalternativ per fråga och kanske mer 

förklarade text vad som efterfrågades. Att det var viktigt att besvara alla frågor var redan 

tydliggjort på första sidan, men borde kanske stått i beskrivningen inför varje skala också. Ett 

annat hot mot validiteten är den egna översättningen av PANAS och Life Satisfaction 

Questionnaire som utfördes. För att minska risken för fel bad författaren en person som har 

mycket goda engelska kunskaper att kontrollera översättningen.  

 

Slutsats 

Resultaten från studien tyder på en relevans att inkludera begreppen självkänsla och 

livskvalitet i studier kring vad som påverkar människors subjektiva välbefinnande. 

Självkänsla och livskvalitet har utifrån denna studie en väsentlig betydelse för det subjektiva 

välbefinnandet, vilket också överensstämmer med ett flertal tidigare undersökningar. En mer 

omfattande och möjligtvis en longitudinell studie med fler respondenter skulle förslagsvis 

kunna få ännu mer beskrivande data kring sambandet och den kausala relationen. Ett annat 

upplägg som skulle kunna vara intressant för framtida forskning är att använda en av de 

många andra skalor som finns för att mäta livskvalitet, eventuellt en som tar hänsyn till fler 

komponenter. Det skulle också kunna vara intressant att undersöka komponenterna var för 

sig, både de som tillhör livskvalitet likväl som subjektivt välbefinnande. Eftersom tidigare 

studier visat på att kön och subjektivt välbefinnande kan ha ett samband skulle det som sagt 

troligtvis behövas ytterligare undersökningar, med fler respondenter från olika 

gymnasieskolor och mer varierande åldrar för att kunna avgöra om kön är en väsentlig 

påverkansfaktor. 
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