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Tacksamhet, en välmåendehöjande aktivitet. 

Smsdrivet experiment med syftet att skapa lättillgängliga 

självhjälpsmedel. 

 
Niclas Nilsson Ohlsson och Olov Strand 

 

Under det senaste decenniet har ett ökat intresse för om positiva 

aktiviteter kan höja människors välmående, där framförallt tacksamhet 

är framträdande. Föreliggande studie har avsett att testa om subjektivt 

välmående kan höjas genom att utföra en tacksamhetsövning, i 

jämförelse med en neutral kontrollbetingelse. Ett experiment 

genomfördes, där 119 studenter, varav 15 män, under 10 dagar fick 

svara på två frågor via sms, två gånger om dagen, morgon och kväll. 

Deltagarna randomiserades in i en av de tre grupperna: Kontrollgrupp, 

aktiv kontrollgrupp och experimentgrupp. Resultaten visar att 

tacksamhetsövningen bidrog till en höjning av subjektivt välmående 

över alla dagar, i de fallen där första mättillfället användes som kovariat 

eller när analys gjordes över alla mättillfällen på enbart kvällarna, där 

manipulation pågått. Det gav inga signifikanta resultat över 

mättillfällena utförda enbart på morgonen, eller över alla mättillfällen 

utan kovariat. En implikation på resultaten diskuteras bero på att bara 

de motiverade fullföljde studien helt. 

 
Key words: happiness, gratitude, subjective well-being, self-help, 

positive emotions 

 

 

      Inledning  
     

Psykologisk forskning har länge lagt mycket fokus på att studera patologi, i jämförelse med 

studerandet av positiv psykologi (Donaldson, Dollwet & Rao, 2015). Forskning har bedrivits 

kring de negativa affekterna med bland annat depression, ångest och oro i fokus. Under det 

senaste decenniet har det blivit mer populärt att studera de positiva affekterna som lycka och 

välmående, istället för de negativa affekterna (Donaldson, et al., 2015). Schueller och Parks 

(2014) har studerat vad som kan göra människor lyckligare och hur det kan fungera att nå ut till 

en stor befolkning på ett effektivt sätt. Den hjälp som finns och är tillgänglig för dem som har 

råd, utgörs främst av terapi och vägledning av en livscoach. Denna form av välmående-höjande 

aktiviteter hjälper enbart en person i taget, dessutom är den resurskrävande och finns inte 

tillgänglig för alla att bruka (Schueller & Parks, 2014). Sheldon och Lyubomirsky (2006) har 

med sin forskning visat stöd för att lyckliga människor inte bara mår bättre, de har det också 

oftast bättre beträffande yttre faktorer i deras liv, som exempelvis: stabilare relationer, starkare 

immunförsvar, är mer kreativa och har högre inkomst än de olyckliga människorna. Detta 

diskuteras, i och med att dessa aspekter oftast är vad människor anser åtråvärt i sina liv och 

skulle därför kunna vara anledningen till att dessa individer är lyckliga (Ford, Shallcross, Mauss, 

Floerke, & Gruber, 2014). Däremot menar Lyubomirsky, Sheldon, och Schkade (2005) att det 

inte är på det viset. Positiv psykologisk forskning har visat stöd för att lyckliga individer lyckas 

bättre med sina åtaganden och att olyckliga individer har det svårare att lyckas (Lyubomirsky 

et al., 2005). Lyubomirsky (2001) menar att det beror på att lyckliga människor är mer hoppfulla 

angående framtiden och har mer optimistiska strategier, som hjälper dem i deras framgång. 
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Olyckliga och lyckliga individer skiljer sig därmed i deras kognitiva mönster, i deras sätt att 

tolka sin omgivning och i hur de motiverar sig själva. Människors kognitiva mönster sker 

relativt omedvetet, och hjälper de mer lyckliga individerna att hålla sig glada och ha en positiv 

självbild, vilket för olyckliga individer fungerar på samma sätt med skillnaden att den 

omedvetna kognitionen gör dem olyckliga (Lyubomirsky, 2001). Watkins, Woodward, Stone 

och Kolts (2003) diskuterar frågan om tacksamhet orsakar förhöjt subjektivt välmående eller 

om förhöjt subjektivt välmående orsakar mer känslor av tacksamhet är en relation som behöver 

undersökas ytterligare. Watkins et al. (2003) egna studie stödjer däremot att tacksamhet och 

subjektivt välmående fungerar i samklang med varandra till att bidra till en individs välmående. 

Det finns däremot en skillnad mellan att värdera lycka högt och att vara lycklig, tidigare 

forskning har visat stöd för att människor som värderar lycka högt har högre tendens till att 

uppvisa depressiva symptom (Ford et al., 2014). Ford et al. (2014) diskuterar att det kan bero 

på att dessa människor har ett kraftigt fokus på sig själva och skapar i deras jagande efter lycka 

en distans till andra människor. Detta gör dem indirekt olyckligare och aldrig riktigt nöjda eller 

tillfredsställda med tillvaron (Ford et al., 2014). Mycket av den forskning som bedrivs kretsar 

därför kring att få människor att uppleva mer lycka med relativt enkla positiva aktiviteter, som 

ska skapa en förändring i deras kognitiva mönster och leda till en mer optimistisk syn på 

livet (Lyubomirsky, 2001; Lyubomirsky et al., 2005).  

För att nå ut till en befolkning som jagar efter lycka och aldrig känner sig riktigt nöjda, 

förespråkar Schueller och Parks (2014) att självhjälp är lösningen. De menar att självhjälp ska 

kunna hjälpa individer att effektivt förändra sina kognitiva mönster, likt vad Lyubomirsky et al. 

(2005) menar att enkla positiva aktiviteter gör. Tanken bakom modern självhjälpsforskning 

enligt Schueller och Parks (2014) är att människor ska härma beteenden hos mer lyckliga 

individer för att vidga sina vyer till mer positiva kognitiva mönster, och där igenom förändra 

hur de bedömer och upplever sina liv. Beteendet leder till att de upplever positiva känslor mer 

frekvent, som leder till att individen får mer resurser till att uttrycka kreativitet, återhämta sig 

och vara mer öppen för nya erfarenheter (Lyubomirsky et al. 2005). Detta ska enligt teorin göra 

att människor ägnar mer tid åt beteenden som ökar välmående, i enlighet med Fredricksons 

(2001) “The broaden-and-build theory of positive emotions”. Positiva aktivitetsövningar kan 

därmed vara ett effektivt sätt att öka subjektivt välmående, eftersom dessa kan kultivera 

egenskaper som associeras med lycka. Om det går att påverka individer till att tänka mer positivt, 

känna mer tacksamhet och vara mer medvetna, kan det resultera i att människor bli lyckligare 

(Lyubomirsky, 2001; Schueller & Parks, 2014).  

 

 

Subjektivt välmående 

 
Definition. Livskänslan bör överlag vara bra för att känna lycka, och inkludera glädje, 

livstillfredställelse, välmående, kombinerat med känslor av ett meningsfullt liv (Lyubomirsky, 

2001). Utifrån denna definition kan lycka ses som en bred skala av subjektivt välmående, där 

lycka tenderar att påverkas mer av en positiv attityd till sin omgivning, än av materiellt välstånd 

(Mohanty, 2014). Lycka verkar således påverkas mer av interna faktorer som tankemönster 

eller positiva attityder, än externa faktorer som civilstatus, ekonomi, trosföreställning m.fl. 

(Lyubomirsky, 2001; Lyubomirsky et al., 2005). Detta är anledningen till att en subjektivistisk 

definition av lycka används som förlitar sig på individens självrapport, där lycka utgår från 

individens egna perspektiv och kan därmed primärt anses vara ett subjektivt fenomen 

(Lyubomirsky et al., 2005).  
 

Det genetiska anlaget. Flera studier (e.g. Emmons & McCullough, 2003; Harbaugh & Vasey, 

2014; Lyubomirsky, Dickerhoof, Boehm, & Sheldon, 2011; Watkins et al., 2015) har genom 



- 3 - 
 

åren studerat hur en påverkan på subjektivt välmående kan göras. Lyubomirsky et al. (2005) 

förklarar likt Emmons och McCullough (2003) Set-Point, att det finns ett predispositionerad 

genetiskt anlag för att känna lycka. Lyubomirsky et al. (2005) menar att genetiskt anlag bara 

utgör 50 % av vad som avgör människors välmående. Lyubomirsky et al. (2005) beskriver till 

skillnad från Emmons och McCullough (2003) att det finns två andra viktiga faktorer som 

förklarar varför människor mår som de mår. Den första faktorn består av yttreomständigheter 

som inkomst, civil status, religion m.m. och utgör cirka 10 % av människans välmående. Den 

resterande 40 % beror på individens beteende, positiva kognitioner och hennes målbaserade 

aktiviteter. Detta innebär att en individ har förmågan att ändra sitt välmående med upp till 50 % 

och resterande bestäms av ens genetiska predisposition (Lyubomirsky et al., 2005). Emmons 

och McCullough (2003) ansåg att det bör göras fler studier för att se om det går att påverka 

människor baslinjenivå av välmående, och menar att, om det går att påverka människors 

tacksamhet kortsiktigt med en lättillgänglig snabb övning så finns det potential för att skapa en 

mer långvarig effekt. 

 

Positiva aktivitetsmodellen. Det är av viktigt att förstå hur subjektivt välmående påverkas 

genom kognitiva processer och motivations processer eftersom att varje individ lever i sin egna 

subjektiva livsvärld, som påverkar allt de gör (Lyubomirsky, 2001). Layous och Lyubomirsky 

(2013) har tagit fram en modell, som kallas den positiva aktivitetsmodellen, som syftar till att 

förklara varför positiva aktiviteter skulle höja subjektivt välmående. Layous och Lyubomirsky 

(2013) menar att en positiv aktivitet ökar positiva emotioner, tankar, beteenden och 

tillfredsställer flera mänskliga behov som ökar ens generella välmående. Där både individens 

personlighetsdrag och typ av positiv aktivitet spelar roll för vilken verkan den positiva 

aktiviteten har. Ordning av positiva aktiviteter har betydelse och tacksamhet är en bra övning 

att starta med (Layous & Lyubomirsky, 2013). Layous och Lyubomirsky (2013) förklarar att 

den optimala förbättringen i välmående sker när en individ hittar en perfekt kombination mellan 

dennes personlighetsdrag, motivation och typ av aktivitet. Där en aktivitet skiljer sig mellan om 

den är social och utåtriktad eller självreflekterande och inåtriktad, är dåtids-, nutids- eller 

framtidsfokuserad. Aktiviteter skiljer sig även över mängd, variation, ordningsföljd och om 

socialt stöd inkluderas som en faktor i aktiviteten. Egenskaper hos personen som påverkar 

kombinationen med positiva aktiviteter är individens motivation, ansträngning, tillit till 

aktiviteten, affekttillstånd, personlighet, socialt stöd och andra demografiska aspekter som kön 

och socioekonomisk status (Layous & Lyubomirsky, 2013). Layous och Lyubomirsky (2013) 

menar att dessa demografiska aspekter och kombinationer av person och positiv aktivitet 

behöver undersökas ytterligare. Layous och Lyubomirsky (2013) går in på hur dessa olika 

kombinationer fungerar tillsammans och menar tillexempel att det finns teorier om individer 

som uppvisar exempelvis depressivt symptom (Seligman et al., 2005) eller nedstämdhet (Froh, 

Kashdan, Ozimkowski och Miller, 2009) skulle påverkas mer positivt av exempelvis 

tacksamhetsövningar. Layous och Lyubomirsky (2013) menar att detta skulle bero på att 

deprimerade individer är mer genetiskt predispositionerade till att påverkas av 

tacksamhetsövningar. Individer som mår dåligt har enkelt uttryckt mer rum för att utveckla sitt 

subjektiva välmående (Layous & Lyubomirsky, 2013). Allt detta om passningen mellan 

individen och typ av positiv aktivitet innebär att det finns många faktorer att ta hänsyn till om 

en positiva aktivitet ska ha möjlighet att användas till maximal effekt och ge en långvarig 

verkan (Layous & Lyubomirsky, 2013). Vilket skulle kunna förklara varför Emmons och 

McCullough (2003) ansåg att det kan vara svårt att påverka en individs baslinjenivå av 

lyckokänslor. Även om aktiviteten har maximal effekt på en individ så kan denna typ av positiv 

aktivitetsövning bara påverka de 40 % utöver de genetiska anlagen och yttre omständigheterna 

i vad som gör människor lyckliga (Lyubomirsky et al., 2005). 
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Motivation och demand effect. Människors motivation har undersöks och anses som en viktig 

aspekt inom lyckoforskning, eftersom att motivationen starkt kan påverka välmående genom 

viljan till att bli eller må bättre (Harbaugh & Vasey, 2014). Forskning som stödjer detta 

understryker att individer som inte är medvetna om att det är en positiv aktivitet som ska göra 

dem lyckligare, har enligt Layous och Lyubomirsky (2013; Lyubomirsky et al. 2011) renderat 

svagare resultat, än studier där individer är medvetna om studiens syfte och hur det kommer att 

påverka dem. En möjlig orsak är att en individ på ett omedvetet plan skapar en illusion om att 

de faktiskt känner skillnad när det i själva verket inte finns någon, en form av självuppfyllande 

profetia (Lyubomirsky et al., 2011). Lyubomirsky et al. (2011) förklarar vidare att en 

omedveten ångest över att tappa ansiktet och undvika dissonans, kan möjligen skapa mer 

fördelaktiga resultat för studien (Lyubomirsky et al., 2011). En studie utförd av Kunda (1990) 

förklarar att individer också möjligen identifierar vad studien syftar till att få ut av människor 

och förändrar omedvetet sitt beteende för att passa in i denna tolkning. Ett fenomen som kallas 

“demand effekts” (Lyubomirsky et al., 2011). Demand effekts är en form av motiverat 

resonemang som gör att människor ofta kommer fram till slutsatser som de vill komma fram 

till. En individ som är motiverad till att må bättre kommer av denna anledning också komma 

fram till slutsatsen att hen mår bättre (Kunda, 1990). 

 

 

Tacksamhet 

 
 Definition. Tacksamhet är ett brett begrepp med många varierande definitioner, vilket gör 

det svårt att använda en generell definition på begreppet (Emmons & McCullough, 2003). 
Emmons och McCullought (2003) beskriver känslan av tacksamhet som ett behagligt tillstånd 

som genererar flera positiva känslor, som tillexempel: glädje, stolthet och hopp. Som Emmons 

och McCullought (2003) menar får människor att känna sig omtyckta och älskade av sin 

omgivning och därmed stärker banden mellan individer, vilket således kan leda till mer socialt 

stöd från sin omgivning. Emmons och McCullought (2003) kallar t.o.m. tacksamhet som en 

form av kärlek p.g.a. det tidigare ovannämnda egenskaperna hos begreppet, i och med 

individers uppvisade tendenser till att vara mer vänliga mot andra människor. Föreliggande 

studie kommer hålla sig till definitionen om att tacksamhet är ett behagligt tillstånd som 

genererar positiva emotioner och socialt stöd. Inom många religiösa traditioner anses 

tacksamhet vara en åtråvärd egenskap och har sedan länge ingått i judendomen, kristendomen, 

buddismen och hinduismens läror (Emmons & McCullough, 2003). Tacksamheten ska enligt 

dessa religioner ha en förmåga att bringa lugn, stabilitet och lycka till människors liv (Emmons 

& McCullough, 2003).  

 

Big fives personlighetsdimensioner. Inom lyckoforskning har tacksamhet blivit ett centralt 

studiesubjekt som visar stöd för att förknippas med subjektivt välmående och 

livstillfredställelse (Wood, Joseph, & Maltby, 2008). Tacksamhet har tillhandahållit 

indikationer på att öka välmående, positiva känslor, minska depressiva symtom och förbättra 

fysisk hälsa (Emmons & McCullough, 2003). Wood et al. (2008) studie fortsätter i samma spår 

som Emmons och McCullough (2003) och förklarar att tacksamhet korrelerar med 

livstillfredställelse överlag, men att det även kan associeras med big fives 

personlighetsdimensioner. Tacksamhet har enligt Wood et al. (2008) en korrelation med alla 

big fives personlighetsdimensioner. Tacksamma människor tenderar att vara mer extroverta, 

öppna, samvetsgranna, vänliga och har mindre tendens till att vara neurotiska (Wood et al., 

2008). Dessa egenskaper visar benägenheter för människans mer positiva sociala beteenden och 

kan därför sammanfattas med att tacksamhet har korrelation med människans sociala förmåga 

(Wood et al., 2008). Tacksamhet är en övning som enligt Layous och Lyubomirsky (2013) ska 
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höja människors förkärlek till att utöva socialt stöd för andra människor, vilket Wood et al, 

(2008) också visar stöd för, i sin studie med kopplingen till big fives personlighetsdimensioner, 

och hur det kan förbättra individens positiva sociala beteenden. Layous och Lyubomirsky (2013) 

menar också efter att tacksamhet har utövats och förbättrat en individs sociala förmåga ska 

individen gå vidare med att utöva vänlighetshandlingar, för att ytterligare höja subjektivt 

välmående. Detta ska hjälpa individen att kultivera sina nyvunna sociala egenskaper från 

tacksamhetsövningarna (Layous & Lyubomirsky, 2013). Emmons och McCullough (2003) har 

visat stöd för linkande påståenden som andra studier har indikerat (e.g. Wood et al., 2008; 

Layous & Lyubomirsky, 2013) att människor som utövar tacksamhet, har uppvisat större 

tendenser till att utföra vänliga handlingar mot andra människor, än de människor som inte hade 

utfört tacksamhetsövningar. Doraiswamy och Mehmet (2015) visade därtill stöd för att 

individer med hög grad av självrapporterad tacksamhet sover bättre, har minskad risk för 

utmattning, depression och inflammationer i kroppen, och att tacksamhet ökar människors tro 

på sin egen förmåga (self-efficacy) och självrapporterat psykiskt och spirituellt välmående. 

Tacksamhet kan utifrån dessa positiva egenskaper utgöra en viktig komponent i förståelsen av 

vad som gör människor lyckliga (Watkins, Uhder & Pichinevskiy, 2015).  
 
Tacksamhetsövningar. För att kultivera tacksamhet finns det olika metoder som har testats. 

Schueller och Parks (2014) har testat om tacksamhetskänslor kan kultiveras genom att skriva 

tacksamhetsjournaler, där individerna får skriva ner vad de känner sig tacksamma över. Vissa 

studier visar stöd för att personerna även måste skriva med varför de känner sig tacksamma, för 

att det ska ge effekt (Seligman et al., 2005). Andra studier har däremot påvisat stöd för att detta 

nödvändigtvis inte behöver vara sant, utan att det är tillräckligt att bara skriva ner 

tacksamheterna för att öka subjektivt välmående (Emmons & McCullough, 2003). 

Tacksammotivation är en annan typ av tacksamhetsövning som går ut på att uttrycka 

tacksamhet till en närstående person och på så vis förbättra ens relationer till andra människor 

(Emmons & McCullough, 2003; Schueller & Parks, 2014). Inom skrivandet av 

tacksamhetsbrev har det fastställts att människor inte behöver överlämna sina tacksamhetsbrev 

till en annan individ som de känner sig tacksamma emot. Utan det räcker med att skriva ner 

tacksamheterna i ett brev och behålla det för sig själv, för att påverka välmående (Lyubomirsky 

et al., 2011). Alla studier inom tacksamhetsforskning har inte fått signifikanta resultat, vissa 

studier som har fått effekt har använt sig av kontrollbetingelser som rent av kan ha sänkt 

välmående hos deltagare (Watkins et al., 2015). Det har diskuterats att detta kan ha berott på 

att de använt sig av en aktiv kontrollgrupp med aktiviteter som fått deltagarna att tänka på 

negativa händelser, som bördor eller irritationsmoment. Detta kan betyda att det inte med 

säkerhet går att veta om det är tacksamhet som höjer välmående eller kontroll betingelsen som 

sänker det (Watkins et al., 2015). Effektiviteten hos tacksamhetsbetingelserna i dessa studier 

kan därför ifrågasättas, och Wood et al. (2010) rekommenderar därför att fler experiment skall 

använda sig av neutrala kontrollbetingelser som fokuserar på att inte sänka subjektivt 

välmående. Av denna anledning har föreliggande studie valt att ha en neutral aktiv 

kontrollbetingelse, som inte skulle bidra till grubblande hos deltagarna och leda till sänkning 

eller höjning i subjektivt välmående.  

 

 

Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att belysa vikten av att känna tacksamhet i ett post-industriellt samhälle. 

Där syftet är att hitta ett effektivt verktyg att använda för att hjälpa människor att må bättre. 

Detta skall undersökas genom att se om tacksamhet kan fungera som en katalysator till att tänka 

mer positivt, och därigenom tillhandahålla ett mer stabilt och förhöjt subjektivt välmående. 



- 6 - 
 

Mycket forskning har gjorts inom ämnet lycka, men trots Watkins et al. (2003) uppmaning för 

över tio år sedan finns det fortfarande en brist på forskning som faktiskt undersöker om 

tacksamhetskänslor förbättrar ens subjektiva välmående (Lyubomirsky et al., 2011). Studien 

har haft som ambition att vara så okomplicerad som möjligt med dess undersökning i hur 

individer genomför tacksamhetsövningen och hur data samlas in. Tidigare genomförda studier 

(e.g. Harbaugh & Vasey, 2014; Watkins et al., 2015) har gjort liknande forskning, däremot har 

dessa studier använt sig av datainsamling via dator och mätt välmående innan experimentets 

början samt efter det att behandlingarna avslutats, inte över hela experimentperioden. Det unika 

med föreliggande studie har varit att individens mående har följts under hela experimentet som 

pågick i 10 dagar, vilket möjliggör att det går att se hur förändringen skett över tid. Föreliggande 

studies hypotes blir: det finns en signifikant skillnad i subjektivt välmående mellan människor 

som kultiverar tacksamhet i ens dagliga rutin, kontra dem som inte kultiverar tacksamhet. 

Frågeställningar inom studien har varit: går det att stimulera människors känslor av tacksamhet 

och därmed höja människors subjektiva välmående? Är 10 dagar tillräckligt för att se en 

signifikant skillnad i subjektivt välmående?  

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Studiens deltagare bestod av 210 högskolestudenter (Kontrollgrupp= 70, Aktiv kontrollgrupp= 

70, Experimentgrupp= 70; 188 kvinnor, 22 män) från en högskola i Mellansverige som frivilligt 

deltog i studien. Ett externt bortfall på 8.57 % med 18 personer förekom och 192 

högskolestudenter kvarstod. (Kontrollgrupp= 69, Aktiv kontrollgrupp= 64, Experimentgrupp= 

59; 172 kvinnor, 20 män). Där åldrarna var mellan 19-54 [M=25.96 (SD=6,409)]. Varav 119 

fullföljde studien helt efter ett internt bortfall på 38 % med 73 personer (Kontrollgrupp=47, 

Aktiv kontrollgrupp=44, Experimentgrupp=28; 104 kvinnor, 15 män). Totala individ bortfallet 

från 210 till 119 deltagare, inom varje grupp, var i kontrollgruppen 32.86 %, aktiva 

kontrollgruppen 37.14 % och experimentgruppen 60 %. 

 

 

Material 
  
För att mäta det subjektiva välmående användes en hundragradig Likertskala, 0 (är känsla av 

ångest, oro och generell känsla av missnöje) till 100 (är känsla av glädje och lycka inom alla 

aspekter av livet). För att skicka ut sms till alla deltagare användes applikationen AirDroid, som 

möjliggjorde utskicket via dator och att det var möjligt att skicka till en hel grupp åt gången. 

 

 

Procedur 
 

Urvalet av deltagare skedde via mailkontakt med lärare på diverse kurser, med en förfrågan om 

att presentera studien för deras studenter och tillfråga dem om deltagande. Tid, plats och datum 

bestämdes med ansvarig lärare som hade möjlighet. Vid presentation fick deltagarna 

information om att det var en smsstudie med två mätningar per dag, en på morgonen klockan 

08:45 och en på kvällen vid 20:00, som skulle hålla på i 10 dagar. Enligt etiska 

ställningstagandet fick deltagarna en viss mån av information om syftet med studien, men inte 
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hela syftet. Den information som framfördes var att studien avsåg att undersöka hur lycka kunde 

förändras över 10 dagar. Tanken var att denna information skulle påverka individerna till att 

försöka vara så ärliga som möjligt, eftersom att syftet endast var att se hur de mår under en 10 

dagars period. Syftet att påverka individer till att må bättre med tacksamhetsövningar framgick 

därför inte, och skulle därför ha minimerat den möjliga demand effect som enligt teorier ska 

påverka individer till att överskatta effekten för att tillfredsställa övningens syfte (Lyubomirsky 

et al., 2011). Studenterna fick dessutom information om de etiska aspekterna, att de var frivilligt 

att delta, att de kunde avsluta när de ville, att informationen de gav skulle hållas konfidentiellt 

och att informationen hade i syfte att användas till ett examensarbete. Avslutningsvis fick 

studenterna veta att ingen kompensation vid deltagande skulle utges. De studenter som var 

intresserade av att delta ombads ange namn, kön, ålder, religiös åskådning och telefonnummer. 

Samt eventuell mailadress, som skulle användas till att tilldela resultatet till de individer som 

var intresserade. Därefter randomiserades deltagarna in i de olika grupperna, genom att lappar 

lades i en korg och drogs slumpmässigt in i en av grupperna, experimentgrupp, aktiv 

kontrollgrupp och kontrollgrupp. Två dagar innan datainsamlingen påbörjades fick alla 

deltagare i studien två introduktionssms med utförligare information. I det första sms:et 

tackades de för deltagande i studien och påmindes om när experimentet skulle påbörjas. I det 

andra sms:et följde instruktioner för respektive grupp. Alla grupper fick varsin definition av 

Likertskalan i introduktionssms:et. Nedan står kontrollgruppens introduktionssms. 

 

Vi ber er att från och med måndag och 10 dagar framåt vid smsförfrågan, bedöma era 

generella lyckokänslor för stunden på en skala 0 till 100. Där 0 är att ni känner ångest, 

oro och generell känsla av missnöje. Och 100 är känsla av glädje och lycka inom alla 

aspekter av livet. 

 

Aktiv kontrollgruppens introduktionssms, med en definiering av Likertskalan samt deras 

uppgift. 

 

Vi ber er bedöma era generella lyckokänslor för stunden på en skala 0 till 100. Där 0 är 

att ni känner ångest, oro och generell känsla av missnöje. Och 100 är känsla av glädje och 

lycka inom alla aspekter av livet. Ni kommer även vid kvällssms:et att få en liten uppgift. 

Att ta ett djupt andetag och tänka på vad du senast åt. Skicka med vad ni åt i sms:et. 

 

Experimentgruppens introduktionssms, ingick en definiering av Likertskalan samt instruktioner 

till utförandet av tacksamhetsövningen.  

 

Vi kommer be er bedöma era generella lyckokänslor för stunden på en skala 0 till 100, 0 

är att ni känner ångest, oro och generell känsla av missnöje, och 100 är känsla av glädje 

och lycka inom alla aspekter av livet. Ni kommer även vid kvällssms:et att få en liten 

uppgift. Att skriva ner tre stycken nya saker som ni är tacksamma över i kvälls sms:et. 

Det kan vara stora, som små ting eller händelser t.ex. partner eller rent dricksvatten. 

  

Data insamlades sedan via sms i 10 dagar, två gånger om dagen. Där alla deltagare i studien 

fick samma sms på morgonen ’Bedöm dina generella lyckokänslor för stunden på en skala från 

0 till 100. Tacksamma för svar. ‘oavsett grupp. Detta för att se mer konkreta skillnader över en 

10 dagars period, samt för se skillnader över dagen. På kvällen fick grupperna olika sms. 

Kontrollgruppen fick samma sms på kvällen som morgonen. Den aktiva kontrollgruppen som 

hade fått en övning ombads göra den samt skatta lyckokänslor, ’Var vänliga, ta ett djup andetag 

och tänk på vad du åt senast. Bedöm sedan dina generella lyckokänslor för stunden på en skala 

från 0 - 100. Tacksamma för svar.’, för att se om utövandet av en övning hade effekt. 
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Experimentgruppen som skulle genomföra tacksamhetsövningen ombads utföra den och sedan 

skriva ned i sms:et hur lyckliga de kände sig för stunden och även vad för tacksamheter de tänkt 

ut, ’Var vänliga tänk ut tre stycken nya tacksamheter. Bedöm sedan dina generella lyckokänslor 

för stunden på en skala från 0 - 100. Tacksamma för svar.’ När data var insamlad tackades 

deltagarna återigen för sitt deltagande och påmindes om att det finns hjälp att få som student 

via deras högskolas studenthälsa, om de känner att de behöver. Länk till mer information om 

respektive student-hälsa tillfogades i sms:et. 

  

 

Databearbetning 
 

All databearbetning genomfördes i dataprogrammet SPSS.  Ett Little's missing completely at 

random (MCAR) test genomfördes för att se om de interna bortfallet var slumpmässiga eller 

inte. Eftersom att experimentgruppen hade det största bortfallet (Kontrollgrupp=47, Aktiv 

kontrollgrupp=44, Experimentgrupp=28) genomfördes en imputering med Multiple Imputation 

(Regression Metod), som gav fem olika imputeringsförslag. Imputeringen utgjorde däremot 

ingen skillnad i resultatet i jämförelse med original data och användes därför inte, p.g.a. att det 

är estimeringar och inte baserat på faktisk empiri. Deltagare som inte svarat på alla sms har 

därför blivit strukna ur undersökningen. Vid bearbetning av data genomfördes sex stycken 

ANOVA-analyser. En mixad tvåvägs ANOVA med subjektivt välmående som beroende 

variabel: A 3 (mellangruppsfaktor: behandlingsgrupp) × B 20 (inomgruppsfaktor: uppskattat 

subjektivt välmående mellan mättillfällena). Vid granskning av data syntes det att grupperna 

trots randomisering hade olika utgångspunkter i hur de mådde, vid första mättillfället på 

tidpunkt morgon. Grupperna visade också en tydlig skillnad från morgon till kväll på hur de 

mådde. Däremot mådde experimentgruppen alltid bättre än de andra grupperna, förutom vid 

första mättillfället där manipulation inte hade utförts (se figur 1). Därför gjordes även en A 3 

(behandlingsgrupp) × B 19 (subjektivt välmående mellan mättillfällena) där första mättillfället 

fick fungera som en kovariat. Detta ansågs möjligt i och med att det första mättillfället är ett 

tillfälle där ingen av deltagarna hade behandlats och kunde därför ses som en mått på hur de 

mådde samma dag innan behandling började genomföras. Efter detta genomfördes en ny analys 

på mättillfällena som gjordes på kvällarna, detta på grund av skillnaderna i hur deltagarna 

visade sig uppskatta hur de mådde från morgon till kväll (se figur 1). Därför genomfördes en 

analys för alla mättillfällen som deltagarna blivit utsatta för behandling, A 3 (behandlingsgrupp) 

× B 10 (subjektivt välmående mellan mättillfällena kväll). Det genomfördes även en analys för 

enbart kvällarna med första morgonen som kovariat, A 3 (behandlingsgrupp) × B 10 (subjektivt 

välmående mellan mättillfällena kväll). Det genomfördes också en analys för alla mättillfällen 

på morgnar, A 3 (behandlingsgrupp) × B 10 (subjektivt välmående mellan mättillfällena 

morgon). Därtill genomfördes även analysen för morgnar med första morgonen som kovariat, 

A 3 (behandlingsgrupp) × B 9 (subjektivt välmående mellan mättillfällena morgon). 

 

 

Resultat 
 

Littles MCAR test visade ett Chi-square = 929,276. (df = 914; p =, 355), vilket indikerar att det 

interna bortfallet är slumpmässigt. Resultatet av mixade tvåvägs ANOVA-analysen över alla 

mättilfällen var: F(2,116) = 3,428, p = .115. När kovariat togs hänsyn till i analysen visade sig 

signifikanta resultat över de resterande 19 mättillfällena F(2,115) = 3,428, p = .036, η2 = .056. 

ANOVA-analys över kvällarna utan kovariat gav signifikanta resultat F(2,126) = 3,067, p 

= .050, η2 = .046 (se figur 2). Post hoc parvisa jämförelser med Fishers-LSD visade att 

deltagarna i experimentgruppen som utförde tacksamhetsövningarna hade signifikant högre 
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uppskattade värden på subjektivt välmående än deltagarna i den aktiva-kontrollgruppen (p 

= .039) och dem i kontrollgruppen (p = .021). Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan 

den aktiva-kontrollgruppen och kontrollgruppen i hur deltagare uppskattade sitt subjektiva 

välmående. ANOVA-analys över kvällarna med kovariat gav ett starkare signifikant resultat 

F(2,124) = 3,815, p = .025, η2 = .058. Ytterligare analyser på mättillfällena som var utförda på 

morgnar. Dessa analyser gav det med och utan användning av kovariat, inga signifikanta 

resultat (se figur 3). Standardavvikelsen var lägre hos experimentgruppen vid 18 av 20 

mättillfällen, än hos aktiva kontrollgruppen och kontrollgruppen (se tabell 1).  

 

Hypotes och frågeställning. Hypotesen: det finns en signifikant skillnad i subjektivt 

välmående mellan människor som kultiverar tacksamhet i ens dagliga rutin, kontra dem som 

inte kultiverar tacksamhet. Resultaten tyder på att det finns en signifikant skillnad med avseende 

på subjektivt välmående på kvällen. Detta tyder på att effekten endast varar under en kort tid 

efter övningens utförande (se figur 1). Frågeställningarna: går det att stimulera människors 

känslor av tacksamhet och därmed höja människors subjektiva välmående? Är 10 dagar 

tillräckligt för att se en signifikant skillnad i subjektivt välmående? Kan enligt resultaten 

bekräftas men bara för en korttid efter utförande, eftersom att det endast var signifikant 

skillnader mellan grupperna på kvällen utan hänsyn till kovariat. Med hänsyn till kovariat är 10 

dagar tillräckligt för signifikanta skillnader mellan grupperna. Utan hänsyn till kovariat skulle 

det möjligen behövas längre experiment period. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Estimerade medelvärden över alla dagar, morgon och kväll. 
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Figur 2. Estimerade medelvärden över alla kvällar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Estimerade medelvärden över alla morgnar. 
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Tabell 1.  

Medelvärden och Standardavvikelser över alla dagar, morgon och kväll.  

 

 

Diskussion 

 

Sammanfattning. Studiens syfte var att se om subjektivt välmående kunde förbättras genom 

att utföra en enkel tacksamhetsövning under en 10 dagars period, i jämförelse med en aktiv 

kontrollgrupp. Tacksamhetsövningen gick ut på att tänka ut tre stycken nya tacksamheter varje 

dag under perioden. Tacksamheterna kunde bestå av vad som helst, t.ex. tacksam för att ha 

familj, att kunna dricka rent kranvatten. Resultaten visade stöd för studiens hypotes om att det 

går att få signifikant skillnad i subjektivt välmående av att utföra tacksamhetsövningar över en 

sammanhängande 10 dagars period, om än kortvarig effekt. Deltagarna som utförde 

tacksamhetsövningen visade sig därtill ha en genomsnittligt lägre standardavvikelse än övriga 

deltagare i experimentet (se tabell 1). Deltagare i experimentgruppen verkar därför ha fått ett 

mer stabilt subjektivt välmående, vilket kan diskuteras vara ett åtråvärt resultat eftersom det 

skapar stabilare och möjligtvis tryggare individer. Detta kan diskuteras bero på att 

experimentgruppen hade färre deltagare. Tacksamhet verkar enligt föreliggande studie ha en 

positiv påverkan på människors subjektiva välmående, detta resultat stöds av flera andra studier 

(e.g. Emmons & McCullough, 2003; Harbaugh & Vasey, 2014; Lyubomirsky et al., 2011; 

Watkins et al., 2015). Tacksamhetsövningar har visat stöd för att det kan ge olika effekt 

beroende på en rad olika faktorer (Lyubomirsky et al., 2011). Föreliggande studie tillhör en av 

          Aktiv kontrollgrupp  Kontrollgrupp  Experimentgrupp 

           Dag M SD M SD M SD 

Dag 1 Morgon 65,59 21,14 63,74 21,02 62,96 17,39 

Dag 1 Kväll 68,77 18,98 64,40 22,18 74,75 12,93 

Dag 2 Morgon  65,36 18,87 61,21 16,64 70,18 12,45 

Dag 2 Kväll 68,41 19,31 65,55 20,10 72,61 14,88 

Dag 3 Morgon 66,05 20,31 65,00 17,82 70,71 14,05 

Dag 3 Kväll 66,59 20,68 65,79 21,74 72,64 13,46 

Dag 4 Morgon 65,27 18,21 64,45 20,17 71,46 10,91 

Dag 4 Kväll 69,27 17,23 68,68 19,26 78,57 7,71 

Dag 5 Morgon 63,89 15,94 68,91 19,46 71,68 12,03 

Dag 5 Kväll 73,48 16,16 78,53 19,46 81,64 12,71 

Dag 6 Morgon 69,16 17,46 72,64 20,49 72,71 15,77 

Dag 6 Kväll 72,84 16,16 74,55 21,07 77,50 14,47 

Dag 7 Morgon 65,93 16,19 67,09 17,98 66,82 19,05 

Dag 7 Kväll 72,59 17,38 73,89 19,12 77,00 8,62 

Dag 8 Morgon 67,91 17,39 66,26 20,82 70,86 11,00 

Dag 8 Kväll 70,84 16,57 71,77 21,39 78,21 10,53 

Dag 9 Morgon 65,43 15,97 68,53 23,48 72,82 17,99 

Dag 9 Kväll 69,07 17,73 68,00 23,17 78,57 10,54 

Dag 10 Morgon 67,09 20,56 65,02 22,41 75,46 12,95 

Dag 10 Kväll 73,98 15,73 70,21 23,67 79,79 13,22 
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de studier som fått effekt under en kort tid och med en aktiv kontrollbetingelse. Redan vid första 

manipulation så visade deltagare ett förbättrat subjektivt välmående i experimentgruppen i 

jämförelse med mättillfället dessförinnan (se figur 1). 

 

Interna bortfallet. Enligt positiva aktivitetsmodellen, som beskriver relationen mellan 

personlighet och typ av positiv aktivitet framställd av Layous och Lyubomirsky (2013), 

möjligtvis förklaras med att tacksamhetsövningen inte hade effekt på de specifika individer som 

gav ett internt bortfall. Motivationen till att fortsätta med övningen varje dag kan ha påverkats, 

hos individer inom experimentgruppen som inte kände av någon bra effekt från övningen och 

såg den som omständlig i deras vardag (Layous & Lyubomirsky, 2013). Enligt Harbaugh och 

Vasey, (2014) är motivation en viktig faktor för att kunna påverka sitt välmående och eftersom 

det handlar om att skräddarsy en kombination av positiva aktiviteter, för att få dem att fungera 

som bäst för den unika individen med en unik personlighet, så kan motivation brista vid 

felkombination (Layous & Lyubomirsky, 2013). Ansträngning är enligt positiva 

aktivitetsmodellen en viktig faktor för att individer ska få positiv effekt, vilket kan betyda att 

endast de som var tillräckligt motiverade blev kvar i experimentgruppen (Layous & 

Lyubomirsky, 2013). Detta var något som misstänktes möjligen skulle ske inom 

experimentgruppen, eftersom deltagare inte fick reda på syftet med tacksamhetsövningen, med 

anledning till att minimera demand effects. Det interna bortfallet kan därför diskuteras vara en 

nödvändighet för att se om individer med rätt personlighet kunde ta till sig av en positiv aktivitet 

utan att veta att det skulle förbättra deras subjektiva välmående. Dessa resultat tyder enligt den 

positiva aktivitetsmodellen på att endast de som hade en kompatibel personlighet genomförde 

övningen fullt ut. Det interna bortfallet som existerar inom experimentgruppen i föreliggande 

studie visar indikationer på att tacksamhet faktiskt kan vara en relativt krävande övning för 

vissa individer. Dessa påståenden bör dock tas med försiktighet då de är spekulationer till 

möjliga förklaringar för varför människor uppvisade större bortfall i föreliggande studies 

experimentgrupp.  

En annan anledning till internt bortfall är att det kan ta längre tid för vissa individer att känna 

av effekt än andra (Harbaugh & Vasey, 2014). Tidigare studier (Seligman et al., 2005; 

Harbaugh & Vasey, 2014) har visat stöd för att tacksamhetsövningar ger olika mängd effekt 

över olika perioder för olika individer (Seligman et al., 2005). Seligman et al. (2005) studie 

indikerar på att resultaten inte nödvändigtvis sker direkt. Dem som genomgått en veckas 

tacksamhetsövningar rapporterade inte ökning i lycka förens upp till en månad senare, de flesta 

av dessa individer hade dock fortsatt övningen på egenhand (Seligman et al., 2005; Watkins et 

al., 2015). Layous och Lyubomirsky, (2013) visar stöd för detta med sin forskning, att när valet 

att genomföra en hälsofrämjande aktivitet är på egen hand, blir effekten större. Längre än två 

veckor med neutral kontrollbetingelse har stöd för att ge en positiv effekt från 

tacksamhetsövningen (Harbaugh & Vasey, 2014). Watkins et al. (2015) menar att det är möjligt 

att få en ökning i välmående efter bara en vecka. Föreliggande studie var avsedd att pröva om 

10 dagar var tillräckligt för att få en ökning i subjektivt välmående med en neutral 

kontrollbetingelse som inte skulle påverka subjektivt välmående. Därtill var avsikten att inte 

avsluta studien på en helg eftersom det möjligen skulle kunna påverka resultaten att avsluta på 

helgen, då de flesta är lediga och kanske har ett annat subjektivt välmående i jämförelse med i 

början eller mitten av veckan. Resultaten visade dessutom stöd för denna misstanke (se figur 

1).  

 

Demand-effect. En annan anledning med att ha studien i 10 dagar med två mättillfällen om 

dagen är att det uppmanades från tidigare forskning (e.g. Lyubomirsky et al., 2011) att se hur 

subjektivt välmående förändras över tid, för att se hur en övning förändrade individerna direkt. 

Detta uppmanades för att motverka en möjlig demand effects påverkan. Eftersom att en positiv 
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illusion är temporär, blir data mer tillförlitlig om skillnaden i subjektivt välmående kan ses över 

en sammanhängande period. En styrka med studien är därför minimerandet av demand effects 

(Kunda, 1990; Layous & Lyubomirsky, 2013; Lyubomirsky et al., 2011). Genom att deltagarna 

inte fick någon indikation på att övningen skulle förbättra deras välmående, eftersom att 

effekten har större chans att bero på själva övningen och mindre på individens sociala 

önskvärdhet och självuppfyllande profetia. Demand effects är också en möjlig svaghet i studien 

eftersom att det endast minimerades och inte exkluderades. Det kan ha påverkat deltagarna på 

det viset att deltagarna fick information om att syftet med studien var att se hur lycka kan 

förändras över en 10 dagars period. Deltagare kan enligt demand effects därför utgått ifrån 

denna information och haft en omedveten vilja till att må olika varje dag (Lyubomirsky et al., 

2011). Det kan även ha påverkat deltagarna att de fick reda på att de skulle få ytterligare 

information innan studien startade, och kan ha ingivit en indikation om ett annat dolt syfte. 

Detta kan diskuteras till att inte ha påverkat resultaten i och med att studien har en kontrollgrupp 

och en aktiv kontrollgrupp som inte fått signifikanta ökningar i välmående trotts att de fått 

samma övergripande information om studiens syfte.  

 

Validitet. Att experimentgruppen fick mer homogena resultat än resterande grupper kan bero 

på att deras subjektiva välmående blev mer stabilt eller för att de var färre i experimentgruppen. 

Mer homogena resultat hos de som utövar tacksamhet stödjs av tidigare forskning (e.g. Emmons 

& McCullough, 2003). Studien har en bra ekologisk validitet i och med att deltagarna fick svara 

genom telefon från vart de än befann sig. Studiens resultat har därför en stark överenstämmelse 

med hur deltagare verkligen påverkades, i och med att de har utfört tacksamhetsövningen i det 

vardagliga livet. Att studien har använt sig av att samla in data med sms kan ha påverkat 

resultatet, eftersom att sms är en social aktivitet. Att varje dag, få två sms, kan ha påverkat en 

individs sociala liv och därmed subjektiva upplevelse av sitt sociala liv. Vilket kan ha ökat 

individens subjektiva välmående, på grund av vad Layous och Lyubomirsky (2013) menar med 

att människor uppvisar högre värden av välmående när de har socialt stöd. Detta argument kan 

avfärdas i och med att studien har haft en aktiv kontrollgrupp och en kontrollgrupp som inte 

gett signifikanta resultat, trotts att de blivit utsatta för samma sociala aktivitet med sms. 

 

Aktiv kontrollgrupp. Anledningen till att studien har en aktiv kontrollgrupp och en 

kontrollgrupp att testa experimentgruppen emot, istället för exempelvis en placebogrupp, är att 

tidigare studier (e.g. Lyubomirsky et al., 2011; Watkins et al., 2015) har testat 

tacksamhetsövningar mot placeboövningar som tillexempel att tänka på positiva minnen och 

stolthets ögonblick. Tacksamhetsövningen gav en kraftigare påverkan på subjektivt välmående 

och har därmed gett indikationer på att tacksamhetsövningar inte är en placeborelaterad effekt, 

utan att ökningen uppstår ur själva övningen. Utav anledningen till att placeboeffekten redan 

testats ansågs det inte nödvändigt att testa detta igen i föreliggande studie, dock var det av värde 

att minimera demand effects illusioner av att må bättre, eftersom även dem kan ge inverkan på 

att ge starkare resultat (Lyubomirsky et al., 2011). Eftersom att placebogrupper redan testats, 

valdes det istället att ha en neutral aktiv kontrollgrupp för att se om att utföra en neutral övning 

kan ge en påverkan på subjektivt välmående. Wood et al. (2010) förvarnar om att vissa specifika 

kontrollbetingelser rent av kan sänka välmående och därmed påverka studiens validitet. Med 

denna anledning till att ha en neutral aktiv kontrollbetingelse, blev övningen hos den aktiva 

kontrollgruppen att deltagarna skulle ta ett djupt andetag och tänka på vad de senast åt. Vilket 

skulle vara en enkel övning att utföra, som alla studenter har möjlighet att genomföra och som 

dessutom var möjlig att skriva med i sms:et likt tacksamhetsövningen. Där till var det ett krav 

att kontrollbetingelsen skulle vara så neutral som möjligt och inte påverka individens 

välmående negativt, och leda till att ifrågasätta studiens validitet (Wood et al., 2010). Detta val 

kan däremot kritiseras med avseende på att det möjligen skulle uppkomma oros känslor utav 



- 14 - 
 

att tänka på vad individen senast hade ätit. Det verkar i föreliggande studie inte vara fallet 

eftersom att kontrollgruppen och aktiva kontrollgruppen ligger relativt jämnt i deras välmående 

och inte har signifikanta skillnader mellan varandra enligt post-hoc testen framförda ur 

ANOVA-analysen över kvällarna. 

 

Likertskala för- och nackdelar. Valet att använda en likertskala och inte använda en större 

enkät för att mäta subjektivt välmående för tacksamhetsövningen, var av tre anledningar. Första 

var för att deltagarna skulle utföra övningen varje dag i 10 dagar, vilket enligt Harbaugh och 

Vasey (2014) skulle medföra större risk för att deltagarna skulle uppleva övningen som ett 

irritationsmoment, om de varje dag fick svara på en lång enkät. Andra anledningen är att 

övningen skulle hållas så enkel som möjligt och kunna mätas via sms, att ha en lång enkät skulle 

begränsa övningen. Det tredje var att intresset främst låg i att mäta deltagarnas egna subjektiva 

uppfattning av deras välmående utifrån deras livsvärld (Lyubomirsky, 2001; Lyubomirsky et 

al., 2005). Det kan däremot diskuteras huruvida reabilitet gått förlorad genom att inte använda 

en pålitlig skala för att mäta subjektivt välmående. Enligt Fredrickson (2001) är den objektiva 

tolkningen inte det intressanta inom lyckoforskningen. Även om det finns bra objektiva metoder 

som har visat sig kunna mäta subjektivt välmående (Lyubomirsky et al., 2005) är dessa inte 

intressanta för föreliggande studie som fokuserar på den subjektiva tolkningen och mätning via 

telefon. Att ha en 0 - 100 istället för 0 - 10 likertskala, var för att ha möjlighet att se större 

variationer hos deltagarna och få dem att tänka efter och ge mer utrymme för dem att bedöma 

deras välmående.  

 

Tacksamhetsövningen. Anledningen till att experimentgruppen skulle tänka ut tre nya 

tacksamheter varje dag, var för att göra aktiviteten mer effektiv, och med variation kan 

övningen därför upprätthållas över längre perioder. Hade det varit tillåtet att tänka på samma 

tacksamheter varje dag skulle risken varit stor att det bara blir till en tråkig rutin som inte bidrar 

till stimulans och glädjen av nya insikter som bidrar till ökning av subjektivt välmående 

(Lyubomirsky et al., 2005). I likhet med Harbaugh och Vaseys (2014) studie, tilläts deltagarna 

att tänka på mer generella saker som ”rent vatten” och ”familj”, för att reflektera själva över 

vad de möjligen tar för givet i deras liv. Ett par exempel på vad deltagarna använda sig av för 

att känna tacksamhet var: Att hen hade avslutat dagens träningspass, att hen hade en partner 

som står ut med gnäll, att det var helg, att hen hade skrivit klart en skoluppgift, att hen var 

tacksam över att musik existerade och att hen var tacksam över tiden. En avslutande styrka med 

studien är att deltagarna blev randomiserade in i de olika grupperna.  

 

 

Begränsningar med studien 
 

Begränsning med studien är att takeffekten uppstod. Några deltagare rapporterade 100 i 

lyckokänslor för stunden vid flera tillfällen, vilket var max på skalan. Några få deltagare låg 

även på maxvärdet under en längre period på två till fyra dagar. Detta indikerar att en del av 

variationen kan ha gått förlorad och att definitionen på maxvärdet borde varit svårare att uppnå. 

Detta ger också indikationer på att extremvärden förekom under studiens gång. Värt att notera 

är också att extremvärden på 0, vilket var det lägsta värdet på skalan, förekom vid ett flertal 

tillfällen och för vissa deltagare under en längre period på två till fyra dagar. Dessa värden bör 

således ha tagit ut varandra, men kan ha ingivit implikationer på resultatet. Att studiens 

population var begränsade till studenter är också en faktor att ha i åtanke. Detta gör att en 

generalisering på populationer utöver studenter bör göras med försiktighet, eftersom övningen 

antingen kan ha sämre eller bättre effekt beroende på vilka grupper av människor som utför den 

(Harbaugh & Vasey, 2014; Lyubomirsky, 2001; Layous & Lyubomirsky, 2013;). T.ex. har 



- 15 - 
 

tacksamhetsövningen visat tendenser att ha mer effekt på de individer som har låg 

grundtacksamhet eller har kraftig depressivt symtom och har dålig effekt på människor som 

redan har hög grad av tacksamhet (Harbaugh & Vasey, 2014). Detta bör tas med stor 

försiktighet eftersom att det inte är säkert att effekten av tacksamhetsövningen kommer direkt, 

utan kan ta längre tid att uttrycka sig hos vissa individer, exempelvis de som redan har en hög 

grad av tacksamhet (Harbaugh & Vasey, 2014; Seligman et al. 2005). Detta var föreliggande 

studie för kort för att kolla och kan därför ses som en svaghet.  

 

 

Nya forskningsfrågor 
 

En bra början är att utföra liknande experiment på andra populationer än studenter, för att få 

mer representativa data för generaliserbarheten. Eftersom att det har diskuterats att utöva 

tacksamhet har olika effekt på olika kulturer och personer (Harbaugh & Vasey, 2014; 

Lyubomirsky, 2001; Layous & Lyubomirsky 2013). Samt att det är flera studier (e.g. Emmons 

& McCullough, 2003; Harbaugh & Vasey, 2014; Lyubomirsky et al., 2011; Watkins et al., 2015) 

som har använt sig av studenter när de har undersökt tacksamhetsbetingelserna, kan det vara av 

vikt för att se om det blir någon skillnad eller inte att studera andra populationer. Det har också 

diskuterats huruvida det finns några könsskillnader med avseende på utgångspunkt av 

tacksamhet (Emmons & McCullough, 2003). Watkins et al. (2015) påpekar också att det finns 

skillnader mellan könen, där män tenderar att får ut mer av övningen, detta resultat var dock 

inte i konsensus med tidigare forskning. Watkins et al. (2015) uttrycker att deras resultat av 

könsskillnader bör tas med försiktighet eftersom att de hade ett en kraftig snedfördelning mellan 

könen. Könsskillnader testades inte i föreliggande studie med anledningen av snedfördelning 

på könen i urvalet. Framtida studier uppmanas därför att ha kön som variabel i åtanke och 

undersöka om det faktiskt finns en skillnad. Framtida studier uppmanas därtill kolla på de 

longitudinella effekterna av tacksamhetsövningarna eftersom att det ännu inte har gjorts 

(Harbaugh & Vasey, 2014). Den optimala frekvensen för utförandet av tacksamhetsövningen 

är också okänd och bör därför kvantifieras, vissa studier har fått resultat, dvs. en ökning i 

välmående hos individer, när övningen gjorts varje dag (e.g. Seligman et al., 2005) till så sällan 

som en gång i veckan (e.g. Emmons, & McCullough, 2003). Medan tre gånger i veckan inte 

gav resultat (e.g. Lyubomirsky et al., 2005) och enligt Harbaugh och Vasey (2014) som hade 

att tacksamhetsövningen skulle utföras varje dag, noterade att deras deltagare rapporterade att 

övningen var engagerade i början men snabbt blev ett irritationsmoment. Att testa hur frekvent 

övningen ska göras för att få ut maximal effekt på det subjektiva välmående, bör därför 

undersökas ytterligare. Det kan därtill vara av intresse att undersöka om det är ett generellt 

fenomen med att människor tenderar till att må bättre på kvällen än morgonen och varför det 

tenderar till att vara en sådan skillnad hos människors mående mellan morgon och kväll. 

Eftersom det gav en stor inverkan på deltagarnas välmående överlag i föreliggande studie. 

Watkins et al. (2003) föreslår att religion också kan vara av intresse, att det behövs utföra en 

studie för att se hur religion påverkar övningen och välmående. I föreliggande studie var det 

inte möjligt att testa troende mot icke-troende på grund av att det var för få religiösa som deltog 

för att kunna tillgodose tillförlitliga resultat. Det skulle därför vara fördelaktigt att i senare 

studier utföra en undersökning som hade fokus på att se skillnaden mellan troende och icke 

troende, och utföra ett selektivt urval för att få tag på tillräckligt många troende, och för att få 

troende som praktiskt utövar sin religion. Ytterligare en forskningsfråga som kan vara viktig 

för framtiden är att försöka kartlägga vad för personlighet som fungerar bäst i kombination med 

tacksamhetsövningen, eftersom att det har en förmodad påverkan på övningens effektivitet 

(Harbaugh & Vasey, 2014; Layous & Lyubomirsky, 2013).   
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Slutsatser 
 

I konsensus med tidigare studier (e.g. Emmons & McCullough, 2003; Harbaugh & Vasey, 2014; 

Lyubomirsky et al., 2011; Watkins et al., 2015) indikerar resultaten att utöva tacksamhet är en 

relativt okomplicerad metod för att öka personers subjektiva välmående och därmed deras lycka 

i livet. Trots begränsningar visar studiens resultat tendenser till att räkna upp och skriva ner vad 

en person känner sig tacksam över, är en okomplicerad metod som enkelt kan utföras där 

personen befinner sig med ett teknologiskt hjälpmedel som t.ex. en mobiltelefon. Och lämpar 

sig därför som en bra och lättillgänglig övning som de flesta människor har möjlighet att utföra 

i det dagliga livet, för att öka välmående och skapa positiva effekter på kort sikt. Enligt Layous 

och Lyubomirsky (2013) har det testats med smartphones och visat sig ge bra effekter. Det kan 

därför verka lämpligt att utveckla en applikation som tar hänsyn till all forskning inom området 

lycka. Genom att skapa en applikation som med information om individens personlighet i 

enlighet med big fives personlighetsdimensioner, som Wood et al. (2008) visat stöd för att 

korrelera med övningen tacksamhet. Och med denna information skapa tydliga instruktioner 

med hjälp av Layous och Lyubomirsky (2013) positiva aktivitetsmodell om vad för positiva 

aktiviteter, hur ofta och när på dygnet som en individ ska utföra dem på. Layous och 

Lyubomirsky (2013) har också redovisat att ordningen kan spela roll, och att tacksamhet är en 

bra övning att börja med för att sedan gå vidare med att genomföra vänlighetsövningar och 

hjälpa sina medmänniskor (Layous & Lyubomirsky, 2013). Applikation hjälper på så sätt en 

människa att få fler positiva emotioner som underlättar människors benägenhet att vara mer 

samarbetsvilliga och hjälpa samhället att frodas på lång sikt. En avslutande notis är att 

tacksamhet bara är en av flera variabler som har visat sig predicera välmående hos människor 

och det finns därför förmodligen fler lättillgängliga övningar, om tacksamhetsövningarna inte 

passar, de andra variablerna är mindfullness, hopp, spiritualitet, identifiering och användandet 

av karaktärsstyrkor (Donaldson, et al., 2015). Dessa kan även dem i kombination med Layous 

och Lyubomirsky (2013) positiva aktivitetsmodell skapa en mer precis applikation för att hjälpa 

människor till att må bättre och göra vad Emmons och McCullough (2003) menade var en svår 

uppgift till en väldigt enkel uppgift. 
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