
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiverande frågeställningar som medel att nå 

förbättrad sinnesstämning 
 

 

Frida Flöje och Nathalie Holmström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i psykologi, HT 2015 

Kurskod: SPS126  

Handledare: Magnus Elfström 
Examinator: Eric Hansen 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

Avdelningen för psykologi 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

Motiverande frågeställningar som medel att nå förbättrad 

sinnesstämning  
 

Frida Flöje och Nathalie Holmström 

 

     

Studiens syfte var att undersöka motivationshöjande frågeställningars 

eventuella koppling till det subjektiva välbefinnandet. Det var 47 deltagare i 

interventionsgruppen och 37 i jämförelsegruppen. Dessa fyllde i en 

självskattningsenkät, Mood adjectiv checklist scale, före och efter en 14 

dagar lång interventionsperiod. Studiens motivationshöjande frågeställningar 

utformades med utgångspunkt i dels den positiva psykologin, som lägger 

fokus på att ta vara på det positiva hos människan, dels utifrån den kognitiva 

psykologin som menar att människan formas utifrån hennes tankesätt.  

Resultatet visade att studiens motivationshöjande frågeställningar kan ha en 

viss positiv inverkan på sinnesstämning. Slutsatsen blev därför: att föra en 

inre dialog utifrån särskilt utformade frågeställningar kan öka det subjektiva 

välbefinnandet. Studiens resultat bidrar till teorin om att positiva 

psykologiövningar kan förbättra det subjektiva välbefinnandet.  

 

Keywords: motivation, mood, MACL, subjective well-being, positive 

psychology 

 

 

Inledning 

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) kostar den psykiska ohälsan samhället 4 % av BNP, och upptar 

hela 40 % av de samlade sjukförsäkringskostnaderna. Psykisk ohälsa har kommit att räknas 

som ett av de största hoten mot folkhälsan. Cirka 20 % av personer i arbetsför ålder drabbas 

någon gång under sitt liv, och enligt Socialstyrelsen (2015) har det skett en ökning av denna 

ohälsa under en längre tid, på både nationell och internationell nivå. En studie utförd vid 

Karolinska institutet har visat att personer med höga arbetskrav som upplever dessa som 

psykiskt belastande löper stor risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Risken för 

sjukskrivning ökade dessutom ytterligare för de personer som inte bara hade höga 

förväntningar på sig, utan som dessutom upplevdes sakna kontroll över sin situation (Mather, 

Bergström, Blom, Svedberg 2015). 

Det finns många olika faktorer som inverkar på människans välbefinnande, däribland som 

kan ge negativa konsekvenser för individen (Lundberg & Wentz, 2004; Perski, 1999). Negativ 

stress kan uppstå på många olika sätt, det beror framförallt på hur individen som utsätts för 

stressorer förhåller sig till dessa. Exempel på stressorer är traumatiska upplevelser, andra är 

påfrestande händelser antingen i arbetslivet eller på det privata planet. Stress kan också bero 

på orimliga eller för högt ställda krav. Individen upplever då brist på kontroll över sin 

situation, och en bidragande stressfaktor är när individen även upplever brist på socialt stöd 

(Lundberg & Wentz, 2004). Den negativa stressen kan yttra sig på olika sätt, t.ex. genom 

panikkänslor och koncentrationssvårigheter. Livet kan upplevas sakna mening och det 

förekommer att aggressivitet uppträder i dessa sammanhang (Perski, 1999). Långvarig stress 

kan leda till utmattningssyndrom, ett tillstånd som ofta innefattar kognitiva nedsättningar med 
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bl.a. negativa affekter såsom t.ex. irritabilitet. Tillståndet kan leda till depression 

(Socialstyrelsen, u.å.). Mather, Bergström, Blom, och Svedberg (2015) presenterade möjliga 

åtgärder som skulle kunna förebygga arbetsrelaterad stress. Bland annat hävdade de att 

arbetsgivare borde se över om de psykosociala kraven är rimligt ställda, samt att en allmänt 

förbättrad arbetsmiljö kunde minska sjukfrånvaron.  

 

 

Subjektivt välbefinnande (SWB) 
 
Diener (1994) definierade begreppet SWB som “hur mycket en individ gillar det liv han eller 

hon lever”. Ytterligare en definition är:  

 
Subjective well-being (SWB) is one’s evaluation of the cognitive and affective dimensions of life and is 

comprised of several dimensions including overall life satisfaction, satisfaction with important life 

domains (e.g., work), and the ratio of positive to negative affect (Löve, Andersson, Dea Moore & 

Hensing, 2014, s. 293) 

 

Enligt Diener (1994) finns det tre enskilda komponenter som tillsammans används för att 

mäta välbefinnandet; positiva respektive negativa känslor (affekter) samt livstillfredsställelse. 

Genom att forskarna mätte hur ofta dessa komponenter upplevdes över en viss tid kunde en 

uppfattning bildas om en individs SWB (Lent, 2004). Resultat från en internationell studie 

med studenter från 42 länder visade att länder i väst skattade SWB högre än länder utanför 

västregionen, men även där skattades lyckan högt. Hela 69 % av alla respondenter tyckte att 

lycka var viktigare än pengar; endast 6 % tyckte det omvända och 2 % sade sig aldrig 

reflekterat över saken (Diener, 2000). Genom att sinnesstämning mättes kunde en uppfattning 

om SWB ges. Upprepade känslotillstånd påverkade människan enligt Eid och Diener (2003) 

mer än starka känslotillstånd. Sinnesstämningen påverkade och färgade en persons kognitiva 

beskrivning av upplevelser och situationer. Detta eftersom sinnesstämningen påverkade hur 

de olika symbolerna, förknippade med känslor (unika för varje individ) representerades, och 

interagerade med de andra representationerna som ingick i en upplevelse. Den rådande 

sinnesstämningen hade alltså inverkan på människans tankesätt, vilket i sin tur påverkade 

SWB. Den bestämde på vilket sätt människan beskrev sin omvärld, hur denne 

kommunicerade och förmedlade information (Thagard & Nerb, 2002). Välbefinnandet kan 

delas upp i det objektiva och det subjektiva välbefinnandet. Det första påverkas utefter hur 

tillfreds individen känner sig med yttre inverkande faktorer, som t.ex. rådande civil status, 

ekonomi, hälsa och socialt stöd, medan SWB skapas av personens inre tankar. Dessa två delar 

utgör tillsammans en människas totala välbefinnande, vilket ständigt varierar beroende på 

rådande livsomständigheter (King, Renó & Novo 2014). Förändrat tankesätt kan ge möjlighet 

till förbättrat SWB. Det visade Gustems-Carnicer och Calderón (2013) i ett experiment där 98 

spanska lärarstudenter ingick. De kom fram till att problemfokuserad coping kunde vara ett 

medel för att nå förbättrad SWB. Men det fanns också forskning utförd av Miller, Manne, 

Taylor, Keates och Dougherty (1996) som tydde på att optimism, inte problemfokusering var 

den viktigaste komponenten i SWB. Stanojević, Krstić, Jaredić och Dimitrijević (2014), knöt 

ihop det hela i forskning som visade att socialt stöd och optimism kunde fungera som 

copingstrategi.  

 Forskning har visat att det subjektiva välbefinnandet (SWB), alltså hur en individ trivs 

med det liv hon eller han lever (Diener, 1994) var mycket viktigt för människan. Näst efter 

uppfyllandet av grundläggande materiella behoven som bl.a. syre, vatten, mat och skydd, 

kommer enligt Diener och Suh (1999) människans behov av att uppfylla SWB. Olika 

inställningar råder kring hur människan kan nå ett bättre välbefinnande. Inom positiv 
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psykologi (PP) vill man åstadkomma denna förbättring genom att stärka det friska hos 

människan (Seligman, 1998).    

 

 

Den positiva psykologin och välbefinnande 

 

Peale (1956) reflekterade över att det fanns en mängd litteratur med exempel på positivt 

tänkande vilket antagits vara ett medel för att uppnå lycka och hälsa. Seligman (1998) såg 

utmaningen i att finna empiriskt stöd för dessa teorier. Han menade att psykologin tidigare 

haft starkt fokus på negativa tankar (Seligman), i vilka de funnit att negativa automatiska 

tankar (t.ex. tankar om otillräcklighet) om sig själv och sin framtid ofta samvarierade med 

depression (Stiles & Götestam, 1989). Mongrain och Anselmo-Matthews (2012) hävdade att 

positiva psykologi övningar (Eng; positive psychology exercises, PPE) troligen hade större 

inverkan på depression än man tidigare trott. Seligman och Csikszentmihalyi (2000) ingår i 

den inriktning inom psykologin som kallar sig PP. Där fokus framförallt har legat på att se 

människans styrkor, men för den sakens skull inte bortse från hennes svagheter. Genom att se 

till både styrkor och svagheter har den PP försökt ge en mer balanserad bild av hur människan 

fungerar. De ville belysa vägarna som leder till ett bättre liv och definiera, vårda och ta vara 

på det positiva hos människan. De inom den PP menade att människan spenderat lång tid med 

att söka förklaringar till varför människor mått psykiskt dåligt, vilket i och för sig fört med sig 

att diagnoser kunnat ställas så att kliniskt sjuka personer givits adekvat hjälp. Däremot ansåg 

de inom PP att någonstans på vägen glömde psykologin tyvärr bort att också undersöka vad 

det är som gjort att människan mår bra. Den positiva psykologin ville kortfattat undersöka hur 

människor kunde nå ett rikare liv med ett varaktigt SWB. 

Seligman, Schulman DeRubies och Hollon (1999) ställde sig frågan om ökad optimism 

kunde förebygga depression. Seligman som utfört ett hundratal interventioner för att ta reda 

på hur “det goda livet” nås fastslog i en studie 2011 att det fanns fem sätt att nå lycka. Dessa 

var att ha positiva emotioner, att visa engagemang, att ha goda relationer och att känna en 

mening med livet samt att åstadkomma viktiga saker i sitt liv. Vidare menade Seligman att 

dessa kunde fungera som vägar till det vi kallar välbefinnande. Mongrain och Anselmo-

Matthews replikerade 2012 en tidigare studie av Seligman, Steen, Park, och Peterson (2005), 

där de undersökte om positiva psykologiska interventioner fungerar. De kom fram till att när 

dessa interventioner bestod av individanpassad information kunde de aktivera individers hälsa 

på ett positivt sätt. Denna typ av individanpassade interventioner fungerade ofta bättre än mer 

allmänna metoder.  

Ett försök att nå lycka föreslogs av Lyubomirsky, King, Diener, 2005 vara att utföra PPE. 

Exempel på detta kunde vara att vid dagens slut skriva ned tre bra saker som hänt och varför 

de hände, detta kunde troligen haft större positiv verkan mot depressioner än vad man tidigare 

ansett. Studier har visat att i takt med ett ökat antal positiva emotioner så ökade även positiva 

hälsoeffekter och individens sociala liv blev mer omfattande. Alden, Jennifer och Trew 

(2012) undersökte huruvida goda handlingar gentemot andra som positiv aktivitet, kunde 

reducera negativa känslor och därigenom påverka den sociala ångest deltagarna led av. 

Experimentet fortgick under fyra veckor och visade att de personer som utförde goda 

handlingar gentemot andra visade en signifikant höjning av positiva känslor. Hos den andra 

gruppen visades inga signifikanta förändringar. Lyubomirsky och Layous (2013) försökte sig 

också på en förklaring i den positiva aktivitets modellen (Eng: the positive-activity model) till 

hur och varför människor blir lyckligare av PPE. Deras modell visade att när en individ 

utförde dessa ökades dennes positiva känslor och tankar. Även beteendet påverkades positivt 

och behovstillfredsställelsen ökade. Alla dessa delar ledde tillsammans till ett ökat välmående. 

Graden av förbättring varierade dock från individ till individ. Faktorer som inverkade på 
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effekten var här vilken motivation individen kände och därmed också hur stor insats och 

ansträngning denne la ner på utförandet, vilket i sin tur bestämde aktivitetens styrka och 

omfattning. Var aktiviteten välanpassad för individen kunde optimal hälsoförbättring 

förväntas. Seligman, Steen, Park och Peterson (2005) pekade ut just vikten av ”rätt metod”, 

d.v.s. hur välanpassad en metod var till respektive deltagare, som en av framgångsfaktorerna i 

jakten på ökat SWB.  
 
 

Hur stor del av välbefinnandet kan möjligtvis påverkas? 
 

Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005) hävdade utifrån sin “model of happiness” att 

skillnaden mellan upplevd grad av lycka mellan individer bestod av tre huvudfaktorer, 

nämligen genetiska faktorer 50 % (arvsanlag), livsomständigheter 10 % (inkomst, civil status, 

livsåskådning). Den tredje huvudfaktorn var individens positiva tankesätt, beteende och 

målbaserade aktiviteter, denna del stod för hela 40 % av skillnaden mellan hur lyckliga 

individer uppgav sig vara, just denna del skulle därför kunna påverkas med PPE. Forskning 

som haft en skeptisk inställning till trovärdigheten i den sista faktorns möjliga påverkan på 

människans grad av upplevd lycka, har bland annat visat på hur stor inverkan ärftlighet har 

haft på välbefinnandet. Lykken och Tellegen (1996) studerade lycka och SWB hos tvillingar 

där de kom fram till att ca 80 % av subjektivt välbefinnande var nedärvt. De som har studerat 

personliga egenskaper är mycket skeptiska till att det skulle gå att förändra SWB (McCrae 

och Costa 1990). En komponent som Folkhälsomyndigheten (2013) tog upp är utbildning och 

dess betydelse för en god hälsa. Det framkom att utbildningens påverkan på hälsan kunde ha 

sin grund i många orsaker, bl.a. mindre utsatthet p.g.a. en god ekonomi och bättre 

levnadsvanor. Fredlund, Svensson och Magnusson (2012) visade att de med längre utbildning 

ofta hade större kunskap och ett sundare tankesätt kring diverse riskbeteenden, såsom 

rökning, kost, narkotika och fysisk aktivitet under fritiden. Faktorer som alla inverkade på 

människans hälsa och livslängd.  

 

 

Kognition och sinnesstämning 
 

Den akademiskt kognitiva psykologin har ägnat sig åt att studera människans perception; hur 

människan upplever världen och hur hen hämtar och lagrar information om den. De har även 

intresserat sig för människans tänkande, samt hennes språk- och problemlösningsförmåga. 

Inom kognitionspsykologin tror forskare att det är människan själv som väljer hur information 

tas emot och bearbetas. Det anses därför inte vara de egna erfarenheterna som formar 

människan utan tankesättet, alltså hur mottagen information omvandlas och bearbetas. 

Därigenom har varje individ en aktiv roll i formandet av sitt beteende (Smith & Kosslyn, 

2007). Ashby, Isen & Turken, 1999 ansåg att en positiv affekt med förhöjd dopaminnivå som 

följd gynnade kreativiteten och kunde inverka positivt på kognitiva processer som till 

exempel problemlösning. Detta visade sig i en studie där deltagare fick uppleva en positiv 

affekt, vilken åstadkoms av en mindre oförutsedd gåva, eller med hjälp av humor. De kunde 

därefter enklare se information ur flera olika synvinklar och hade även lättare för att placera 

saker i ett större sammanhang 

 

Sinnesstämning. Sinnesstämning beskrivs som ett tillstånd med låg intensitet, men med en 

relativt lång varaktighet. En viss sinnesstämning uppstår ofta till synes utan speciell 

anledning. Ett exempel är när en individ känner sig dyster utan att förstå varför. 

Sinnesstämning varierar på så vis från situation till situation och kan vara kopplad till tidigare 
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erfarenheter. Sinnesstämningen kan vara positiv och behaglig, eller det motsatta. Den 

medvetna upplevelsen av sinnesstämning kan ha sin utgångspunkt i individens egen 

perception och hur denna upplevt sin sinnesstämning (Mayer & Gaschke 1988; Västfjäll et al., 

2004). Alla människor har dock inte visat sig vara medvetna om sin sinnesstämning, 

eventuellt en följd av att de inte haft tillgång till sina känslor. En viktig förutsättning för att 

kunna avrapportera sin sinnesstämning på ett korrekt sätt har ansetts vara att individen är 

medveten om sina känslor, men också att denne kan verbalisera dem (Smith & Kosslyn, 

2007).  
 

 
Individuell motivation och Motiverande samtal 
 

För att förbättra en individs SWB har det enligt motiverande samtal (Eng; motivational 

interveiwing, MI), visat sig att det krävs beteendeförändringar. MI är en terapiform där 

individen medvetandegör riskerna med det nuvarande beteendet, men även fördelarna med att 

förändra sitt beteende, vilka tillsammans bidrar till att motivera individen till förändring. 

Förändringar är något som de flesta människor enligt MI har motstridiga motiv till. 

Människan kan därför ofta vackla och känna sig ambivalent i sin motivation (Arkowitz & 

Miller, 2008). För att nå en önskvärd beteendeförändring låter man inom MI patienten öppet 

uttrycka sin ambivalens för att hjälpa dem att själva komma fram till en tillfredsställande 

lösning (Rollnick & Miller, 1995). Eftersom patienten utefter frågeställningar får hjälp att 

fatta egna beslut ökar dennes motivation till att förändra sitt beteende, vilket inte sker när 

patienten tvingas göra något den inte vill (Arkowitz & Miller, 2008). En viktig del i 

förändringsprocesser är enligt Bandura (1977) att stärka individens tro på sin egen förmåga att 

förändras.  

Inom media och populärvetenskap har det ansetts att positiva affirmationer kunnat stärka 

självkänslan med målet att människan ska bli lyckligare. Dock saknades fortfarande empiriskt 

stöd för detta. Wood (2008) genomförde därför ett experiment där personer med låg 

respektive hög självkänsla ombads upprepa frasen ”Jag är en älskvärd människa”. Resultatet 

visade att de personer som före experimentet hade låg självkänsla, mådde ännu sämre efter 

experimentet. De som från början ansågs haft högre självkänsla mådde däremot något bättre 

efteråt, men skillnaden var liten. Eisenstadt och Leippe (1994) kom fram till liknande resultat. 

Förklaringen till resultatet ansågs ligga i att de personer med hög självkänsla stärkte sin 

självkänsla genom att uttala affirmationen, medan de med en låg självkänsla upplevde ett stort 

glapp mellan hur de kände sig och själva uttalandet. När denna skillnad blev tydlig förstärktes 

den låga självkänslan. 

 

Motiverande “self-talk”. Inom idrottsvärlden finns mycket forskning kring huruvida 

man har kunnat öka sin motivation och prestanda genom att upprepa positiva budskap till sig 

själv. En studie av Hatzigergiadis, Zourbanos, Mpoumpaki, Theodorakis (2009) berörde även 

självförtroende och ångest. Studien genomfördes bland tennisspelare, där experimentgrupp 

samt kontrollgrupp fick utföra tre träningspass vardera, experimentgruppen ombads praktisera 

“motiverande self-talk” under tiden de tränade. Resultaten visade att för deltagarna i 

experimentgruppen ökade självförtroendet och koncentrationen. De presterade bättre 

samtidigt som ångestnivåerna minskade. Inga förändringar rapporterades för kontrollgruppen. 

I en annan studie som Hatzigeorgiades (2006)  genomförde, fick professionella simmare i en 

experimentgrupp använda sig av antingen ”motiverande self-talk” eller ”instruktions self-talk” 

där de gav sig själva instruktioner om hur en sim-övning skulle utföras. Det visade dig att 
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”motiverande self-talk” ökade prestationen signifikant mer än hos gruppen som utövade 

”instruktions self-talk”. 

 

 

Motivationsfrågeställningar eller påståenden? 

 

Vill människan förändras? Och vad är det i så fall som påverkar denna vilja? Ryan och Deci’s 

motivationspsykologiska teori self determination theory kan möjligen svara på frågorna. 

Teorin kan hjälpa till att förstå hur MI fungerar, då den berör personlig utveckling och 

motiverar till beteendeförändring.  Teorin förutsätter att människor har en naturlig tendens att 

vara nyfikna på världen, att de vill utforska den, förbättras och utvecklas om de upptäcker att 

något är fel.  Ryan och Deci (2000) har hävdat att positiva egenskaper tillsammans med viljan 

att förbättras och förändras är något som ligger i människans natur.  För att kunna främja 

dessa egenskaper menade Ryan och Deci att vissa behov måste vara tillfredsställda. Behoven 

var att känna sig kompetent, känna tillhörighet samt behovet av att känna sig 

självbestämmande. När dessa tre behov var uppfyllda, kunde människan på ett optimalt sätt nå 

en framgångsrik personlig utveckling. I Perskis (1999) forskning om negativ stress och dess 

skadliga inverkan på hälsan gavs stöd åt tanken om att det var viktigt att rikta blicken inåt för 

att kunna åstadkomma en förändring. Detta för att förhoppningsvis upptäcka och ge sig själv 

ett svar, alltså ett i stressande situationer fungerande sätt att tänka. I en studie av 

Lyubomirsky, Dickerhoof & Boehm (2011) där deltagarna själva valde att utföra PPE, gavs 

större utdelning på deras SWB än hos de som inte själva valt att utföra handlingen. Denna 

artikel grundade sin studie bl.a. på en av Seligmans teorier som handlade om att “self-

selection” ansågs vara att föredra framför ett icke självvalt alternativ (Seligman, Steen, Park 

& Peterson, 2005). Detta ledde till följande slutsats: En fråga motiverar troligtvis en person 

mer än ett påstående, eftersom det ligger i frågans natur att leda in individen på att formulera 

och välja ett subjektivt svar på frågan. Belägg för att en frågeställning skulle vara effektivare 

än ett påstående hittas även i en studie där deltagarna delades upp i två grupper. Dessa 

undersöktes för att se om det fanns någon skillnad mellan om de klarade en uppgift bättre 

genom att säga till sig själva att de klarade den, eller genom att ställa sig frågan ”kommer jag 

klara denna uppgift?”. Det visade sig att de som ställde en fråga till sitt själv lyckades bättre 

än de som inte gjorde det. En anledning till detta föreslogs vara att när man frågade självet 

istället för att “ge order” så förbättrade man sin motivation (Senay, Albarracin, & Noguchi, 

2010). Eftersom en frågeställning lett individen till att ta ställning så innebar det att individen 

motiverat sig själv, vägt för och emot och gjort olika typer av ställningstaganden. Olika 

alternativ vägs här enligt Simon, Stenström, Read (2015) mot varandra. Detta innebar att en 

för varje individ unik motivation har skapats. 

 

 

Syfte, hypotes och frågeställning 
 

Både en inre motivation samt rätt metod (individanpassad) krävs enligt Seligman et al. (2005) 

för att skapa en god motivation. Kanske kan motivationshöjande frågeställningar skapa en 

vilja att förändras. Även tid behövs. Enligt Lally (2009) visade det sig att det tar minst 18 

dagar att förändra en vana.  “Den rätta metoden” skulle kunna vara den individuella 

motivation en individ får genom att reflektera över frågeställningar. Att låta individen själv 

fundera ut hur denne ska tänka och därigenom skapa motivation har som tidigare nämnts 

redan gjorts inom MI, men då har detta skett genom ett vägledande samtal i dialog. Tidigare 

forskning på området har inte gjorts i frågeform med samma frågeställningar till alla 

http://media.wix.com/ugd/e3eff4_e3afec97902948519848240ade9a6394.pdf
http://media.wix.com/ugd/e3eff4_e3afec97902948519848240ade9a6394.pdf
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deltagare, därför valde författarna till denna studie att ge samma motivationshöjande 

frågeställningar till alla som deltog i interventionen. Inte heller har fokus då varit att sänka 

kraven på den enskilde individen, sänkta krav kan förhoppningsvis hjälpa individen finna 

motivation. I denna studie har målet således varit att göra ett försök till att sänka kraven på 

deltagarna främst genom frågeställningarnas utformning.    

Alden och Trew (2013) skrev att när individen visade uppskattning och empati gentemot 

andra skapades en höjning av dennes positiva känslor. Sheldon och Lyubomirsky (2006) 

visade på liknande slutsats genom en intervention där deltagarna fick i uppgift att skapa 

positiva framtidsvisioner riktade mot sig själva. Deltagarnas välmående ökade under en tid av 

två månader. Denna studies motivationshöjande frågeställningar kunde möjligtvis också gett 

upphov till en höjning av positiva känslor då de uppmuntrade till goda handlingar mot både 

sig själva och andra. Studiens syfte var att undersöka om motivationshöjande frågeställningar 

kunde förbättra sinnesstämning och därigenom även SWB. Hypotesen var att upprepad 

användning av motivationshöjande frågeställningar kunde höja sinnesstämningen.  
 

 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Studien riktade sig till personer i arbetslivet och deltagarna bestod av ett heterogent urval. 

Inklusionskritier var att deltagaren skulle ha en anställning och vara minst 18 år. De 

exklusionskriterier som användes för att avgöra vilka deltagare som inte skulle delta i studien 

var sjukskrivning, föräldraledighet eller om någon var tjänstledig. Ett antal av 96 personer 

blev tillfrågade att delta i studien, 85 personer tackade ja, det externa bortfallet bestod således 

av 11 personer. Det var 47 personer som svarade i interventionsgruppen vid första 

mättillfället. Vid andra mättillfället svarade 38 personer, ett internt bortfall på 9 personer. 

Jämförelsegruppen hade 38 personer, samtliga svarade vid båda mättillfällen. 

Interventionsgruppen bestod slutligen av n = 47 deltagare, jämförelsegruppen n = 38. 

Deltagarna kom från olika delar av Sverige. I interventionsgruppen fanns 38 kvinnor, (80%) 

och 9 män (19.1%), i jämförelsegruppen ingick 23 kvinnor, (62.2%) och 14 män (37.8%).  I 

interventionsgruppen var MÅlder = 42.58 år, SDÅlder = 11.25 år. För jämförelsegruppen MÅlder= 

36.43 år och SDÅlder = 10.18 år.  
Under interventionsperioden var det 69.4%, n = 59, som arbetade dagtid, 12.9%, n = 11, 

hade oregelbundna arbetstider. En person arbetade endast natt, 1.2%, och en person arbetade i 

skift, 1.2%, 13 personer (15.3%) angav inte sina arbetstider. Båda grupperna fick även svara 

på vilken anställningsgrad de haft de senaste två veckorna (interventionsperioden) där 6.9 % 

arbetade 0-50% n = 5, 15.3% arbetade 51-75% n = 11 och 77.8% arbetade 76-100% n = 56. 
Någon ersättning utgick inte till studiens deltagare. Dock erbjöds deltagarna att få ta del av 

studiens resultat.  

 

Material 
 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS är ett självskattningsformulär 

bestående av 14 frågor som användes i studien för att bedöma nivåer av ångest och depression 

hos deltagarna. HADS har visat sig vara känsligt för att upptäcka ångest och depression hos 

såväl kliniskt sjuka patienter som den generella befolkningen (Zigmond & Snaith, 1983). 

Deltagarna fick svara utifrån hur de mått under den senaste veckan och frågorna poängsattes 
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sedan med 0-3 poäng. Skattningsformuläret var indelat i två dimensioner som vardera mätte 

depression (7 frågor) och ångest (7 frågor). På varje fråga kunde personen svara utifrån en 

skala där exempelvis: 1 = Mycket ofta, 2 = Ofta, 3 = Då och då, 4 = Inte alls. Svaren för varje 

dimension summerades och bedömdes utifrån kategorierna 0-7p: ej talar för 

depression/ångest, 8-10p: föreligger möjligen ångest/depression och 11-21p: talar för 

ångest/depression. Exempel på frågeställningar var “Jag känner mig spänd eller uppskruvad” 

och “Jag ser fram emot saker och ting med glädje”. Vid studiens mätning var Cronbachs alfa 

= .91.  
 

Mood Adjective Checklist scale (MACL). Skattningsformuläret MACL (Sjöberg, Svensson 

& Persson, 1979) användes för att mäta studiens beroende variabel sinnesstämning. MACL är 

en enkät för självskattning som består av tre grundläggande delskalor: hedonisk ton som enligt 

Nowlis och Nowlis (1965) handlar om huruvida en individ upplever tillfredsställelse eller 

inte. Aktivitet i bemärkelsen att man är uppmärksam och redo att agera, i motsats till 

avspänning. Dessa mäter tillsammans graden av sinnesstämning (Nowlis & Nowlis, 1956). 

Enkäten finns i flera utföranden; den som användes i denna studie består av 38 adjektiv där 

personen skattar sig själv och sedan kryssar i det alternativ som bäst passar in på hur personen 

mått under de senaste 14 dagarna. På varje adjektiv ges ett svar utefter en fyrgradig likertskala 

(1 = Stämmer helt, 2 = Stämmer något så när, 3 = Stämmer inte riktigt, 4 = Stämmer inte alls). 

Deltagarnas svar summeras, minimumpoäng är 38 och maxpoäng är 152. Låga poäng i 

MACL visade hög grad av välmående. Exempel på adjektiv som deltagaren skulle ta ställning 

till är bl.a. glad, belåten, skärpt, nedslagen samt passiv. MACL har hög tillförlitlighet och 

används för att mäta förändringar i sinnesstämning både på lång och kort sikt (Sjöberg et al., 

1979). Cronbachs alfa för både för och eftermätning var .96.  

 

Bakgrunds- och kontrollvariabler. Som tillägg till adjektiven som deltagarna fick skatta sin 

sinnesstämning utefter, skapade undersökningsledarna 4 frågor för att få information om 

deltagarnas bakgrundsvariabler, vilka i detta fall var kön, ålder, anställning och 

utbildningsnivå. Endast ett svarsalternativ skulle kryssas i. För kön: Man, Kvinna, Annat, eller 

“Vill ej ange”. Öppet svarsalternativ för ålder. Det frågades efter anställningsgrad med 

svarsalternativ: 0-50%, 51-75% och 76-100%. De sista bakgrundsvariablerna var deltagarnas 

arbetstider de senaste två veckorna med svarsalternativen: Endast dag, Skiftarbete, Endast 

natt, Oregelbundna arbetstider. För information om utbildningsnivå ombads deltagarna fylla i 

högst avslutade utbildningsnivå med svarsalternativ: Grundskola, Gymnasiet el motsvarande, 

Högskola eller motsvarande. Vid interventionens avslut fick deltagarna svara på ytterligare tre 

frågor, detta för att få information om deltagarnas följsamhet till att utföra studiens 

intervention. De fick fylla i hur lång tid de lagt ner på att fundera kring de motiverande 

frågeställningarna, där svarsalternativen var: Mindre än 1 minut, 1 minut, Mer än 1 minut. De 

fick också svara på hur många dagar av de 14 dagarna experimentet fortgick, som de utfört 

uppgiften, där svarsalternativen var: Varje dag, Hälften av alla dagarna, Mer sällan. De fick 

också svara på hur de tyckte att det gått att fundera över interventionens frågeställningar, med 

svarsalternativen: Positivt, Ganska bra, Lite jobbigt, Negativt. 

 

Motivationshöjande frågeställningar. Interventionen bestod av tre frågeställningar, samt 

medföljande separata kommentarer efter varje frågeställning med syftet att förtydliga hur 

deltagarna skulle ta sig an varje frågeställning. Interventionen innefattade även deltagarnas 

egen aktivitet/reflektion över de motivationshöjande frågeställningarna.  Frågeställningarna 

var speciellt utformade med syftet att höja den enskilde individens motivation och därmed 

också dennes sinnesstämning. Frågeställningarna baserades på tidigare forskning, men de var 

däremot egenkonstruerade. Studiens första motivationshöjande frågeställning var: “Vad kan 
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jag göra för mig själv för att må bra/ännu bättre idag? Utgå från dig själv, detta kan yttra sig 

i form av en handling som att unna sig något, men också tillåtande tankar gentemot dig själv” 

(Mongrain & Anselmo-Matthews, 2012). Den andra frågeställningen var: “Vad kan jag göra 

idag för att glädja någon? Det behöver inte vara något stort, det kan räcka med att le mot 

någon som behöver det” (Alden, Jennifer & Trew, 2012, Lyubomirsky & Layons, 2013). Den 

tredje och sista frågeställningen som ingick i studiens intervention var: “Hur kan jag tänka för 

att bibehålla mitt välbefinnande under dagen i situationer med negativ stress? I stressade 

situationer kan vi lätt få tunnelseende. Fundera över dina krav och förväntningar, är de rimliga 

för dig? ” (Lundberg & Wentz, 2004, Perski, 1999).  

 

 

Procedur 

 

Pilotstudie. En förberedande intervju med fem personer valda utefter 

tillgänglighetsprincipen utfördes i syfte att utveckla de motivationshöjande frågeställningarna 

inför interventionen. De från början fem frågeställningarna gavs till varje deltagare. De 

instruerades att upprepa frågeställningarna, tänka över dem en stund och sedan tala om vad de 

ansåg att frågeställningarna representerade. Utifrån dessa intervjuer modifierades vissa 

frågeställningar och två av dem uteslöts helt eftersom dessa två frågeställningarna potentiellt 

ansågs kunna väcka känslor av stress eller ångestkaraktär. Några av intervjudeltagarna ansåg 

att språket i frågeställningar var lite tillkrånglat, varför de tre återstående frågeställningarna 

modifierades med avsikt att förtydliga för deltagaren vad frågeställningarna handlade om.  

 

Huvudstudie. Verksamhetschefer och andra yrkesverksamma personer i författarnas närhet 

kontaktades för att undersöka eventuellt intresse för att delta i en studie om huruvida tanken 

eventuellt kunde ha en betydelse för sinnesstämning. De fick därefter tala med sina kollegor 

om eventuellt deltagande, detta genom att vidarebefordra ett mejl med information om 

studien. Några tog även upp frågan på ett personalmöte. Till de personer som var positiva till 

att delta mejlades ett missivbrev. Där försäkrades deltagarna om att de etiska principerna 

enligt Vetenskapsrådet följts och vilka åtgärder som vidtagits för att bevara dessa. Deltagarna 

informerades också om att medverkan var frivillig, och att de  kunde avbryta sitt 

studiedeltagande när helst de önskade utan att uppge någon orsak till detta. I samma mejl bad 

författarna personer att anmäla sitt deltagande genom att skicka ett tomt mejl där ämnesraden 

var märkt med “deltagare”. I och med detta tillvägagångssätt fick författarna in deras 

mejladresser, vilka författarna behövde för vidare kontakt. Vid interventionens början (dag 

ett) skickades ett mejl till alla deltagare innehållande den separata sifferkod de skulle ange när 

de fyllde i formulären. I mejlet fick deltagarna uppmaningen att i nämnd ordning läsa bifogat 

dokument med instruktioner, fylla i formulären HADS samt MACL. Varje deltagare fick en 

sifferkod som de uppmanades att ange på svarsformulären. Detta för att kunna skilja 

deltagarna åt i kommande statistikberäkningar utan att röja deras identiteter. Efter tre dagar 

hade cirka hälften av deltagarna fyllt i både HADS och MACL.  I samband med att deltagaren 

fyllde i MACL formuläret mottog de automatiskt de motivationshöjande frågeställningarna. 

Dessa skulle utföras cirka en minut per dag under 14 dagar med start dagen efter utskicket. De 

resterande deltagarna, som skickade in HADS och MACL efter de tre första dagarna, fick 

tillsammans bilda studiens jämförelsegrupp. En påminnelse om att utföra de dagliga 

uppgifterna skickades till interventionsgruppen varje vardagsmorgon via mejl, innehållande 

de motivationshöjande frågeställningarna. Dels för att minska bortfall och dels för att 

frågeställningarna skulle finnas lätt tillgängligt. Efter interventionens avslut fick 

interventionsgruppens deltagare åter fylla i formuläret MACL, tillsammans med sex 

tilläggsfrågor, där tre frågor berörde inställning till att genomföra studien samt tre frågor som 
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bestod av demografiska bakgrundsvariabler. Efter ytterligare tre dagar fick även 

jämförelsegruppen fylla i MACL samt de tre tilläggsfrågorna som gav bakgrundsinformation. 

Jämförelsegruppen fick liksom interventionsgruppen svara på MACL formuläret med 14 

dagars intervall. 

 

 

Resultat 
 

För att ta reda på hur pass lika interventionsgrupp samt jämförelsegrupp var vid förmätningen 

utfördes t-tester för ålder, grad av ångest, grad av depression och sinnesstämning. Avseende 

ålder var interventionsgruppen (M = 42.58, SD = 11.25) och jämförelsegruppen (M = 36.43, 

SD = 10.18) signifikant olika varandra, t(82) = 2.36, p = .02, Cohens d = 0.52. Däremot var 

skillnaden mellan interventionsgruppen (M = 4.77, SD = 4.86) och jämförelsegruppen (M = 

5.12, SD = 3.26) med avseende på oro inte signifikant, t(82) = -0.98, ns. Inte heller var 

skillnaden avseende nedstämdhet mellan interventionsgruppen (M = 3.93, SD = 3.15) och 

jämförelsegruppen (M = 4.82, SD = 3.53) signifikant, dock en marginell skillnad t(82) = -1.78 

ns. Interventionsgruppen (M = 2.24, SD = 0.53) hade vid förmätningen något bättre 

sinnesstämning än jämförelsegruppen (M = 2.02, SD = 0.49), men denna skillnad visade sig 

inte vara signifikant, t(82) = 1.53, ns. Ett chi-två test för oberoende mätningar indikerade 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna med avseende på kön 2(2, n = 84) = 4.03, p = 

.13. Likaså arbetstider visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna 2(6, N = 84) = 

2.21, p = .79. 

Ett chi-två test av oberoende visade att interventionsgruppen hade högre utbildning än 

jämförelsegruppen, 2(2, N = 85) = 12.75, p = .002. Både grupper hade 2 deltagare med 

endast grundskola, men jämförelsegruppen hade flera med gymnasial utbildning (n = 19) än 

interventionsgruppen (n = 7) medan interventionsgruppen hade flera med eftergymnasial 

utbildning (n = 38) än jämförelsegruppen (n = 17).  

Enbart interventionsgruppen svarade på frågor som rörde inställning till genomförandet av 

de motivationshöjande frågeställningarna och hur de upplevde att de varit att fundera kring 

frågeställningarna, där man kunde svara negativt, lite jobbigt n = 2 (5.9%), ganska bra n = 20 

(58.8%) och positivt n = 12 (35.3%), ingen svarade att det varit negativt att tänka över 

frågeställningarna, 13 personer svarade inte. Interventionsgruppen fick också svara på hur ofta 

under interventionsperioden de utfört uppgiften enligt instruktion där man kunde svara 

dagligen, n = 20 (51.4%), hälften av dagarna n = 13 (37.1%) eller mer sällan n = 4 (11.4%), 

10 personer svarade inte. Till sist svarade de på hur lång tid de lagt ner på uppgiften vid varje 

tillfälle de genomfört den, där svarsalternativen var ”kortare än en minut” n = 7 (20%), 

”ungefär en minut” n = 17 (45%) och ”längre än en minut” n = 13 (34.3%), 10 personer 

svarade inte.   

Huvudhypotes. För att pröva studiens hypotes utfördes två t-tester för beroende mätningar. 

Deltagarna i interventionsgruppen hade vid andra mätningen signifikant något mer positiv 

sinnesstämning (M = 2.23, SD = 0.54) än vid första mätningen (M = 2.01, SD = 0.49), t(37) = 

3.37, p < .002, Cohens d = 0.97. För jämförelsegruppen fanns det ingen signifikant skillnad 

mellan den första (M = 2.03, SD = 0.49) och den andra mätningen (M = 2.00, SD = 0.54), 

t(37) = 0.25, p < .804. 

 

Pearsonkorrelationer togs fram för att utröna om det kunde finnas variabler bland kontroll- 

och bakgrundsvariablerna som kunde korrelera med deltagarnas sinnesstämning, se Tabell 1 

och 2. 
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Tabell 1. Pearsonkorrelationer mellan kontroll – och bakgrundsvariablerna för 

jämförelsegruppen vid eftermätningen 

 1 2 3 4 5 6 

1.Ålder -      

2.Avslutad utbildning .321      

3.Sinnesstämning .006 -.092     

4.Anställningsgrad .265 .072 .140    

5.Ångest -.161 -.036 -.039 -.039   

6.Depression .203 .068 -.223 .075 .289 - 

 

 

Tabell 2. Pearsonkorrelationer mellan kontroll – och bakgrundsvariabler och frågor som rör 

genomförandet av interventionen för interventionsgruppen vid eftermätningen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Ålder         

2. Avslutad 

utbildning 

-.09        

3.Sinnesstämning -.04 .51**       

4. Antal gånger du 

reflekterat 

-.05 .11 -.09      

5. Tid du använt 

till frågeställn. 

-.25 .10 .12 .00     

6. Upplevelse av 

frågeställn. 

.04 .07 .06 .37* .31    

7. Anställning -.04 .26 .03 -.08 .27 .07   

8. Ångest -.09 .20 -.05 .41* -.09 -.14 .18  

9. Depression .04 -.39* -.44* .18 -.06 -.16 .03 .04 

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

 

 

Utbildning och sinnesstämning korrelerade signifikant vid eftermätningen och därför 

genomfördes en envägs variansanalys för att ta reda på hur utbildning samvarierande med 

graden av sinnesstämning. Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna F (2. 75) = 

6.50, p < .012. Trots signifikant resultat var skillnaden mellan grupperna liten, effektstorleken 
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som beräknades med η = 0.2. Tukey’s post-hoc test visade att medelvärdet för de som gått ut 

grundskola (SD = 0.28) var signifikant lägre än för de som gått ut högskola (SD = 0.45). 

Gymnasiet (SD = .45) visades sig inte vara signifikant skild från någon av de andra 

grupperna, se Figur 1.  
 

Figur 1. Utbildningens samvarierande med graden av sinnesstämning vid eftermätningen 

 

 

Diskussion 

 

Studiens syfte var att undersöka motivationshöjande frågeställningars eventuella koppling till 

det subjektiva välbefinnandet. Resultatet av interventionsstudien visar en signifikant, dock 

liten, höjning i grad av sinnesstämning vid eftermätningen. Utifrån resultaten kan man 

möjligtvis dra slutsatsen att de motivationshöjande frågeställningarna har haft en höjande 

effekt på sinnesstämningen hos interventionsgruppens deltagare. Inom den PP har man sett att 

PPE haft en positiv effekt på SWB (Mongrain och Anselmo-Matthews, 2012). Denna studies 

resultat har pekat åt samma håll, d.v.s. att det subjektiva välbefinnandet kan påverkas med 

hjälp av PPE. Resultatet visade på en signifikant skillnad i grad av sinnesstämning mellan de 

deltagare som genomfört en högskoleutbildning eller liknande, och de som inte läst längre än 

grundskola. Vidare analys visar att de som hade en högskoleutbildning mådde bättre vid 

eftermätningen.  

Med utgångspunkt från Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005) “the model of 

happines” kan cirka 40 % av en individs lycka påverkas genom handlingar eller tankesätt, 

denna studie har därför haft goda förutsättningar att kunna påverka deltagarna i studien. 

Seligman nämner två faktorer som kan öka möjligheten att lyckas påverka deltagarna med 

interventioner. Den första är att deltagarna själva väljer att delta efter att de fått information 

om studiens syfte och den andra att någon slags “rätt metod” användes för att åstadkomma en 

positiv förändring av upplevd lycka. I författarnas studie valde deltagarna själva att delta efter 

att de fått information om studiens syfte (att undersöka tankens inverkan på välmåendet), 

vilket ger viss “self-selected” effekt. Seligman menar att självvalda aktiviteter ger en mer 

positiv utdelning för deltagaren än när deltagaren inte själv aktivt valt att delta i studien 

(Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005). Vad gäller den andra faktorn, att någon slags “rätt 

metod” användes för att åstadkomma en positiv förändring av upplevd lycka, kan denna 

studies motiverande frågeställningar representera denna metod, bland annat med stöd av) som 

skriver, att när man frågar självet istället för att “ge order”, så förbättrar man sin motivation.  
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Förändrat tankesätt kan enligt Gustems-Carnicer och Calderón (2013) ge möjlighet till 

förbättrat SWB. Studiens interventionsgrupp fick reflektera över frågeställningar istället för 

att få order från interventionsledarna, vilket enligt Senay, Albarracin, och Noguchi (2010) 

leder till att deltagarnas motivation till förändring förbättras. Detta eftersom en frågeställning 

leder individen att ta ställning till och väga olika alternativ för och emot varandra (sker genom 

inre dialog), vilket resulterar i att individen motiverar sig själv. Den skapade motivationen blir 

unik i sitt slag (Simon, Stenström, Read 2015). De tre motivationshöjande frågeställningarna 

som ingår i studiens intervention, syftar i sin utformning till att huvudgruppens deltagare ska 

reflektera, ifrågasätta och i och med detta eventuellt sänka upplevda (uttalade eller outtalade) 

krav på sig själva.  

Förhoppningen är att skillnaden i sinnesstämning är en konsekvens av att deltagarna har 

fått tillfälle till att föra en inre dialog och därigenom kommit underfund med hur de mått. 

Kanske har de genom motivationsfrågorna ifrågasatt sina rutiner och fått inspiration och 

motivation att förändra sådant som kanske inte fungerade så bra i vardagen innan 

interventionens start. På så sätt kan de genom ett förändrat beteende ha påverkat sin 

sinnesstämning i positiv riktning. De har förhoppningsvis fått ett konkret verktyg till att 

förbättra SWB, vilket kanske inneburit att de genom frågeställningarna hittat ett fungerande 

tankesätt, som motverkar vardagsstress, samt uppmärksammat vikten av att vårda relationen 

med sig själv och andra, genom goda handlingar. Frågeställningarna kan därmed ha bidragit 

till att motverka eventuell stress och dess negativa effekter som enligt Perski (1999) bland 

annat kan yttra sig som panikkänslor och koncentrationssvårigheter. Livet kan upplevas sakna 

mening och ibland kan aggressivitet uppträda (Perski, 1999).  

En av motivationsfrågeställningarna syftade till att öka SWB genom att reducera negativa 

känslor. Enligt Alden, Jennifer och Trew (2012) sker detta bland annat genom utförandet av 

goda handlingar gentemot andra. Lyubomirsky och Layous (2013), kom fram till att PPE 

(vilka motivations frågeställningar inspirerar till) ökar positiva känslor och tankar och därför 

fungerar som medel för att uppnå lycka. Detta håller även Mongrain och Anselmo-Matthews 

(2012) med om i sin studie där de replikerade Seligman et al. (2005) studie. De lägger även 

till att de anser att PPE’s har viss verkan mot depression. 

 Tidigare forskning visar att en frågeställning skulle vara mer effektiv än ett påstående 

(Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005; Senay, Albarracin, & Noguchi, 2010). Författarnas 

studies utformning av frågeställningar har inte testats tidigare och på så sätt kompletterar 

denna studies resultat tidigare teorier i ämnet. De motivationshöjande frågeställningarna har 

skapats med inspiration från MI som liksom författarnas studie använt sig av individers 

förmåga att själva kunna reflektera och resonera sig fram till lösningar och därigenom kunna 

skapa motivation till förändring (Rollnick & Miller, 1995). Här skiljer sig författarnas studie 

genom att den resonerande dialogen endast sker inom individen, och dennes reflektioner och 

resonemang är därför inte beroende av någon annan fysisk person, vilket enligt MI är 

nödvändigt (Arkowitz & Miller, 2008).  

I utformningen av de motivationshöjande frågeställningarna fanns många olika aspekter 

att ta hänsyn till, eftersom ingen människa är den andra lik. Författarna har tagit hänsyn till 

dessa individuella skillnader. Medan en fråga kan verka motiverande för en individ kanske en 

annan individ känner prestationsångest inför samma fråga.  För höga krav kan leda till att man 

känner sig stressad (Lundberg & Wentz, 2004). Eftersom syftet att undersöka om 

motivationshöjande frågeställningar kunde ha någon betydelse för SWB inte helt skulle röjas, 

delgavs deltagarna inte syftet ordagrant. De fick inte veta att frågeställningarna utformats med 

avsikten att vara motivationshöjande eftersom meningen var att deltagarna själva genom 

frågeställningarnas utformning skulle finna en högst individuell motivationsrespons på varje 

frågeställning, vilket möjligtvis skulle påverkas om de i förväg fått veta att frågeställningarna 

var tänkta att motivera deltagarna. I missivbrevet gavs deltagarna informationen att studien 
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handlade om tankens inverkan på människors välbefinnande. Informationen var deskriptiv, 

tydlig och sann, även om den inte röjde studiens hypotes eller frågeställningarna. Något större 

vilseledande kan därför inte påstås ha gjorts. Det var viktigt att ta hänsyn till om en eventuell 

negativ påverkan kunde ske genom att deltagarna utförde sin dagliga uppgift, d.v.s. funderade 

och eventuellt handlade utefter de motiverande frågeställningarna. Med hänsyn till detta 

skrevs till varje frågeställning en kort, förklarande text som syftade till att hjälpa deltagaren 

att inte ställa för höga krav på sin insats. Frågeställningarna formulerades så att de inte skulle 

ta upp större livsfrågor eller livsbeslut som skulle kunna väcka eventuell ångest, stress eller 

depression. Genom detta förblev individerna skyddade från eventuell psykisk skada. Inte 

heller låg fokus på att prestera utan snarare att fundera över sitt dagliga tankesätt och 

handlande.  
Även om var och en har kunnat ställa dessa frågeställningar i ett större perspektiv så lades 

ändå fokus på “nuet”. Wood (2008) lät personer med låg respektive hög självkänsla upprepa 

positiva affirmationer. Där såg man att de som mådde dåligt innan studiens start, mådde ännu 

sämre efter. Medan de som mådde bra innan, mådde något bättre efter. Författarnas studie tog 

hänsyn till tidigare kunskap om att en negativ process startar, då en individ utför en positiv 

affirmation och att skillnaden mellan detta uttalande och individens faktiska SWB då kan bli 

alltför stor. Denna eventuellt negativa effekt uteblir vid frågeställningar, eftersom inte något 

påstående görs. För att få information om hur interventionsgruppens deltagare upplevt 

genomförandet av de motiverande frågeställningarna, ställdes frågor om detta vid 

eftermätningen. Drygt hälften uppgav att de tyckte att det gått ganska bra att fundera över 

interventionens frågeställningar, drygt en tredjedel tyckte att det varit positivt medan ett par 

deltagare svarade att det varit lite jobbigt att fundera över frågeställningarna. Ingen svarade att 

det varit negativt. 

Vid eftermätningen för MACL konstaterades att det interna bortfallet bestod av 9 personer. 

Tidpunkten för studiens genomförande kan här vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. I 

nordliga länder är vintertiden ofta mörk, vilket kan påverka hur vi mår. Ytterligare en orsak 

skulle kunna vara att människor eventuellt upplever extra stress på sitt arbete under december 

månad (då interventionen utfördes) inför julledighet. En annan forskning författarna tagit 

hänsyn till i denna studies utformning är Eid och Dieners (2003) teori som innebär att 

upprepade känslor ger ett mer varaktigt intryck än tillfälliga starka känslor. 

Upprepningseffekten kan vara en komponent i sig som bidragit till författarnas studies 

resultat. Desutom visade denna studie i likhet med en studie av Hatzigergiadis, Zourbanos, 

Mpoumpaki och Theodorakis (2009), att motivation tenderade att ha påverkan på individers 

sinnesstämning.  I ovanstående studie fick tennisutövare praktisera “motiverande Self-talk” 

under tiden de tränade. Denna inre motivationsdialog visade sig ha en viss sänkande inverkan 

på ångest medan det ökade tennisutövarnas självförtroende samt prestation. 

    Sinnesstämning och utbildning korrelerade signifikant vid eftermätningen och vidare analys 

visade att ju högre utbildning desto bättre mådde man. Effektstorleken för detta var tämligen 

liten, men trots detta intressant att utforska. Korrelationen kan eventuellt förklaras med att 

personer som har genomfört en högre utbildning har fått tillfälle att fördjupa sig i något som 

engagerat dem särskilt mycket under längre tid, dessutom tillsammans med likasinnade. 

Andra bidragande anledningar kan vara att de genom att öva sig i ansvarstagande blivit mer 

självständiga och upplever sig mer kompetenta, vilket eventuellt medför ökad självkänsla och 

självförtroende. Personer som beslutar sig för att studera vidare, kommer ofta från familjer där 

vårdnadshavarna har akademisk bakgrund. Eftersom högre utbildning generellt medför ett 

bättre SWB, kan barnen “ärvt“ ett gott SWB. I Folkhälsomyndighetens rapport (2013) 

benämns utbildning som en av de viktiga sociala faktorer (bestämningsfaktorer) som påverkar 

hälsan. Ju högre utbildning desto bättre hälsa. Att sinnesstämning korrelerade signifikant med 
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ångest samt depression är inte överraskande, då oro och nedstämdhet i alla högsta grad 

påverkar en individs sinnesstämning. 

Studien uppfyllde principen om konfidentialitet, då varje deltagares identitet och 

kontaktuppgifter ersattes med en sifferkod. Mejladresser och deltagarkoder förvarades på 

skilda platser. Kontaktuppgifter utöver deltagarnas mejladresser efterfrågades inte. Deltagarna 

informerades om att den enskilde individens resultat i slutresultatet inte skulle kunna urskiljas 

utan att endast en sammanställning av alla deltagares resultat skulle göras. Uppgifterna kunde 

endast nås med hjälp av olika, för obehöriga, icke kända lösenord. Vid varje mejlutskick 

doldes varje deltagares mejladress inför de andra deltagarna genom att de skrevs in i fältet 

“hemlig mottagare”. Deltagarna underrättades om att ingen annan än studiens författare skulle 

få tillgång till deras uppgifter och att studieresultat endast skulle användas i forskningssyfte. 

Avidentifiering; Deltagarna blev informerade om att deras kontaktuppgifter skulle komma att 

raderas samt avkodas strax efter studiens slut. 

Studiens data har samlats in genom självrapportering vilket medförde en möjlig risk för 

social önskvärdhet, d.v.s. att det svar fylls i som får individen att framstå “i god dager” 

(Paulhus, 2002). En responskonvention kan också uppstå, alltså att deltagarens svar blir 

felaktigt p.g.a. den förväntan hon känner över att hon ska svara på ett visst sätt. En annan 

svaghet vid självrapportering är introspektion, eftersom alla inte har tillgång till sina egna 

känslor, de är inte medvetna om vad känslorna betyder och kan därför inte verbalisera dem 

(Smith & Kosslyn, 2007). En individs sinnesstämning har sin utgångspunkt i de egna 

perceptionerna och hur denne upplever dessa (Mayer & Gaschke, 1988; Västfjäll et al., 2004).  

Interventionens längd, 14 dagar, är troligtvis i det kortaste laget då Lally, et al., (2009) kom 

fram till att det tog någonstans mellan 18 och 254 dagar att förändra en vana, beroende på 

vilken vana som skulle förändras. På grund av att studien var en c-uppsats fanns begränsat 

med tid för interventionen. En urvalseffekt kan ha uppstått då de personer som anmälde sitt 

intresse till deltagande tidigt kan ha varit mycket positiva till denna typ av studie, eller särskilt 

intresserade utav ämnet. Dessa deltagare kan ha känt ökad motivation och därför lagt ner extra 

mycket tid på att utföra frågeställningarna och därigenom möjligtvis nått ett mer positivt 

resultat än övriga deltagare. Likaså kan personer som mått dåligt valt att delta då de hoppats 

på att deltagandet skulle leda till ett ökat SWB, även dessa kan ha känt ökad motivation som 

möjligtvis resulterat i att även dessa uppnått ett bättre resultat som följd. Detta kan göra att 

urvalet inte blir representativt, då eventuellt personer som “ligger mittemellan” saknas. Denna 

grupp skulle ha kunnat påverka resultatet med ett eventuellt sämre resultat som följd eftersom 

de möjligtvis haft en lägre grad av motivation. De flesta deltagarna rekryterades dock genom 

sin arbetsledare, som förespråkat att de skulle delta som arbetslag, därför borde ett varierat 

urval finnas representerat i studien och validiteteten stärkts. Hade deltagarna fördelats 

slumpmässigt till interventions- respektive jämförelsegrupp (som då hade bildat en 

kontrollgrupp) hade detta kunnat undvikas.  

Cronbachs alfa var för valda mätinstrument hög vid alla mättillfällen, vilket gör att 

studiens huvudresultat blir mer trovärdigt. Eftersom mätning skett via självskattningsformulär 

har den form av bias uteblivit som skulle kunnat uppstå vid kontakt med författarna. Inte 

heller väderlek kan ha påverkat studiens resultat då detta kontrollerats och vädret var liknande 

vid alla mättillfällen. Jämförelsegruppen visade tendenser till högre grad av negativa 

emotioner. Kanske gruppens deltagare anmälde sig frivilligt just för att de mådde sämre än 

interventionsgruppen.  

Eftersom enkäter användes kunde deltagarna vara anonyma inför varandra. Genom att 

svara via enkäter kunde deltagaren sitta i sin egen bekanta miljö. De kunde utföra sina 

uppgifter när de själva ville, vilket medförde att de inte hade någon speciell tid att passa, och 

eventuellt bortfall kunde därigenom minimeras. En samvarierande variabel kan ha varit att 

deltagarna känt en gemenskap med kollegorna som också ingick i studien på arbetsplatsen. 
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Detta kan ha gjort att vissa knutit närmare kontakt med sina kollegor, vilket kan ha medfört att 

individens välbefinnande ökat. Just att tillhöra ett för individen viktigt socialt sammanhang är 

en komponent i det som Ryan och Deci, (2000) beskriver som viktigt för att nå förändring, i 

detta fall innebär den förändringen att deltagarna skapat nya strategier för att hantera 

vardagens motgångar.  

Ingen information anskaffades kring deltagarnas arbetsmiljö eller eventuella pågående 

förändringar på arbetsplatsen som kan ha inverkat på deltagarnas sinnesstämning positivt eller 

negativt. Självklart kan enstaka händelser i personernas liv också ligga till grund för resultatet. 

Därför kan det vara en fördel att ha så många deltagare som möjligt för att resultaten ska 

kunna ses som generaliserbara. Denna studie hade 47 personer i interventionsgruppen, med 

tanke på att ökningen i sinnesstämning blev något liten, likaså effektstorleken, blir förslaget 

att öka deltagarantalet vid en liknande studie. Studien kan naturligtvis inte återupprepas med 

identiska resultat, då interventionens motivationsfrågeställningar kunde tolkas olika beroende 

på individen. Detta är även studiens styrka, då varje deltagare arbetat med frågeställningar 

utifrån sin unika förståelse. Frågeställningarnas utformning ger den individuella anpassning 

som enligt Lyubomirsky och Layous (2013) krävs för optimal motivation av var och en av 

deltagarna. Vidare menar de att motivationens styrka inverkar på den ansträngning individen 

lägger ner på en aktivitet, vilket i sin tur påverkar resultatet.  

Studiens motiveras med information från Socialstyrelsens rapport om den ökning av 

psykisk ohälsa som skett och fortsätter att ske Socialstyrelsen (2015). Vid Karolinska 

institutet kom man vidare fram till att personer med höga krav på arbetet löpte större risk för 

sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa (Mather, Bergström, Blom & Svedberg, 2015). 

Företag och andra som arbetar med rehabilitering av personer med utmattningssyndrom skulle 

kunna dra nytta av studiens resultat. Även på arbetsplatser där det finns någon som ansvarar 

för hälsofrågor, då de motivationshöjande frågeställningarna kan användas i hälsofrämjande 

syfte. Ett relativt enkelt verktyg för att förbättra de anställdas välmående. Frågeställningarna 

fungerar förhoppningsvis också för gemene man att utföra på egen hand vid upplevt behov. 

Intressant hade varit att få detaljerad feedback av deltagarna angående de motiverande 

frågeställningarna, för att ta reda på vilken eller vilka av de tre frågeställningarna som gav 

störst utdelning vad gäller ökat välmående. Alternativt om det positiva resultatet var en 

produkt av att frågeställningarna tillsammans skapade signifikant påverkan. I framtida 

forskning rekommenderas ett försök till att isolera vilken av de tre frågeställningarna som 

hade störst effekt. Ett tillägg i kontrollvariablerna skulle kunna vara att undersöka hur 

deltagarnas känslor varit under tiden de reflekterat över de motivationshöjande 

frågeställningarna, istället för att som i denna studie rikta fokus på hur själva genomförandet 

av interventionens frågeställningar har upplevts. En mängd forskning har tidigare utförts för 

ett testa positiva affirmationers påverkan på välmående, detta med varierande resultat. Bland 

annat såg Wood (2008) den problematik som uppstår i samband med positiva affirmationers. 

Vidare forskning kan göras för att undersöka om frågeställningar liknande de som användes i 

denna studie kan ge positiva resultat oberoende av individens utgångsläge.  
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