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Betydelsen av attityden till att vara för sig själv och objektiv ensamhet 
för högskolestudenters emotioner 

 
Niklas Paulsson och Viktor Skålberg 

 
Svenskar ligger i toppen gällande ensamboende men uppger låga nivåer 
av ensamhetskänslor. Tidigare forskning har visat att människors syn 
på ensamhet kan vara av betydelse för upplevelsen av ensamhet. Syftet 
med studien var att undersöka betydelsen av objektiv ensamhet och 
attityd till att vara för sig själv för individers emotioner. En 
enkätundersökning mätte 147 högskolestudenters objektiva ensamhet, 
attityd till att vara för sig själv och emotioner. Tvåvägs variansanalyser 
visade bland annat en signifikant interaktion mellan hög positiv attityd 
och objektiv ensamhet där graden av positiva emotioner var högst för 
dem med hög positiv attityd och som var mindre objektivt ensamma. 
Det påvisades även en koppling mellan negativ attityd och negativa 
emotioner. Studien kan ge högskolestudenter underlag för självhjälp 
genom ett perspektiv på ensamhet som belyser betydelsen av positiv 
attityd till att vara för sig själv i kombination med objektiv ensamhet 
för att främja positiva emotioner. 

 
Keywords: aloneness, loneliness, objective aloneness, emotion, 
college students 

 

Inledning 
 
Brülde och Fors (2015) visade i en studie att Sverige har ett större antal ensamboende än de 
flesta övriga länder i Europa. Andra länder med lägre antal ensamboende visade lägre 
umgängesfrekvens än i Sverige. Samtidigt uppgav de svenska respondenterna i studien att de i 
mindre utsträckning saknade en nära vän och uppgav dessutom lägre nivåer av 
ensamhetskänslor. Detta menar Brülde och Fors (2015) talar mot föreställningen att ensamheten 
skulle vara mer utbredd i Sverige än i något annat land i Europa. Bland människor födda utanför 
de nordiska länderna är det 59 % som själva uppsöker ensamhet för att de mår bra av det. För 
att sätta det i perspektiv var samma siffra utanför norden 38 % (Tornstam, Rydell, Vik & Öberg, 
2010). Samma studie visade att med ökad utbildningsnivå var det fler som sökte efter stunder 
att vara för sig själva. I kontrast till detta säger en stor del av den tidigare ensamhetsforskningen 
att ensamhet är kopplat till en mängd negativa effekter på bland annat psykisk hälsa och 
emotioner (Cacioppo et al., 2000; Shankar, McMunn, Banks & Steptoe, 2011). Mot bakgrunden 
av dessa studier framstår ett tudelat perspektiv på ensamhet. 

Enligt Baumeister och Leary (1995) har människor ett djupgående behov av att känna 
tillhörighet till andra vilket påverkar vårt beteende, kognitioner och emotioner. Människors 
subjektiva upplevelse av ensamhet har visat sig vara delvis kopplad till objektiva aspekter 
såsom frekvensen av sociala kontakter. Däremot verkar det som att den subjektiva värderingen 
av sociala kontakter har störst betydelse för känslan av ensamhet (Hawkley et al., 2008; Peplau 
& Perlman, 1982; Pinquart & Sörensen, 2003). Stor del av den tidigare forskningen om 
ensamhet har berört dess betydelse för psykisk hälsa och psykosocial funktion (Heinrich & 
Gullone, 2006). Känslan av ensamhet och att vara objektivt ensam är båda associerade med en 
ökad risk för inaktivitet, rökning och andra hälsorelaterade riskbeteenden (Shankar et al., 2011). 
Det har även påvisats att känslan av ensamhet är kopplat till låg självkänsla (Cacioppo et al., 



2 
 

2000), minskad livskvalitet (Schultz & Moore, 1988), ångest (Mijuskovic, 1986) och depressiva 
symtom (Cacioppo, Hawkley, & Thisted, 2010). Kronisk ensamhet har kopplats till ökat 
blodtryck över tid oberoende av andra medierande faktorer (Hawkley, Thisted, Masi, & 
Cacioppo, 2010). Ur ett evolutionärt perspektiv har ensamhet visats öka vaksamheten mot 
uppfattade sociala hot samtidigt som det ökar önskan att söka kontakt med andra människor. 
Vaksamheten i sin tur kan göra att individen framstår som mindre intressant som 
interaktionspartner. När dessa reaktioner förstärks kan den ensamma individen hamna i en ond 
cirkel (Hawkley & Cacioppo, 2010).  

Annan tidigare forskning har visat att människor som utförde aktiviteter för sig själva 
uppvisade olikheter i avseende på positiva och negativa emotioner till skillnad från människor 
som genomförde aktiviteter med andra (Queen, Stawski, Ryan & Smith, 2014). Andra studier 
har visat att unga människor är mer ensamma Tornstam et al. (2010) och lider större risk att 
uppleva minskat emotionellt välmående (Van Roekel, Ha, Scholte, Engels & Verhagen, 2015). 
Sammanfattningsvis menar alltså en del av den tidigare forskningen att ensamhet är någonting 
negativt medan andra har kommit fram till att det viktigaste är hur individen ser på sin egen 
situation i relation till ensamhet. 
 

Vad är ensamhet? 
 
Ensamhet (eng. loneliness) kan definieras som ett obehagligt tillstånd som upplevs när det finns 
en diskrepans mellan individens önskade och uppnådda nivå av social interaktion, antingen 
kvantitativt eller kvalitativt (Perlman & Peplau, 1981).  Perlman och Peplau (1981) beskriver 
tre centrala punkter i sin definition av ensamhet: (1) ensamhet är ett resultat av brister i 
personens sociala relationer, (2) ensamhet är en subjektiv företeelse, människor kan vara för sig 
själva utan att känna sig ensamma och (3) ensamhet är obehagligt och smärtsamt. Perlman & 
Peplau (1981) menar även att ensamhet kan manifesteras genom emotionella uttryck, 
exempelvis ångest och missnöje. Vidare gör de en distinktion mellan vad som kan predisponera 
och vad som kan utlösa ensamhet. Faktorer som predisponerar ensamhet kan vara t.ex. 
kvantiteten eller kvaliteten på personens sociala relationer eller individens personlighet. Dessa 
faktorer behöver däremot nödvändigtvis inte leda till ensamhet. Utlösande faktorer, å andra 
sidan, kan beskrivas som förändringar i individens uppnådda, förväntade eller önskade sociala 
relationer. Ett exempel på en sådan förändring skulle kunna vara utvecklingsrelaterade 
förändringar såsom skiftande intimitetsbehov vid olika faser i livet. 

Utifrån ett kognitivt perspektiv beskriver Perlman och Peplau (1981) att diskrepansen mellan 
önskade och uppnådda sociala relationer inte nödvändigtvis behöver leda till upplevd ensamhet. 
Flera faktorer kan vara av betydelse för hur en individ tolkar sin situation och således spelar 
den kognitiva processen en central roll gällande känslan av ensamhet. För det första är 
kontexten avgörande för hur individen definierar en situation. Om en individ flyttar till en ny 
stad är det rimligt att känna en viss grad av ensamhet medan samma känsla i en bekant miljö 
hade varit mer avvikande. Utifrån kontexten som nyinflyttad kan alltså en viss grad av utebliven 
social interaktion vara acceptabel utan att det behöver upplevas som ensamhet. För det andra 
har attributionen av ensamheten en central roll. Beroende på om individen attribuerar 
ensamheten internt eller externt får det bland annat effekter på deras självkänsla, beteende och 
bemästringsstrategier (Perlman & Peplau, 1981). Att självkänslan kan påverkas av ensamhet 
har även påvisats av Cacioppo et al., (2000). Individer som uppfattar orsaken till ensamheten 
som intern, såsom “jag är tråkig, därför är jag ensam”, kan enligt Weiner et al. (1978) förvänta 
sig en långvarig ensamhet. Individer som ser orsaken i externa faktorer, “jag är ensam för att 
jag är nyinflyttad”, uppvisar större grad av optimism till ett förbättrat social liv. Det har 
dessutom visats att negativa sociala interaktioner kan vara en riskfaktor för en försämrad 
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kognitiv förmåga vid hög ålder (Wilson et al., 2011). Det verkar således som att det är viktigt 
hur individen tolkar sin situation samtidigt som den objektiva kontexten också har betydelse för 
upplevelsen av ensamhet. 

 

Objektiv ensamhet 
 

En viktig distinktion gällande ensamhetsforskningen är mellan att vara objektivt ensam och att 
känna sig ensam. Objektiv ensamhet ska enligt Brülde och Fors (2015) betraktas som ett socialt 
bristtillstånd av en kvantitativ karaktär. Det handlar exempelvis om hur ofta individen träffar 
och umgås med andra. Den objektiva ensamheten kan vara både självvald och ofrivillig vilket 
betyder att den nödvändigtvis inte behöver innebära något negativt. Enligt Tornstam et al. 
(2010) hänger den självvalda ensamhet inte ihop med storleken på individens sociala nätverk 
eller hur ofta individen umgås med andra. En individ kan därmed ha ett kvantitativt litet men 
kvalitativt högt socialt nätverk. Denna slutsats kan liknas med tidigare nämnd forskning 
(Hawkley et al., 2008; Peplau & Perlman, 1982; Pinquart & Sörensen, 2003). 

Objektiv ensamhet har använts som en del i den bredare ensamhetsforskningen. Tornstam et 
al. (2010) använde sig av bland annat av objektiv ensamhet i sin studie för att undersöka 
skillnaderna på människors ensamhet mellan år 1985 och 2008. Studien visade att ensamheten 
inte hade ökat mellan årtalen. I samma studie konstaterar även Tornstam et al. (2010) att 
ensamheten då som nu oftast förekommer bland unga och inte bland äldre. Mot bakgrunden att 
all objektiv ensamhet inte nödvändigtvis är negativ (Brülde & Fors, 2015) tillsammans med den 
tidigare forskningen som pekar på ensamhetens negativa effekter på psykisk hälsa (Heinrich & 
Gullone, 2006), finns det anledning att utforska olika aspekter av objektiv ensamhet. 

 

Attityd till att vara för sig själv 
 

Det finns en skillnad mellan att uppleva ensamhet (eng. loneliness) och att vara för sig själv 
(eng. aloneness). Att vara för sig själv är den objektiva erfarenheten av att vara utan sällskap. 
Utifrån den definitionen kan människor ha en mer eller mindre positiv eller negativ attityd till 
att vara för sig själva (Maes, Vanhalst, Spithoven, Van den Noortgate & Goossens, 2016). 
Attityd till att vara för sig själv kan därmed sägas vara hur individen ser på sin egen objektiva 
ensamhet. Den forskning som gjorts på attityd till att vara för sig själv har bland annat använt 
två delskalor från mätinstrumentet Louvain Loneliness scale for Children and Adolescents 
(LLCA) (Marocen, Goossens & Caes 1987; Melotti, Corsano, Majorano & Scarpuzzi, 2006). 
Positiv attityd till att vara för sig själv (eng. affinity for aloneness) definieras i Marocen et al. 
(1987) som den positiva upplevelsen av att vara för sig själv. Det beskriver hur benägen 
individen är att söka tillfällen att vara för sig själv. Enligt Wang et al. (2013) kan en för hög 
grad av positiv attityd till leda till att individen går miste om viktiga sociala interaktioner som 
i sin tur kan ge en ökad upplevelse av ensamhet. Vidare menar dem att denna tendens är som 
mest påtaglig i ungdomsåren och att den minskar när människor blir vuxna. De menar även att 
det tenderar att bli mer normativt acceptabelt att vara för sig själv när människor blir äldre.  
Wang et al. (2013) diskuterar slutligen att friheten att göra vad individen själv vill skulle kunna 
bidra till ökat psykisk välmående. I en annan studie av Maes et al. (2016) på ungdomar framförs 
förslag om att positiv attityd till att vara för sig själv skulle kunna vara en bemästringsstrategi 
för att minska diskrepansen mellan önskade och uppnådda sociala relationer. Den positiva 
attityden till att vara för sig själv kan således vara både positiv och negativ där de positiva 
effekterna tenderar att öka när människor lämnar ungdomsåren. Negativ attityd till att vara för 
sig själv (eng. aversion to aloneness) definieras av Marocen et al. (2016) som den negativa 
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upplevelsen av att vara för sig själv. Det beskriver motviljan att uppsöka stunder att vara för sig 
själv. Hög negativ attityd till att vara för sig själv har bland annat visat sig positivt korrelera 
med ångest och låg emotionell stabilitet (Schwab, 1997). Positiv och negativa attityd till att 
vara för sig själv är inte ändarna på samma spektrum utan ska förstås som två separata konstrukt 
vilket påvisades av Maes et al. (2015). En individ kan således ha högt i både positiv och negativ 
attityd. En fördel med att använda LLCA till skillnad mot andra mätinstrument såsom UCLA 
Loneliness Scale (Russell, 1996) som objektivt mäter människors subjektiva ensamhet är att 
LLCA fokuserar på individens attityd. Att undersöka individens vilja till att uppsöka stunder 
till att vara för sig själv kan således öppna upp för andra perspektiv på ensamhet. 

 

Emotioner och ensamhet     
 
Positiva och negativa emotioner har visat sig vara korrelerade med psykisk hälsa (Sandín et al., 
1999). Positiva emotioner karaktäriseras av positiv sinnesstämning, glädje, intresse och 
entusiasm. Negativa emotioner i sin tur kännetecknas av känslomässigt lidande i form av 
negativ sinnesstämning, rädsla, ilska, skuld och nedstämdhet (Watson, Clark, & Tellegen, 
1988). Ett vanligt förekommande sätt att mäta positiva och negativa emotioner är med hjälp av 
mätinstrument som Positive and Negative Affect Schedule (PANAS). Studier har visat att 
mätinstrumentets två dimensioner av affekt, PA och NA, är relaterande till korresponderande 
positiva och negativa emotioner (Tellegen, 1985). Det råder viss oenighet huruvida positiva 
emotioner och negativa emotioner såsom de mäts i PANAS är två olika konstrukt (Watson, 
Wiese, Vaidya & Tellegen, 1999), eller om de är bipolära ändar av samma kontinuum (Feldman 
& Russels, 1998; Russell & Carrol, 1999).  Användandet av PANAS kan vara fördelaktigt vid 
studier som syftar till att undersöka människors emotioner i relation till andra faktorer. 

Ensamhet har visat sig vara kopplat till människors emotionella upplevelser. Enligt Queen 
et al. (2014) uppvisar individer som är mer för sig själva en annan typ av positiva och negativa 
emotioner. I deras studie där deltagarna fick utföra olika aktiviteter påvisade de att individer 
som var mer objektivt ensamma visade liknande grader av positiva emotioner oberoende om 
aktiviteterna utfördes med andra eller inte. Detta gällde för alla aktiviteter som undersökningen 
studerade förutom vid fysisk träning och hobbys. De visade även att individer som var mer 
objektivt ensamma uppvisade mindre intensiva positiva emotioner än de som var mindre 
objektivt ensamma. Enligt Queen et al. (2014) är det den kvalitativa aspekten av den sociala 
kontexten som är mer avgörande för den upplevelsen av positiva och negativa emotioner. Det 
har även påvisats att emotionellt baserade bemästringsstrategier är kontraproduktiva för de 
människor som upplever ensamhet (Schoenmakers, Van Tillburg & Fokkema, 2015). Annan 
forskning av Basitan et al. (2015) kom fram till att människor som känner mer negativa 
emotioner och som uppfattar att andra i samhället ogillar dessa emotioner upplevde mer 
ensamhet. Detta kan kopplas till Perlman och Peplau (1981) som talar om hur samhällsnormen 
styr över emotionella uttryck i relation till upplevelsen av ensamhet. De emotioner som 
människor upplever i relation till ensamhet verkar således vara beroende av både deras 
objektiva ensamhet och hur de kvalitativt ser på sin situation. 

     
 

Objektiv ensamhet, attityd till att vara för sig själv och emotioner 
 
Den tidigare forskningen har tenderat att fokusera på ett fåtal av ensamhetens olika former. 
Enligt Brülde och Fors (2015) har forskningens fokus antingen legat på begränsade former av 
ensamhet i form av en allmän eller ospecifiserad känsla, alternativt på individers 
umgängesfrekvens, civilstånd eller boendesituation. De menar vidare att det är få som har 
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studerat relationerna mellan olika former av subjektiv och objektiv ensamhet. Den föreliggande 
studien har därför valt att integrera olika aspekter från den tidigare ensamhetsforskningen. 
Kvantitativa mått av exempelvis umgängesfrekvens har tidigare använts för att mäta objektiv 
ensamhet (Brülde & Fors, 2015; Thornstam et al., 2010). Användandet av sådana mätningar 
har gett en objektiv förankring i relation till andra mer subjektiva former av ensamhet. Perlman 
och Peplau (1981) talar om individens egen tolkning som en avgörande aspekt för upplevelsen 
av ensamhet. Detta kan kopplas till Marocen et al. (1987) och individens attityd till att vara för 
sig själv. Utifrån Brülde och Fors (2015) resonemang verkar objektiva ensamhet i kombination 
med attityd till att vara för sig själv som ett relativt outforskat område av ensamhet. 

Genom att mäta objektiv ensamhet och individens attityd till att vara för sig själv kan 
relationerna mellan olika former av ensamhet studeras. För att kunna undersöka dessa relationer 
används med stöd av den tidigare forskningen positiva och negativa emotioner. Emotioner och 
välmående har tidigare påvisats vara relaterade till ensamhet (Basitan et al., 2015; 
Schoenmakers et al., 2015; Queen et al., 2014). Ytterligare forskning har dessutom visat att 
övergången till högre akademisk utbildning kan vara en stressfylld period för unga vuxna 
eftersom deras sociala nätverk förändras. Denna övergång har kunnat kopplas till minskad 
emotionellt välmående (Van Roekel et al., 2015). Det föreligger således en koppling mellan 
ensamhet, emotioner och gruppen högskolestudenter. Utifrån att en stor del av den tidigare 
forskningen som presenterats ovan har fokuserat på de negativa effekterna kopplat till ensamhet 
finns det därför anledning att undersöka eventuellt positiva effekter kopplat till ensamhet. Wang 
et al. (2013) menar även att det behövs mer studier om attityden till att vara för sig själv på unga 
vuxna utifrån dess potentiellt positiva effekter på individens välmående. Det framstår därmed 
meningsfullt att undersöka betydelsen av attityden till att vara för sig själva har för individers 
emotioner. 
 
 
Syfte och hypoteser 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av högskolestudenters objektiva ensamhet och 
attityd till att vara för sig själv för deras emotioner. Studiens hypoteser för positiv attityd 
formulerades med stöd från Wang et al. (2013) argumentation att positiv attityd till att vara för 
sig själv skulle kunna bidra till ökat psykiskt välmående. Här förväntades individer med hög 
positiv attityd kunna spegla någon form av inre trygghet vilket möjligen skulle kunna påvisas 
genom hög grad av positiva emotioner och låg grad av negativa emotioner. Hypoteserna som 
prövade negativ attityd formulerades med stöd från Schwab (1997) som visade en korrelation 
mellan negativ attityd till att vara för sig själv och bland annat ångest. Här förväntades individer 
med låg negativ attityd motsvara en emotionell stabilitet och påvisas genom låg grad av 
negativa emotioner och hög grad av positiva emotioner. För att kunna lyfta fram individens 
egen syn och attityd ansågs det även viktigt att ha med individens objektiva ensamhet i syfte att 
kunna undersöka attitydens betydelse för emotioner. Studiens fyra hypoteser var: 
 

H1: Individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad 
av positiva emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv 
oberoende av grad av objektiv ensamhet. 

H2: Individer med låg negativ attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad 
av positiva emotioner än individer med hög negativ attityd till att vara för sig 
själv oberoende av grad av objektiv ensamhet. 

H3: Individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar lägre grad 
av negativa emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv 
oberoende av grad av objektiv ensamhet. 
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H4: Individer med låg negativ attityd till att vara för sig själv rapporterar lägre grad 
av negativa emotioner än individer med hög negativ attityd till att vara för sig 
själv oberoende av grad av objektiv ensamhet. 

 
 

Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagande i studien var 147 studerande vid en högskola i Mellansverige varav 95 (65 %) var 
kvinnor och 50 (34 %) var män. Målet med urvalet var en representativ könsfördelning för 
högskolestudenter. I Sverige är fördelningen cirka 60 % kvinnor och 40 % män 
(Universitetskanslersämbetet, 2016). Fördelningen i den föreliggande studien låg därmed i linje 
med den nationella fördelningen. Deltagarna var mellan 19-45 år och medelåldern var 24.4 år 
med en standardavvikelse på 5.3 år. Medelåldern för kvinnor var 25.0 år (SD = 5.6) medan 
medelåldern för män var 23.4 år (SD = 4.3). Av deltagarna bodde 37.4% ensamma och 60.5 % 
med minst en vuxen eller ett barn. Av kvinnorna bodde 35.9% ensamma och 64.1% med minst 
en vuxen eller ett barn. Av männen bodde 42.0 % ensamma och 58.0 % med minst en vuxen 
eller ett barn. Bland deltagarna uppgav 35.4% att de inte arbetade, 25.9% att de arbetade någon 
gång i månaden, 20.4% att arbetade någon gång i veckan samt att 17.0 % arbetade flera gånger 
i veckan. Av kvinnorna var det 34.7% som inte arbetade och 65.3% som arbetade. Av männen 
var det 39.6% som inte arbetade och 60.4% som arbetade. Sammanlagt delades 154 enkäter ut 
varav 147 returnerades i ifyllt skick vilket gav ett bortfall på sju enkäter. Enkäter där fler än tre 
frågor var obesvarade på en delskala ansågs inte vara ifyllda på ett lämpligt sätt. Denna gräns 
kunde dras eftersom bortfallet var lågt. Ingen kompensation erhölls deltagarna för medverkan i 
studien. 
 
 
Material 
 
Demografiska uppgifter samlades in i form av kön, ålder, hushåll och arbete. Deltagarna fick i 
enkäten ange kön utifrån alternativen ”Kvinna”, ”Man” och ”Annat”. Deltagarna fick även ange 
sin ålder. Information gällande hushåll hämtades med frågan ”Hur ser ditt hushåll ut?” från 
Brülde och Fors (2015) och hade alternativen ”Bor ensam” och ”Bor med minst en vuxen eller 
ett barn”. Arbete undersöktes med frågan ”Hur ofta arbetar du vid sidan av studierna?” och 
besvarades utifrån fyra alternativ mellan ”Flera gånger i veckan” och ”Ingen gång”. Utöver 
frågan om hushåll var samtliga frågor konstruerade av den aktuella studiens författare. 
 

Objektiv ensamhet. Objektiv ensamhet mättes med hjälp av tre frågor med inspiration från 
den nationella SOM-undersökningen (SOM-institutet, 2014) och Sociologiska institutionen i 
Uppsala (2010) och användes som oberoende variabler. ”Hur många kvällar i veckan är du 
vanligtvis helt ensam?” hade svarsalternativ mellan (0) Alla kvällar och (4) Ingen kväll. ”Hur 
ofta brukar du utanför arbetet eller skolan träffa och vara tillsammans med släktingar, vänner 
eller bekanta som du inte sammanbor med?” hade svarsalternativ mellan (0) Ingen dag och (4) 
Alla dagar. ”Hur ofta deltar du vanligtvis i någon aktivitet via internet eller en förening där du 
umgås med människor utanför arbetet eller skolan?” hade svarsalternativ mellan (0) Ingen kväll 
och (4) Alla kvällar. En indexering var inte lämplig då lågt Cronbach´s alpha uppvisades och 
därmed behandlades frågorna separat. Svaren på respektive fråga delades in i två grupper med 
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cirka 50 % i varje grupp utifrån den föreliggande studiens frekvensfördelning på 
svarsalternativen. Första gruppen bestod av individer som var mer objektivt ensamma och andra 
gruppen bestod av individer som var mindre objektivt ensamma. Syftet var att skapa två 
jämnfördelade grupper för att möjliggöra jämförelser i analysen. 

 
Attityd till att vara för sig själv. Attityd till att vara för sig själv mättes med två av delskalorna 

från Louvain Loneliness Scale for Children and Adolescents, LLCA (Marcoen, Goossens, & 
Caes, 1987) och användes som oberoende variabler. Mätinstrumentet innehåller 24 items och 
är indelad i två delar: 12 påståenden mäter positiv attityd till att vara för sig själv (A-POS) och 
12 påståenden mäter negativ attityd till att vara för sig själv (A-NEG). Respondenterna besvarar 
påståendena på en fyrgradig skala (1) Aldrig (2) Sällan (3) Då och då (4) Ofta. Varje delskala 
beräknas till ett medelvärde mellan 1 och 4 där höga värden tyder på positiv respektive negativ 
attityd. Marcoen et al. (1987) testade LLCA-skalan och Cronbach´s alpha visade .80 för A-POS 
och .81 för A-NEG. Senare studier har också bekräftat skalans goda validitet och reliabilitet 
(Melotti, Corsano, Majorano, & Scarpuzzi, 2006). Översättning av skalan utfördes av den 
föreliggande studiens två författare samt två personer av jämbördig kunskapsnivå utanför 
studien. Varje översättare fick enskilt översätta delskalorna. Därefter jämfördes 
översättningarna på respektive item och eventuella diskrepanser diskuterades först mellan 
samtliga fyra översättare och därefter ännu en gång mellan studiens båda författare för att få 
fram den översättning som bäst representerade originalskalan. Slutligen pilottestades skalan 
varpå ytterligare justeringar av formuleringar genomfördes. Den föreliggande studien visade att 
mätinstrumentets Cronbach´s alpha var .85 för A-POS och .87 för A-NEG när alla 12 frågor 
inkluderades. Respektive delskala delades in i tre grupper: låg, medel och hög. Indelningen 
gjordes med hjälp av percentiler utifrån den föreliggande studiens medelvärden för A-POS 
respektive A-NEG. Grupperna var jämnfördelade gällande antal individer per grupp. Syftet med 
indelningen var att tydligare kunna jämföra skillnader mellan ytterändarna i analysen. 

 
Emotioner. Positiva och negativa emotioner mättes med Positive and Negative Affect Scale, 

PANAS (Watson, Clark, Tellegen, 1988) och användes som beroende variabler. PANAS består 
av 20-items som mäter individens upplevelse av positiva och negativa emotioner. 
Svarsalternativen sträcker sig från (1) Mycket lite eller inte alls till (5) Väldigt mycket. 10 items 
fångar in negativa emotioner (NA) och formuleras bland annat som ”Lättirriterad”, 
”Skuldmedveten” och ”ointresserad”. Återstående 10 items fångar upplevelsen av positiva 
emotioner (PA) och består bland annat av ”ivrig”, ”flitig” och ”inspirerad”. Skalorna summeras 
där minimumvärde är 10 poäng och max är 50 poäng per delskala där höga värden indikerar 
högt i positiva respektive negativa emotioner. Watson et al. (1988) testade PANAS-skalan och 
Cronbach´s alpha visade .88 för positiva emotioner och .87 för negativa emotioner. 
Översättningen av skalan hämtades från en svensk studie (Simonsson & Boussaid, 2013). Den 
föreliggande studien visade att mätinstrumentet hade ett Cronbach´s alpha på .82 för positiva 
emotioner och .78 för negativa emotioner när alla 10 frågor inkluderades. 

 
Pilotstudie. Enkäten pilottestades på 6 individer från urvalet högskolestudenter. Individerna 

besvarade enkäten med uppmaningen att notera eventuella brister i formuleringar och upplägg. 
Därefter intervjuades varje individ där dem fick uppge vad de ansåg vara styrkor och svagheter 
med enkäten. När flera individer påpekade liknande brister i enkäten åtgärdades det utifrån 
deras återkoppling. Exempelvis ändrades enkätens utseende för en delskala och formuleringar 
justerades för ett antal items i skalorna A-POS och A-NEG. Det var främst fyra items som 
justerades i olika grad genom att den svenska översättningen omformulerades så att dessa items 
bättre representerade meningsinnehållet i den engelska versionens och samtidigt kunde förstås 
i en svensk kontext.   
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Procedur 
 
För att komma i kontakt med deltagare till studien kontaktades lärare från olika institutioner på 
en högskola i Mellansverige. För att möjliggöra en jämn könsfördelning tillfrågades 
kursansvariga på olika typer av utbildningar.  Kontakt ägde rum via e-post och datum och tid 
bestämdes i samtycke med läraren. Vid den initiala kontakten informerades lärarna om studiens 
syfte och vid förfrågan skickades även ett exempel på enkäten ut i förväg. Utdelning av enkäter 
skedde i fyra olika klasser som hämtades ur beteendevetenskapliga, sjuksköterske- och 
datavetenskapliga programmet. Studenterna var på olika utbildningsnivåer och enkäterna 
delades ut i början eller slutet av lektionstid. Innan utdelning av enkäter presenterade sig 
undersökningsledarna och studenterna informerades om studiens syfte. Det klargjordes även att 
deltagande var frivilligt och att de fick avbryta när de ville. I de fall studenterna ville ta del av 
studiens resultat eller hade frågor om undersökningen fanns det möjlighet att riva av första 
bladet av enkäten där undersökningsledarnas kontaktuppgifter fanns. Där återfanns även 
villkoren för deltagande. Enkäten var fem sidor lång och var indelad i tre delar. Det tog ungefär 
10 minuter att besvara enkäten och inlämnad enkät räknades som samtycke. Enkäterna 
blandades och kodades enligt ett siffersystem för att förhindra att enskilda individer skulle 
kunna identifieras. 
 
 
  Resultat 
 
Frekvensfördelningen för frågorna om objektiv ensamhet visade liknade resultat med de tidigare 
studier som frågorna hämtat inspiration från. Brülde och Fors (2015) visade en liknande 
fördelning på frågan om hur många kvällar i veckan individen vanligtvis var helt ensam. 
Frågorna om hur ofta individen träffar vänner och bekanta samt hur ofta individen deltar i någon 
aktivitet via internet eller en förening kunde också jämföras med tidigare forskning (Tornstam 
et al., 2010). Se Tabell 1 för frekvensfördelning. 
 
Tabell 1 
Frekvensfördelning på frågorna om objektiv ensamhet 
                     n 

 M SD 
Alla 
dagar/ 
kvällar 

5-6 
dagar/ 
kvällar 

3-4 
dagar/ 
kvällar 

1-2 
dagar/ 
kvällar 

Ingen 
dag/ 
kväll 

Total 

Ensamma 
kvällar 2.71 1.25 12 12 33 39 50 147 

Träffa andra 1.63 0.92 5 18 52 61 11 147 

Aktiviteter 1.16 1.21 9 14 24 44 56 147 

 
Medelvärdena för attityd till att vara för sig själv i den föreliggande studien (se Tabell 2) 

kan jämföras med andra studier där LLCA-skalan har använts.  Melotti et al. (2006) uppvisade 
i ett av sina stickprov på ungdomar medelvärden på 2.89 (SD = .53) för positiv attityd och 2.55 
(SD = .58) för negativ attityd. För att undersöka om skillnaderna i dessa medelvärden var 
signifikanta genomfördes ett oberoende t-test för respektive skala. Resultatet för positiv attityd 
visade en signifikant skillnad, t(354) = 2.42, p = .015, d = 0.26. Det visades ingen signifikant 
skillnad för negativ attityd, t(354) = 1.63, p = .105, d = 0.18. 
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 Medelvärdena för emotioner i den aktuella studien (se Tabell 2) kunde jämföras med 
mätinstrumentets (PANAS) ursprungliga värden som uppmättes på studenter. Watson et al. 
(1988) uppvisade medelvärden på 35.0 (SD = 6.40) för positiva emotioner och 18.1 (SD = 5.90) 
för negativa emotioner. För att utreda om skillnaderna i dessa medelvärden var signifikanta 
genomfördes ett oberoende t-test för respektive skala. Resultatet för positiva emotioner visade 
en signifikant skillnad, t(808) = 2.95, p = .003, d = 0.28. En signifikant skillnad visades även 
för negativa emotioner, t(808) = 7.06, p < .001, d = 0.64.  Samtliga variabler, utom ålder, var 
ungefärligen normalfördelade. 
 
Tabell 2 
Deskriptiv statistik för indexerade variabler 
 n M SD Min- Max 

Positiv attityd (A-POS) 147 3.02 0.45 1.83- 4.00 

Negativ attityd (A-NEG) 147 2.45 0.56 1.00- 3.82 

Positiva emotioner (PA) 147 36.7 5.9 16- 48 

Negativa emotioner (NA) 147 21.9 5.9 11- 37 
 

För att utreda huruvida bakgrundsvariabeln kön hade någon koppling till positiva respektive 
negativa emotioner utfördes två oberoende t-test. Positiva emotioner visade ingen signifikans 
utifrån kön (t(143) = .47, p = .642). Inte heller negativa emotioner visade signifikanta skillnader 
med avseende på kön (t(143) = .58, p = .561). För att ta reda på om individer som bodde 
ensamma eller med minst en vuxen eller ett barn påvisade en signifikant skillnad i positiva och 
negativa emotioner utfördes två oberoende t-test. Positiva emotioner visade ingen signifikant 
skillnad gällande hushåll (t(142) = .23, p = .819). Inte heller negativa emotioner visade 
signifikanta skillnader utifrån hushåll (t(142) = -1.03, p = .304). Två envägs-ANOVOR 
användes för att utreda om antal arbetade dagar utanför studierna kunde påvisa en skillnad i 
positiva respektive negativa emotioner. För positiva emotioner påvisades signifikanta 
skillnader (F(3, 141) = 4.48, p = .005, η2 = 0.087). Post hoc-test (LSD) visade att de individer 
som arbetade flera gånger i veckan (M = 39.96, SD = 4.16) hade signifikant högre värden 
gällande positiva emotioner än de som inte arbetade någon gång (M = 35.02, SD = 6.88, p = 
.001) och dem som arbetade någon gång i veckan (M = 36.05, SD = 4.96, p = .012). Personer 
som inte arbetade utanför studierna hade ett medelvärde på 35.02 (SD = 6.88).  Det förelåg inga 
signifikanta skillnader mellan de som jobbade någon gång i månaden (M = 37.54, SD = 5.32) 
och de övriga grupperna. Negativa emotioner visade inga signifikanta skillnader med avseende 
på arbetade dagar utanför studierna (F(3, 141) = .55, p = .650).  

Med syfte att utreda hur de beroende och oberoende variablerna korrelerade med varandra 
beräknades deras Pearsonkorrelationer. Utöver de beroende och oberoende variablerna ingick 
även bakgrundsfrågan om antal arbetade dagar utanför studierna. Positiv attityd visade sig vara 
signifikant korrelerat med bland annat negativ attityd, ensamma kvällar och träffa andra. 
Positiva emotioner visade signifikanta korrelationer med negativa emotioner, träffa andra och 
arbete. Resultatet presenteras i Tabell 3. 
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Tabell 3 
Pearsonkorrelationer mellan på beroende och oberoende variablerna samt arbete 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Positiv attityd -        

2. Negativ attityd -.30** -       

3. Positiva emotioner -.04  .01 -      

4. Negativa emotioner  .10  .20** -.37** -     

5. Ensamma kvällar -.26** -.03  .08 -.01 -    

6. Träffa andra -.21**  .22**  .15* -.09   .04 -   

7. Aktiviteter  .10 -.10  .12 -.13 -.16* .03 -  

8. Arbete -.13   .09  .25*  .06   .08 .05 -.07 - 
* p < .05, ** p < .01 
 
 
Hypoteser 
 

Hypotes 1. För att undersöka om individer med höga värden i positiv attityd till att vara för 
sig själv rapporterade högre grad av positiva emotioner än dem med låga värden i positiv attityd 
utfördes tvåvägs-ANOVOR för respektive fråga om objektiv ensamhet. På frågan om hur 
många kvällar i veckan individen var ensam påvisades inget signifikant resultat för 
huvudeffekterna (A-POS: F(2, 145) = 0.59, p = .554; Hur många kvällar i veckan individen var 
ensam: F(1, 145) = 0.90, p = .344) eller interaktionseffekten (F(2, 145) = 1.31, p = .273). En 
signifikant interaktion påvisades på frågan hur ofta individen träffar vänner och bekanta utanför 
arbetet eller skolan, F(2, 146) = 3.88, p = .023 (se Figur 1). Interaktionen visade att graden av 
positiva emotioner var lägre för den gruppen som hade hög positiv attityd och var mer objektivt 
ensamma.  

De påvisades inga signifikanta resultat för huvudeffekterna (A-POS: F(2, 146) = 0.34, p = 
.715; Hur ofta individen träffar vänner eller bekanta: F(1, 146) = 3.25, p = .074. På frågan hur 
ofta individen deltar i någon aktivitet via internet eller förening påvisades inget signifikant 
resultat för huvudeffekterna (A-POS: F(2, 146) = 0.59, p = .554; Hur ofta individen deltar i 
någon aktivitet: F(1, 146) = 0.90, p = .344) eller interaktionseffekten (F(2, 146) = 1.31, p = 
.273). 
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Figur 1. Interaktionen mellan positiv attityd och objektiv ensamhet på frågan ”Hur ofta brukar 
du utanför arbetet eller skolan träffa och vara tillsammans med släktingar, vänner eller bekanta 
som du inte sambor med” avseende positiva emotioner (Hypotes 1). 
 

Hypotes 2. Det undersöktes även om individer med låga värden i negativ attityd till att vara 
för sig själv rapporterade högre grad av positiva emotioner än dem med höga värden i negativ 
attityd oberoende av objektiv ensamhet med hjälp av tvåvägs-ANOVOR på respektive fråga 
om objektiv ensamhet. På frågan om hur många kvällar i veckan individen var ensam påvisades 
en signifikant huvudeffekt för A-NEG (F(2, 146) = 3.37, p = .037, η2 = 0.045). Post hoc-test 
(LSD) visade att medel-gruppen (M = 38.07, SD = 5.45) i A-NEG hade signifikant högre värden 
i positiva emotioner än låg-gruppen (M = 35.66, SD = 6.83, p = .037) och hög-gruppen (M = 
35.42, SD = 5.04, p = .026). Skillnaden mellan låg- och hög-gruppen var inte signifikant (p = 
.848). Den andra huvudeffekten visade inga signifikanta resultat (Hur många kvällar i veckan 
individen var ensam visade: F(1, 145) = 1.72, p = .192). Interaktionseffekten var inte heller 
signifikant (F(2, 145) = 0.39, p = .677). På frågan om hur ofta individen träffar vänner och 
bekanta utanför arbetet eller skolan påvisades inga signifikanta resultat för huvudeffekterna (A-
NEG: F(2, 146) = 2.93, p = .057; Hur ofta individen träffar vänner eller bekanta: F(1, 146) = 
3.23, p = .075) eller interaktionseffekten (F(2, 146) = 1.03, p = .360). 

 På frågan om hur ofta individen deltar i någon aktivitet via internet eller förening påvisades 
en signifikant huvudeffekt för A-NEG (F(2, 146) = 3.41 , p = .036, η2 = 0.045). Post hoc-test 
(LSD) visade att medel-gruppen (M = 38.07, SD = 5.45) i A-NEG hade signifikant högre värden 
i positiva emotioner än låg-gruppen (M = 35.66, SD = 6.83 , p = .037) och hög-gruppen (M = 
35.56, SD = 5.05 p = .034). Skillnaden mellan låg- och hög-gruppen var inte signifikant (p = 
.934). Den andra huvudeffekten påvisade inga signifikanta resultat (Hur ofta individen deltar i 
någon aktivitet: F(1, 146) = 1.02, p = .315). Inte heller interaktionseffekten var signifikant (F(2, 
146) = 1.39, p = .253). 
 

Hypotes 3. För att pröva om individer med höga värden i positiv attityd till att vara för sig 
själv rapporterade lägre grad av negativa emotioner än dem med låga värden i positiv attityd 
oberoende av grad av objektiv ensamhet utfördes tvåvägs-ANOVOR för respektive fråga om 
objektiv ensamhet. På frågan om hur många kvällar i veckan individen var ensam påvisades 
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inget signifikant resultat för huvudeffekterna (A-POS: F(2, 145) = 0.41, p = .664; Hur många 
kvällar i veckan individen är ensam: F(1, 145) = 0.21, p = .645) eller interaktionseffekten (F(2, 
145) = 0.55, p = .577). Gällande frågan hur ofta individen träffar vänner och bekanta utanför 
arbetet eller skolan påvisades inte heller något signifikant resultat för huvudeffekterna (A-POS: 
F(2, 146) = 0.48, p = .621; Hur ofta individen träffar vänner eller bekanta: F(1, 146) = 3.07, p 
= .082) eller interaktionseffekten (F(2, 146) = 1.12, p = .328). Inget signifikant resultat kunde 
heller påvisas på frågan om hur ofta individen deltar i någon aktivitet via internet eller en 
förening för huvudeffekterna (A-POS: F(2, 146) = 0.78, p = .459; Hur ofta individen deltar i 
någon aktivitet: F(1, 146) = 1.74, p = .189 eller interaktionseffekten (F(2, 146) = 0.08, p = 
.926). 
 

Hypotes 4. Det genomfördes ytterligare tvåvägs-ANOVOR på respektive fråga om objektiv 
ensamhet för att utröna om individer med låga värden i negativ attityd till att vara för sig själv 
rapporterade lägre grad av negativa emotioner än dem med höga värden i negativ attityd 
oberoende av objektiv ensamhet. Gällande frågan om hur många kvällar i veckan individen var 
ensam påvisades en signifikant huvudeffekt för A-NEG (F(2, 145) = 4.41, p = .014, η2 = 0.058). 
Post hoc-test visade att hög-gruppen (M = 24.39, SD = 6.57) i A-NEG hade signifikant högre 
värden i negativa emotioner än låg-gruppen (M = 20.44, SD = 5.61, p = .002) och medel-
gruppen (M = 21.44, SD = 5.15, p = .012). Det var ingen signifikant skillnad mellan låg- och 
medel-gruppen (p = .376). För den andra huvudeffekten kunde inget signifikant resultat påvisas 
(Hur många kvällar i veckan individen var ensam: F(1, 145) = 0.33, p = .539). 
Interaktionseffekten var inte heller signifikant (F(2, 145) = 0.54, p = .584).  

På frågan om hur ofta individen träffar vänner och bekanta utanför arbetet eller skolan var 
båda huvudeffekterna signifikanta (A-NEG: F(2, 146) = 7.21, p = .001, η2 = 0.090; Hur ofta 
individen träffar vänner eller bekanta: F(1, 146) = 6.08, p = .015, η2 = 0.038). Post hoc-test 
(LSD) för A-NEG visade att hög-gruppen (M = 24.36, SD = 6.49) hade signifikant högre grad 
av negativa emotioner än låg-gruppen (M = 20.44, SD = 5.61, p = .002) och medel-gruppen (M 
= 21.44, SD = 5.15, p = .010). Det förelåg inga signifikanta skillnader mellan låg- och medel-
gruppen (p = .364). Resultatet för huvudeffekten Hur ofta individen träffar vänner eller bekanta 
visade att gruppen som var mer objektivt ensamma (M = 21.12, SD = 5.85) hade högre grad av 
negativa emotioner än gruppen som var mindre objektivt ensamma (M = 22.79, SD = 5.75). 
Interaktionseffekten visade sig inte vara signifikant (F(2, 146) = 1.30, p = .275).  

För den sista frågan gällande hur ofta individen deltar i någon aktivitet via internet eller en 
förening kunde en signifikant huvudeffekt påvisas (A-NEG: F(2, 146) = 5.23, p = .006, η2 = 
0.068). Post hoc-test (LSD) visade att hög-gruppen (M = 24.36, SD = 6.50) hade signifikant 
högre värden i negativa emotioner än låg-gruppen (M = 20.44, SD = 5.61, p = .002) och medel-
gruppen (M = 21.44, SD = 5.15, p = .012). Det förelåg inte några signifikanta skillnader mellan 
låg- och medel-gruppen (p = .373). För den andra huvudeffekten kunde inget signifikant resultat 
påvisas (Hur ofta individen deltar i någon aktivitet: F(1, 146) = 1.83, p = .178). 
Interaktionseffekten var inte heller signifikant (F(2, 146) = 0.14, p = .868). 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka betydelsen av högskolestudenters objektiva ensamhet och 
attityd till att vara för sig själv för deras emotioner. Syftet undersöktes genom fyra hypoteser. 
Hypotes 1, individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad av 
positiva emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv oberoende av 
grad av objektiv ensamhet, fick inte stöd av resultatet. Analyserna visade dock en signifikant 
interaktion på frågan om hur ofta individen träffar vänner och bekanta utanför arbetet eller 
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skolan för gruppen med hög attityd till att vara för sig själv gällande positiva emotioner. 
Interaktionen visade att graden av positiva emotioner var lägre för gruppen med hög positiv 
attityd som var mer objektivt ensamma än för dem som var mindre objektivt ensamma. Hypotes 
2, individer med låg negativ attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad av positiva 
emotioner än individer med hög negativ attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av 
objektiv ensamhet, fick inte heller stöd av resultatet. Däremot kunde skillnader mellan 
grupperna för negativ attityd påvisas gällande graden av positiva emotioner där medel-gruppen 
i negativ attityd uppvisade högst positiva emotioner. Det hittades inga signifikanta resultat som 
gav stöd för Hypotes 3, individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar 
lägre grad av negativa emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv 
oberoende av grad av objektiv ensamhet. För Hypotes 4, individer med låg negativ attityd till 
att vara för sig själv rapporterar lägre grad av negativa emotioner än individer med hög negativ 
attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av objektiv ensamhet, påvisades resultat som 
till viss del gav stöd till hypotesen. Resultatet visade att det förelåg skillnader mellan studiens 
grupper för negativ attityd gällande graden av negativa emotioner oberoende av grad av 
objektiv ensamhet där gruppen med hög negativ attityd uppvisade högst negativa emotioner. 
 
 
Hypotes 1 
 
Individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad av positiva 
emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av 
objektiv ensamhet. Hypotesen fick inte stöd utifrån den föreliggande studiens resultat. Däremot 
kunde en interaktion påvisas mellan positiv attityd och objektiv ensamhet (se Figur 1). 
Interaktionen visade att graden av positiva emotioner var lägre för gruppen med hög positiv 
attityd och var mer objektivt ensamma än för dem som var mindre objektivt ensamma. Det 
innebär att positiv attityd inte nödvändigtvis ger högre grad av positiva emotioner. Detta kan 
kopplas till Wang et al. (2013) som menade att för hög grad av positiv attityd till ensamhet kan 
leda till att individen går miste om viktiga sociala interaktioner som i sin tur kan ge en ökad 
upplevelse av ensamhet. Detta kan även kopplas till Shankar et al. (2011) som menar att 
ensamhet är associerat med inaktivitet. Samtidigt menar Wang et al. (2013) att positiv attityd 
skulle kunna indikera att individen kan göra vad den vill vilket möjligtvis kan bidra till ökat 
psykisk välmående. Det resonemanget får visst stöd utifrån interaktionen genom gruppen som 
var mindre objektivt ensamma. Andra kopplingar kan göras till Maes et al. (2016) och att positiv 
attityd till att vara för sig själv skulle kunna vara en bemästringsstrategi för att minska 
diskrepansen mellan önskade och uppnådda sociala relationer. En sådan koppling härleds 
därmed till den gruppen med hög positiv attityd som var mer objektivt ensamma. Detta skulle 
i kombination med Baumeister och Leary (1995) som menar att människor har ett djupgående 
behov av att känna tillhörighet till andra kunna förklara den föreliggande studiens resultat. 
Behovet av att känna tillhörighet till en vänskapskrets kan potentiellt vara en viktig faktor för 
individens positiva emotionella upplevelser. Detta skulle kunna bidra till att förklara varför 
endast en av frågorna kring objektiv ensamhet visade signifikanta resultat. Shankar et al. (2011) 
menar dessutom att både känslan av ensamhet och objektiv ensamhet är kopplade till 
hälsorelaterade riskbeteenden. Det är möjligt att det skulle kunna bidra till den lägre graden av 
positiva emotioner hos dem som var mer objektivt ensamma. Ett sådant resonemang bidrar 
ytterligare till att det skulle kunna finnas någon form av positiv emotionell effekt kopplat till 
att umgås med vänner och bekanta. Trots att den subjektiva värderingen av sociala kontakter 
verkar ha störst inverkan på känslan av ensamhet (Hawkley et al., 2008; Peplau & Perlman, 
1982; Pinquart & Sörensen, 2003) framgår det av den aktuella studiens resultat att graden av 
objektiv ensamhet även kan vara av betydelse gällande positiva emotioner. Kanske signalerar 



14 
 

hög grad av positiv attityd i kombination med mer objektiv ensamhet någon form av brist i 
realistiska förväntningar eller en önskan om att det vore annorlunda i relation till individens 
sociala relationer. Det vill säga någon form av bristande självkännedom. En annan koppling 
kan göras till Queen et al. (2014) i form av att de individer som var mer objektivt ensamma 
uppvisade mindre intensiva positiva emotioner än de som var mindre objektivt ensamma. 
Utifrån deras resonemang är det möjligt att det finns ett mellanläge för objektiv ensamhet och 
positiv attityd till att vara för sig själv där det tenderar att ge ökade positiva emotionella effekter. 
Ingen av de andra frågorna om objektiv ensamhet visade signifikanta resultat. 
 
 
Hypotes 2 
 
Individer med låg negativ attityd till att vara för sig själv rapporterar högre grad av positiva 
emotioner än individer med hög negativ attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av 
objektiv ensamhet. Hypotesen fick inget stöd utifrån den aktuella studiens resultat. De påvisades 
däremot att det fanns en skillnad mellan studiens grupper i negativ attityd till att vara för sig 
själv (låg, medel och hög) gällande graden av positiva emotioner. Det framgick att medel-
gruppen hade signifikant högre positiva emotioner än både låg- och hög-gruppen. Detta 
påvisades på frågorna om ensamma kvällar och aktiviteter. En möjlig förklaring skulle kunna 
vara att hög-gruppen i större utsträckning aktivt försöker undvika att vara ensamma. Detta kan 
förstås utifrån det evolutionära perspektiv som presenteras av Hawkley och Cacioppo (2010). 
De har visat att ensamhet ökar vaksamheten mot uppfattade sociala hot och ökar önskan att 
söka sig till andra människor. Vaksamheten gör individen mindre intressant som 
interaktionspartner och individen hamnar i en ond cirkel där den upplever färre positiva 
emotioner. Gällande de med lågt i negativ attityd (låg-gruppen) kan deras värden i positiva 
emotioner möjligen förklaras utifrån att deras låga negativa attityd gör att dem inte tenderar att 
söka sig till andra människor i samma utsträckning som exempelvis medel-gruppen. Detta kan 
förstås genom en modifierad förklaringsmodell från en tidigare nämnd koppling till Wang et al. 
(2013) som handlade om att höga värden i positiv attityd skulle kunna leda till att individen går 
miste om viktiga sociala interaktioner. Det är möjligt att negativ attityd till att vara för sig själv 
har en liknande effekt. Det blir således aktuellt att söka en förklaring till att medel-gruppen 
uppvisar högre grad av positiva emotioner. Ett perspektiv på detta skulle kunna vara att medel-
gruppen befinner sig i ett mellanläge där de varken är undvikande högt eller likgiltigt lågt 
gällande deras negativa attityd. Denna förklaring kan förstås med stöd av Bastian et al. (2015) 
samt Perlman och Peplau (1981). Bastian et al. (2015) säger att människors upplevelse av 
ensamhet kan påverkas och förstärkas beroende på samhället syn på de emotioner som är 
kopplade till ensamhet. Perlman och Peplau (1981) säger i linje med detta att samhällsnormen 
kan påverka människors emotionella upplevelse i relation till ensamhet. Utifrån att medel-
gruppen i negativa attityd visade högst i positiva emotioner skulle det möjligtvis kunna antyda 
att det finns en grad av negativ attityd till ensamhet som anses mer korrekt enligt 
samhällsnormen. Befinner sig individen inom gränserna för denna norm är det möjligt att någon 
form av socialt tryck minskar vilket potentiellt kan leda till mer positiva emotioner. Det kan 
tilläggas att den förklarade variansen för var relativt låg vilket kan begränsa resonemangets 
betydelse. 
 
 
Hypotes 3 
 
Individer med hög positiv attityd till att vara för sig själv rapporterar lägre grad av negativa 
emotioner än individer med låg positiv attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av 
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objektiv ensamhet. Inga resultat gav stöd till Hypotes 3. De osignifikanta resultaten går i linje 
med den svaga och osignifikanta korrelationen mellan positiv attityd och negativa emotioner. 
En möjlig slutsats är således att människors benägenhet att söka stunder för sig själv inte 
tenderar att vara avgörande för graden av negativa emotioner. Detta går i linje med det kognitiva 
perspektivet Perlman och Peplau (1981) lyfter fram där diskrepansen mellan önskade och 
uppnådda sociala relationer inte nödvändigtvis behöver leda till ensamhet. Att individer med 
låg positiv attityd inte visade någon signifikant skillnad mot dem med hög positiv attityd kan 
förklaras med hjälp av den tidigare nämnda kopplingen till Wang et al. (2013) gällande höga 
grader av positiv attityd. Det är möjligt att de med lägre positiv attityd i mindre utsträckning 
går miste om viktiga sociala interaktioner och således upplever lägre grad av negativa 
emotioner. Detta kan tillsammans med den svaga korrelationen mellan variablerna ha bidragit 
till osignifikanta skillnader mellan grupperna.  
 
 
Hypotes 4 
 
Individer med låg negativ attityd till att vara för sig själv rapporterar lägre grad av negativa 
emotioner än individer med hög negativ attityd till att vara för sig själv oberoende av grad av 
objektiv ensamhet. Hypotesen fick delvis stöd av studiens resultat. Att hypotesen endast får 
delvist stöd kan förklaras utifrån att det fanns en signifikant skillnad på graden av negativa 
emotioner på de som var mer och de som var mindre objektivt ensamma på frågan om hur ofta 
de träffade vänner och bekanta utanför arbetet eller skolan. Baumeister och Leary (1995) säger 
som tidigare nämnts att människor har ett djupgående behov att känna tillhörighet. Detta kan i 
sin tur vara en möjlig förklaring till varför personerna med mer objektiv ensamhet i större 
utsträckning upplevde negativa emotioner. Hawkley et al. (2008) beskriver att den subjektiva 
värderingen av sociala kontakter har störst inverkan på känslan av ensamhet. Här belyses den 
objektiva ensamhetens roll i ensamhetskänslan. En annan förklaring till varför de som var mer 
objektivt ensamma upplevde högre grad av negativa emotioner kan möjligtvis hämtas från 
Perlman och Peplaus (1981) attributionsteori. Det kan vara så att individer som i mindre 
utsträckning träffar vänner och bekanta till större grad beskyller sin ensamhet på interna 
faktorer (Weiner et al., 1978) och förstärker den negativa ensamhetskänslan vilket i sin tur kan 
påverka självkänslan (Cacioppo et al., 2000). Det som gav hypotesen stöd var att resultatet 
visade att fanns det en signifikant skillnad mellan den aktuella studiens grupper för negativ 
attityd till att vara för sig själv (låg, medel och hög) gällande graden av negativa emotioner. 
Detta påvisades på samtliga frågor om objektiv ensamhet. Hög-gruppen visade en signifikant 
högre grad av negativa emotioner i jämförelse med låg- och medel-gruppen. Detta går i linje 
med Schwab (1997) som visade positiv korrelation mellan negativ attityd och ångest samt 
emotionell instabilitet.  Ett annat sätt att förklara detta är genom att återkoppla till Bastian et al. 
(2015) samt Perlman och Peplau (1981). Bastian et al. (2015) menar att människor som känner 
mer negativa emotioner och som uppfattar att andra i samhället ogillar dessa emotioner 
upplevde mer ensamhet. En del av förklaringen skulle alltså kunna härledas till någon form av 
socialt stigma som relaterar till ensamhet. Det kan dessutom finnas förklaringar som kan 
kopplas till ensamhetens negativa effekter på den psykiska hälsan (Heinrich & Gullone, 2006; 
Cacioppo et al., 2000) och negativa emotioners inverkan på individers sinnesstämning (Watson, 
Clark, & Tellegen, 1988).  

Det påvisades inga signifikanta skillnader i varken positiva eller negativa emotioner gällande 
de demografiska variablerna utöver hur ofta individen arbetade utanför studierna. De som 
arbetade flera gånger i veckan rapporterade en högre grad av positiva emotioner än dem som 
inte arbetade någon gång vid sidan av studierna. Detta skulle möjligen kunna förstås utifrån att 
individer som arbetar i större utsträckning känner samhörighet med andra människor 
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(Baumeister & Leary, 1995). Kopplingar kan även göras till Queen et al. (2014) utifrån att 
individer som gör saker med andra kan uppleva mer intensiva positiva emotioner. Det ska 
tilläggas att den förklarade variansen var relativt låg vilket begränsar resonemangets betydelse. 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Den föreliggande studien hade ett antal brister. Till och börja med genomfördes 
datainsamlingen i samband med undervisningstillfällen. Detta kan ha medfört att individer 
skyndade sig igenom enkäten vilket skulle kunna lett till bortfall eller att enkäter blev ifyllda 
på ett otillfredsställande sätt. För att förebygga detta utfördes enkätutdelningen i början av 
respektive undervisningstillfälle samt att det tydligt informerades om den predicerade 
tidsåtgången för att fylla i enkäten. Tanken var att minska den interna tidspressen som ett 
avbrott medför under ett undervisningstillfälle. Möjligen kan även urvalet ifrågasättas i form 
av att programmen som deltagarna i den aktuella studien kom från var få till antal. Det kan 
påstås att det inte var tillräckligt stor diversitet avseende de olika programmen som ingick i 
studien. En möjlig konsekvens av det skulle kunna vara att svarsfördelningen i enkäten blev 
färgad av att en stor del av deltagarna kom från program som studerar människovårdande 
ämnen. Denna brist skulle kunna ha förebyggts genom att ha haft ett bredare urval av olika 
program än vad den föreliggande studien hade. Den aktuella studiens fokus låg främst vid att 
ha ett stickprov med en representativ könsfördelning för högskolestudenter. En annan aspekt 
som kan ha varit en begränsning är urvalets storlek. Det är möjligt att ett större stickprov hade 
genererat fler signifikanta resultat då ett antal resultat var marginellt signifikanta. 

Som tidigare nämnts använde den föreliggande studien ett antal olika mätinstrument. Det 
första avsåg att mäta objektiv ensamhet genom att sammanställa tre frågor till ett index. Detta 
var inte möjligt utifrån ett lågt Cronbach’s alpha-värde. Det tilltänkta indexet var ett tidigare 
obeprövat instrument som författarna själva konstruerade med syfte att anpassa det till den 
aktuella studiens urval bestående av högskolestudenter. Frågorna som skulle mäta objektiv 
ensamhet fick därmed behandlas separat. Detta innebar att det blev många fler tester i analysen 
än vad som var planerat vilket skulle kunna påverka resultatets betydelse i förhållande till typ-
1 fel. En möjlig konsekvens av antalet test i studien är därmed att vissa av de signifikanta 
resultaten i studien kan ha framkommit av slump. Resultaten bör alltså tolkas med viss 
försiktighet. Ett fåtal items som var obesvarade för delskalorna i PANAS, vilka indexerades 
som summor, ersattes med medelvärden. Eftersom det var få värden som ersattes bedöms inte 
studiens validitet hotad ur denna aspekt. Trots det skulle detta tillsammans med att frågorna om 
objektiv ensamhet behandlades separat kunna bidra till en begränsad generaliserbarhet av 
resultaten i analysen.  Möjligtvis kunde användandet av ett alternativt mätinstrument, såsom 
UCLA, bidragit till större generaliserbarhet i resultaten. Dock hade det frångått den aktuella 
studiens fokus på attityd till att vara för sig själv. Resultatet visade att det förelåg korrelationer 
mellan vissa av variablerna. Däremot kan dessa korrelationer anses vara relativt svaga. Detta 
stryker således användandet av delskalorna som separata variabler i studien. 

En annan möjlig nackdel är att delskalorna som användes från LLCA-skalan för att mäta 
attityd ursprungligen är framtagna för ungdomar. I den föreliggande studien användes endast 
två av skalans totalt fyra delskalor eftersom dessa var inriktade på attityd till att vara för sig 
själv. De övriga två delskalorna var inriktade på ungdomars relation till föräldrar respektive 
vänner. Dessa delskalor uteslöts därmed till förmån för studiens syfte. Dessutom kan en 
begränsning vara att delskalorna behövde översättas vilket skulle kunna bidragit till att 
mätinstrumentet minskade i validitet. För att översättningen skulle vara så rättvisande som 
möjligt av ursprungsskalan översattes de båda delskalorna av de båda författarna och två 
utomstående individer med jämbördig kompetensnivå gällande ämnet och språket.  
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Studien hade ett antal fördelar. Stickprovets könsfördelning föreföll representativ för Sverige 
högskolestudenter (UKÄ, 2016) vilket bidrar till viss generaliserbarhet. Antalet deltagare 
bidrog till att möjliggöra indelningar i grupper på de beroende variablerna. Ett lägre antal 
deltagare hade kunnat försvåra gruppindelningen och begränsa analysen. Studien hade även ett 
lågt externt och internt bortfall vilket bidrog till goda analysmöjligheter. Slutligen bidrog 
pilotstudien och dess deltagare bestående av högskolestudenter med värdefulla perspektiv på 
bland annat enkätens utformning och de items som hade översatts.  

Den föreliggande studien baserade stora delar av datainsamlingen på erkända mätinstrument. 
Mätinstrumentet för attityden till att vara för sig själv (A-POS och A-NEG) visade sig ha god 
reliabilitet i den aktuella studien. Även efter författarnas översättning uppvisade 
mätinstrumentet tillfredställande Cronbach´s alpha. Trots att skillnaden mellan medelvärdena 
för A-POS var signifikant i jämförelse med tidigare forskning (Melotti et al., 2006) var 
effektstorleken relativt låg. Skillnaderna skulle således delvis kunna förklaras utifrån den 
föreliggande studiens demografiska olikheter i form av att den tidigare studiens stickprov 
bestod av ungdomar. Det visade sig även att det inte var någon signifikant skillnad gällande 
medelvärdena för A-NEG vilket ses som en styrka. Tendensen från bland annat Melotti et al. 
(2006) och Maes et al. (2014) pekar på en ökning i positiv attityd med och en minskning i 
negativ attityd med ålder. Den tendensen synliggjordes i den föreliggande studiens resultat 
genom att medelvärdet på deltagarnas ålder var högre i den aktuella studiens stickprov än i de 
tidigare studierna. Mot bakgrunden av dessa resultat kan mätinstrumentet anses ha god validitet 
i den aktuella studien.  

Mätinstrumentet för positiva och negativa emotioner (PANAS) påvisade god reliabilitet i 
den föreliggande studien med tillfredställande Cronbach´s alpha. Det fanns en signifikant 
skillnad mellan den aktuella studiens medelvärden och tidigare forsknings medelvärden för 
både positiva och negativa emotioner (Watson et al., 1988). För positiva emotioner var 
effektstorleken relativt låg. Gällande negativa emotioner var effektstorleken däremot relativt 
hög vilket skulle kunna indikera skillnader mellan de olika stickproven. Detta kan förklaras 
utifrån att den tidigare forskningen kommer från ett annat land och att studien genomfördes för 
snart 30 år sedan. Det kan även spekuleras i att det idag råder större öppenhet kring negativa 
emotioner och psykisk ohälsa överlag. Alternativt skulle det kunna spegla en faktisk ökning i 
negativa emotioner hos högskolestudenter. 
 
 
Användbarhet och slutsats 

 
Studiens användbarhet kan översättas till ökad kunskap om ensamhet och en medvetenhet kring 
den egna situationen för högskolestudenter. I och med att övergången till högre akademiska 
studier ofta innebär att individen försätts i en ny social miljö kan denna medvetenhet göra det 
enklare för individer att förstå sin situation och hjälpa sig själva. Den föreliggande studien 
visade att individens umgängesfrekvens med vänner och bekanta tillsammans med graden av 
positiv attityd hade betydelse för deras emotioner. Framtida studier skulle därför kunna 
fokusera på vilken typ av objektiv ensamhet som har störst inverkan på människors välmående. 
Andra studier skulle även kunna fördjupa sig i attributionens roll i relation till olika former av 
ensamhet. Detta belyses utifrån den aktuella studiens resultat visade att de med höga värden i 
negativ attityd till att vara för sig själv uppvisade högre grad av negativa emotioner än dem med 
låga till medel-värden i negativ attityd. Med tanke på etakvadraternas storlek kunde det också 
konstateras att i den mån framtida studier är intresserade av att förklara så mycket som möjligt 
av variansen i emotioner behövs sannolikt en rad andra variabler. Med ett mer beprövat 
mätinstrument avseende objektiv ensamhet skulle framtida studier med en tydlig inriktning 
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kunna minska antalet tester och således ge resultaten större betydelse än i den föreliggande 
studien. 

Vilken betydelse har objektiv ensamhet och attityd till att vara för sig själv på individers 
emotioner? Utifrån ett övergripande perspektiv visade analyserna att ensamhet är ett nyanserat 
begrepp där interaktionerna mellan olika former av ensamhet kunde vara av betydelse för 
människors emotioner. Det påvisades även att människors egen syn och attityd till att vara för 
sig själv kan ha viss betydelse för deras emotioner i en positiv riktning. Mot den bakgrunden 
kan slutsatsen dras att ensamhet i sin samlade form inte nödvändigtvis behöver vara någonting 
negativt för individen. Det kunde emellertid påvisas att negativ attityd till att vara för sig själv 
oberoende av grad av objektiv ensamhet kan ha viss betydelse för negativa emotioner. Det 
verkar samtidigt som att den objektiva ensamheten är relevant för människors psykiska 
välmående. Att ha ett socialt nätverk skulle kunna vara särskilt viktigt. Vidare verkar det även 
som att enbart attityd till att vara för sig själv inte behöver vara avgörande för människors 
emotioner. Attityden skulle dock i med kombination av andra aspekter av ensamhet, såsom för 
dem som var mindre objektivt ensamma, kunna bidra till bland annat högre grader av positiva 
emotioner. Det verkar som att en balans mellan olika positiva aspekter av ensamhet är att 
föredra för att främja positiva emotioner hos högskolestudenter. 
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