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Emotioner och livstillfredsställelsens betydelse för lycka.  
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Sammanfattning 

I den här studien undersöks hur lyckliga människor är och skillnader i 

livstillfredsställelse, mellan olika nivåer av positiva och negativa 

emotioner, samt vice versa. Insamling av data kommer från en 

databas. Frekvens analys, oberoende t-test och envägs ANOVA 

utfördes för att besvara forskningsfrågorna. Studiens resultat visar att 

de flesta människor värderar sin lycka (subjektivt välmående) positivt. 

Det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/låg 

och hög/måttlig/låg nivåer av positiva emotioner och negativa 

emotioner, samt vice versa. De flesta människor har en mild positiv 

grad av lycka. Positiva, negativa emotioner och livstillfredsställelse är 

betydelsefulla delkomponenter som man inte kan försumma, när man 

studerar lycka. Resultatet är diskuterad i relation till kognitiva och 

emotionella komponenter av välmående. 
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Emotions and life satisfaction's importance for happiness 

Tony Loi 

Örebro University 

Abstract 

The present study examine how happy people are and the differences 

in life satisfaction, and between different levels of positive and 

negative emotions, and vice versa. The data comes from a database. 

Frequency analysis, independent t-test and one-way ANOVA were 

performed to answer the research questions. The results demonstrated 

that most people value their happiness (subjective well-being) 

positively. There are significant differences in life satisfaction, 

between high/low and high/moderate/low levels of positive emotions 

and negative emotions, and vice versa. Most people already have a 

mild positive degree of happiness in their base level. Positive, 

negative emotions and life satisfaction are important components 

which cannot be neglected, when studying happiness. The results are 

discussed in relation to cognitive and emotional components of well-

being. 
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Emotioner och livstillfredsställelsens betydelse för lycka 

 Disciplinen psykologi i sin tidiga ålder har förknippats med förståelse över allt det 

bisarra med oss människor. Subjektivt välmående eller lycka har blomstrats fram med tiden, 

inom psykologins forskningsfält. Ett nytt fokus har skiftats fram, som fokuserar på det 

positiva med oss människor. Vad gör oss människor lyckliga och vad innebär subjektiv 

välmående?  

Forskningsfältet subjektiv välmående  

 Enligt Diener (1984) är subjektiv välmående (lycka) bestående av två komponenter. 

Den ena komponenten är emotionellt välmående, där positiva emotioner och negativa 

emotioner inkluderas. Positiva emotioner är de behagliga känslorna som man kan uppleva. 

Negativa emotioner är de obehagliga känslorna som man kan uppleva. Enligt Diener, Sandyik 

och Pavot (1991) uppstår emotionellt välmående, när man känner hög grad av positiva 

emotioner och låg grad av negativa emotioner. Den andra komponenten är kognitivt 

välmående. Ofta refererad som livstillfredsställelse och handlar om en kognitiv utvärdering. 

Människor har subjektiva kriterier över vad bra livstillfredsställelse innebär och man jämför 

kognitivt, om dessa kriterier är uppfyllda. Har man uppnått kriterierna för bra 

livstillfredsställelse, då resulterar det i bra livstillfredsställelse. Olika individer gör olika 

bedömningar över hur livet borde vara här och nu och tar hänsyn till hur livet har varit 

överlag.  

 Vidare har tidigare studier funnit att viktiga livshändelser under ens liv påverkar 

emotionellt välmående och kognitivt välmående på olika sätt. Vilket ytterligare ger stöd att 

subjektiv välmående bör betraktas som dualistisk komponent (Luhmann, Hofmann, Eid & 

Lucas, 2011). 

 Det finns åtskilliga studier som antyder att livstillfredsställelse korrelerar med positiva 

emotioner och negativa emotioner. Samtidigt är livstillfredsställelse, positiva emotioner och 
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negativa emotioner självständiga komponenter i subjektiv välmående (Pavot & Diener, 2008).  

Enligt Diener, Sandvik och  Pavot (1991) har mängden av positiva emotioner och negativa 

emotioner större inverkan på subjektiv välmående, än hur intensiva emotionerna upplevs. 

Även om intensiteten inte är lika viktigt som mängden av positiva emotioner och negativa 

emotioner, gällande subjektiv välmående, bör intensiteten inte försummas när de bejakas. 

Schwarz och Clore (1983) har genom experiment hittat att positiva upplevelser och negativa 

upplevelser har en kausal påverkan på utvärdering av livstillfredsställelse. 

 Diener och Diener (1996) upptäckte att de flesta människor anser sig vara mer åt de 

positiva hållet, när det gäller en individuell bedömning av subjektiv välmående, vilket innebär 

att de flesta känner av fler positiva emotioner än negativa emotioner och ligger strax över 

neutral (mild positiv), när de bedömer sin livstillfredsställelse. Människor minns även mer av 

de positiva händelser som de har upplevt, även om den helhetliga bedömning av subjektiva 

välmående inte är positiv hos människor. Det finns dock domäner som människor anser sig 

vara nöjd över. Människor som har blivit handikappade, kronisk sjuka eller förlorat någon 

närstående utvärderar positivt i subjektiv välmående efter att det har förflutit en tid. 

 Människor som har drabbats av någon tragisk livshändelse, tenderar med tiden att återgå 

till ursprungs nivå av subjektiv välmående (Luhmann, Hofmann, Eid & Lucas, 2011). Å andra 

sidan har Mehnert, Kraus, Nadler och Boyd (1990) funnit att individer som är födda med en 

allvarlig funktionsnedsättning har lägre nivåer av subjektivt välmående än "friska" individer. 

Det här tyder på att människor inte alltid anpassar sig efter livssituationen över tid.  

 Seidlitz, Wayer och Diener (1997) undersökte relationen, mellan subjektivt välmående 

och kognitiv bearbetning av händelser. Händelser som är kopplade till positiva emotioner 

eller till negativa emotioner togs till synnerligt intresse. Studiens resultat visar att högt 

subjektivt välmående förknippas med hur intensiva och hur bestående positiva livshändelser 

är, när de senare återkallades. Dock när ett jämn antal positiva och negativa händelser 
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återkallas var detta oberoende gällande välmående. Försökspersonerna hade lättare att 

återkalla positiva händelser än negativa händelser, om positiva händelser kom efter varandra 

och inte blandades med negativa händelser. Studiens resultat visade även att positiva 

händelser har starkare intensitet och överlevnads tid i minnet än negativa. 

 Positiva emotioner är en viktig del komponent i subjektivt välmående. Kan man finna 

något samband, mellan olika positiva emotioner med hänsyn till kulturella skillnader? 

Kitayama, Markus och Kurokawa (2000) tog den frågande meningen i akt och gjorde en 

jämförelse mellan USA, som betonar självständighet med Japan, som betonar 

mellanmänsklighet. Studien fann att Japan har högre frekvens för positiva emotioner, som är 

grupprelaterad, medan USA hade allmänt högre positiva emotioner. 

 Enligt Suh, Diener, Oishi, och Triandis (1998) tar människor från individualistiska 

samhällen stor hänsyn till frekvensen av positiva emotioner och negativa emotioner, när de 

bedömer sin livstillfredsställelse. Hög frekvens av positiva emotioner är en prediktor för 

positiv livstillfredsställelse. Människor från kollektivistiska samhällen förlitar sig mer på 

normer, när de bedömer sin livstillfredsställelse. Hur ens familj och vänner värderar en utgör 

en större betydelse, när livstillfredsställelse är i fråga hos ett sådant samhälle. 

 Kuppens, Realo och Diener (2008), undersökte hur frekvensen av positiva emotioner 

och negativa emotioner är relaterad till livstillfredsställelse med hänsyn till kulturella 

skillnader. Olika kulturer har olika värderingar över vad bra livstillfredsställelse innebär. I den 

här studien fann man att frekvensen av positiva emotioner är mer relaterad till 

livstillfredsställelse, än frånvaro av negativa emotioner. I individualistiska samhällen, jämförd 

med kollektivistiska samhällen, är positiva emotioner mer relaterad till livstillfredsställelse, än 

negativa emotioner. Positiva upplevelser har starkare relation med livstillfredsställelse för 

länder som betonar självförverkligandet. Det var en betydlig svagare relation för nationer, 
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som betonar överlevnad. Studien fann även att positiva emotioner var starkare korrelaterade 

med livstillfredsställelse än vad negativa emotioner var.  

 Diener och Dieners (1996) studie har använt sig av en global fråga för positiva, negativa 

emotioner och livstillfredsställelse. Mätmetoden kan vara begränsad på grund av att 

människor missar viktiga aspekter när de besvarar frågorna. Mätmetoder som ställer flera 

frågor guidar deltagaren och får de att besvara viktiga områden. Gällande skillnader i positiva 

emotioner och negativa emotioner, mellan olika nivåer av livstillfredsställelse och tvärtom har 

exempelvis tidigare inte undersökts. Det kommer att studeras i den här studie med 

mätmetoder som använder sig av enstaka globala frågor och som multipla uppsättning av 

frågor för positiva, negativa emotioner och livstillfredsställelse. 

 Insamling av data kommer från en databas med enkät design, som handledaren till 

denna uppsats har haft tillgång till. Följande statistiska analyser kommer att utföras på 

insamlad data för att svara på forskningsfrågorna: Frekvensanalys, oberoende t-test och 

envägs ANOVA. Nyttjande av data från databas passar alldeles utmärkt för en uppsats på C-

nivå, då det är både ekonomiskt och tidsbesparande. Man får mer tid att bearbeta insamlad 

data och behöver inte oroa sig för om insamlad data är valid och reliabel. Med den korta tiden 

för uppsatsarbete faller nyttjande av data från databas, som ett naturligt val. 

Syfte och frågeställningar 

 Syftet med den här studien att undersöka hur lyckliga är människor med mätmetoder, 

som ställer flera frågor och om det finns skillnader i olika nivåer av emotioner och 

livstillfredsställelse. Kognitiv välmående och emotionell välmående är tillsammans 

delkomponenter för subjektiv välmående (lycka). Livstillfredsställelse och positiva, negativa 

emotioner ska spegla komponenterna.  

 Följande forskningsfrågor kommer att konkretisera syftet: Hur värderar människor sin 

subjektiva välmående? Finns det skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/låg nivåer av 
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positiva emotioner och negativa emotioner? Finns det skillnader i positiva emotioner och 

negativa emotioner, mellan hög/låg nivåer av livstillfredsställelse? Finns det skillnader i 

positiva emotioner och negativa emotioner, mellan hög/neutral/låg nivåer av 

livstillfredsställelse? Finns det skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/måttlig/låg nivåer 

av positiva emotioner och negativa emotioner?  

Metod 

Deltagare 

 Sampelstorleken är på 206 deltagare. Könsfördelningen inkluderar 122 kvinnor (59.2%) 

och 84 män (40.8%). Åldersintervallet ligger mellan 16-60 år med en genomsnittsålder på 23 

år. Studiens urvalsgrupp består främst av studenter från diverse olika länder. Använd 

urvalsmetod var av en-stegs kluster sampling av data från databas. Det innebär att data från 

databas har hämtats från studenter i diverse olika länder för att sedan bilda studiens sampel.  

Material 

 Två frågor som kommer från Diener och Dieners (1996) studie används i den här studie 

som mäter positiva emotioner, negativa emotioner och livstillfredsställelse, som en global 

fråga i respektive område och tar hänsyn till att en neutralitet kan existera när emotioner 

utvärderas. Fortsättningsvis används förkortningen SWL (satisfaction with life), när vi 

refererar till frågorna från Diener och Diener (1996). Den första frågan lyder: Hur många 

procent av tiden är du glad, neutral och missnöjd? Man ska se till att den angivna 

procentsatsen tillsammans blir 100 %. Den andra frågan lyder: Hur skulle du värdera din egen 

allmänna livstillfredsställelse på följande skala? Skalan går från noll till och med tio. Där noll 

betyder oftast missnöjd.... och där tio betyder oftast nöjd. De båda frågorna har god validitet 

från Diener (1994) studie och korrelerar med mätningar, som mäter subjektiv välmående, som 

inte enbart är självskattningar från Sandvik, Diener och Seidlitz (1993) studie. 
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 PANAS skalan har använts som mäter positiva emotioner och negativa emotioner 

genom flera ställda frågor (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Den består av 10 positiva 

emotioner (Intresserad, Stark, Entusiastisk, Stolt, Alert, Inspirerad, Bestämd, Uppmärksam, 

Flitig, Ivrig) och 10 negativa emotioner (Ointresserad, Missbelåten, Skuldmedveten, Rädd, 

Fientlig, Lättirriterad, Skamsen, Nervös, Spänd, Skrämd) med svarsalternativen ett 

(instämmer mycket lite) till och med fem (instämmer väldigt mycket). En ytterligare skala 

uppstår, när man adderar värdena från svarsalternativen för positiva emotioner och negativa 

emotioner var för sig. Skalan går från 5-50, där fem är det lägsta möjliga värde för positiva 

emotioner och negativa emotioner. 50 är det högsta möjliga värde för positiva emotioner och 

negativa emotioner. Det finns ingen särskild kategorisk innebörd mellan intervallen. Enkäten 

har hög intern konsistens. Cronbachs alpha för positiva emotioner ligger mellan .86-.90 och 

för negativa emotioner .84-.87. Positiva emotioner och negativa emotioner är inte korrelarade, 

och har en hög stabilitet över två månaders period. Enkäten har god evidens för intern och 

extern validitet.  

 Satisfaction with life scale (SWLS), mäter hur tillfredställd man är med livet genom 

flera ställda frågor (Pavot & Diener, 2008; Pavot & Diener, 1993). Den består av fem frågor, 

med alternativ från ett (håller inte alls med) till och med sju (håller helt med). De fem 

påståendena lyder: "På de flesta sätt är mitt liv nära mina ideal", "Min livssituation är 

utmärkt", "Jag är nöjd med mitt liv", "Hittills har jag alla viktiga saker jag vill ha i mitt liv" 

och " Om jag fick leva om mitt liv, skulle jag nästan inte ändra på någonting". Poängen 

adderas sedan från varje fråga och man får ut ett mått på graden av hur tillfredsställd man är 

med livet. Poängsumman mellan 5-9 innebär extremt missnöje, poängsumman 10-14 innebär 

att man är missnöjd, poängsumman 15-19 innebär att man något missnöjd, poängsumman 20 

innebär att man är neutral, poängsumman 21-25 innebär att man är delvis nöjd, poängsumman 

26-30 innebär att man är nöjd, poängsumman 31-35 innebär att man är mycket nöjd. En 
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reliabilitetsanalys visar att Cronbachs alpha för de fem frågorna ligger på .78. Pavot, Diener, 

Colving och Sandvik (1991) har evidens över att enkäten har en god tvärkulturell validitet. 

Procedur 

 Insamling av data i den här studien skedde genom en databas, vilket betyder att det är 

data som har lämnats kvar från tidigare forskning för användning i andra syften. En 

enkätdesign med enkätundersökningar har bedrivits i det insamlade sekundära data, vilket 

används i den här studien med frågor, som redan har dokumenterats under rubriken material. 

Statistical package for the social science (SPSS v.21) har använts för samtliga statistiska 

analyser i studien. Frekvensanalys kommer att nyttjas för att besvara forskningsfrågan: Hur 

värderar människor sitt subjektiva välmående?  

  Studien har delat in grupperna baserad på lämplig skala från enkäterna, eller dess 

kumulativa procent fördelning. Kraven för att få utföra en parametrisk oberoende t-test 

uppfylldes inte. Det brister i normalfördelning och homogenvarians. Icke parametrisk 

oberoende t-test kommer att användas för att besvara forskningsfrågan: "Finns det skillnader i 

livstillfredsställelse, mellan hög/låg nivåer av positiva emotioner och negativa emotioner?". 

Forskningsfrågan delas upp till två delar. Den första delen av forskningsfrågan undersöker om 

det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan grupperna hög i positiva 

emotioner och låg i positiva emotioner. Den andra delen undersöker om det finns signifikanta 

skillnader i livstillfredsställelse, mellan grupperna hög i negativa emotioner och låg i negativa 

emotioner. Samma statistiska analys kommer att användas för att besvara forskningsfrågan: 

"Finns det skillnader i positiva emotioner och negativa emotioner, mellan hög/låg nivåer av 

livstillfredsställelse?". Forskningsfrågan delas upp till två delar. Den första delen av 

forskningsfrågan undersöker om det finns signifikanta skillnader i positiva emotioner, mellan 

grupperna hög i livstillfredsställelse och låg i livstillfredsställelse. Den andra delen 
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undersöker om det finns signifikanta skillnader i negativa emotioner, mellan grupperna hög i 

livstillfredsställelse och låg i livstillfredsställelse.  

 Kraven för att få utföra parametrisk envägs ANOVA är uppfyllda och kommer därför 

att användas för att besvara forskningsfrågan: "Finns det skillnader i positiva emotioner och 

negativa emotioner, mellan hög/neutral/låg nivåer av livstillfredsställelse". Forskningsfrågan 

delas upp till två delar. Den första delen undersöker om det finns signifikanta skillnader i 

positiva emotioner, mellan de grupperna som har låg, neutral och hög livstillfredsställelse. 

Den andra delen undersöker om det finns signifikanta skillnader i negativa emotioner, mellan 

de grupperna som har låg, neutral och hög i livstillfredsställelse. Samma statistiska analys 

kommer att användas för att besvara forskningsfrågan: "Finns det skillnader i 

livstillfredsställelse, mellan hög/måttlig/låg nivåer av positiva emotioner och negativa 

emotioner?" Forskningsfrågan delas upp i två delar. Den första delen undersöker om det finns 

signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan grupperna låg, medel och hög i negativa 

emotioner. Den andra delen undersöker om det finns signifikanta skillnader i 

livstillfredsställelse, mellan grupperna låg, medel och hög i positiva emotioner.  

Resultat 

Hur värderar människor sitt subjektiva välmående?  

 En frekvensanalys visar gällande livstillfredsställelse från SWLS, som speglar kognitivt 

välmående. De flestas livstillfredsställelse ligger strax över neutral eller mild positiv, när 

värdena från varje fråga har adderats för att beräkna graden av livstillfredsställelse (M = 

24.63, SD = 4.92), med en negativ sned och toppig fördelning (skevhet = .17 och kurtosis = 

.34). De enskilda frågorna från SWLS har tillsammans en genomsnittlig värde på 4.93, vilket 

betyder att de flesta håller med lite eller delvis gällande de fem frågorna över 

livstillfredsställelse.  
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 Distributionen över summan av svarsalternativen för samtliga positiva emotioner (M = 

34.6, SD = 4.8) är positiv sned och flat fördelat (skevhet = .22, kurtosis = -.20). Distributionen 

över summan av svarsalternativen för samtliga negativa emotioner (M = 21.3, SD = 6.13) är 

mer positiv sned och flat fördelat (skevhet = .60, kurtosis = -.33). En frekvensanalys uppvisar 

att 193 deltagare har mer av positiva emotioner än negativa emotioner, där nio deltagare har 

tvärtemot. De enskilda svaren för positiva emotioner utgör tillsammans ett genomsnittligt 

värde på 3.46, vilket ligger mellan "måttlig" och "en hel del" i skalan. De enskilda frågorna 

för negativa emotioner har tillsammans ett genomsnittligt värde på 2.13, vilket ligger närmast 

"lite" i skalan. Detta betyder att flesta deltagarna känner av mer positiva emotioner än 

negativa emotioner. Sammanfattningsvis värderar deltagarna sitt subjektiva välmående 

positivt. Livstillfredsställelse ligger strax över neutral eller mild positiv och de känner även av 

mer positiva emotioner än negativa emotioner.  

Finns det skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/låg nivåer av positiva emotioner 

och negativa emotioner? 

 1- Mann Whitney U test visar att det finns signifikant skillnader i livstillfredsställelse 

från SWLS (U = 2686, z = -4.75, p < .001, r = -.33) och livsillfredsställelse från SWL (U = 2 

194.5, z = -6.17, p  ≤ .001, r = -.43), mellan hög grad av positiva emotioner (Mdn = 26, Mdn 

= 8) och låg grad av positiva emotioner (Mdn = 22, Mdn =  7). På så sätt att hög grad i 

positiva emotioner ger signifikant högre grad i livstillfredsställelse än låg grad i positiva 

emotioner. 

 2- Mann Whitney U test visar att det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse 

från SWLS (U = 3 249.5, z = -2.39, p ≤ .05, r = -.17) och livstillfredsställelse från SWL (U = 

3400, z = -2.05, p < .05, r = -.14), mellan hög grad av negativa emotioner (Mdn = 23, Mdn = 

7) och låg grad av negativa emotioner (Mdn = 26, Mdn = 8). Man har signifikant lägre 
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livstillfredsställelse om man har hög grad av negativa emotioner, än låg grad av negativa 

emotioner. 

Finns det skillnader i positiva emotioner och negativa emotioner, mellan hög/låg nivåer 

av livstillfredsställelse? 

 1- Mann Whitney U test visar att det finns signifikanta skillnader i positiva emotioner 

från SWL, mellan hög och låg livstillfredsställelse (U = 1 483.5, z = -4.62, p ≤ .001, r = -.32). 

Hög livstillfredsställelse (Mdn = 70) ger signifikant högre grad av positiva emotioner, än låg 

livstillfredsställelse (Mdn = 50). För positiva emotioner, från PANAS har inte signifikanta 

medelvärdeskillnader, mellan grupperna hög (Mdn = 35) och låg i livstillfredsställelse (Mdn = 

34) kunnat påvisats (U = 2775, z = -.40, p > .05, r = -.03). 

 2- Mann Whitney U test visar att det finns signifikant skillnader i negativa emotioner, 

från SWL (U = 2 085.5z = -4.62, p < .01, r =  .32) och för negativa emotioner från PANAS (U 

= 2332, z = -1.83, p < .05, r = .13), mellan hög livstillfredsställelse (Mdn = 10, Mdn = 20) och 

låg livstillfredsställelse (Mdn = 20, Mdn = 21). Hög livstillfredsställelse ger signifikant lägre 

grad av negativa emotioner, än låg livstillfredsställelse. Se tabell 1 för en sammanfattning 

över de utförda oberoende t-test. 

Tabell 1 

Resultatsammanfattning över de utförda statistiska analyserna för oberoende t-test (Mann 

Whitney U test). 

  

Livstillfredss

tällelse 

(SWL) 

 

Livstillfred

sställelse 

(SWLS) 

 

Positiva 

emotioner 

(SWL) 

Positiva 

Emotioner 

(PANAS) 

Negativa 

emotioner 

(SWL) 

Negativa 

emotioner 

(PANAS) 

Det finns 

medelvärdesskillnader i 

livstillfredsställelse 

mellan hög och låg 

positiva emotioner 

 

U=2194,5 

Z=6,17 

*** 

U=2686 

Z=-4,75 

*** 

    

Hög grad av positiva 

emotioner 

n 

M 

138 

8 

138 

26 

    

Låg grad av positiva 

emotioner 

n 

M 

66 

7 

66 

22 
    

 

Det finns 

medelvärdesskillnader i 

livstillfredsställelse 

  

U=3400 

Z=-2,05 

* 

 

U=3249,5 

Z=-2,39 

* 
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mellan hög och låg 

negativa emotioner 
Hög grad av negativa 

emotioner 

n 

M 

55 

23 

55 

7 
    

Låg grad av negativa 

emotioner 

n 

M 
151 

26 

151 

8 
    

Det finns delvis 

medelvärdesskillnader i 

positiva emotioner 

mellan hög och låg 

livstillfredsställelse 

 

  

U=1483,5 

z =-4,62 

*** 

U=2775 

z=-,40 

¤ 

  

Hög grad av 

livstillfredsställelse 

n 

M 
  

161 

70 

161 

34 
  

Låg grad av 

livstillfredsställelse 

n 

M 
  

36 

50 

36 

35 
  

 

Det finns 

medelvärdesskillnader i 

negativa emotioner 

mellan hög och låg 

livstillfredsställelse 

 

    

 

U=2085,5 

z=-4,62 

** 

 

U=2332 

z=-1,83 

* 

Hög grad av 

livstillfredsställelse 

n 

M 
    

161 

10 

161 

20 

Låg grad av 

livstillfredsställelse 

n 

M 
    

36 

20 

36 

21 

Not. n = antal försökspersoner; M = median; U = Mann Whitney's U; Z = Z värde från 

oberoende t-test; * = p ≤ ,05; ** = p < ,01; *** = p ≤ ,001; ¤ = p > ,05. 

 

Finns det skillnader i positiva emotioner och negativa emotioner, mellan hög/neutral/låg 

nivåer av livstillfredsställelse? 

 1- Envägs ANOVA visar att det finns signifikant skillnader i positiva emotioner från 

SWL, mellan de grupper som har låg, neutral och hög livstillfredsställelse (F (2, 203) = 13.83, p 

≤ .001). Hochberg's post hoc test visar att den gruppen som har hög livstillfredsställelse (M = 

62.5, SD = 18.11) har signifikant högre grad av positiva emotioner, än den gruppen som har 

låg livstillfredsställelse (M = 45.6, SD = 3.11). För positiva emotioner från PANAS visar 

envägs ANOVA att det inte finns några signifikanta skillnader i positiva emotioner (F (2, 203) = 

1.05, p > .05) mellan grupperna låg (M = 34.78, SD = 4.20), neutral (M = 32.3, SD = 5.83) 

och hög  livstillfredsställelse (M = 34.69, SD = 4.86).  

 2- Envägs ANOVA visar att det finns signifikanta skillnader i negativa emotioner från 

SWL, mellan grupperna låg, neutral och hög livstillfredsställelse (F (2, 203) = 6.3, p ≤ .01). 
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Hochberg's post hoc test visar att de med hög livstillfredsställelse (M = 13.74, SD = 8.44) har 

signifikant lägre grad av negativa emotioner, än de som har neutral (M = 22, SD = 12.78) och 

låg livstillfredsställelse (M = 17.5, SD = 8.32). För negativa emotioner från PANAS visar 

envägs ANOVA att det finns inga signifikanta skillnader i negativa emotioner (F (2, 203) = 2.17, 

p > .05), mellan grupperna låg (M = 23.06, SD = 6.46), neutral (M = 22.56, SD = 9.15) och 

hög livstillfredsställelse (M = 20.83, SD = 5.82). 

Finns det skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/måttlig/låg nivåer av positiva 

emotioner och negativa emotioner? 

 1- Envägs ANOVA visar att det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse från 

SWLS, mellan grupperna låg, måttlig och hög grad av negativa emotioner (F (2, 203) = 10.72 , p 

≤ .001). Hochberg's post hoc test visar att de som har hög grad av negativa emotioner (M = 

21.54, SD = 4.92) har signifikant lägre livstillfredsställelse än de som har måttlig grad av 

negativa emotioner (M = 24.3, SD = 4.80) och de, som har låg grad av negativa emotioner (M 

= 25.58, SD = 4.76). Livstillfredsställelse från SWL har enligt ANOVA signifikanta 

skillnader mellan grupperna låg, måttlig och hög grad av negativa emotioner (F (2, 203) = 15.82 

, p < .001). Hochberg's post hoc test visar att de som har hög grad av negativa emotioner (M = 

6.27, SD = 1.22) har signifikant lägre livstillfredsställelse än de som har måttlig grad av 

negativa emotioner (M = 7.18, SD = 1.5) och de som låg grad av negativa emotioner (M = 

7.65, SD = 1.3). 

 2- Envägs ANOVA visar att det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse från 

SWLS mellan grupperna låg, måttlig och hög grad av positiva emotioner (F (2, 203) = 15.82, p < 

.001). Hochberg's post hoc test visar att de som har hög grad av positiva emotioner (M = 

26.43, SD = 4.25) har signifikant högre livstillfredsställelse än de som har låg grad av positiva 

emotioner (M = 21.58, SD = 4.98) och de, som har måttlig grad av positiva emotioner (M = 

23.68, SD = 4.84). Studerar man medelvärdesskillnader för livstillfredsställelse från SWL 
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visar ANOVA i nästa mening. Det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan 

grupperna låg, måttlig och hög grad av positiva emotioner (F (2, 203) = 22.20, p ≤ .001). 

Hochberg's post hoc test visar att de som har hög grad av positiva emotioner (M = 7.93, SD = 

1.26) har signifikant högre livstillfredsställelse än de som har låg grad av positiva emotioner 

(M = 6.35, SD = 1.30) och de, som har måttlig grad av positiva emotioner (M = 6.96, SD = 

1.32). Se tabell 2 för sammanfattning över de statistiska analyserna med ANOVA. 

Tabell 2 

Resultat sammanfattning över de utförda statistiska analyser för envägs ANOVA.  
 Positiva emotioner Negativa emotioner Livstillfredsställelse 

fg F Låg 

A 

n=31 

Medel 

B 

n=80 

Hög 

C 

n=95 

Låg 

A 

n=121 

Medel 

B 

n=38 

Hög 

C 

n=37 

Låg 

A 

n=36 

Neutral 

B 

n=9 

Hög 

C 

n=161 

Positiva emotioner§ M 

SD 

        45,56         

18,66         

50,56                 

17,04 

62,5A 

18,11 

2,203 13,83*** 

Positiva emotioner§§ M 

SD 

      34,78 

4,20 

32.33 

5,83 

34,69 

4,86 

2,203 1,05¤ 

Negativa emotioner§ M 

SD 

      17,5 

8,32 

22,22 

12,78 

13,4AB 

8,44 

2,203 6,30** 

Negativa emotioner§§ M 

SD 

      23,06 

6,46 

22,56 

9,15 

20,83 

5,82 

2,203 2,17¤ 

Livstillfredsställelse§ M 

SD 

6,35 

1,30 

6,96 

1,32 

7,93AB 

1,26 

7,65 

1,3 

7,18 

1,5 

6,27AB 

1,22 

   2,203 22,20***, 

15,82*** 

Livstillfredsställelse§§§ M 

SD 

21,58 

4,98 

23,68 

4,84 

26,43AB 

4,25 

25,58 

4,76 

24,3 

4,80 

21,54AB 

4,92 

   2,203 15,82***, 

10,72*** 

Not. M = medelvärde; SD = standard avvikelse; n = antal deltagare; fg = frihetsgrader; § = 

från SWL; §§ = från PANAS; §§§ = från SWLS; *** = p ≤ ,001; ** = p ≤ ,01; * = p <  ,05; ¤ 

= p > ,05. Upphöjda bokstäver antyder att det finns signifikanta gruppskillnader, p < .05, 

påvisad genom Hochberg's post hoc test. 

Därmed har studien hittat skillnader i livstillfredsställelse, mellan två och tre nivåer av 

positiva emotioner och negativa emotioner. Även skillnader i positiva emotioner och negativa 

emotioner, mellan två och tre nivåer av livstillfredsställelse existerar. Det finns en riktning åt 

båda hållet, när det gäller vid två nivåer, som är viktig att belysa. Det ena hållet innebär att 
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om positiva, negativa emotioner variera i nivåerna hög och låg medför det att även 

livstillfredsställelse varierar i nivåerna hög och låg. Dessutom går det från det andra hållet. 

Diskussion 

Människor värderar sitt subjektiva välmående positivt med del komponenterna kognitivt 

välmående och emotionellt välmående? Det är framförallt svårt att bedöma en annan 

människas grad av lycka utan någon tillförlitlig metod. De flesta deltagare från studiens 

sampel värderar sitt subjektiva välmående positivt. Där livstillfredsställelse värderas i 

genomsnitt till mild positiv för samtliga deltagarna. Deltagarna känner generellt mer positiva 

emotioner än negativa emotioner. Graden av upplevd positiva emotioner ligger i genomsnitt, 

mellan måttlig till en hel. Graden av upplevd negativa emotioner ligger i genomsnitt på 

graden "lite" hos. 

 Resultatet liknar det, som Diener och Diener (1996) har hittat i deras studie men med 

mätmetoderna PANAS och SWLS, istället för SWL. När man betraktar subjektivt välmående, 

som två komponenter, kognitivt välmående och emotionellt välmående, så som Diener (1984) 

har gjort, värderar de flesta deltagarna kognitivt välmående positivt, samt känner av ett 

tillstånd av emotionellt välmående enligt Diener, Sandyik och Pavot (1991).  

 Människor som har mycket av positiva emotioner eller lite av negativa emotioner är mer 

tillfredsställd med livet än de som har lite av positiva emotioner eller mycket av negativa 

emotioner.  De människor som är väldigt tillfredställda med livet har även mycket av positiva 

emotioner eller lite av negativa emotioner. Samtidigt kan människor som inte är tillfredställda 

med livet ha mycket av negativa emotioner eller lite av positiva emotioner. Resonemanget 

gäller även för livstillfredsställelse vid betraktelser av tre nivåer: mycket, medelmåttlig och 

liten grad av positiva emotioner och negativa emotioner. De som har mycket positiva 

emotioner eller lite av negativa emotioner har högre grad av livstillfredsställelse än de som 

har lite och medelmåttlig grad av positiva emotioner eller mycket och medelmåttlig grad av 
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negativa emotioner. Det finns även skillnader hos människor gällande positiva emotioner och 

negativa emotioner, när man betraktar livstillfredsställelse i tre nivåer: lite, neutral och 

mycket. Känner man att man har hög grad av livstillfredsställelse, då känner man även mer av 

positiva emotioner än om man hade låg grad av livstillfredsställelse. Dessutom ger hög grad 

av livstillfredsställelse lägre grad av negativa emotioner än vad neutral eller låg grad av 

livstillfredsställelse ger hos människor.  

 Tidigare forskning har funnit att positiva emotioner är starkare korrelaterade med 

livstillfredsställelse än vad negativa emotioner (Kuppens, Realo & Diener, 2008). 

Undersökning av relationen, mellan emotioner och livstillfredsställelse har fortsatt framåt 

med regressionsanalyser av positiva, negativa emotioner och livstillfredsställelse (Suh, 

Diener, Oishi & Triandis, 1998). Nuvarande studie har fortsatt fram i ytterligare nästa steg för 

att studera om det finns skillnader, mellan emotioner och livstillfredsställelse.  

 Människor som har råkat ut för något som har påverkat att deras subjektiva välmående 

sjunker, tenderar med tiden att återgå till basnivån (Luhmann, Hofmann, Eid & Lucas, 2011). 

Detta kan vara en förklaring till att så många uppskattar en mild positiv lycka trots att alla 

råkar ut för något tragisk någon gång i livet. Många kan ha använt sig av positiva och 

negativa händelser, när de försöker återkalla positiva emotioner och negativa emotioner 

överlag i sina liv. Seidlitz, Wayer och Diener (1997) fann att positiva händelser har starkare 

intensitet och överlevnads tid i minnet än negativa livshändelser. Därmed resulterar det i att 

deltagarna känner av mer positiva emotioner än negativa emotioner. Schwarz och Clore 

(1983) har genom experiment hittat att positiva upplevelser och negativa upplevelser har en 

kausal påverkan på utvärdering av livstillfredsställelse. På så vis kan det förklara varför 

människor värderar sitt subjektiva välmående positivt, när man studerar delkomponenterna 

kognitivt välmående och emotionellt välmående. Hög grad i positiva emotioner ger även hög 

grad i livstillfredsställelse. Resultatet i studien gällande skillnader mellan emotioner och 
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livstillfredsställelse kan mycket väl spegla upptäckten från Schwarz och Clore (1983) om 

deltagarna utgår från positiva och negativa upplevelser när emotionerna framkallas. 

 I denna studie kände deltagarna mer av positiva emotioner än negativa emotioner. Om 

fallet skulle vara tvärtom, dvs. man känner mer av negativa emotioner än positiva emotioner. 

Man är då mycket möjlig benägen med att ha en depression, ångest syndrom eller andra 

psykiska besvär (Tellegen, 1985). Enligt "Broaden-and-build theory" av Fredrickson (1998), 

positiva emotioner har den effekten att den förbättrar människans tanke och handlings förråd. 

Positiva emotioner som exempelvis glädje, intresse, belåtenhet, stolthet och kärlek ökar 

människans personliga resurser som fysiska, intellektuella, sociala och psykologiska. Där 

negativa emotioner är motsatsen och minskar handlingsvalet och är ofta specificerade för att 

snabbt kunna rädda våra liv. Enligt Fredrickson (1998) skapar positiva emotioner bättre 

livstillfredsställelse, genom att positiva emotioner expanderar människans resurser. 

Människan vill känna att den är en värdig medlem i ett samhälle. Individualistiska samhällen 

försöker få människor att framhäva autonomi, unikhet och lycka. Enligt Elliot, Chirkov, Kim, 

och Sheldon (2001) strävar människor från individualistiska samhällen efter positiva 

upplevelser och försöker undvika negativa händelser. Samhället betonar att en lycklig individ 

är en individ som upplever mycket av de positiva händelserna och lite av de negativa 

händelserna. Det här kan ha bidragit till de fördelnings mönster i studiens variabler. 

 Mätmetoderna PANAS och SWLS bevisar god reliabilitet, då ingen fråga stod ut 

särskilt mycket. Valet av mätmetod eller uppsättning frågor visade sig i den här studien att det 

har en betydelse, även om mätmetoderna till synes verka mäta samma sak. Positiva och 

negativa emotioner från PANAS skala har lägre signifikans nivå än från SWL vid oberoende 

t-test. Medelvärdesskillnader i positiva emotioner mellan hög och låg grad av 

livstillfredsställelse är inte signifikanta. Det finns inte längre signifikanta skillnader i positiva 
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och negativa emotioner från PANAS mellan tre nivåer (låg/neutral/hög grad) av 

livstillfredsställelse.  

 När livstillfredsställelse delas upp i två och tre grupper vid oberoende t-test och envägs 

ANOVA är gruppstorleken väldigt ojämn, särskilt vid tre gruppers indelning. Det är inget 

man kan göra åt, om man inte använder sig av bättre urvalsmetod, där man eftersöker 

människor som passar in i respektive grupp. Läsaren får därför beakta resultatet, när 

gruppstorlekarna är för ojämna. Resultatet är av större tilltro om man har stora jämna grupper. 

Frekvens fördelningen över samtliga variabler har varierat kraftigt. Deltagarna har skattat 

väldigt högt när det gäller positiva emotioner från PANAS. Det kan därför ha påverkat att 

studien inte hittade någon medelvärdesskillnader i positiva emotioner från PANAS vid två 

(hög/låg grad) och tre nivåer (hög/neutral/låg grad) av livstillfredsställelse.  

 Det har varit kontroversiellt, vilka för och nackdelar det finns med enstaka globala 

frågor, samt multipel uppsättning av frågor. Nuvarande studie har använt sig av båda typer av 

uppsättning frågor och finner i vissa fall signifikans och ibland inte. Studien har använt sig av 

SWLS och PANAS skala. Mätmetoderna ger möjligheten att beräkna fram graden av 

livstillfredsställelse, positiva emotioner och negativa emotioner och förlitar sig inte enbart på 

en global självskattning som SWL. Allmänna frågor, som tidigare studie har använt (SWL) 

kan vara av nackdel, när deltagarna missar viktiga delar när livstillfredsställelse, positiva 

emotioner och negativa emotioner utvärderas. Det kan bero på tidsbrist, trötthet eller bara ren 

lathet. Flera ställda frågor hjälper deltagarna fram i tankeprocessen och ger möjlighet att 

studera varför vissa frågor har skattats mer eller mindre. Studien har använt sig av två 

beprövade mätmetoder kring samma intresserade  område (positiva emotioner, negativa 

emotioner och livstillfredsställelse. När man studerar positiva och negativa emotioner i två 

(hög/låg) och tre nivåer (hög/neutral/låg) gällande medelvärdesskillnader i 

livstillfredsställelse. Tenderar resultatet mot samma signifikans nivå. I vissa fall fann man en 
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signifikans nivå på noll eller under .001. Finner man dessutom signifikans vid hög/låg och 

hög/måttlig/låg nivåer styrker det ytterligare att en skillnad existerar.  

 Vad gör oss människor lyckliga eller vad innebär subjektiv välmående? Den här studien 

har hittat utifrån samplet att de flesta människor har en mild positiv grad av lycka. Andra 

studier påpekar att positiva emotioner har en viktig roll för att människor ska fungera och 

drivas framåt i livet.  Nuvarande studie har undersökt om det finns skillnader i positiva 

emotioner och negativa emotioner gällande livstillfredsställelse och vice versa. Därmed funnit 

att det finns en riktning åt båda hållet vid två nivåer men oklart om det finns en riktning åt 

båda hållet när det gäller vid tre nivåer. Emotioner och hur tillfredsställd man är med livet har 

en betydande inverkan för om människor ska känna sig lyckliga eller inte. Denna kunskap blir 

viktig för människor som strävar explicit efter lycka eller för forskningsfältet subjektiv 

välmående. 
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