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Självkonstruktionens effekt på 

positiva och negativa emotioner samt livstillfredsställelse 

 

Sammanfattning: 

Forskning har visat på kulturella skillnader i upplevelsen av positiva 
och negativa emotioner. Individer i individualistiska kulturer tenderar 
i större utsträckning att konstruera ett oberoende själv och individer i 
kollektivistiska kulturer ett beroende själv. Den här 
självkonstruktionen påverkar tillsammans med normer hur individen 
uttrycker, värdesätter och upplever emotioner. Utifrån ett stickprov på 
193 universitetsstudenter vid Göteborgs Universitet undersöktes 
sambandet mellan individens självkonstruktion och upplevelsen av 
positiva och negativa emotioner samt livstillfredsställelse. Resultatet 
visade att vid jämförelse mellan grupperna låg, medel och hög grad 
av oberoende själv upplevde gruppen hög grad signifikant mer 
positiva och mindre negativa emotioner samt högre 
livtillfredsställelse. Utifrån en multivariat regressionsanalys framgick 
att individens självkonstruktion förklarar en liten del av variansen i 
upplevelsen av positiva och negativa emotioner samt 
livstillfredsställelse.  

Nyckelord: Självkonstruktion, beroende själv, oberoende själv, 
emotioner, livstillfredsställelse, individualistisk kultur, kollektivistisk 
kultur. 
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The effect of self-construal on positive and negative emotion  

and subjective well-being  

 

Abstract:  

Research has shown cultural differences regarding the experience of 
positive and negative emotions. Individuals in individualistic cultures 
are more inclined to construct an independent self and individuals in 
collectivistic cultures a dependent self. Together with norms, the self-
construal affects how individuals express, value and experience 
emotions. Based on a sample of 193 university students at Gothenburg 
University the relationship between self-construal and the experience 
of positive and negative emotions and life satisfactions was examined. 
When comparing groups of low, medium and high degree of 
independent self, the group with highest level experienced 
significantly more positive and less negative emotions and higher life 
satisfaction. A multivariate regression analysis revealed that the 
individual’s self-construal explained a small part of the variance in 
the experience of positive and negative emotions and life satisfaction.  
 
Key words: Self-construal, independent self, dependent self, emotions, 
life satisfaction, individualistic culture, collectivistic culture. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Emotioner utgör en grundläggande aspekt i vårt sociala liv (Haidt, J. & Keltner, D. 1999). 

Genom att signalera för eventuella faror eller möjligheter framkomna i sociala situationer 

skapas heuristik som sedan ligger till grund för att fatta adekvata beslut. Detta kan bland annat 

gälla beslut angående ett faktiskt hot som genererar rädsla, vilket i sin tur kan leda till beslut 

om flykt (Haidt, J. & Keltner, D. 1999). Den evolutionära grogrunden till emotioner kan 

också vara dess funktion att bistå oss med information för att kunna tillgodose och hantera 

våra sociala relationer (Oatley & Jenkins, 1992). Människan är verksam i en mångfacetterad 

omvärld med olika kulturer, traditioner, värderingar och sammanhang. Således är inte 

emotioner alltid en reaktion på övergripande universella mål eller homogena händelser som 

delas på samma sätt av alla människor, utan även en konsekvens av individens unika kontext 

(Oatley & Jenkins, 1992). Kultur kan spela en central roll när emotionella erfarenheter 

formas. Eftersom emotionella aktiviteter har en inverkan på vårt själv så kommer denna 

aktivitet också vara beroende av vårt självsystem (Markus & Kitayama, 1991). Påståendet att 

alla människor skulle uppleva emotioner på samma sätt är en simplifiering av en mer komplex 

verklighet. Följaktligen blir det vidare osannolikt att negativa och positiva emotioner värderas 

och upplevs lika av individer i olika länder. Skillnaderna leder även till olikheter gällande hur 

frekvent positiva och negativa emotioner förekommer (Markus & Kitayama, 1991). 

 Utifrån det samlade forskningsläget kring kultur och emotion så går det att konstatera att 

ingendera av begreppen är statiska entiteter, utan istället består de av flera aspekter som 

samverkar och påverkar varandra. Kulturer besitter olika normer, traditioner, föreställningar 

och regler som påverkar hur vi uttrycker och upplever emotioner. Emotioner i sin tur består av 

olika psykologiska och fysiologiska aspekter, vissa genetiskt förprogrammerade och vissa 

med en plasticitet som formas vis à vis med omgivningen (Levenson, R. W. 1999). 
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1.2. Biologi och kultur påverkar våra emotioner 

Emotioner uppkommer och verkar tillfälligt som en konsekvens av förändringar och krav i 

individens yttre omgivning, vilket möjliggör en effektiv anpassning av beteendet. Det här 

innefattar både en psykologisk och en fysiologisk reaktion (Levenson, 1999). Psykologiskt 

visar det sig bland annat genom att vi till exempel riktar om eller förändrar vår 

uppmärksamhet, initierar eller inhiberar vissa typer av beteenden eller genom aktivering av 

vissa minnesnätverk. Fysiologiskt aktiverar och samordnar emotioner effektivt olika 

biologiska system, som ansiktsuttryck eller det autonoma nervsystemet. Genom emotionell 

aktivering av psykologiska och fysiologiska processer ger det sammantaget en möjlighet för 

individen att kontinuerligt positionera sitt beteende gentemot sin miljö. Olika handlingar, 

uppfattningar, människor och föremål kommer vi dras till eller försöka att undvika. Dels 

möjliggör emotioner en förvaringsplats åt medfödda och inlärda responser som aktiverar vissa 

stabila egenskaper, men också andra egenskaper med stor variation mellan grupper, 

människor och kulturer (Levenson, 1999). 

 

1.2.1 Ansiktsuttryck  

Mycket forskning har bedrivits på området emotioner och biologi sedan pionjären Charles 

Darwin publicerade sitt banbrytande arbete om universella ansiktsuttryck, ur vilket sedermera 

teorier om att avsky, ilska, rädsla, glädje, förvåning och sorg tillhör våra sex grundläggande 

emotioner (Darwin, 1872). Vidare har denna forskning ackumulerats och det kan konstateras 

att det föreligger universella ansiktsuttryck för emotioner och igenkänning av dessa. I en känd 

studie av Paul Ekman videofilmades olika känslouttryck i ansiktet från urinvånare av en stam 

i Nya Guinea. Sedan spelades dessa uttryck upp för studenter i USA som lyckades tolka vad 

de olika ansiktsuttrycken signalerade (Ekman, Friesen, & Ellsworth, 1982; ref i Ekman, 
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2007). Det finns idag inga studier som visat på att kulturer drastiskt ändrar om uttrycken i 

ansiktet för de grundläggande emotionerna. Däremot finns studier som visat på kulturella 

skillnader vad gäller frekvens och vilken sorts emotion som uttrycks. Till exempel så har det i 

en studie visats på skillnader mellan amerikaner med skandinavisk härkomst och amerikaner 

med irländsk härkomst vad gäller ansiktsuttryck av emotioner. Framförallt vid minnen kring 

kärlek och lycka framkom det i studien att den förstnämnda gruppen, skandinaviska-

amerikaner, visade mindre emotionella uttryck i ansiktet än den senare gruppen, irländska-

amerikaner (Tsai & Chentsova-Dutton 2003). Kulturer innefattas av regler för vad som är, 

utifrån situationen, den korrekta emotionella responsen att ge uttryck för. Detta påverkar i sin 

tur ansiktsuttrycken. I en annan studie av Paul Ekman jämfördes ansiktsuttryck hos 

amerikaner och japaner efter att de sett en stressframkallande film. Det framkom att 

grupperna visade samma uttryck i ansiktet under filmvisningen. När deltagarna sedan följdes 

upp i djupintervjuer visade deltagarna från Japan fler positiva uttryck än de amerikanska 

deltagarna, vilket går i linje med japansk kultur att dölja negativa känslor i offentliga 

sammanhang (Ekman, P, 1972). 

 

1.2.2 Autonoma nervsystemet 

Grundbulten i vårt fysiologiska känsloliv skapas av reaktioner i framförallt autonoma 

nervsystemet som varnar för och förbereder vår kropp på att agera (Levenson, 1999). Vad 

gäller kulturens inverkan på individens fysiologiska responser i samband med upplevelsen av 

emotioner så finns studier som visat på likheter, men också vissa skillnader. En studie 

jämförde den fysiologiska upplevelsen i kroppen vid olika känslor såsom ilska, rädsla och 

avundsjuka hos individer från Mexiko, Polen, Ryssland, Tyskland och USA. Resultatet visade 

att det förelåg tvärkulturella likheter, men också skillnader som författarna drog slutsatsen 

härstammade från kulturen. Exempelvis så upplevde amerikaner avundsjuka i deras ögon, 
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ansikte, mage och tårar, vilket inte återkom i svaren från försöksdeltagarna i de andra länderna 

(Hupka, R., Zbigniew, Z., Jurgen, O., & Reidl, L., 1996). 

 

1.3 Frekvens och upplevelse av emotioner  

En viktig dimension av kultur är den skillnaden som individualistiska och kollektivistiska 

kulturer bidrar med. Kollektivistiska kulturer skiljer på in-group och out-group, engagerar sig 

i samarbete och fokuserar på vad människor har gemensamt. I individualistiska kulturer ägnar 

sig människan åt konkurrerande uppgifter publikt och fokuserar på vad som gör den enskilda 

individen unik (Desai, 2007). Den individuella upplevelsen av emotioner och dess uppkomst 

varierar mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer. I en studie som jämförde 

upplevelsen av positiva och negativa emotioner i en individualistisk och kollektivistisk kultur 

fann man en skillnad i frekvens samt hur emotioner värdesattes. I individualistiska kulturer 

upplever individer mer positiva emotioner och det är en viktig prediktor för 

livstillfredsställelse. Kollektivistiska kulturer upplever mer negativa emotioner och ser det 

inte som en motsättning till upplevelsen av positiva emotioner (Kormi-Nouri, Farahani & 

Trost, 2013). Det finns också studier som visat att individer i asiatiska kulturer upplever mer 

negativa emotioner i jämförelse med individer i Nordamerika, som upplever mer positiva 

emotioner. Asien, Afrika, delar av Östeuropa och Latinamerika räknas som kollektivistiska 

kulturer och Västra Europa, Nordamerika räknas som individualistiska kulturer (Kitayama et 

al., 2000; Kuppens, Realo and Diener, 2008; Triandis, 1993; Nelson & Fuvish, 2004). 

 

 

1.4 Normer 

Orsakerna bakom variationen av frekvens och upplevelsen av emotioner kan diskuteras. Det 

finns bland annat kulturella skillnader när det gäller tillämpade regler som vi lär oss under vår 
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socialiseringsprocess, vilket kan vara en förklaring bakom varför positiva och negativa 

emotioner är mer eller mindre upplevda. Skillnaderna kan alltså förklaras genom de normer 

som kan styra utfallet av vilka emotioner vi uttrycker. Sociala normer har förmågan att 

påverka det vi upplever rent emotionellt via ”känsloregler” som talar om för oss hur vi ska 

känna i specifika situationer (Hochschild, 1983).  

 

1.4.1 Emotioner och dess önskvärdhet 

Normer om emotioner kan även visa sig som generella förväntningar som existerar i ett 

samhälle. Detta innebär i sin tur att känslor är mer eller mindre önskade genom olika kulturer. 

Gällande normer kring positiva och negativa emotioner tillsammans så fann Eid et. al (2001) 

att kulturerna främst skiljer sig gällande emotionerna skuld och stolthet. Kollektivistiska 

kulturer anser att skuld är mer viktigt och individualistiska kulturer anser att stolthet är av mer 

värde (Eid & Diener, 2001). I vår studie klassas stolthet som en positiv emotion medan skuld 

är en mer negativt laddad emotion. Resultat från forskning visar dock att inte alla individer 

upplever positiva emotioner som positiva, till exempel önskvärd eller passande. Vidare 

upplever inte alla individer negativa emotioner som negativa, till exempel som ”icke 

önskvärd” eller ”opassande” (Eid & Diener, 2001).  

 

1.4.2 Skillnader mellan nationer  

Det har visat sig finnas skillnader gällande normer och emotioner mellan nationer, men dessa 

finns även inom nationerna. Alla individer är inte så pass homogena att de följer en enda norm 

gemensamt, trots att den är bunden till kulturen. Eid et. al (2001) förklarar i sin studie dessa 

skillnader genom två olika faktorer, idiocentrism/allocentrism och tighta versus lösa kulturer. 

Tighta kulturer innebär en homogenitet vad gäller respekt för normer och i lösa kulturer 

innebär det mer heterogenitet, eftersom de inte har lika starka normer. Vår studie kommer att 
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fokusera på den förstnämnda faktorn som också går att koppla samman med ett beroende och 

oberoende själv, vilket presenteras nedan. Idiocentrism och allocentrism är distinktionen 

mellan individualistiska och kollektivistisika kulturer. Det kan dock finnas både idiocentriska 

och allocentriska individer i båda kulturerna, även om individualistiska kulturer borde präglas 

av mer idiocentriska individer och kollektivistiska kulturer av mer allocentriska individer. 

Resultaten visade att de flesta individer från de två individualistiska kulturerna i studien 

präglades mest av idiocentriska individer, medan de två kollektivistiska kulturerna tenderade 

att ha mer av en mix mellan de båda typerna, även om den allocentriska sorten var dominant 

(Eid & Diener, 2001).  

Australien och Amerika hade tighta normer gällande positiva affekter. Där finns en 

press på att vara lycklig. Om individen inte är lycklig blir detta ett tecken på misslyckande, 

vilket måste åtgärdas, till exempel genom psykoterapi. Resultatet visade även att 

individualistiska kulturer var de mest enhetligt homogena gällande respekt för normen av 

positiva effekter. Dock är de lösa i normer gällande beteende. De följer sina egna behov med 

målet mot lycka. De två kollektivistiska kulturerna verkar vara alltmer lösa gällande normer 

om positiva affekter. Kina till exempel är sett som ett kollektivistiskt, men löst land gällande 

sina normer. Där anser man att olyckliga människor också måste accepteras och att det inte 

alltid är bra med positiva affekter. Resultatet visade att emotionen stolthet tenderade att vara 

icke önskvärd i de två kollektivistiska kulturerna, men det innebär inte att samtliga individer 

anser detta. Resultatet visade också att gällande normer av negativa emotioner så skiljer sig 

intravariationen i nationerna sig allt mindre mellan nationerna. Med andra ord så är alla 

nationer ganska heterogena i deras normer gällande negativa emotioner (Eid & Diener, 2001).  

I termer som rör emotionella upplevelser så blev resultatet att det fanns en liten till 

medium effekt gällande korrelationen mellan normer och emotionell erfarenhet/upplevelse. 

Gällande positiva emotioner så gällde ett konsistent mönster som sa att ju högre önskvärdhet 
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av denna känsla, som normen sa, ju mer rapporterade man positiva emotioner. Gällande 

negativa emotioner fanns ett mer inkonsistent mönster. Det fanns starka nationella skillnader i 

rapporterade emotioner även då normen hölls konstant (Eid & Diener, 2001). Normer kan 

vara en förklaring till variationen av upplevda eller rapporterade positiva och negativa 

emotioner, men en annan förklaring kan vara hur du konstruerat ditt själv. Individualistiska 

kulturer brukar kopplas ihop med ett oberoende själv och kollektivistiska kulturer med ett 

beroende själv (Markus & Kitayama, 1991).  

 

1.5 Självkonstruktion 

Sedan en tid tillbaka har psykologin börjat se självet och dess konstruktion som en viktig 

regulator i många aspekter gällande människans olika beteenden (Cross & Madson, 1997). 

Självkonstruktionen påverkar inte bara hur vi processar information utan påverkar också hur 

vi upplever emotioner och hur vi uppvisar affekter i specifika situationer. Detta är beroende av 

självets klarhet, komplexitet och organisation (Campbell, 1990; Linville, 1985, 1987; Pelham, 

1991; Showers, 1992). Självet påverkar dessutom vårt sociala beteende och blir därmed också 

en produkt av vårt sociala beteende. Det tar konstant form genom interaktion genom andra 

och vår kultur. I hemmet, skolan, på arbetet och så vidare blir vi hela tiden påminda om vilka 

vi är, vilka vi borde vara och hur vi finner vår identitet. Individen anpassar sig i sin tur utefter 

dessa normer och försöker smälta in i sin omgivning. När det råder diskrepans mellan självet 

och hur en individ anser att hon eller han borde vara så kan detta dessutom leda till depression 

eller ångest (Cross & Madson, 1997). 

Författare har gjort olika försök att identifiera olika typer av själv för att i sin tur undersöka 

vad det gör med människans kognition, emotion och beteende. Vår studie fokuserar på två 

typer av själv, ett oberoende samt beroende själv.  
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1.5.1 Beroende och oberoende själv 

Ett beroende själv definieras som en tendens att utveckla själv-definierande relationer till nära 

andra och att samtidigt uppehålla denna nära kontakt. Därför skiljer sig självförtroendet från 

tankar och känslor som omfamnar närheten till andra, men också från beteenden eller 

förmågor som hjälper den aktuella personen att skapa en harmonisk relation till andra. 

Eftersom det beroende självet inkluderar representationer av nära andra så är dessa 

representationer nära till hands när det gäller att processa tankar men också i samband med 

sociala relationer. Konsekvensen av detta blir att individer med denna typ av själv skapar 

beteenden som servar de behov som deras nära relationer har. Nära relationer ses som en 

integrerad del av personens existens. Moraliska beslut och social interaktion formas genom 

individens känsla av ansvar och obligationer gentemot andra. Nära familj och vänners mål är 

ofta lika viktiga som individens egna (Cross & Madson, 1997; Markus & Kitayama, 1991).

 Ett oberoende själv karaktäriseras av en drivkraft att bibehålla sin autonoma identitet 

samt att vara sann mot sin interna natur och veta om sina rättigheter och mål. Att uppfylla 

ovanstående omfamnar i sin tur självförtroendet. Då en individ med ett oberoende själv 

uppfyller tankar och känslor som omfamnar individens unika natur, beter den sig i linje med 

detta. Individen ser sig hellre som unik gentemot andra samt utvecklar förmågor som få andra 

har. Denna individs attribut, önskemål och värderingar är i högsta grad tillgängligt när det 

gäller informationsprocessande och därför är en person med ett oberoende själv väldigt 

känslig för stimuli som har något med detta att göra. Denna information hjälper också 

individen att på ett bättre sätt uttrycka dessa åsikter relaterade till ovanstående. En person med 

ett oberoende själv önskar relationer, men dessa servar ofta till att stötta individuella mål och 

önskningar. Relationerna servar också som en spegel gentemot andra som syftar till att stötta 

den unikhet och dominans individen har gentemot andra. För dessa människor är individuella 

rättigheter, mål och önskningar den primära basen för moraliska beslut. Behov som familj, 
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nära vänner och samhället sitter på, är sekundära (Cross & Madson, 1997; Markus & 

Kitayama, 1991).  

I Amerika som ses som en individualistisk kultur tenderar män att konstruera och 

bibehålla ett oberoende själv, medan kvinnor tenderar att konstruera och bibehålla ett 

beroende själv. Cross & Madson (1997) kommer också fram till att de könsskillnader som är 

kopplade till emotion, motivation och beteende kan förklaras genom de själv-koncept som 

könen är kopplade till. Skillnaden mellan beroende och oberoende själv och deras sätt att se 

på sig själv och sin omgivning kan förklaras utifrån figur 1 framtagen av Markus et al. 1991 

och går i linje med definitionerna som beskrivs ovan.  

 
Figur 1 

Definitioner av oberoende och beroende själv. 
Modell översatt från Markus & Kitayama, 1991. 

 
Aspekt som jämförs Oberoende själv Beroende själv 
Definition Separerad från socialt 

sammanhang 
Samhörig med socialt 
sammanhang 

Struktur Avgränsad, stabil och 
enhetlig 

Flexibel och varierande 

Viktiga funktioner Intern, privat (förmåga, 
tankar och känslor) 

Extern, offentlig (status, 
roller, relationer) 

Uppgift Vara unik 
Uttrycka åsikter 
Realisera inre attribut 
Framhäva egna mål 
Vara direkt "säga vad man 
tänker" 

Tillhöra och passa in 
Anpassa sig till sin rätta plats 
Utföra vad som anses 
lämpligt 
Framhäva andras mål 
Var indirekt: "läsa andras 
tankar" 

Andras roll Själv-utvärderande: andra är 
viktiga för social jämförelse 
och bedömning 

Själv-definierande: 
Relationer med andra i olika 
sammanhang definierar ens 
själv 

Basen för 
tillfredsställelse/självkänsla  

Förmågan att utrycka sig 
själv och få bekräftelse på 
inre attribut 

Förmågan att anpassa, hålla 
tillbaka och bibehålla 
harmoni med ens sociala 
kontext 
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Figur 2 nedan representerar konstruktionen av och skillnaderna mellan oberoende själv och 

beroende själv, där de små cirklarna står för specifika andra och den stora cirkeln är en 

illustration av självet. Bokstaven X visar olika perspektiv av självet och andra. De X som 

överlappar mellan cirklarna visar på individens själv i relation till andra, till exempel ”inför 

min överordnade chef är jag väldigt trevlig”. De X som faller innanför cirkeln som 

representerar individens själv, men som inte överlappar med de mindre cirklarna är sidor av 

självet som är frånskilt specifika andra och således varierande i sin karaktär. Dessa står för 

individuella önskemål och individens unika strävan, t.ex. ”jag är en fantasifull person” och 

fungerar som reglerande scheman hos individer med ett oberoende själv när de uttrycker 

bland annat känslor (Markus & Kitayama, 1991).  

Figur 2 
Översatt modell från Markus & Kitayama, 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A. Oberoende själv                                                    B. Beroende själv  

 
 
 
1.5.2 Självkonstruktioners inverkan på emotioner 

Markus & Kitayama (1991) anser att emotioner bör variera dramatiskt beroende på vilken typ 

av själv som du styrs av. Dessutom bör det också variera kraftigt i vilka/vilken emotion du 

upplever och med vilken intensitet och frekvens. De menar även att individer med ett 
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oberoende själv tenderar att i större utsträckning uttrycka känslor som validerar det som 

individerna faktiskt känner i sitt inre. Personer med ett beroende själv tenderar att mer 

uttrycka emotioner för att tillfredsställa de relationer de befinner sig i. De använder sig av 

positiva emotioner med detta syfte, inte för att uttrycka verklig inre lycka (Markus & 

Kitayama, 1991). 

 

1.6 Sammanfattningsvis  

Det nuvarande forskningsläget kring emotioner visar på en komplicerad samverkan mellan 

individens biologi och kultur. Evolutionärt har den mänskliga biologin mejslat fram 

emotionella responser som guidar oss i farliga situationer och sociala interaktioner. Det 

uppstår dels genom en fysiologisk reaktion som bland annat påverkar individens autonoma 

nervsystem och ansiktsuttryck. Den andra komponenten är en psykologisk aspekt som 

initierar och inhiberar beteenden. Det föreligger kulturella variationer i upplevelsen av 

emotioner. Ett sätt att försöka att fördjupa kunskapen kring emotioner har varit att studera 

dessa skillnader och likheter. Genom att undersöka normer, kulturella regler, traditioner och 

individers självkonstruktion har förståelsen av emotioner ökat. Inom kulturell psykologi så 

skiljs individualistiska och kollektivistiska kulturer åt. Individualistiska kulturer värdesätter 

individens unika position och självständighet. Kollektivistiska kulturer engagerar sig mer i 

samarbete och fokuserar på gemensamma föreningspunkter. Vidare påverkar kulturen 

individens självkonstruktion som delas in i oberoende själv och beroende själv. Det 

förstnämnda värdesätter, likt individualistiska kulturer, autonomitet och egna rättigheter. Ett 

beroende själv premierar, likt kollektivistiska kulturer, bibehållandet av en harmonisk relation 

till andra. Sammantaget innebär detta att frekvens och typ av emotion som uttrycks kommer 

påverkas och formas genom en interaktion mellan individens biologi och kulturella kontext. 
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1.7 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka hur variationerna av positiva och negativa emotioner i 

den individualistiska kulturen Sverige kan förklaras genom identifiering med ett oberoende 

eller beroende själv. Tidigare forskning har bland annat undersökt normers och kulturens 

betydelse av denna variation, men vi tror även att detta kan förklaras utifrån vilket själv som 

du identifierar dig med. Även om kulturen är individualistisk så kommer det finnas 

individuella skillnader i hur idiocentrisk versus allocentrisk du är, vilket också går att koppla 

till ett beroende och oberoende själv. Vi vill dessutom undersöka hur dessa två typer av själv 

står i relation till livstillfredställelse. Förhoppningsvis kan detta öka förståelsen av 

individualistiska kulturer och variansen bakom upplevda negativa och positiva emotioner 

samt livstillfredställelse, i kopplingen till ett beroende och oberoende själv. Vi har dessutom 

valt att undersöka hur utvalda demografiska variabler kan påverka oberoende och beroende 

själv och positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse.  

Vi lever i en alltmer globaliserad värld som krympt avstånden mellan nationer, 

människor och således ökat kulturella influenser. Det här ställer krav på kulturell kompetens. 

De senaste decennierna har forskningen kring kulturens inverkan på kognition, beteende och 

emotioner ökat. Vad gäller emotioner har kulturens påverkan gått från att tidigare ha 

åsidosatts till att numera inkorporeras för att få en fördjupade och mer nyanserade förståelse 

för de komplexa processer som utgör upplevelsen av emotioner. Men kulturell förståelse för 

emotioner är inte bara intressant utifrån ett forskningsperspektiv, utan det kan också vara 

viktigt i kliniska sammanhang. Vid psykologisk behandling utgör känslor många gånger ett 

centralt tema och eftersom de individer som söker för behandling inte bara har olika 

livserfarenheter utan även olika kulturell bakgrund kan forskningen på området även förbättra 

den kliniska behandlingen.  
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1.7.1 Primära frågeställningar 

1. Är graden av oberoende själv kopplat till mer positiva emotioner? 

2. Är graden av beroende själv kopplat till mer negativa emotioner? 

3. Hur står graden av oberoende och beroende själv i relation till livstillfredställelse? 

 

1.7.2 Sekundär frågeställning  

4. Hur kan våra demografiska variabler kön, ålder, civilstånd, arbete och depression 

ställas i relation till positiva/negativa emotioner, livstillfredställelse samt 

oberoende/beroende själv?  

5. Finns det några eventuella interaktionseffekter mellan de demografiska variablerna 

och positiva/negativa emotioner, livstillfredställelse och självkonstruktion?                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Metod 

2.1 Design  

För att svara på frågeställningarna 1, 2, 3, 4 och 5 har vi använt oss av variansanalys samt 

inomgruppsstudier. Dessutom undersökte vi interaktionseffekterna mellan våra demografiska 

variabler och positiva/negativa emotioner, livstillfredställelse och självkonstruktion. Vi delade 

in graden av oberoende och beroende själv i tre olika grupper för att undersöka inom gruppen 

hur denna gradskillnad påverkar skattningar av positiva och negativa emotioner samt 

livstillfredställelse. Studien undersöker också hur våra demografiska variabler står i relation 

till positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse och oberoende samt beroende 

själv. Vidare genomför vi en variansanalys för att se hur mycket de variabler som är 

betydelsefulla kan förklara resultatet. Med andra ord ville vi se hur många procent den 
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aktuella variabeln kan förklara i utfallet av positiva och negativa emotioner samt 

livstillfredställelse och vilken form av korrelation som existerar mellan variablerna.  

 

2.2 Urval av försökspersoner  

Urvalet består av studenter som tillhör pedagogiska samt psykologiska institutionen vid 

Göteborgs Universitet. Rekryteringen av detta urval genomfördes genom att skicka ut ett 

massmail till samtliga föreläsare inom de båda institutionerna där vi ställde frågan om 

eventuella deltagare till studien. De föreläsare som valde att svara på vår förfrågan blev 

ingången till vårt kompletta stickprov, vilket resulterade i de studenterna som undervisades av 

dessa.  

 

2.4 Procedur   

2.4.1. Konstruktion av enkäter och datainsamling 

Enkäten om självkonstruktion skapades utifrån Singelis (1994) artikel där författaren genom 

en faktoranalys hittat 45 olika items och valt 24 stycken som bäst beskriver ett beroende och 

oberoende själv. Frågorna har översatts och skattats på en 7 gradig Lickert-skala (bilaga 1). 

Dessutom har vi använt oss av SPANE skattningsskalor (bilaga 3) gällande positiva och 

negativa emotioner och Flourishing scale (bilaga 2) som handlar om livstillfredställelse och 

till sist PANAS (bilaga 4) som också mäter positiva och negativa emotioner. Vi lade också till 

demografiska variabler (bilaga 5) för att kunna undersöka hur dessa relaterar till positiva och 

negativa emotioner samt livstillfredställelse. Dessa var kön, ålder, civilstånd, arbete, ursprung, 

antal terminer, språk och depression. På grund av en alltför stor homogenitet gällande antal 

terminer, språk och ursprung så plockades dessa variabler bort i de statistiska analyserna.  
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2.4.2 Distribution av enkäter  

Vid tillfälle att delta tillsammans med föreläsare och studenter på föreläsning så presenterades 

studiens ämne, tillsammans med information om frivilligt deltagande och att svaren dessutom 

behandlas konfidentiellt. Sedan delades enkäterna ut till samtliga närvarande i 

klassrumsmiljö. Deltagarna lämnade på egen hand in enkäterna till oss testledare då de kände 

sig nöjda med sin insats. Det tog ungefär 10 minuter att besvara frågorna.  

 

2.4.3 Bortfall 

Efter att ha fått in 208 självskattningar så resulterar detta till slut i 193 använda enkäter 

eftersom de resterande 15 inte var kompletta. När dessa 193 självskattningar administrerades 

så upptäckte vi att det var ytterligare tre enkäter som fortfarande inte var fullständiga. Dock 

var dessa tillräckliga för att användas internt eftersom det endast saknades data i specifika 

skalor. Dessa återfinns i PANAS negativa emotioner, person 109, i Flourishing scale, person 

68, SPANE negativa emotioner, person 78. 

 

2.5 Mätinstrument  

Datainsamlingen inhämtades genom skattningsformulären “Positive and Negative Affect 

scale” (PANAS), “Self Construale Scale” (SCS), “Flourishing Scale” (FS) och “The Scale of 

Negative and Positive Experience” (SPANE). I enkäten fick försökspersonerna fylla i 

formulären i ordningen som är nämnd ovan. 
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2.5.1 Positive and Negative Affective Scale (PANAS) 

PANAS består av 20-items som mäter individens upplevelse av positiva och negativa 

emotioner den senaste månaden. Frekvensen skattas utifrån en fem-gradig skala (1= Inte alls, 

2= Lite, 3= I viss mån, 4= Ganska mycket och 5= Mycket). 10-items fångar in negativa 

emotioner och dessa formuleras bland annat som ”skrämd”, ”skuldmedveten”, ”rädd”, 

”ointresserad” och ”lättirriterad”. Resterande 10-items belyser upplevelsen av positiva 

emotioner och består bland annat av ”stark”, ”ivrig”, ”intresserad”, ”bestämd” och 

”inspirerad”. Maxpoäng gällande båda skalor är 50 poäng och minimum är 10 poäng. 

PANAS har hög validitet och reliabilitet. Verktyget har visat sig vara robust under  två 

månader och det har även visat sig korrelera med externa variabler som är viktiga för 

upplevelsen av positiva och negativa emotioner. Till exempel upplevelsen av positiva 

emotioner och sociala aktiviteter (Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. 1988). I en tvär-

kulturell studie mellan svenska och iranska universitetsstudenter var reliabiliteten för 

cronbach alpha koefficienten .76 för både positiva och negativa emotioner i det svenska 

samplet (Shokri, 2010). 

 

2.5.2 Self Construal Scale (SCS)  

SCS bygger på det självkoncept som presenterades av Markus & Kitayama (1991) och avser 

att mäta individens självkonstruktion. Det skiljer mellan två typer av själv, nämligen ett 

beroende själv och ett oberoende själv. Utifrån antagandet att våra själv kommer se olika ut 

vid jämförelse av västerländska kulturer, som premierar individens unika självständighet och 

autonomi (oberoende) och icke-västerländska kulturer som framhåller individens samhörighet 

med andra individer (beroende) framträder två olika själv. Dessa själv kan samexistera i olika 

grad hos individer, vilket SCS avser att mäta. Utifrån ett multi-kulturellt stickprov togs 24-
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items fram som visats sig ha adekvat reliabilitet och validitet för att kunna mäta dessa två 

själv. Frågor som ska fånga upp ett beroende själv är t.ex. "Jag skulle offra mina egna 

intressen för att tillfredsställa den grupp jag tillhör" eller "Jag kommer att stanna med en 

grupp om de behöver mig, även om jag inte är tillfreds med gruppen". Frågor som istället 

försöker att mäta ett oberoende själv är till exempel "Jag uppskattar oftast att vara unik och 

annorlunda andra" eller "Jag är på samma sätt oavsett vem jag umgås med". 

Försöksdeltagarna fick sedan efter varje påstående ange i vilken utsträckningen de håller med 

påståendet utifrån en Lickert-skala från 1-7 (1= stämmer verkligen inte och 7 = stämmer 

verkligen) (Singelis, 1994). Min- och maxpoäng är 12 och 84 poäng.  

 

2.5.3 Flourishing Scale (FS) 

Flourishing scale är ett skattningsformulär som avser att mäta individens upplevda 

livstillfredsställelse. Verktyget består av 8 olika items som motsvarar upplevd tillfredsställelse 

i viktiga områden i livet såsom relationer, självkänsla, tillförsikt inför framtiden, och 

meningsfullhet. Sammanställningen av totalpoängen representerar således ett mått på 

individens psykologiska välbefinnande. Verktyget besitter goda mät-egenskaper och 

korrelerar starkt med andra formulär som mäter livstillfredsställelse och välbefinnande. 

Formulärets frågor är av typen "Jag lever ett meningsfullt liv" eller "Mina sociala relationer 

är stödjande och givande". Försöksdeltagaren får sedan fylla i en skala från 1-7 i vilken grad 

som påståendet överensstämmer med deras liv (Diener et al. 2009). Min- och maxpoäng är 8 

och 56 poäng. I Kormi-Nouri et al. (2013) studie var reliabiliteten för cronbachs alfa 

kofficienten .73 i det svenska samplet.  
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2.5.4 The Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) 

SPANE undersöker individens upplevelse av positiva och negativa emotioner under den 

senaste månaden. Den består av 12-items av positiva och negativa emotioner och utifrån en 

fem-gradig skala får individen fylla i hur frekvent emotionerna har upplevts. Det innebär 

alltså att det ger en fin indikator på hur länge de olika känslorna har upplevts. Min- och 

maxpoäng gällande båda skalorna är 6 och 30 poäng. Verktyget konvergerar väl med andra 

formulär som avser att mäta positiva och negativa emotioner. Sammantaget har verktyget god 

validitet och reliabilitet (Diener et al. 2009). I Kormi-Nouri et al. (2013) studie påvisades en 

reliabilitet på .66 och .84 för Cronbachs alfa gällande positiva och negativa items i det 

svenska samplet.  

 

2.5 Statiska analyser 

Den initiala statistiska analysen består av ett t-test för att undersöka medelvärdesskillnader 

mellan de demografiska variablerna (kön, ålder, civilstånd, arbete och upplevelse av 

depression) och upplevelsen av emotioner samt livstillfredsställelse. De oberoende 

variablerna (demografiska variabler) och beroende variablerna (skattningsformulären) 

presenteras utifrån antal, medelvärde, standardavvikelse, frihetsgrader och F-värde.  

För att ta vidare analysen och undersöka hur graden av individens självkonstruktion skiljer sig 

åt i relation till upplevelsen av emotioner och livstillfredsställelse genomfördes en envägs-

ANOVA och post hoc för att undersöka var skillnaden mellan grupperna förelåg. Enligt 

Kitayama (1991) ska variansen av självkonstruktion ha en påverkan på hur emotioner uttrycks 

och upplevs. Tidigare forskning har dessutom delat in oberoende och beroende själv i grader 

som låg och hög när de studerar samexistens av dessa två typer av själv (Lin et al, 2007). Med 

grund av ovanstående så delades själven in i tre grupper beroende på poängsats av Singelis 

self construale scale (låg, medel, hög). Utseendet och indelningen efter poängsats presenteras 
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i resultatdelen. Den första gruppindelningen gjordes utifrån hela samplet. Resultatet visade 

signifikanta skillnader mellan grupperna låg, medel och hög. Dock valde vi att exkludera de 

individer som skattat under poäng 36 på skattningsskalan, vilket gav en bättre fördelning 

mellan grupperna och ett bättre power inom varje grupp. Det här möjliggör att vi rent 

statistiskt att vi kan uttala oss säkrare om de resultat som drabbar grupperna medel och hög. 

Med andra ord så ökade den externa validiteten. Det här gav fortfarande samma trend som vi 

observerat i första indelningen och en bättre varians.  

Vi genomförde också en multipel linjär regressionsanalys av både demografiska variabler och 

självkonstruktion för att undersöka deras samband och kontrollera hur mycket de kan förklara 

av variansen i upplevelsen av emotioner och livstillfredsställelse. För att undersöka 

interaktionseffekter mellan våra demografiska variabler och oberoende samt beroende själv i 

relation till positiva och negativa emotioner samt livstillfredsställelse så använde vi oss av en 

MANOVA. I studien så bedöms p-värde <.05 som statistiskt signifikant. De statistiska 

analyserna genomfördes med IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 

20.  

 

2.6 Etiska överväganden  

I samband med rekryteringen till studien och innan insamlandet av data så informerades 

försöksdeltagarna om frivillighet och anonymitet. Det vill säga att de kunde avbryta att fylla i 

formulären och att varje enkät var kodad så att definitiv anonymitet förelåg. När enkäten 

lämnats in så fanns möjlighet att ställa vidare frågor om studien. Ingen av deltagarna 

påpekade att de upplevt sig kränkta av enkätens frågor eller att varit av sådan karaktär att det 

blivit på något sätt obehagligt att fylla i.  
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3. Resultat 

Generellt visar resultatet gällande hela samplet att deltagarna upplever mer positiva emotioner 

än negativa emotioner. Detta gällde både skattningsformulären PANAS positiva emotioner 

(M=33.70, SD=6,03) och PANAS negativa emotioner (M=21.17, SD=6.2) och för SPANE 

positiva emotioner (M=22.87, SD=3.89) och SPANE negativa emotioner (M=16.43, 

SD=8,89). På det stora hela så är deltagarna i samplet nöjda med livet då de skattar högt på 

Flourishing Scale (M=45.86, SD=5.6).  

 

3.1 Självkonstruktion och emotioner samt livstillfredställelse 

3.1.1 Oberoende själv 

Resultat gällande skillnader mellan grupperna låg, medel och hög oberoende själv kopplat till 

PANAS och SPANES positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse är 

presenterade i tabell 1. Gruppen låg var de som skattade mellan 36- 48 p på oberoende själv, 

medel 48-60 p och hög 60-84 p. De fyra som skattade under 36 plockades bort i linje med vårt 

metodologiska upplägg.  

 

3.1.1.1 Positiva emotioner 

Det finns signifikanta skillnader mellan grupperna låg, medel och hög oberoende själv och 

PANAS positiva emotioner. Gruppen hög (M=37,00, SD=6,72) skiljer sig signifikant 

gentemot grupperna låg (M=30,83, SD=5,27) och medel (M=33,42, SD=5,25) i grad av 

positiva emotioner. Detta gäller även SPANES positiva emotioner och låg, medel och hög 

oberoende själv. Gruppen låg (M=21,19, SD=4,31) skiljer signifikant från grupperna medel 

(M=23,03, SD=3,28) och hög (M=24,28, SD=3,89).  
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Sammanfattat ökar graden av positiva emotioner med en högre grad av ett identifierat 

oberoende själv. 

 

3.1.1.2 Negativa emotioner 

Det finns skillnader mellan de tre olika grupperna av oberoende själv och PANAS negativa 

emotioner. Där gruppen hög (M=19,15, SD=6,09) oberoende själv skiljer sig signifikant mot 

gruppen låg (M=22,86, SD=5,16) oberoende själv. Detta innebär alltså att medelvärdet av 

negativa emotioner ökar i och med en försvagad identifikation med ett oberoende själv. 

Gällande SPANE negativa emotioner finns inga statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna låg, medel och hög oberoende själv.  

 

3.1.1.3 Livstillfredställelse 

När det kommer till livstillfredställelse och oberoende själv finns signifikanta skillnader 

mellan grupperna. Dessa skillnader är dessutom signifikanta mellan samtliga grupper av 

oberoende själv, med andra ord mellan låg (M=43,11, SD=4,97), medel (M=45,90, SD=4,89) 

och hög (M=48,66, SD=5,12). Detta innebär att när graden av ett identifierat oberoende själv 

ökar så ökar också upplevelsen av livstillfredställelse.  

 

Tabell 1 
Medelvärden (standardavvikelser) över upplevelsen av positiva och negativa emotioner samt 
upplevelsen av livstillfredsställelse hos de tre grupperna låg, medel och hög oberoende själv 

med ANOVA och Post Hoc. 
                                                OBS 
 
                                                

N M Std. D Df,  
Inom/ 
mellan 

F 

      
PANAS pos                             Låg (a)         
                                                Medel (b)       
                                                Hög (c)          

36 
106 
47 

30,83c 
33,42c 
37,00ab 

5,27 
5,25 
6,72 

2/186 
2/186 
2/186 

12,97 
12,97 
12,97*** 

PANAS neg                            Låg (a)         
                                                Medel (b)        
                                                Hög (c)            

35 
106 
47 

22,86c 
21,21 
19.15a 

5,16 
6,15 
6,09 

2/185 
2/185 
2/185 

4,02 
4,02 
4,02* 
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FS                                            Låg (a) 
                                                Medel (b) 
                                                Hög (c) 

36 
105 
47 

43,11bc 
45,90ac 
48,66ab 

4,97 
4,89 
5,12 

2/185 
2/185 
2/185 

12,85*** 
12,85*** 
12,85*** 

SPANE pos                             Låg (a) 
                                                Medel (b) 
                                                Hög (c) 

36 
106 
47 

21,19bc 
23,03 
24,28 

4,31 
3,28 
3,89 

2/186 
2/186 
2/286 

7,29** 
7,29 
7,29 

SPANE neg                             Låg (a) 
                                                Medel (b) 
                                                Hög (c) 

36 
106 
46 

17,06 
16,54 
15,30 

3,90 
3,84 
4,50 

2/185 
2/185 
2/185 

2,22 
2,22 
2,22 

Not. Bokstäver i kombination med medelvärdet indikerar signifikanta gruppskillnader, p < 
.05, påvisade genom Hochberg post hoc test. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001  
 

3.1.2 Beroende själv 

Resultat gällande grupperna låg, medel och hög oberoende själv kopplat till PANAS och 

SPANES positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse är presenterade i tabell 2.  

Gruppen låg var de som skattade mellan 36- 48 p på beroende själv, medel 48-60 p och hög 

60-84 p. De 11 som skattade under 36 plockades bort i linje med vårt metodologiska upplägg.  

Det finns inga signifikanta skillnader mellan grupperna och är dessutom små skillnader 

gällande gruppernas medelvärden. 

 

Tabell 2 
Medelvärden (standardavvikelser) över upplevelsen av positiva och negativa emotioner samt 
upplevelsen av livstillfredsställelse hos de tre grupperna låg, medel och hög beroende själv 

med ANOVA och Post Hoc. 
                                                 BS N M Std. D Df, 

Inom/ 
mellan 

F 

PANAS pos                             Låg (a) 
                                                 Medel (b) 
                                                 Hög (c) 

81 
93 
9 

34,32 
33,25 
33,78 

5,07 
6,70 
5,78 

2/180 
2/180 
2/180 

0,69 
0,69 
0,69 

PANAS neg                             Låg (a) 
                                                 Medel (b) 
                                                 Hög (c) 

80 
93 
9 

21,16 
21,29 
21,22 

6,11 
5,74 
8,44 

2/179 
2/179 
2/179 

0,01 
0,01 
0,01 

FS                                             Låg (a) 
                                                 Medel (b) 
                                                 Hög (c) 

81 
92 
9 

45,74 
45,87 
46,00 

5,16 
5,91 
6,36 

2/179 
2/179 
2/179 

0,07 
0,07 
0,07 

SPANE pos                              Låg (a) 
                                                 Medel (b) 
                                                 Hög (c) 

81 
93 
9 

22,58 
23,05 
23,33 

3,29 
4,11 
5,68 

2/180 
2/180 
2/180 

0,40 
0,40 
0,40 

SPANE neg                              Låg (a) 81 16,79 3,96 2/179 0,23 
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                                                 Medel (b) 
                                                 Hög (c) 

92 
9 

16,36 
16,67 

4,20 
5,57 

2/179 
2/179 

0,23 
0,23 

Not. Bokstäver i kombination med medelvärdet indikerar signifikanta gruppskillnader, p < 
.05, påvisade genom Hochberg post hoc test. 
*p<.05 **p<.01 ***p<.001  
 

3.2 Demografiska variabler och självskattningar 

3.2.1 Kön 

Tabell 3 avslöjar att det finns signifikanta skillnader mellan graden av SPANES positiva 

emotioner och typ av kön. Kvinnor tenderar att ha mer positiva emotioner (M=23,41, 

SD=3,64) till skillnad från män (M=21,25, SD=4,18).  Skillnad mellan könen återfinns 

dessutom i graden av livstillfredställelse (FS). Kvinnor har högre grad av livstillfredställelse 

(M=46,58, SD=5,09) till skillnad från män (M=43,71, SD=6,52).  

 

3.2.2 Ålder 

Gällande ålder hittar vi signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna under 25 år samt 25-50 

år och beroende själv. De som är under 25 år har högre grad av beroende själv (M=50,3, 

SD=7,45) till skillnad från de som är mellan 25-50 år (M=46,8, SD=7,76).  

 

3.2.3 Civilstånd 

Beroende om deltagarna befann sig i ett förhållande eller inte påverkade detta också graden av 

livstillfredsställelse. Det finns en signifikant skillnad även där. De som befann sig i ett 

förhållande hade högre grad av livstillfredställelse (M=46,51, SD=4,95) i jämförelse med de 

som var singlar (M=44,54, SD=6,60).  
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3.2.4 Arbete 

Vi finner inga signifikanta skillnader då man har ett arbete vid sidan av sina studier till 

skillnad från att inte ha detta, i förhållande till positiva och negativa emotioner samt 

livstillfredställelse och oberoende själv och beroende själv.  

 

3.2.4 Upplevelse av depression 

Vid upplevelse av en depression eller inte finns signifikanta skillnader mellan alla skattningar 

som mäter positiva/negativa emotioner samt livstillfredställelse. Gällande SPANE negativa 

emotioner och depression fanns en signifikant skillnad. Där de som inte befann sig i en 

depression hade mindre grad av negativa emotioner (M=15,52, SD=3,75) till skillnad från de 

som upplevde att de var deprimerade och nedstämda (M=20,27, SD=3,71). Det fanns också 

signifikanta skillnader gällande SPANE positiva emotioner och depression. Där de som 

upplevde en depression hade mindre grad av positiva emotioner (M=19,26, SD=4,89) till 

skillnad från de som inte upplevde en depression (M=23,75, SD=3,02). Livstillfredställelse i 

relation till depression går i linje med ovanstående resultat. Deprimerade hade lägre 

livtillfredställelse (M=42,08, SD=6,24) i jämförelse med icke-deprimerade (M=46,77, 

SD=5,06). I mellangruppsjämförelsen mellan PANAS positiva emotioner och depression finns 

statistiskt signifikanta skillnader återigen. De som upplevde sig deprimerade hade lägre grad 

av positiva emotioner (M=29,41, SD=6,23) till skillnad från de som inte upplevde detta 

(M=34,72, SD=5,34). Till sist finns dessutom signifikanta skillnader mellan PANAS negativa 

emotioner och depression. Där den gruppen som upplever sig som deprimerade har högre 

grad av negativa emotioner (M=26,11, SD=6,23) till skillnad från de som inte har samma 

erfarenhet (M=20,03, SD=5,63). 
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Tabell 3 
Demografisk information om deltagarna i relation till använda självskattningar samt 
Oberoende själv (OBS) och Beroende själv (BS). Skillnaderna mellan grupperna har 

analyserats med ett t-test. 
 

 
 
 

SPANE 
Neg 

SPANE 
Pos 

FS PANAS  
Pos 

PANAS 
Neg 

OBS BS 

Kön: 
Kvinna        N 
    Mean 
                    Std.   Deviation 
                    Df, mellan/inom 
                    F 
 
Man             N 
                    Mean 
                    Std. Deviation 
                    Df, mellan/inom 
                    F 
 

 
144 
16,27 
3.90 
 
 
 
48 
16,92 
4,99 
 
 

 
145 
23,41** 
3,64 
1/191 
9,91 
 
48 
21,25** 
4,18 
1/191 
9,91 

 
144 
46,58** 
5,09 
1/191 
11,72 
 
48 
43,71** 
6,52 
1/191 
11,72 

 
145 
34,17 
6,04 
 
 
 
48 
32,29 
5,86 
 

 
144 
20,88 
5,90 
 
 
 
48 
22,02 
7,03 
 

 
145 
55,10 
7,84 
 
 
 
48 
54,27 
9,11 
 

 
145 
49,01 
7,66 
 
 
 
48 
49,00 
7,99 
 

Ålder: 
under 25 år         N 
     Mean 
                    Std.   Deviation 
                    Minimum 
                    Maximun 
                    Df, mellan/inom 
                    F 
 
25-50 år      N 
                   Mean 
                   Std. Deviation 
                   Df, mellan/inom 
                   F 

 
120 
16,41 
4,30 
7,00 
29,00 
 
 
 
72 
16,47 
4,04 
 

 
121 
23,06 
4,03 
11,00 
30,00 
 
 
 
72 
22,56 
3,63 
 

 
120 
45,83 
5,62 
30,00 
56,00 
 
 
 
72 
45,93 
5,62 
 

 
121 
33,87 
5,92 
16,00 
47,00 
 
 
 
72 
33,42 
6,25 
 

 
120 
20,95 
6,02 
10,00 
36,00 
 
 
 
72 
21,53 
6,52 
 

 
121 
55,50 
8,15 
35,00 
75,00 
 
 
 
72 
53,88 
8,12 
 

 
121 
50,3** 
7,45 
30,00 
73,00 
1/191 
9,11 
 
72 
46,8** 
7,76 
1/191 
9,11 

Civilstånd: 
Singel          N 
     Mean 
                    Std.   Deviation 
                    Df, mellan/inom 
                    F 
 
Förhållande   N 
                      Mean 
                      Std. Deviation 
                      df, mellan/inom 
                      F 

 
62 
16,50 
4,17 
 
 
 
130 
16,40 
4,22 
 

 
63 
22,13 
3,92 
 
 
 
130 
23,23 
3,84 
 

 
63 
44,54* 
6,60 
1/190 
5,36 
 
129 
46,51* 
4,95 
1/190 
5,36 

 
63 
33,98 
6,10 
 
 
 
130 
33,56 
6,02 
 

 
63 
21,95 
6,65 
 
 
 
129 
20,78 
5,96 
 

 
63 
55,68 
7,96 
 
 
 
130 
54,51 
8,25 
 

 
63 
50,46 
8,34 
 
 
 
130 
48,30 
7,34 
 

Arbete: 
Arbetar          N 
        Mean 
                      Std.  Deviation 
                       
Arbetar inte    N 
                       Mean 

 
91 
16,75 
3,77 
 
101 
16,15 

 
91 
22,53 
3,79 
 
102 
23,18 

 
91 
45,82 
5,83 
 
101 
45,90 

 
91 
33,31 
6,32 
 
102 
34,05 

 
90 
21,92 
5,89 
 
102 
20,50 

 
91 
54,19 
8,59 
 
102 
55,52 

 
91 
48,42 
7,20 
 
102 
49,53 
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                       Std. Deviation 
                      

4,54 
 
 

3,97 
 

5,43 5,77 
 

6,42 
 

7,73 
 

8,16 
 

Upplevelse av Depression: 
Ja                N 
    Mean 
                    Std.   Deviation 
                    Df, mellan/inom 
                    F 
 
Nej              N 
                    Mean 
                    Std. Deviation 
                    df, mellan/inom 
                    F 

 
37 
20,27*** 
3,81 
1/190 
47,83 
 
155 
15,52*** 
3,75 
1/190 
47,83 

 
37 
19,16*** 
4,89 
1/191 
52,91 
 
156 
23,75*** 
3,02 
1/191 
52,91 

 
37 
42,08*** 
6,24 
1/190 
23,33 
 
155 
46,77*** 
5,06 
1/190 
23,33 

 
37 
29,41*** 
6,92 
1/191 
26,25 
 
156 
34,72*** 
5,34 
1,91 
26,25 

 
36 
26,11*** 
6,23 
1/190 
32,86 
 
156 
20,03*** 
5,63 
1/190 
32,86 

 
37 
52,54 
9,20 
 
 
 
156 
55,45 
7,82 
 

 
37 
50,24 
7,65 
 
 
 
156 
48,71 
7,74 
 

Not. *p<.05 **p<.01 ***p<.001  
 

 

 

3.3 Hur mycket kan variablerna predicera och/eller förklara?  

3.3.1 PANAS Positiva emotioner 

Oberoende själv är den största prediktorn för graden av positiva emotioner (tabell 4). Sedan 

följer depression. Tillsammans står dessa två variabler för 22 % av variansen gällande positiva 

emotioner, vilket gäller då du inte har upplevelsen av en depression. Oberoende själv står 

ensam för 13 % av variansen gällande positiva emotioner. De båda nämnda resultaten kan 

generaliseras utanför det aktuella stickprovet (R2 =.13, adjusted R2=.22). Båda variablerna har 

ett positivt samband till PANAS positiva emotioner. Då du inte befinner dig i en depression så 

ökar graden av positiva emotioner med 4,62 % till skillnad från då du har upplevelsen av en 

depression. När graden av oberoende själv ökar med en standardenhet så ökar graden av 

positiva emotioner med 0,24 %.  

 
Tabell 4 

Varians och korrelationsanalysen gällande PANAS positiva emotioner är genomförd via en 
multivariat linjär regression. 

BV: PANAS 
Positiva emotioner 

B St. E Beta 

Steg 1    
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         Constant 
         OBS 

18,87 
0,27 

2,77 
0,05 

 
0,37* 

Steg 2    
         Constant 
         OBS 
 Upp. Depression (ja) 

12,25 
0,24 
4,62 

2,98 
0,05 
0,99 

 
0,32* 
0,30* 

Not. OBS=Oberoende själv, R2 =,13 för steg 1. R2=,22 för steg 2. Adjusted R2=,13 för steg 1, 
adjusted R2=,22 för steg 2, p<,001. *p<,001.  
 
 

 
3.3.2 PANAS Negativa emotioner  

Depression är den största prediktorn för negativa emotioner. Sedan följer oberoende själv. 

Tillsammans står dessa två variabler för 21 % av variansen gällande negativa emotioner. 

Ensam så står depressionsvariabeln för 15 % av variansen gällande negativa emotioner. Detta 

resultat kan generaliseras till resten av populationen (R2=.15, adjusted R2=.14). Då du saknar 

upplevelsen av en depression finns ett negativt samband mellan denna avsaknad och graden 

av negativa emotioner, vilket står för att den minskar med 6,09 % till skillnad från då du har 

upplevelsen av en depression. Det finns även ett negativt samband mellan oberoende själv och 

negativa emotioner. Då oberoende själv ökar en standardenhet så minskar graden av negativa 

emotioner med 0,19 % (tabell 5). 

 

Tabell 5 
Varians och korrelationsanalysen gällande PANAS negativa emotioner är genomförd via en 

multivariat linjär regression. 
BV: PANAS 
Negativa emotioner 

B St. E Beta 

Steg 1    
         Constant 
 Upp. Depression (ja) 

32,20 
-6,09 

1,97 
1,06 

 
-0,38* 

Steg 2    
         Constant 
 Upp. Depression (ja) 
         OBS 

41,78 
-5,58 
-0,19 

3,14 
1,03 
0,05 

 
-0,35* 
-0,25* 

Not. OBS= Oberoende själv, R 2=.15 för steg 1. R2 =.21 för steg 2. Adjusted R2 =.14 för steg 
1, adjusted R2 =.20 för steg 2, p<.001. *p<.001. 
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3.3.3 Flourishing Scale  

Oberoende själv är den största prediktorn för graden av livstillfredställelse. Sedan följer 

depression, kön och civilstånd (tabell 6). När du inte är deprimerad har detta ett positivt 

samband till graden av livstillfredställelse som innebär att livstillfredställelsen ökar med 3,96 

% till skillnad från då du har upplevelsen av en depression. Att vara man innebär ett negativt 

samband till livstillfredställelse, vilket innebär att den sjunker med 2,46 % till skillnad från då 

du är kvinna. När du befinner dig i ett förhållande är detta också positivt korrelerat till graden 

av livstillfredställelse, vilket innebär att den ökar med 1,97 % till skillnad till då du är singel. 

Samtliga variabler tillsammans står för 29 % av variansen gällande livstillfredställelse. 

Oberoende själv förklarar ensam 16 % av variansen gällande livstillfredställelse och när 

oberoende själv ökar en standardenhet så ökar livstillfredställelsen med 0,28 %. Alltså påvisar 

de ett positivt samband. Variansresultatet gällande oberoende själv kan generaliseras till 

population som befinner sig utanför stickprovet (R2=.16, adjusted R2=.16) 

 
 

Tabell 6 
Varians och korrelationsanalysen gällande livstillfredställelse (FS) är genomförd via en 

multivariat linjär regression. 
 
BV: FS 
Livstillfredställelse 

B St. E Beta 

Steg 1    
         Constant 
         OBS 

30,65 
0,28 

2,52 
0,05 

 
0,40* 

Steg 2    
         Constant 
         OBS 
 Upp. Depression (ja) 

24,98 
0,25 
3,96 

2,74 
0,04 
0,91 

 
0,37* 
0,28* 

Steg 3    
         Constant 
         OBS 
 Upp. Depression (ja) 
       Kön (kvinna) 

28,62 
0,24 
3,91 
-2,59 

2,90 
0,04 
0,89 
0,80 

 
0,36* 
0,28* 
-0,20** 

Steg 4    
         Constant  
         OBS 
 Upp. Depression (ja) 

24,93 
0,25 
3,77 

3,16 
0,04 
0,87 

 
0,37* 
0,27* 
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      Kön (kvinna) 
     Civilstånd (singel) 

-2,46 
1,97 

0,79 
0,73 

-0,19** 
0,17** 

Not. OBS=Oberoende själv, R 2=.16 för steg 1, R2 =.24 för steg 2, R2=.28, p<.001. för steg 3, 
p<.01, R2=.31 för steg 4, p<.05. Adjusted R2 =.16 för steg 1, adjusted R2 =.23 för steg 
2,p<.001 Adjusted R2=.27 för steg 3, p<.01, adjusted R2=.29 för steg 4. p<.05. *p<.001, 
**p<.01 ***p<.05. 
 
 
 
3.3.4 SPANE Positiva emotioner  

Vad gäller positiva emotioner så framkom upplevelsen av depression som den största 

prediktorn (tabell 7). Den åtföljs sedan av oberoende själv, kön och sist civilstånd. Det här 

innebär att frånvaro av depression har ett positivt samband till upplevelsen av positiva 

emotioner som innebär att den ökar med 4,09 % till skillnad då du har upplevelsen av en 

depression. Det finns även ett positivt samband med oberoende själv och upplevelsen av 

positiva emotioner. När individens grad av oberoende själv ökar en standardenhet så ökar 

individens upplevelse av positiva emotioner med 0,13 %. Vad gäller kön så finns ett negativt 

samband, vilket betyder att då du är man minskar upplevelsen av positiva emotioner med 1,90 

% till skillnad då du är kvinna. Slutligen så kan det påvisas att när du befinner dig i ett 

förhållande så ökade upplevelsen av positiva emotioner med 0,97 % till skillnad från då du är 

singel. Depression, oberoende själv, kön och civilstånd förklarar 35 % av variansen gällande 

positiva emotioner.  

 
Tabell 7 

Varians och korrelationsanalysen gällande SPANE Positiva emotioner (SPANE-Positiva) är 
genomförd via en multivariat linjär regression. 

 
BV: SPANE 
Positiva emotioner 

B St. E Beta 

    
Steg 1    
Constant 
Upp. Depression (ja) 

14,57 
4,59 

1,17 
0,63 

 
0,47* 

Steg 2    
Constant 
Upp. Depression (ja) 
OBS 

8,02 
4,20 
0,13 

1,84 
0,61 
0,03 

 
0,43* 
0,28* 
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Steg 3    
Constant 
Upp. Depression (ja) 
OBS 
Kön (kvinna) 

10,77 
4,16 
0,13 
-1,96 

1,93 
0,59 
0,03 
0,53 

 
0,42* 
0,27* 
-0,22* 

Steg 4    
Constant 
Upp. Depression (ja) 
OBS 
Kön (kvinna) 
Civilstånd (singel) 

8,96 
4,09 
0,13 
-1,90 
0,97 

2,12 
0,59 
0,03 
0,53 
0,49 

 
0,42* 
0,28* 
-0,21* 
0,12*** 

Not. OBS=Oberoende själv, R 2=.22 för steg 1, R2 =.29 för steg 2, R2=.34 för steg 3, R2=.35 
för steg 4. Adjusted R2 =.21 för steg 1, Adjusted R2 =.29 för steg 2, Adjusted R2=0.33 för steg 
3, Adjusted R2=.34 för steg 4. *p<.001, **p<.01 ***p<.05. 
 
 
 
 
3.3.5 SPANE Negativa emotioner  

Den största prediktorn för upplevelsen av negativa emotioner var depression och följt av 

oberoende själv. Det förelåg ett negativt samband mellan depression och negativa emotioner. 

Det vill säga, frånvaro av upplevd depression minskar upplevelsen av negativa emotioner med 

4,52 % till skillnad från då upplevelsen av en depression existerar. Vidare framkom att ökar 

individens grad av oberoende själv med en standardenhet så minskar upplevelsen av negativa 

emotioner med 0,08 %. Tillsammans förklarar dessa två variabler 23 % av den totala 

variansen av negativa emotioner. Variabeln depression förklarar ensam 20 % av variansen 

(tabell 8). 

 
Tabell 8 

Varians och korrelationsanalysen gällande SPANE Negativa emotioner (SPANE-Negativa) är 
genomförd via en multivariat linjär regression. 

 
BV: SPANE 
Negativa emotioner 

B St. E Beta 

Steg 1    
Constant 
Upp. Depression (ja) 

25,02 
-4,75 

1,27 
0,69 

 
-0,45* 

Steg 2    
Constant 
Upp. Depression (ja) 
OBS 

29,16 
-4,52 
-0,088 

2,08 
0,69 
0,03 

 
-0,43* 
-0,16** 
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Not. OBS=Oberoende själv, R 2=.20 för steg 1, R2 =.23 för steg 2. Adjusted R2 =.20 för steg 1, 
Adjusted R2 =.22 för steg 2. *p<.001, **p<.01 ***p<.05. 
 
 

3.4 Demografiska variabler 

Studiens demografiska variabler beskrivs i tabell 9 och utgår från ett stickprov av 193 

universitetsstudenter vid Göteborgs Universitet. Antalet kvinnor som deltog var 75,1 % 

(n=145) och antalet män var 24,9 % (n=48).  Utifrån åldersindelningen under 25 år och 25-50 

år så kan konstateras att det var 62,7 % som låg i ålderspannet under 25 år (n=121) och i 

gruppen 25-50 år var det 37,3 % (n= 72). Vidare så uppgick antalet individer som var i ett 

förhållande till 67,4 % (n=130), vilket var högre i jämförelse med 32,6 % som var singlar 

(n=63). Det var 47,2 % (n=91) som arbetade vid sidan om studierna och 52,8 % (n=102) som 

inte hade något arbete. Slutligen så uppgav 19,2 % (n=31) av deltagarna att de upplevde 

besvär med depression, och resterande 80,8 % (n=156) gjorde det inte. 

Tabell 9 
        Demografisk information över deltagarna i studien utifrån kön,  
       åldersgrupp, civilstånd, arbete, och upplevelse av depression. 

                                                            n (%)  
Kön:  
Kvinna 
Man 
 
Ålder:  
under 25 
25-50 
 
Civilstånd  
Singel 
Förhållande 
 
Arbete  
Ja 
Nej 
 
Upplevelse av Depression 
Ja 
Nej 

 
145 (75,1) 
48 (24,9) 
 
 
121 (62,7) 
72 (37,3) 
 
 
63 (32,6) 
130 (67,4) 
 
 
91 (47,2) 
102 (58,2) 
 
 
31 (19,2) 
156 (80,08) 
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3.5 Interaktionseffekter 

De eventuella interaktionseffekter som framgick gällde enbart våra emotionsskattningar i 

samband med våra demografiska variabler, kön, ålder samt depression.  

 

3.5.1 PANAS, ålder och depression 

Här finner vi att ålder tillsammans med depression signifikant påverkar PANAS positiva 

emotionsskala (p>.04). Tidigare har vi redan funnit att ålder ensam inte påverkar detta utfall 

medan depression gör det. De som är under 25 och har upplevelsen av en depression skattar 

lägre på positiva emotioner (M=28.71, SD=6.47) än de som är 25 år eller äldre och har 

samma upplevelse (M=30.69, SD=7.79) Gällande negativa emotioner så har den grupp som är 

yngre än 25 år och har upplevelsen av en depression högre skattningar gällande negativa 

emotioner (M=28.29, SD=9.4) till skillnad från den grupp som är 25 år eller äldre och har 

upplevelsen av en depression (M=25.00, SD=7.23). 

 

3.5.2 SPANE, kön och depression 

Resultatet visade att det förelåg en statistiskt signifikant interaktionseffekt mellan de 

demografiska variablerna kön och depression i relation till positiva samt negativa emotioner 

(SPANE) (p>.01). Tidigare resultat från t-test visade att det förelåg en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor i upplevelsen av positiva och negativa emotioner. Det fanns även en 

signifikant skillnad mellan de individer som upplevde depression och de som inte upplevde 

sig deprimerade. Genom MANOVA framkom även att dessa två variabler tillsammans skapar 

en interaktionseffekt som påverkar upplevelsen av positiva emotioner. Kvinnor som upplevde 

sig deprimerade skattade högre på positiva emotioner (M=20.56, SD=4.67) i jämförelse med 

män som upplevde sig deprimerade (M=15.40, SD=3.37).  
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4. Diskussion av resultat 

Den här studien har främst fokuserat på att besvara frågeställningar som rör hur två olika 

typer av själv hänger ihop med positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse. 

Första frågeställningen, gällande om ett oberoende själv är kopplat till mer positiva emotioner 

resulterar genom studien i att ett oberoende själv är kopplat till mer upplevda positiva 

emotioner än negativa emotioner. Ju högre grad av ett oberoende själv desto högre skattar du 

på positiva emotioner. När det gäller ett beroende själv finns inga signifikanta skillnader 

gällande upplevelsen av positiva och negativa emotioner, oavsett grad av detta identifierade 

själv. I relation till livstillfredsställelse så visar resultatet att graden av livstillfredsställelse 

ökar signifikant då graden av ett oberoende själv blir starkare. Då det gäller ett beroende själv 

finns inga signifikant resultat gällande livstillfredsställelse.  

Vidare så undersökte också studien hur demografiska variabler som kön, ålder, arbete, 

civilstånd och upplevelsen av depression har för typ av påverkan på positiva och negativa 

emotioner samt livstillfredställelse, oberoende och beroende själv. De resultat som var 

framstående är att kvinnor tenderar att uppleva mer positiva emotioner och har högre 

livstillfredställelse till skillnad från gruppen bestående av män. Graden av livtillfredställelse 

var också högre då du befann dig i ett förhållande till skillnad från att du var singel. När det 

gäller identifiering till ett beroende själv så tenderar gruppen under 25 år att ha starkare 

tendenser till detta till skillnad från de som är 25 år eller äldre. När det kommer till depression 

så är det icke oväntat så att de som har upplevelsen av depression skattar lägre på positiva 

emotioner och livstillfredsställelse till skillnad från de som inte upplever sig deprimerade. 

Resultaten tyder på att det finns ett positivt samband mellan oberoende själv och positiva 

emotioner och livstillfredställelse och ett negativt sådant mellan oberoende själv och negativa 

emotioner.  
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Interaktionseffekter återfinns gällande PANAS positiva och negativa emotioner, ålder 

och depression. När du är deprimerad och under 25 år så skattar du lägre på positiva 

emotioner men högre gällande negativa emotioner till skillnad från de som är 25 år och äldre 

med samma upplevelse. Den andra interaktionseffekten gäller SPANE, kön och depression. 

Kvinnor skattar högre gällande positiva emotioner vid upplevelsen av en depression till 

skillnad från män.  När det gäller hela samplet så upplever försöksdeltagarna mer positiva än 

negativa emotioner. Det här går i linje med Kormi-Nouri et al (2013) studie där de redovisade 

att individualistiska kulturer upplever mer positiva emotioner än negativa. 

 

4.1 Oberoende själv  

Utifrån studiens antagande att individer med en högre grad av oberoende själv skulle uppleva 

mer positiva emotioner, mindre negativa emotioner samt vara mer nöjda med livet kan det 

konstateras att detta stämmer till viss del. Det föreligger signifikanta gruppskillnader mellan 

grupperna med en låg grad, medel grad och hög grad av oberoende själv och deras upplevelse 

av emotioner samt tillfredsställelse med livet. Det innebär att på gruppnivå så upplever 

individer med högre grad av själv mer positiva emotioner, mindre negativa och högre 

livstillfredsställelse jämfört med individer som har en lägre grad av oberoende själv. Det 

teoretiska fundamentet till antagandet vilar på forskning som föreslagit att individen kommer 

att konstruera ett själv som går i linje med kontextens rådande norm och kultur. Detta fungerar 

adaptivt och tjänligt för individen (Marcus & Kitayama, 1994; ref i Kitayama & Cohen, 

2007). I det här fallet en självkonstruktion som matchar Sveriges individualistiska kultur 

(Kormi-Nouri, et al. 2013). Utifrån hela samplet så föreligger medelvärdesskillnader i grad av 

identifiering av oberoende själv och beroende själv. Det är fler individer i hög gruppen 

gällande oberoende själv, än i hög gruppen gällande beroende själv. Att individualistiska 

kulturer har högre grad av idiocentrism har tidigare forskning visat (Eid & Diener, 2001).   
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Utifrån regressionsanalysen kan konstateras att individens självkonstruktion endast i viss mån 

förklarar skillnader i upplevelsen emotioner och livstillfredsställelse, vilket öppnar upp till 

flera tolkningsmöjligheter. Det resultat som presenterats kring oberoende själv kan alltså bero 

på flera olika faktorer, vilket diskuteras separat utifrån positiva emotioner, negativa emotioner 

och livstillfredsställelse.  

 

4.1.1 Positiva emotioner 

På gruppnivå har individer med låg och medel grad av oberoende själv vid jämförelse med 

hög grad av oberoende själv lägre frekvens av positiva emotioner. Det kan alltså konstateras 

att gruppen med högst grad av oberoende själv också upplever högre frekvens av positiva 

emotioner utifrån medelvärdet. Både vid jämförelse av gruppernas resultat på 

skattningsformulären PANAS och SPANE positiva emotioner erhölls skillnader som var 

signifikanta. Orsakerna bakom gruppskillnaderna kan diskuteras. Tidigare forskning har visat 

att individens självkonstruktion påverkar viktiga aspekter i individens liv, bland annat uttryck, 

frekvens och upplevelse av emotioner (Marcus & Kitayama, 1994; ref i Kitayama & Cohen, 

2007). Vårt resultat bekräftar faktumet att självkonstruktionen inverkar på upplevelsen av 

emotioner, i alla fall gällande ett oberoende själv. Detta samspelar med individens kultur som 

med outtalade och uttalade normer också reglerar hur vi får ge utlopp för våra känslor 

(Marcus & Kitayama, 1994; ref i Kitayama & Cohen, 2007). 

Studiens resultat indikerar att gruppernas grad av oberoende själv påverkar 

upplevelsen och frekvensen av emotioner, vilket går i linje med ovanstående teori. Hofstede's 

kulturella dimensionsteori fastslår att Sverige är ett individualistiskt land (Geert Hofstede: 

National cultural dimensions, 2013). Utifrån kultur och självkonstruktion skulle resultatet 

kunna förklaras av att Sverige är ett individualistiskt land och en självkonstruktion som 

matchar de normer som skapats innebär på gruppnivå att hög grad av oberoende själv leder 
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till mer positiva emotioner. Kanske är det så att emotioner som bekräftar självkonstruktionen 

framträder starkare och om individens själv har närhet till dessa emotioner är det lättare att 

förvärva och uppskatta dem. I Kormi-Nouri et al. (2013) studie framkommer att 

individualistiska kulturer har mer positiva känslor. Ett oberoende själv är också vanligare i 

individualistiska kulturer och det således kanske det ligger i självkonstruktionens natur att 

eftersträva mer positiva känslor (Kitayama, 1991).  

I en studie som undersökte emotioner i USA, som är en starkt individualistisk kultur, 

framkom att de färgades av oberoende, tydlig avgränsning och självständighet. I Japan, som 

är en starkt kollektivistisk kultur, så belystes emotioner som stärkte mellanmänskliga 

relationer och samhörighet (Marcus & Kitayama, 1994; ref i Kitayama & Cohen, 2007). 

Exempelvis så upplevs stolthet som mer önskvärt i individualistiska kulturer, kanske eftersom 

det kommer att leda till att individen sticker ut från mängden, vilket också stämmer väl 

överens med ett oberoende själv (Eid & Diener, 2001). Vid en fördjupad analys kan 

konstateras att självkonstruktionen dock endast förklarar en liten del av gruppernas skillnader. 

Det föreligger mer intrikata samband, vilket visar på svårigheten att blottlägga kulturella 

skillnader i emotionsupplevelse och dess relation med självkonstruktionen. Forskning har 

visat att normer för emotioner kan vara både lösa och tighta, vilket ger både en homogenitet 

och heterogenitet inom och mellan nationer (Eid & Diener, 2001). Eftersom kultur inte 

stannar innanför landets gränser, utan snarare varierar på makronivå (världsdel, region, 

område) och mikronivå (sociokulturellt skilda grupper) är det således svårt att ringa in 

beständiga mönster som kan generaliseras (Adams & Markus, 2004; ref i Schaller & Crandall, 

2004). Det finns t.ex. studier som visar att även om länder definierats som kollektivistiska och 

grupper med lika självkonstruktion jämförts, kommer det påverka emotioner och ges uttryck 

på olika sätt. Det här pekar på att trots att uppdelningen av oberoende och beroende modeller 
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ökat förståelse för kulturella variationer i upplevelsen av emotioner lyckas det inte ge en 

tillräckligt heltäckande bild av skillnaderna (Schollon, et al, 2004).  

Slutligen så kan det finnas ett kliniskt värde i att vidare utforska självkonstruktionens 

inverkan på positiva emotioner. Resultatet från regressionsanalysen av skattningsformuläret 

PANAS positiva emotioner visar att graden av oberoende själv står som den största prediktorn 

för upplevelsen av positiva emotioner. Det skulle kunna vara så att individer med lägre grad 

av oberoende självkonstruktion undertrycker uttryck av beteenden, känslor och tankar på ett 

sätt som försvårar möjligheten att förvärva positiva emotioner i Sverige som är en 

individualistisk kultur. Vid behandling skulle det således vara en intressant aspekt att 

undersöka för att få en fördjupad förståelse för individens kulturella sammanhang och 

psykiska mående. I en studie av Park et al. 2011 framkom att asiatiska-amerikaner med hög 

grad av beroende själv upplevde mer social ångest och självkonstruktionen hämmade 

emotionella uttryck, vilket i individualistiska kulturer skulle kunna tänkas försvåra sociala 

relationer.   

 

4.1.2 Negativa emotioner  

Studiens resultat indikerar att utifrån skattningsformuläret PANAS negativa emotioner så 

upplever gruppen med högt oberoende själv signifikant mindre negativa emotioner, jämfört 

med gruppen lågt oberoende själv. Negativa emotioner upplevs inte lika och har heller inte 

samma funktion i olika kulturer och för olika självkonstruktion (Eid & Diener, 2001). 

En förklaring bakom resultatet skulle kunna vara att individer med hög grad av oberoende 

själv ser negativa emotioner i större utsträckning som en kränkning av autonomin och inre 

egenskaper i självet. Individen strävar således efter att minska dessa upplevelser eller förändra 

dem. För individer med en lägre grad av oberoende själv kanske dessa emotioner inte drabbar 

lika hårt i negativ riktning, utan ses snarare som ett sätt att utveckla sociala relationer och 
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samhörighet med andra. Istället för att göra sig av med dem används de snarare som en 

motivator för att anpassa sig till sociala normer (Eid & Diener, 2001). Resultatet bör tolkas 

med försiktighet. Fördjupad analys visar, i likhet med positiva emotioner, att 

självkonstruktionen inte tillräckligt förklarar hela orsaken till skillnaderna. Depression 

framkommer som den största prediktorn för upplevelsen av negativa emotioner, vilket 

förefaller rimligt med tanke på att det är ett av de framträdande symtomen vid upplevelse av 

depression.  

 

4.1.3 Livstillfredsställelse  

En signifikant skillnad fanns mellan låg, medel och hög grad av oberoende själv och upplevd 

livstillfredsställelse. Forskning har konstaterat att människor vid nationell jämförelse generellt 

är nöjda med sina liv, men det föreligger givetvis skillnader (Diener & Diener, 1995).  

Vanligtvis undersöks universitetsstudenter i industrialiserade länder och dessa nationer har 

tack vare ekonomiska tillgångare större möjligheter att förse sin befolkning med 

grundläggande behov, vilket ökar generella livstillfredsställelsen. Men ekonomiska faktorer 

kan inte stå för hela förklaringen. Till exempel så har Japan en betydligt högre köpkraft än 

många latinamerikanska länder, och detta till trots har de en lägre nivå av livstillfredsställelse 

(Diener & Diener, 1995).  

Kulturen och självkonstruktion kan således också vara en faktor i upplevelsen av 

livstillfredsställelse. Normer formar fram vilka emotioner som är mer eller mindre önskvärda 

och det skulle kunna vara en förklaring till att asiatiska länder får ett lägre snitt på 

livstillfredsställelse jämfört med Europa och USA (Diener & Diener, 1995). Forskning visar 

att det kanske kan vara så att asiatiska kulturer har en högre acceptans för negativa emotioner, 

och således upplever dem mer frekvent än till exempel amerikaner (Diener & Suh, 1999). Om 

detta återknyts till individens själv så visar vidare forskning att i kollektivistiska kulturer kan 
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en kritisk syn på självet vara fruktbart, eftersom det ökar möjligheten för individen att uppnå 

de rådande sociala normerna och kulturella reglerna om social samhörighet (Brown & 

Kobayashi, 2002). 

En studie som jämförde USA och Korea fann en skillnaden i självkonstruktionen där 

amerikaner hade mer beständighet i sitt själv, och inte anpassade sitt beteende efter olika 

sociala kontexter, jämfört med koreaner (Suh, 2002; ref i Kahneman, Diener, & Schwarz, 

2003). Vårt resultat visar att högre grad av oberoende själv ger högre nivå av 

livstillfredsställelse på gruppnivå. Regressionsanalysen visar att oberoende själv framträder 

som den största prediktorn för den upplevda livstillfredsställelsen. Eftersom Sverige är en 

individualistisk kultur skulle det kunna vara så att högre grad av oberoende själv bekräftar och 

även hjälper individen att leva på ett sådant sätt som anses generera livstillfredsställelse. 

Individer med hög grad av oberoende själv har möjligtvis också en högre grad av konsekvens 

i sitt själv, vilket kanske premieras mer i en svensk kultur.  

 

4.2 Beroende själv  

4.2.1 Positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse 

Gällande ett beroende själv så visar det sig att graden av detta identifierade själv inte har en 

påverkan hur högt du skattar upplevda positiva och negativa emotioner samt 

livstillfredställelse. Eftersom ett oberoende själv däremot påverkar detta så är det intressant att 

ifrågasätta vad det är som gör att ett beroende själv inte gör det. Enligt Kormi-Nouri et al 

(2013) visade det sig att kollektivistiska kulturer tenderar att uppleva mer negativa emotioner 

och individualistiska mer positiva. Samtidigt är individualism kopplat till ett oberoende själv 

medan kollektivism är kopplat till ett beroende själv (Markus & Kitayama, 1991). Det är även 

så att självkonstruktion sägs påverka våra emotioner väsentligt beroende vilken typ det är 

individen identifierar sig med (Markus & Kitayama, 1991). Dessa resultat fick oss att tro att 
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ett beroende och ett oberoende själv skulle innebära olika resultat gällande emotioner och 

livstillfredställelse men också att ett beroende själv skulle präglas av mer negativa emotioner 

medan ett oberoende själv skulle präglas av mer positiva sådana. Så var inte fallet gällande ett 

beroende själv medan denna tro bekräftades gällande ett oberoende själv. Vad är det då som 

gör att graden av ett beroende själv inte påverkar utfallet av emotioner och graden av 

livstillfredställelse? Tittar vi på konstruktionen och beskrivningen av ett beroende själv så 

kanske resultatet delvis kan förklaras av detta. Eftersom ett beroende själv är präglat av 

relationer till nära andra och strävar emot harmoni i dessa relationer kan det kanske vara så att 

individer som styrs mer av denna typ av själv strävar efter en homogenitet gällande 

upplevelsen av positiva och negativa emotioner oavsett hur starkt denna typ av själv präglar 

individen. Detta påstående stämmer också överens med Markus & Kitayama (1991) om att 

individer med ett beroende själv ofta använder emotioner för att validera sin omgivning 

istället för att uppvisa sina faktiska och egna sanna emotioner. 

 

4.3 Demografiska variabler  

4.3.1 Kön 

Resultatet visar med hjälp av våra mätinstrument att kvinnor har mer positiva emotioner och 

högre livstillfredställelse än vad män har. Simon (2004) rapporterar i sin studie motsatt 

resultat. Med andra ord rapporterar män mer frekvent positiva emotioner till skillnad från 

kvinnor som mer frekvent rapporterade negativa emotioner. Författaren hittade också att 

kvinnor mer frekventa rapporterar negativa emotioner och att de hade sin orsak i kvinnans 

lägre inkomst. Det noteras dock att detta inte behöver innebära hela förklaringen utan att 

andra sociala aspekter också kan spela roll, som till exempel kvinnans status och inflytande i 

den specifika kulturen hon befinner sig i och så vidare. Vidare kan detta förklara vårt motsatta 

resultat i kontrast till Simons studie. För det första studerar vi kvinnliga och manliga studenter 
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i Sverige medan Simons studerar de båda könen i ett vanligt hushåll i Amerika. Kvinnors 

ställning i Sverige är annorlunda, vilket kan vara en faktor till resultatet, men det kan kanske 

också förklaras utifrån det välfärdssamhälle vi lever genom dagens Sverige, där vi ganska 

kraftigt strävar efter jämställdhet mellan kvinnor och män, och kanske till och med har 

uppnått detta i högre grad till skillnad från USA. Gällande självkonstruktionen och 

könsaspekten redovisar Cross & Madson (1997) att kvinnor i ett individualistiskt land 

tenderar att i större utsträckning identifiera sig med och bibehålla ett beroende själv medan 

män identifierar sig med och bibehåller ett oberoende själv. Våra resultat visar att detta 

identifieringsmönster inte stämmer eftersom medelvärdena genom de båda 

självkonstruktionerna vad gäller kvinnor och män inte signifikant skiljer sig från varandra. Vi 

kan dock inte uttala oss om i vilken grad de båda könen bibehåller identifieringen. Orsaken 

till att vårt mönster inte stämmer överens med Cross & Madson (1997) kan vara värt att 

diskutera och hamnar återigen i de normer som kan variera gällande könsroller i olika 

individualistiska kulturer. Återigen vill vi nämna jämställdhetsaspekten som vi upplever vara 

på mer framfart i Sverige till skillnad från USA.  

Resultatet speglar också en interaktionseffekt med depression och typ av kön i 

samband med vad du skattar på SPANES positiva och negativa emotionsskala. Ovanstående 

trend, att kvinnor skattar högre gällande positiva emotioner gäller alltså även när det råder en 

upplevelse av depression.  

 

4.3.2 Ålder  

En starkare identifiering av ett beroende själv var mer vanligt hos deltagare som var under 25 

år till skillnad från de som var 25 år och äldre, vilket visade på en signifikant skillnad. När vi 

dessutom går in och kollar på medelvärden gällande ett oberoende själv så visar det sig att den 

yngre generationen även tenderar att identifiera sig starkare med denna typ av själv också. 
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Detta går delvis i linje med Watkins, Mortazavi & Trofimovas (2000) forskning som 

rapporterar att yngre vuxna i vissa kulturer tenderar att vara mer oberoende och 

individualistiska. Detta stämmer dock inte överens med alla kulturer som studerats och 

författarna får dessutom fram blygsamma skillnader gällande ålder och identifikation av de 

olika två själv som existerar. Den intressanta diskussionen som också kan uppföljas här är hur 

olika åldersgrupper och generationer kan skapa och utveckla olika typer av 

självkonstruktioner beroende på den aktuella kulturen de befinner sig i. I Ryssland, Iran och 

Hong Kong var till exempel de yngre mer blygsamt identifierade till ett oberoende själv 

medan amerikanska unga vuxna visade en motsatt trend (Watkins, Mortazavi & Trofimovas, 

2000). Vad är det då i den aktuella kulturen som vårt stickprov befinner sig i som gör att de 

under 25 år allt starkare identifierar sig med både oberoende och beroende själv till skillnad 

från de som är 25 år och äldre? Det kan vara så att individer i denna ålder och 

individualistiska kultur allt mer söker sin identitet och sitt själv, vilket i sin tur leder till allt 

starkare åsikter och hävdande angående ”hur man är” till skillnad från den äldre generationen. 

Något som också var intressant gällande ålder var att den yngre generationen skattade högre 

gällande negativa emotioner och mindre på positiva emotioner då de hade upplevelsen av en 

depression till skillnad från den äldre generationen. Detta kan helt enkelt ha berott på att just 

den gruppen upplevde en allvarligare grad av nedstämdhet, vilket formade resultatet på det 

viset.  

 

4.3.3 Civilstånd  

Det som tidigare framkommit i resultatet är att de som befinner sig i ett förhållande skattar en 

signifikant högre grad av livstillfredställelse, till skillnad från de som är singlar. Att ingå i ett 

förhållande utgör för de flesta människor, en viktig del av livet. Det finns forskning som 

också bekräftar att det är ett viktigt inslag i livstillfredsställelse. Till exempel finns forskning 



                   Självkonstruktion och emotioner samt livstillfredsställelse (50) 
 

 

som visat att gifta par upplever sig mer lyckliga än individer som är sambos eller singlar 

(Diener, Gohm, Suh, &  Oishi, 2000). Även om det finns flera faktorer som inverkar på 

livstillfredsställelse och förhållande, såsom förhållandets kvalitet, så indikerar nämnd 

forskning ändå att det utgör en viktig aspekt (Diener, Gohm, Suh, &  Oishi, 2000). De 

skillnader i livstillfredsställelse som vår studie visat mellan gruppen som är singel och i ett 

förhållande måste också belysas utifrån regressionsanalysen. Den åskådliggör att även om 

skillnader föreligger i relation till livstillfredsställelse så står de inte för den största 

förklaringen till gruppskillnaderna, utan endast en liten del av variansen. Det kan konstateras 

att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de två utfallen gällande civilstånd och 

individens självkonstruktion. 

 

4.3.4 Arbete  

Fynden visar att ha ett arbete eller inte vid sidan av sina studier inte verkar påverka utfall 

gällande upplevelse av positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse eller graden 

av oberoende och beroende själv. Orsaken bakom detta är oklar men kan vara viktig att 

diskutera. Lenaghan & Sengupta (2007) visar bland annat genom sin forskning hur en 

rollkonflikt mellan arbete och studier kan komma att bli överbelastande och då i sin tur kan 

påverka negativa samt positiva affekter och dessutom välbefinnandet i negativ riktning. Så i 

själva verket behöver ett arbete i sig inte vara negativt eller påverka välbefinnandet så länge 

studenten klarar av att bemästra de roller som de båda kontexterna ska uppfyllas av, vilket 

skulle kunna vara orsaken bakom vårt resultat. Studenterna i vårt stickprov kanske upplever 

en kontroll över det arbete som yrkeslivet och studierna kräver, vilket i sin tur inte skapar 

skillnader mellan grupperna arbete/inte arbete gällande positiva och negativa emotioner samt 

livstillfredställelse. Det finns inga skillnader mellan den grupp som arbetar eller inte, kopplat 

till hur starkt eller svagt de identifierar sig med oberoende och beroende själv. 
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Sammanfattningsvis är detta en variabel som knappast har en påverkan när det gäller 

relationer till positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse och oberoende samt 

beroende själv. Återigen kan detta bero på orsakssammanband som är redan är nämnda, men 

lämnar frågor öppet om andra förklaringsmodeller.  

 

4.3.5 Upplevelse av depression  

Depression har inte alls oväntat ha betydelse gällande upplevda emotioner. De som hade 

upplevelse av en depression hade lägre grad av positiva emotioner och livstillfredställelse då 

vi jämförde med de som inte hade denna upplevelse. De som hade upplevelsen av en 

depression eller nedstämdhet skattade också högre på negativa emotioner i jämförelse med de 

som inte upplevde detta. Depression verkar också vara den faktor som bäst förklarar variansen 

gällande utfall av SPANES positiva och negativa emotioner samt PANAS negativa emotioner. 

Alltså förklarar depression, bättre än självkonstruktion, i dessa fall hur upplevelsen av 

negativa och emotioner formas. Detta resultat är kanske inte förvånande eftersom vi vet att 

depression och nedstämdhet har en inverkan på våra tankar och känslor om livet. Det 

intressanta är hur ett oberoende själv ställer sig över depressionsvariabeln gällande 

livstillfredställelse och PANAS positiva emotioner, där denna typ av självkonstruktion istället 

blir variabeln som bästa förklarar variansen i utfallen. Vad som är viktigt att fundera över och 

poängtera är i vilken grad dessa individer har vart nedstämda och upplevt sig deprimerade. Vi 

har som sagt inte kliniskt säkerställt att en depression finns som diagnos hos dessa personer 

utan enbart efterfrågat en upplevelse av fenomenet och undersökt en påverkan på våra 

emotioner och livstillfredställelse. Vad hade skett med resultatet om graden av depression 

hade säkerställts och/eller ökat? Hade självkonstruktion inte längre bäst kunnat predicera för 

PANAS positiva emotioner och livstillfredställelse då? Detta är frågor som förblir obesvarade, 
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vilket kan vara intressant att få svar på eftersom det skulle öka förståelsen i sambandet mellan 

depression och självkonstruktion.  

 

5. Styrkor och svagheter 

För studiens genomförande valdes att dela ut enkäter i klassrumsmiljö i två olika områden vid 

Göteborgs Universitet, ”psykologen” och ”pedagogen”. Deltagarna blev utvalda i och med att 

ett gruppmail skickades ut till institutionernas föreläsningsansvariga. Klassrumsmiljöerna var 

inte av exakt samma art och därför kan vi inte kontrollera för de externa variabler som kan ha 

påverkat då studenterna fyllde i denna, vilket kan påverka den externa validiteten negativt.  

 Angående våra enkäter så använde vi just PANAS, SPANE och FS eftersom de har 

påvisat ha goda psykometriska egenskaper. Med andra ord god validitet och reliabilitet. Även 

Singels (1994) mätinstrument, SCS, anses ha god reliabilitet och validitet. Det är dessutom en 

styrka att vi använde oss av två skattningsskalor avsedda att mäta positiva och negativa 

emotioner eftersom dessa kunde validera varandra och visa på samma trender i resultatet.  

 Antalet demografiska variabler var begränsat och begränsades ytterligare i och med 

den homogenitet som existerade gällande vissa variabler som sedan fick plockas bort. Dessa 

var ämne vid universitetet, antal terminer, språk, samt ursprung. Kvar blev upplevelse av 

depression, arbete, civilstånd, kön och ålder. Det antas finnas fler variabler som kan påverka 

utfallet av positiva och negativa emotioner, livstillfredsställelse och graden av identifiering 

gällande ett oberoende och beroende själv. För att inte tala om de interaktionseffekter dessa 

okända variabler skulle kunna påvisa. 

Den interna validiteten förstärks eftersom studien är utförd på universitetsstudenter 

och där man inom gruppen undersökt de båda själv som vi valt att studera. Studenterna har 

också befunnit sig inom en subkultur inom Göteborgs Universitet vilket kan ha fört dessa 

närmre varandra och ökat homogeniteten. Detta gör det dock svårare att generalisera 
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resultaten, vilket alltså försvagar den externa validiteten. En begränsning i studien kan röra 

Singelis ”self construale scale” eftersom majoriteten av gruppen skattat relativt likvärdiga 

poäng på den obereonde och beroende skalan. Detta kan bland annat betyda att skalan inte är 

särskilt bra trots redovisad god reliabilitet och validitet. Det kan också handla om att frågan är 

utformade på sätt att de beskriver det som ibland klassas som ”annorlunda” beteenden, vilket 

gör att vi medelmåttiga svenskar skattar i mitten av skalan och där med resultaten. Ett resultat 

av försökpersonernas skattningar är att grupperna låg, medel och hög gällande 

självkonstruktionerna skapar en relativt ojämn fördelning. Detta gäller även grupperna män 

och kvinnor. I sin tur påverkar detta studiens power.  

Det finns ingen vedertagen definition av vad som klassas som hög eller låg typ av 

självkonstruktion men i tidigare forskning så sker uppdelning av självkonstruktionens grad i 

förhållande till gruppen som helhet. Vi valde att kategoriser upp låg, medel och hög grad av 

beroende och oberoende själv genom poängssats via Singels self construale scale. Detta kan 

ses som ens svaghet eftersom detta skapade en viss obalans i gruppindelningen, vilket kan 

leda till svårigheter när du sätter detta i relation till andra variabler. Dock är denna positiv då 

du ska öka möjligheterna till att replikera studien.  

 

6. Sammanfattning 

Den här studien visar hur ett oberoende och ett beroende själv har för påverkan gällande 

positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse. Den berättar också om hur kön, 

civilstånd, upplevelse av depression, ålder samt arbete vid sidan om studierna har för inverkan 

på samma variabler och vilka eventuella interaktionseffekter som upptäckts. Studiens 

sammanfattning resulterar i att självkonstruktion kan ha en påverkan på våra emotioner och 

livstillfredställelse. I detta fall visar det sig att en varierad grad av ett oberoende själv ger 

påtagliga skillnader i denna typ av påverkan medan graden av ett beroende själv inte ger 
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samma resultat, där vi inte ser några skillnader alls. Vidare kan vi också påvisa att studerade 

demografiska variabler också kan ha en inverkan gällande utfall på positiva och negativa 

emotioner samt livstillfredställelse men att majoriteten av dessa inte förklarar variansen bättre 

än den oberoende självkonstruktionen kan göra. Detta är bortsett från depressionsvariabeln 

som kan förklara variansen bättre gällande PANAS och SPANE negativa emotioner samt 

SPANE positiva emotioner. Kommande studier bör undersöka vilka övriga faktorer som 

inverkar vid variansen gällande positiva och negativa emotioner samt livstillfredställelse 

eftersom vi endast lyckas förklara en relativt liten del av denna varians. Det kan också vara av 

intresse att undersöka om självkonstruktionen av dessa två typer av själv kan vara viktiga i 

utfall gällande andra psykologiska processer, som till exempel kan vara mer kopplade till vårt 

beteende och kognitiva processer. Oavsett om vi studerar själkonstruktionens påverkan på 

emotioner, kognitioner eller beteende kan detta tillföra viktig kunskap som kan användas i 

olika kliniska sammanhang och inte minst behandling. I vidare studier skulle författare till 

exempel kunna undersöka om en oberoende personlighet skulle kunna serva som en 

skyddsfaktor för depressivitet, eftersom vi funnit att denna typ av självkonstruktion har ett 

positivt samband med graden av självkonstruktionen och positiva emotioner. Dessutom råder 

ett negativt samband med ökad grad av ett oberoende själv och negativa emotioner. Eftersom 

depression i dagens Sverige klassas som en folksjukdom och där negativa emotioner, negativ 

syn på framtid och självvärde råder kanske dessa symptom blir mildare hos en individ med ett 

starkt oberoende själv. En intervention vid depression skulle därför kunna vara att 

färdighetsträna de beteenden som kopplas ihop med denna typ av själv tillräckligt tills att 

dessa beteenden integreras inom individen och i sin tur skapar andra kognitionsmönster och 

ökade positiva emotioner. Detta skulle åtminstone kunna vara relevant för svenska kulturen. 
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8.1 Self Construale Scale (bilaga 1) 

 
 

1. Jag har respekt för auktoritetsfigurer som jag interagerar med 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7   
 

2. Jag säger hellre ”nej” på en gång än riskerar att bli missförstådd 
 
Stämmer verkligen inte        Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 
 

3. Det är viktigt för mig att bibehålla harmoni inom en grupp 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

4. Att tala inför en klass innebär inte svårigheter för mig 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

5. Min lycka beror på hur lyckliga de omkring mig är 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

6. Att ha en livlig fantasi är viktigt för mig 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

7. Jag skulle erbjuda mitt säte i bussen till min professor 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

8. Jag är bekväm med att bli utvald för att uppskattas med berömmelse eller en belöning. 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

9. Jag respekterar människor som är blyga 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

10. Jag är samma person hemma som i skolan 
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Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag skulle offra mina egna intressen för att tillfredsställa den grupp jag tillhör 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

12. Att vara förmögen att ta hand om mig själv är väldigt viktigt för mig 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

13. Jag känner ofta att mina relationer till andra är mer viktigt, än att fullfölja mina egna 
behov 

 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 
 

14. Jag är på samma sätt oavsett vem jag umgås med 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

15. Jag borde lyssna på mina föräldrars råd när jag planerar inför vilken utbildning eller 
karriärbana jag ska välja 

 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

16. Jag känner mig ganska bekväm redan vid första mötet med någon ny människa, 
oavsett vilken status den personen har  
 

Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

17. Det är viktigt för mig att ta hänsyn till beslut som är fattade av den grupp jag tillhör 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

18. Jag föredrar att vara direkt och rättfram med personer jag precis träffat 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7  
 

19. Jag kommer att stanna med en grupp om de behöver mig, även om jag inte är tillfreds 
med gruppen 

 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
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   1 2 3 4 5 6 7 
 

20. Jag uppskattar oftast att vara unik och annorlunda alla andra 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 
 

21. Min personliga identitet, oberoende andra, är väldigt viktig för mig 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 
 

22. Om min syster eller bror misslyckas känner jag mig ansvarig inför det 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
 

23. Även när jag verkligen inte håller med min grupp så undviker jag att argumentera 
 
Stämmer verkligen inte      Stämmer verkligen  
   1 2 3 4 5 6 7 
 

24. Jag värderar att vara frisk och hälsosam över allt annat 
 
Stämmer verkligen inte       Stämmer verkligen 
   1 2 3 4 5 6 7 
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8.2 Flourishing scale (bilaga 2) 

Frågorna här nedan handlar om hur Du ser på Dig själv. När du besvarar frågorna, tänk på hur 
Du vanligtvis fungerar i vardagen. Läs varje fråga och sätt ett kryss för det svarsalternativ 
som passar in bäst på Dig.  

  
 Håller 

inte alls 
med 

Håller för 
det mesta 
inte med 

Håller 
inte 

riktigt 
med 

Varken 
håller 

med eller 
inte håller 

med 

Håller med 
delvis 

Håller för 
det mesta 

med 

Instämmer 
helt 

1. Jag lever ett målmedvetet och meningsfullt 
liv. □ □ □ □ □ □ □ 

 
2. Mina sociala relationer är stödjande och 
givande. □ □ □ □ □ □ □ 

 
3. Jag är engagerad och intresserad i mina 
dagliga aktiviteter. 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

4. Jag bidrar aktivt till andras lycka och 
välbefinnande. 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

5. Jag är kompetent och kapabel i de 
aktiviteter som är viktiga för mig. 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

6. Jag är en god människa och lever ett gott 
liv. 
 

□ □ □ □ □ □ □ 

7. Jag är optimistisk angående min framtid. 
 □ □ □ □ □ □ □ 
8. Folk respekterar mig. □ □ □ □ □ □ □ 
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8.3 SPANE positiva och negativa emotioner (bilaga 3) 

Under den senaste månaden: hur mycket har du upplevt följande känslor? 
 

Känslorna Aldrig eller 
nästan 
aldrig 

Sällan Ibland Ofta Alltid eller 
väldigt ofta 

1. positiva □ □ □ □ □ 
2. negativa □ □ □ □ □ 
3. bra □ □ □ □ □ 
4. dåliga □ □ □ □ □ 
5. trevliga □ □ □ □ □ 
6. otrevliga □ □ □ □ □ 
7. lyckliga □ □ □ □ □ 
8. nedstämda □ □ □ □ □ 
9. rädsla □ □ □ □ □ 
10. glädje  □ □ □ □ □ 
11. ilska □ □ □ □ □ 
12. tillfredsställelse □ □ □ □ □ 
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8.4 PANAS positiva och negativa emotioner (bilaga 4) 

Denna sida består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord och markera hur 
Du känner Dig i allmänhet, dvs hur Du känner Dig på det stora hela. Sätt för varje ord ett 
kryss för det svarsalternativ som passar in bästa på Dig.  
 
 1 2 3 4 5 
 Mycket lite 

eller inte alls         
Lite Måttligt  En hel del      Väldigt mycket 

       1. Intresserad 1 2 3 4 5 
2. Ointresserad 1 2 3 4 5 
3. Ivrig  1 2 3 4 5 
4. Missbelåten  1 2 3 4 5 
5. Stark 1 2 3 4 5 
6. Skuldmedveten  1 2 3 4 5 
7. Rädd 1 2 3 4 5 
8.  Fientlig  1 2 3 4 5 
9. Entusiastisk 1 2 3 4 5 
10.  Stolt 1 2 3 4 5 
11.  Lättirriterad  1 2 3 4 5 
12.  Alert  1 2 3 4 5 
13.  Skamsen  1 2 3 4 5 
14.  Inspirerad 1 2 3 4 5 
15.  Nervös 1 2 3 4 5 
16.  Bestämd  1 2 3 4 5 
17.  Uppmärksam 1 2 3 4 5 
18.  Spänd  1 2 3 4 5 
19.  Flitig 1 2 3 4 5 
20.  Skrämd 1 2 3 4 5 
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8.5 Demografiska variabler (bilaga 5) 

Bakgrundsinformation till enkät:  
Till varje fråga ska du kryssa i en av rutorna eller ange annat svar på den streckade 
linjen.  
 
 
1. Kön:                                                                          2. Ålder:  
Man        Kvinna                                                                 ______år 
 (  )              (  ) 
 
 
3. Civilstånd                                                                  4. I vilket land är du född? 
Singel      I ett förhållande                                              Sverige         Annat (ange vilket nedan) 
 (  )                 (  )                                                                (  )             ____________________ 
 
 
5. Om du angett annat land än Sverige,  
Hur länge har du bott i Sverige?  
 
____år                  
 
 
6. Vilket språk talar du hemma?                                                       7. Arbetar du? 
Svenska              Annat (ange vilket nedan)                                           Ja     Nej 
   (  )                     _________________                                                 (  )     (  )       
 
 
8. Om du studerar på universitetet, vilket ämne är det?  
 
Humaniora (t.ex. språk, historia, journalistik)      (  )  
 
Juridik och samhällsvetenskap (t.ex. juridik, ekonomi, psykologi)       (  )  
 
Naturvetenskap (t.ex. matematik, fysik, kemi, biologi)        (  )  
 
Teknik      (  )  
 
Konstnärligt område      (  )  
 
 
9. Hur många terminer har du läst på universitet?  
 
____terminer  
 
 
10. Upplever du dig just nu ha besvär med nedstämdhet/depression?  
 
Ja  (  )      Nej  (  ) 
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9. Ordlista  

OBS = Oberoende själv  

BS= Beroende själv 

PANAS = ”Positive and negative affect scale”, Självskattningsskala som mäter positiva och 

negativa emotioner 

SPANE = ”Scale of positive and negative experience”, Självskattningsskala som mäter 

positiva och negativa emotioner 

FS = Flourishing scale, självskattningsskala som mäter livstillfredställelse 

SCS = ”Self Construale scale”, självskattningsskala som mäter grad av beroende och 

oberoende själv.  

 


