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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om optimism och val av 
copingstrategier påverkar det subjektiva välbefinnandet hos 
universitetsstudenter, samt om graden av optimism har en betydelse. 
144 studenter deltog i en enkätundersökning via ett 
bekvämlighetsurval. De väletablerade mätinstrumenten Brief COPE, 
LOT-R samt SWLS användes. En stegvis multipel regressionsanalys 
samt oberoende t-test utfördes i SPSS. Resultatet visade att optimism 
och val av copingstrategier påverkade subjektivt välbefinnande, samt 
att högre optimism associeras med högre välbefinnande och 
emotionsfokuserade copingstrategier. Vidare visade resultatet att 
dysfunktionella copingstrategier användes i högre utsträckning av 
studenter med låg optimism. Optimism och copingstrategier hade 
betydelse för det subjektiva välbefinnandet men optimism var den 
centrala faktorn för ett högre subjektivt välbefinnande. 
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and Choice of Coping Stratgegies¹ 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate if optimism and the 
choice of coping strategies affect subjective well-being of university 
students, and if the degree of optimism has a meaning. 144 students 
participated in a survey through a convenience sample. The measuring 
instruments Brief COPE, LOT-R and SWLS was used. A stepwise 
multiple regression analysis and independent t-test was performed in 
SPSS. The results showed that optimism and choice of coping 
strategies affect subjective well-being, and that greater optimism was 
associated with greater well-being and emotion-focused coping. The 
results also showed that dysfunctional coping were used in higher 
degree of students with low optimism. Optimism and coping strategies 
were important for subjective well-being, but optimism was the key 
factor for subjective well-being. 
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Studenters subjektiva välbefinnande utifrån graden av optimism och val av 

copingstrategier 

 Det fixar sig! Är det din första tanke när det kör ihop sig, eller ger du upp redan där? 

Vad som upplevs som jobbiga situationer skiljer sig åt mellan människor. Vardagslivet består 

av många beslut kring saker som påverkar personernas liv. Det kan vara ekonomi, 

vardagspussel, arbete, arbetslöshet och hälsa. Som student finns det utöver detta andra orsaker 

som påverkar välbefinnandet. Akademiska aktiviteter såsom stressen inför en tenta eller 

känslan att ha allt för mycket att göra på allt för kort tid påverkar det upplevda välbefinnandet 

(Larson, 2006). Människors välbefinnande påverkas av graden av optimism. Att vara optimist 

innebär att personen tror att bra saker kommer att hända i ens liv i framtiden (Carver, Scheier 

& Segerstrom, 2010). En optimistisk syn på livet påverkar hur personen hanterar stressfulla 

situationer, till exempel att ha för mycket att göra på för kort tid. Detta fenomen kallas för 

coping (Lazarus & Folkman, 1984). För att hantera till exempel frustration eller bakslag 

används då olika copingstrategier (Larsen, Buss & Wismeijer, 2013). Som optimist så 

påverkar det även hur meningsfullt personen upplever sitt liv, det så kallade subjektiva 

välbefinnandet (King, Renó & Novo, 2014). Men vilken betydelse har studenters inställning 

till livet för hur jobbiga situationer hanteras, och hur påverkar det studenters upplevda 

välbefinnande? Målet med denna studie är att undersöka om optimism och val av 

copingstrategier påverkar det subjektiva välbefinnandet och om graden av optimism har 

någon betydelse.  

 Som person så pendlar du mellan toppar och dalar av välbefinnande. Nivån av 

välbefinnande utgörs av en människas hela livssituation. En persons välbefinnande består av 

två delar, det objektiva samt det subjektiva välbefinnandet (King et al., 2014). Det objektiva 

välbefinnandet innebär att faktorer utifrån påverkar personen, såsom utbildning, arbete, var 
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personen bor, ekonomi, sociala nätverk och hälsa. Till exempel att personen har utbildat sig 

och fått en anställning och en inkomst som personen finner tillfredsställande. Den andra delen 

är det subjektiva välbefinnandet. Det utgörs av individens egna tankar och känslor kring sitt 

liv, hur nöjd personen är med livet och hur meningsfullt personen upplever det vara. Det är 

fullt möjligt att uppleva subjektivt välmående även om det objektiva välbefinnandet inte är så 

högt (King et al., 2014). En person kan till exempel vara kroniskt sjuk men ändå uppleva en 

hög nivå av subjektivt välbefinnande. Likaså kan en person vara drabbad av dålig ekonomi 

men ändå finna mening med sitt liv. Alltså utgörs det upplevda välbefinnandet av en 

människas hela livssituation, det vill säga det objektiva välbefinnandet, samt dennes egen 

tolkning av livet, det vill säga det subjektiva välbefinnandet.   

 Det finns andra benämningar för subjektivt välbefinnande. Subjektivt välbefinnande 

kan delas in i två komponenter vilka innefattar livstillfredsställelse samt negativ och positiv 

affekt (Deiner, Suh, Lucas & Smith, 1999). Livstillfredsställelse innebär en människas 

bedömning av livet, till exempel om personen är nöjd med sitt liv eller vill förändra det. Mer 

specifikt är livstillfredsställelse den kognitiva processen hos en person. Positiv och negativ 

affekt innebär istället huruvida livet är fyllt av positiva eller negativa känslor, såsom glädje 

eller skam (Deiner et al., 1999). Välbefinnande kan även användas som synonym till 

livskvalitet. Livskvalitet utgörs av nivån på tillfredställelse av psykosociala behov och 

begreppet livskvalitet används när beskrivningar av psykosocialt välbefinnande ska beskrivas 

med ett ord. Livskvalitet som begrepp innehåller dock även nivån av materiella ting, sociala 

kontakter och kroppslig hälsa (King et al., 2014). Som synes finns det många olika 

benämningar för det subjektiva välbefinnandet som egentligen har liknande betydelse, vilket 

kan vara förvirrande. Då vårt syfte är att undersöka om optimism och val av copingstrategier 

påverkar det inre upplevda välbefinnandet, det vill säga personens egna bedömning av livet, 

används i denna studie begreppet subjektivt välbefinnande. 
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 Vilken syn studenten har på sitt liv kan ha betydelse för det subjektiva välbefinnandet.  

En syn på livet som visat sig ha betydelse för studenters subjektiva välbefinnande är optimism 

(Scheier & Carver, 1992). Det subjektiva välbefinnandet upplevs högt hos optimistiska 

personer, det vill säga de som har en positiv framtidstro. Optimister upplever mindre press 

och irritation samt att de har högre livskvalitet (Scheier & Carver, 1992). Mer specifikt visar 

det att studenter som är optimistiska har mer socialt stöd och upplever mindre stress, 

depression och ensamhet (Aspinwall & Taylor, 1990, refererat i Scheier & Carver, 1992). 

Detta tyder på att personens syn på livet har betydelse då optimister upplever ett högre 

välbefinnande och upplever färre jobbiga situationer. 

  Sättet att hantera och förklara jobbiga situationer skiljer sig åt. För att klara av dessa 

situationer används olika copingstrategier som grundar sig i både gener och personliga 

erfarenheter, till exempel om personen är öppen och framåt i sin personlighet eller om 

personen har varit med om mycket positivt i sitt liv (Taylor, 2012). Coping innebär att 

människor anstränger sig mentalt och beteendemässigt för att hantera de yttre och inre krav 

som människor utsätts för (Lazarus & Folkman, 1984). Tidigare forskning har identifierat 14 

olika copingbeteenden (Carver, 1997). Dessa beteenden har i sin tur kategoriserats in i olika 

kategorier som benämns som problemfokuserad coping (aktiv coping, planering och 

instrumentellt stöd), emotionsfokuserad coping (positiv omtolkning, religion, humor, 

emotionellt stöd samt accepterande) samt dysfunktionell coping (substansanvändning, 

uppgivenhet, ventilering av känslor, förnekelse, självdistraktion och självanklagelse) 

(Coolidge, Segal, Hook & Stewart, 2000). Problemfokuserad coping innebär att individen 

direkt löser problemen genom att utföra en handling av något slag, t.ex. söka efter relevant 

information för situationen eller lägga upp en plan som en strategi för uppnå en lösning på 

problemet. Emotionsfokuserad coping innebär istället att individen hanterar sina känslor som 

ett försök att reducera de negativa känslorna (Lazarus & Folkman, 1984; Scheier, Weinstraub 
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& Carver, 1986). Över tid har kategoriseringen dock diskuteras vara inte helt rättvisande, då 

svaren för emotionsfokuserad coping har varit varierande (Carver, Scheier, & Weintraub, 

1989). Därför har en tredje copingstrategi tillkommit, kallad dysfunktionell coping, där 

beteenden som anses som undvikande ingår (Carver et al., 1989). Detta innebär att individen 

undviker situationen eftersom en känsla av att inte kunna göra något åt det stressfulla 

problemet upplevs. Beroende på hur människan är som person har betydelse för vilken 

strategi som används vid stressfulla situationer. 

 Det är personligheten och erfarenheterna som avgör vilken copingstrategi som 

studenter använder sig av, men miljön har också betydelse (Lazarus & Folkman, 1984). I en 

amerikansk studie på 309 collegestudenter visar det sig att val av copingstrategier beror på 

individen och situationen, där studenter oftast använde sig utav problem- eller 

emotionsfokuserade copingstrategier (Krypel & Henderson-King, 2010). Studenter som ser 

utbildningen mer som en chans att tillfredsställa de psykologiska behov som upplevs, såsom 

en chans att utveckla nya sociala nätverk och växa som människa använder sig av 

emotionsfokuserad coping. Studenter som ser utbildningen som en möjlighet att utveckla sina 

personliga erfarenheter använder istället problemfokuserad coping (Krypel & Henderson-

King, 2010). Variationen i val av copingstrategier beror på hur kontrollerbar situationen 

upplevs vara (Taylor, 2012). Upplevs en situation som kontrollerad och personen upplever en 

känsla av att kunna utföra något aktivt används problemfokuserade copingstrategier mer 

flitigt, t.ex. vid en arbetssituation (Taylor, 2012). Vid mer okontrollerade situationer som vid 

sjukdom så används emotionsfokuserade strategier oftare (Taylor, 2012).  Situationen och 

miljön har alltså en stor betydelse för vilken av de olika strategierna som används. 

 Forskning har visat att val av copingstrategier påverkar det subjektiva välbefinnandet 

på olika sätt. Personens användning av coping, framförallt problemfokuserade och närmande 

copingstrategier, kan innebära ett förbättrat subjektivt välbefinnande (Park & Adler, 2003). 
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Detta visas även i en studie på 98 spanska lärarstudenter (Gustems-Carnicer & Calderón, 

2013). Studien visar en relation mellan copingstrategier och subjektivt välbefinnande, och 

speciellt problemfokuserad coping skapar bättre förutsättningar för ett högre subjektivt 

välbefinnande och lägre nivåer av depression (Gustems-Carnicer & Calderón, 2013). Vidare 

visar en studie på 96 nyexaminerade kinesiska sjukskötestudenter att copingbeteenden som 

planering och accepterande är associerat med subjektivt välbefinnande (Qiao, Li & Hu, 2011). 

Dock finns det forskning som visar att det finns skillnader i huruvida coping leder till 

subjektivt välbefinnande eller inte (Scheier & Carver, 1992). Detta tyder på att coping har en 

påverkan på subjektivt välbefinnande, men att det även kan vara andra saker i vardagslivet 

som spelar in.  

 Forskning har också visat att användningen av olika copingstrategier skiljer sig åt 

beroende på vilken syn på livet personen har (Taylor, 2012). De flesta människorna är 

optimister, dock i varierande nivåer (Carver et al., 2010). Det är den grundläggande 

optimismen som är viktig och förutspår hur personer hanterar stressande situationer. 

Optimism har en central roll i hur beteenden hos personer uppstår. Ju högre grad av optimism 

hos en person desto mer effektiva copingstrategier använder denne sig utav (Carver et al., 

2010). Olika syn på livet gör att personer använder sig utav olika copingstrategier vilket har 

bevisats i flertal empiriska studier (Scheier & Carver, 1992). Optimister använder sig mer 

utav problemfokuserade copingstrategier (Folkman & Lazarus, 1980 refererat i Scheier & 

Carver, 1992). Vidare visar studier att optimisters användande av problem- och 

emotionsfokuserad coping är varierande och används på olika sätt (Solberg-Nes & 

Segerstrom, 2006). Dessa används antingen genom att närma sig problemet för att kunna 

hantera och eliminera stressen, eller genom att undvika situationen och dess negativa känslor 

(Solberg-Nes & Segerstrom, 2006). Optimister använder sig mer utav närmande coping och 

tar oftast till en problemfokuserad copingstrategi för att handskas med jobbiga livssituationer 
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(Solberg-Nes & Segerstrom, 2006) medan personer med lägre optimism använder sig mer 

utav dysfunktionella copingstrategier (Carver et al., 2010). Vilken syn på livet personen har är 

betydande för vilken copingstrategi som används.  

 Vad är då kopplingen mellan optimism, coping och subjektivt välbefinnande? Tidigare 

forskning har visat olika resultat. Viss forskning visar att det finns en association mellan 

optimism och subjektivt välbefinnande via coping (Aspinwall & Taylor, 1990, refererat i 

Scheier & Carver, 1992). Vidare visar resultat att både optimism och socialt stöd som 

copingstrategi påverkar det subjektiva välbefinnandet (Stanojević, Krstić, Jaredić & 

Dimitrijević, 2014). Dock visar en studie på 104 arbetslösa kinesiska kvinnor att vägen mellan 

optimism och subjektivt välbefinnande via coping inte är signifikant, det vill säga att 

optimism inte leder till subjektivt välbefinnande på grund av valet av copingstrategier (Lai & 

Wong, 1998). En anledning till att forskningen visar olika resultat diskuteras av forskarna 

bero på kulturen (Lai & Wong, 1998). Ett sätt att hantera en viss situation i ett kollektivistiskt 

samhälle behöver inte hanteras på samma sätt i ett individualistiskt samhälle, trots att 

situationen är densamma (Lai & Wong, 1998). Vidare diskuterar de att tidigare forskning 

främst har gjorts på engelsktalande kultur, vilket också har visat en signifikant koppling 

mellan optimism och subjektivt välbefinnande via coping (Lai & Wong, 1998). Det finns 

alltså en relation mellan optimism och subjektivt välbefinnande via coping, men relationen 

kan påverkas av kulturen. 

  Att ha en optimistisk syn på livet har betydelse för hur människor hanterar jobbiga 

situationer och påverkar välbefinnandet. Vad vi känner till finns inte någon övergripande teori 

för att förklara hur optimism, val av copingstrategier och subjektivt välbefinnande är 

relaterade till varandra. Dock diskuteras teorin om förklaringsstilar som en koppling till dessa 

(Larsen et al., 2013). Denna teori innebär att personens förklaringsstil har betydelse för hur 

individen ser på händelser i livet och hur livet upplevs. Detta innebär att en person har en 
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tendens att använda sig av samma typ av förklaring till orsaken av liknande händelser (Larsen 

et al., 2013).  Till exempel om personen ser orsaken till sin framgång som sin egen prestation 

eller som ett resultat på grund av socialt och emotionellt stöd. Det finns två typer av 

förklaringsstilar, en optimistisk och en pessimistisk (Larsen et al., 2013). Vi har för denna 

studie valt att fokusera på den optimistiska förklaringsstilen. En optimistisk förklaringsstil 

används idag som synonym till optimism, och innebär att personen har en god framtidstro och 

förväntar sig att händelser över lag kommer vara positiva (Larsen et al., 2013). Vidare 

förklarar den optimistiska förklaringsstilen jobbiga händelser som externa och tillfälliga och 

något som kan förändras. Detta i sin tur påverkar hur dessa personer hanterar situationen och 

använder sig mer av positiva strategier för att ta itu med problemet (Larsen et al., 2013). En 

optimistisk förklaringsstil har även visat sig vara relaterad till ett högre psykologiskt 

välbefinnande (Scheier & Carver, 1992). Alltså påverkas det subjektiva välbefinnandet och 

hanteringen av stressfulla händelser av en optimistisk förklaringsstil.  

 Viss forskning visar att optimism är den viktigaste faktorn för subjektivt 

välbefinnande. Detta på grund av att optimism har en större påverkan på välbefinnandet än 

vad coping har (Miller, Manne, Taylor, Keates & Dougherty, 1996). Optimister använder sig i 

högre grad av problemfokuserade copingstrategier vilka har visats ha betydelse för ett högre 

subjektivt välbefinnande (Scheier et al., 1986). Detta tyder på att både optimism och coping 

har en betydelse för subjektivt välbefinnande. Således är den optimistiska förklaringsstilen 

hos personer den viktigaste faktorn för subjektivt välbefinnande.  

 Viss begränsning inom forskningen kring relationen mellan optimism, coping och 

subjektivt välbefinnande finns. Trots att mycket forskning har gjorts inom detta område och 

resultatet visar att optimism har betydelse för vilken copingstrategi personer använder sig utav 

och hur de upplever det subjektiva välbefinnandet så är vissa resultat tvetydiga. Studier 

utförda i individualistiska samhällen har visat att det finns en association mellan optimism och 
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subjektivt välbefinnande via coping (Aspinwall & Taylor, 1990, refererat i Scheier & Carver, 

1992). Å andra sidan visar en studie i ett kollektivistiskt samhälle att det inte finns en 

association mellan optimism och subjektivt välbefinnande via coping (Lai & Wong, 1998).  

Finns det tydliga samhällsskillnader inom detta forskningsfält är det viktigt att ytterligare 

forskning bedrivs för att kunna generalisera utifrån kultur. Till vår kännedom har ingen 

forskning gjorts på svenska universitetsstudenter inom detta område. Genom att studera detta 

kan det ge en bredare förståelse kring studenters beteende och hur optimism, coping och 

subjektivt välbefinnande förhåller sig till varandra hos studenter i en svensk universitetsmiljö. 

Studenter är ofta stressade vilket i sin tur påverkar det subjektiva välbefinnandet (Larson, 

2006). Därför är det viktigt att ha studenter som målgrupp för denna studie. Genom att få en 

större kännedom kring studenters välbefinnande och vad som kan påverka det kan eventuell 

anpassning av utbildning ske utifrån studenters förklaringsstil och hantering av stressfulla 

situationer. 

 Syftet med studien är dels att undersöka om optimism och val av copingstrategier 

påverkar det subjektiva välbefinnandet hos studenter, dels om användandet av 

copingstrategier och det upplevda subjektiva välbefinnandet skiljer sig åt mellan studenter 

med en hög respektive låg optimistisk förklaringsstil. Mer specifikt undersöker vi: 

• Påverkar optimism och val av copingstrategier det subjektiva välbefinnandet hos 

studenter? 

• Skiljer sig val av copingstrategier och det upplevda välbefinnandet sig åt mellan 

studenter med låg respektive hög optimistisk förklaringsstil? 

 Våra hypoteser är att både optimism och val av problemfokuserade och 

emotionsfokuserade copingstrategier påverkar det subjektiva välbefinnandet på ett positivt 

sätt hos studenter, men att optimism har en större betydelse för det subjektiva 

välbefinnandet. Vidare tror vi att studenter med hög optimistisk förklaringsstil använder sig 
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av problemfokuserade och emotionsfokuserade copingstrategier i större utsträckning och 

dysfunktionella copingstrategier i mindre utsträckning än studenter med låg optimistisk 

förklaringsstil. Vi tror även att studenter med hög optimistisk förklaringsstil upplever ett 

högre subjektivt välbefinnande jämfört med studenter med låg optimistisk förklaringsstil.  

Metod 

Deltagare  

 Deltagarna var 144 studenter på ett medelstort universitet i Sverige. Deltagarna valdes 

ut genom ett bekvämlighetsurval. Utav de 144 studenterna var 91 stycken kvinnor, 52 stycken 

män samt 1 stycken av annat kön. Åldersspannet var mellan 19-52 år med en medelålder på 

24 år. Studenterna representerade 19 olika program och sex olika kurser, såsom samhälls- och 

beteendevetarprogrammet, dataingenjörsprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, 

juridikprogrammet, psykologi samt kriminologi. Angiven termin sträckte sig mellan 1-10 där 

65 % av deltagarna läste termin 1-3, 29 % läste termin 4-6, samt 6 % läste termin 7-10. Kravet 

för deltagande var att de var student på universitetet. 

Mätinstrument  

 Vi har använt oss av tre etablerade mätskalor. Life Orientation Test (LOT-R) användes 

för att mäta optimism, Brief COPE användes för att mäta copingstrategier och Satisfaction 

With Life Scale (SWLS) användes för att mäta subjektivt välbefinnande (Scheier & Carver, 

1985; Carver, 1997; Pavot & Diener, 1993). Utöver dessa har vi inkluderat demografiska 

variabler. Dessa var kön, ålder, program/kurs, och termin. 

 Optimism.  Life Orientation Test Reversed (LOT-R) är en reviderad version av Life 

Orientation Test (LOT) och mäter dispositionell optimism, det vill säga en mer stabil och 

global positiv förväntning på framtiden och inte bara på enstaka händelser (Scheier & Carver, 

1985). Denna skala innehåller sex påståenden som fokuserar på förväntningar av bra 

respektive dåliga utfall. Exempel på påståenden är "Jag är alltid optimistisk när det gäller min 
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framtid" eller "Jag räknar sällan med att något bra ska hända mig". De sex påståendena 

besvarades med hjälp av en femgradig Likertskala mellan 1 och 5 där 1 = instämmer inte alls 

och 5 = instämmer helt (Muhonen & Torkelson, 2005) med en poängintervall mellan 6-30 

poäng. Högt värde på optimismskalan indikerar på högre optimism (Scheier, Carver & 

Bridges, 1994). En svensk översättning av LOT-R användes (Muhonen & Torkelson, 2005) 

och en Cronbach's alfaanalys utfördes och hade ett värde på .71. Ett histogram togs fram och 

visade en normalfördelad kurva. 

 Copingstrategier. Brief COPE är en förkortad version av the COPE inventory och 

mäter samma copingstrategier som COPE inventory men består endast av 28 påståenden 

istället för 60 och innehåller två påståenden per skala, vilket förenklar för respondenten 

(Carver, 1997). Exempel på påståenden kan vara "Jag anstränger mig för att göra något åt min 

situation", "Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för att ta mig igenom situationen" eller 

"Jag får känslomässigt stöd från andra". Påståendena besvarades utifrån en 4-gradig 

Likertskala där 1 = Instämmer inte alls och 4 = Instämmer helt (Muhonen & Torkelson, 

2005). I originalutförandet består Brief COPE av 14 delskalor (aktiv coping, förnekelse, 

substansanvändning, emotionellt stöd, instrumentellt stöd, uppgivenhet, ventilering av 

känslor, positiv omtolkning, planering, humor, accepterande, religion och självanklagelse) 

vilka kan delas in i de tre kategorier problemfokuserad, emotionsfokuserad samt 

dysfunktionell coping (Coolidge et al., 2000). Det är dessa som har använts i denna studie.  

Problemfokuserad coping innehåller sex påståenden, emotionsfokuserad coping innehåller 10 

påståenden och dysfunktionell coping innehåller 12 påståenden (Coolidge et al., 2000). 

Problemfokuserad coping innebär ett försök att lösa problemen på en gång genom en aktiv 

handling. Emotionsfokuserad coping innebär istället ett försök att hantera de negativa 

känslorna genom till exempel att skoja om situationen eller söka emotionellt stöd (Lazarus & 

Folkman, 1984; Scheier et al., 1986). Dysfunktionell coping innebär ett undvikande beteende, 
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till exempel flykt genom att använda droger (Carver et al., 1989). En svensk version av Brief 

COPE användes (Muhonen & Torkelson, 2005). En Cronbach's alfaanalys utfördes och hade 

ett värde på .67 för den samlade copingskalan, samt .75 på dysfunktionell coping, .62 på 

emotionsfokuserad coping och .66 på problemfokuserad coping. Ett histogram togs fram för 

vardera kategori och visade en normalfördelning på samtliga copingkategorier. 

 Subjektivt välbefinnande. Livstillfredsställelse har ofta används som synonym till 

subjektivt välbefinnande (Pavot & Deiner, 2008). Vi använde oss av den etablerade skalan 

Satisfaction With Life Scale (SWLS) för att mäta subjektivt välbefinnande (Pavot & Diener, 

1993). Denna skala syftar till att mäta den globala livstillfredsställelsen snarare än endast 

enstaka domäner i livet. Den mäter alltså ett subjektivt välbefinnande på så sätt att individen 

bedömer tillfredställelsen i livet och uppskattar hur meningsfullt livet är (Pavot & Diener, 

1993). En svensk översättning av skalan användes (Seligman, 2002). Skalan innehåller fem 

påståenden och besvarades utifrån en sjugradig Likertskala där 1 = instämmer verkligen inte 

och 7 = instämmer helt och fullt. Poängintervallen var mellan 5-35, där 5-9 innebar låg 

livstillfredsställelse och 31-35 innebar hög livstillfredsställelse (Pavot & Diener, 1993). 

Exempel på påståenden är "Mina livsvillkor är utmärkta" samt "Jag är helt och hållet nöjd 

med mitt liv". En Cronbach's alfaanalys utfördes och hade ett värde på .82. Ett histogram togs 

fram och visade en normalfördelning. 

Procedur  

 Samtliga skalor fanns översatta till svenska (Muhonen & Torkelson, 2005; Seligman, 

2002). Dessa användes inklusive några tilläggsfrågor. Tilläggsfrågorna var kön, ålder, 

program/kurs och termin. Första datainsamlingen skedde under föreläsningar för Psykologi A 

samt Kriminologi A, detta för snabb insamling av data. Valet av kurserna berodde på deras 

bredd bland studenterna. Lärarna för respektive kurs kontaktades via mail för att godkänna att 

vi kunde komma ut och tillfråga studenterna att fylla i enkäterna. Kriminologi A besöktes den 
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310315 kl:10:00-10:30 och Psykologi A den 310315 kl:13:15-14:15 och de som var 

närvarande fick information om syftet med enkäten, att det var frivilligt att delta och att 

svaren var konfidentiella. Varje enkät hade dessutom ett missivbrev bifogat där all 

information stod och alla uppmanades att läsa informationen. Vi hade ett förväntat deltagande 

på ca 130 enkätsvar, men fick 93 ifyllda enkäter totalt från de båda klasserna. För att utöka 

urvalsgruppen och antal insamlade enkäter genomförde vi en andra datainsamling men då i 

offentlig miljö på universitetet. Personer ombads att delta och fick information om enkäten, 

frivilligt deltagande och att svaren var konfidentiella. De ombads också att inte delta om de 

redan fyllt i enkäten vid vårt besök i de två kurserna, de fick inte heller delta om de inte var 

studenter vid universitetet. Denna insamling utfördes den 160415 mellan kl:09:30–11.00 och 

ytterligare 51 enkäter fylldes i. Totalt uppgick data till 144 ifyllda enkäter och dessa utgjorde 

underlaget till denna studie. 

Statistiska analyser 

 För att sammanställa och analysera data användes statistikprogrammet SPSS. 

Faktoranalyser gjordes på samtliga mätskalor för att försäkra att de mäter det de säger sig 

mäta och var valida för studiens urval eller om det fanns bakomliggande faktorer till 

resultatet.  De negativa påståendena i LOT-R kodades om så att 1=4 och 4=1 innan 

analysering påbörjades. En frekvensanalys för att få fram medelvärden och 

standardavvikelser, samt en korrelationsanalys för att se om samtliga variabler korrelerar med 

varandra utfördes. En stegvis multipel regressionsanalys genomfördes för att svara på 

frågeställningen om optimism och val av copingstrategier påverkar det subjektiva 

välbefinnandet, där copingstrategierna delades in i de tre kategorierna problemfokuserad, 

emotionsfokuserad och dysfunktionell coping. Denna analys gjordes för att se vilken variabel 

som starkast förutsäger subjektivt välbefinnande. Denna förutsägelse gör SPSS automatiskt 

genom att kontrollera vilken oberoende variabel som har starkast korrelation med 
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utfallsvariabeln.  För att svara på frågeställningen om valet av copingstrategier och det 

upplevda välbefinnandet skiljer sig åt mellan studenter med låg respektive hög optimistisk 

personlighetsinställning utfördes ett oberoende t-test.  

Resultat 

Deskriptiva analyser  

 En faktoranalys utfördes för samtliga mätskalor för att kontrollera validiteten 

urvalsgruppen. En Principal axis faktoranalys utfördes på LOT-R. Resultatet visade två 

faktorer med egenvärde högre än 1.0 vilket överensstämmer med originalskalan (Scheier & 

Carver, 1985). Alla påståenden hade en laddning högre än .40. 

 En Principal axis faktoranalys utfördes på Brief COPE. Analysen utfördes på de 14 

delskalorna precis som originalskalans faktoranalys. Resultatet visade nio faktorer med 

egenvärde över 1.0, vilket stämmer överens med originalskalan (Carver, 1997). Alla 

påståenden hade en laddning på över .30. Dock är det intressant att förnekelse, självanklagelse 

och uppgivenhet laddades under en och samma faktor, vilket delvis stämmer med 

originalskalan då förnekelse och självanklagelse laddades tillsammans (Carver, 1997). 

Dessutom var självdistraktion splittrad på två olika faktorer, vilket inte stämmer överens med 

originalskalan. Den näst största laddningen på en självdistraktionsfaktor var dock på samma 

som den andra självdistraktionsfaktorn. Emotionellt och instrumentellt stöd hamnade på 

samma faktor, detsamma gjorde aktiv coping och planering. Humor, religion, 

substansanvändning, ventilering, positiv omtolkning och accepterande hamnade alla på 

separata faktorer. Detta stämmer överens med COPE inventory och Brief COPE (Carver et 

al., 1989; Carver, 1997). Att det endast laddade under nio faktorer och inte 14 diskuteras i 

originalskalan bero på att ansträngning gällande aktiv coping nästan alltid kräver planering, 

samt att både emotionellt och instrumentellt stöd ingår i sökandet av socialt stöd (Carver et 

al., 1989). Dessutom diskuteras det att urvalet var för litet (Carver, 1997).  
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 En Principal axis faktoranalys utfördes på SWLS och resultatet visade en faktor med 

egenvärde högre än 1.0 vilket stämmer överrens med originalskalan (Pavot & Deiner, 1993). 

Alla påståenden laddade högre än .40.  

 En sammanställning över optimism, copingstrategier och subjektivt välbefinnande 

över deras medelvärde, standardavvikelse och variansvidd utfördes genom en frekvensanalys 

(se Tabell 1). 

Tabell 1 

Medelvärden, standardavvikelse och variansvidd för samtliga variabler 

Not. n = antal deltagare; M = medelvärde; SD = standardavvikelse 

 En korrelationsanalys utfördes för att se huruvida alla variabler korrelerade med 

varandra. Resultatet visade att optimism hade en positiv korrelation med subjektivt 

välbefinnande, r(142) = .57, p < .01, problemfokuserad coping, r(142) = .24, p < .01, samt 

emotionsfokuserad coping, r(142) = .21, p < .05. Problemfokuserad coping hade en positiv 

korrelation med subjektivt välbefinnande, r(142) = .34, p < .01, och emotionsfokuserad coping, 

r(142) = .29, p < .01. Emotionsfokuserad coping hade en positiv korrelation med subjektivt 

välbefinnande, r(142) = .35, p < .01. Detta tyder på att personer som rapporterar högre 

optimism tenderar att rapportera högre subjektivt välbefinnande, emotionsfokuserad coping 

Variabler 
 

n M  
 

SD	   Variansvidd 

Optimism 
 
Subjektivt 
Välbefinnande 
 
Problemfokuserad 
Coping 
 
Emotionsfokuserad 
Coping 
 
Dysfunktionell 
coping 
 

144 
 
144 
 
 
144 
 
 
144 
 
 
144 

3.36 
 
4.66 
 
 
2.10 
 
 
2.63 
 
 
2.97 

.68 
 
1.09 
 
 
.41 
 
 
.42 
 
 
.47 

3.5 
 
5.4 
 
 
2.33 
 
 
2.4 
 
 
2.17 
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och problemfokuserad coping.  Personer med högre subjektivt välbefinnande tenderar att 

rapportera högre problemfokuserad och problemfokuserad coping. Personer som använder 

problemfokuserad coping till en högre grad tenderar också att använda emotionsfokuserad 

coping till en högre grad. Vidare visade resultatet att dysfunktionell coping hade en 

signifikant negativ korrelation med optimism, r(142) = -.45, p < .01 och subjektivt 

välbefinnande, r(142) = -.43, p < 01. Detta tyder på att personer med högre användning av 

dysfunktionella copingstrategier associeras mindre optimism och subjektivt välbefinnande. 

Dysfunktionell coping hade ingen signifikant korrelation med problemfokuserad respektive 

emotionsfokuserad coping (se Tabell 2). 

Tabell 2 

Bivariata korrelationer för samtliga variabler i studien (n = 144) 
        1       2          3     4                        5 
 
1. Optimism 
 
2. Subjektivt 
Välbefinnande 
 
3. Problemfokuserad 
Coping 
 
4. Emotionsfokuserad 
Coping 
 
5. Dysfunktionell 
Coping 

--- 
 
.57** 
 
 
.24** 
 
 
.21* 
 
 
-.45** 

 
 
--- 
 
 
.34** 
 
 
.29** 
 
 
-.43** 

 
 
 
 
 
--- 
 
 
.35** 
 
 
-.05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
-.01 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 

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

Påverkar optimism och val av copingstrategier det subjektiva välbefinnandet hos 

studenter?  

 En stegvis multipel regressionsanalys genomfördes för att se hur optimism och val av 

copingstrategier tillsammans påverkar det subjektiva välbefinnandet. I första steget hamnade 

optimism, andra steget problemfokuserad coping, tredje steget dysfunktionell coping och i 

fjärde steget emotionsfokuserad coping. Resultatet visade att 32 % av variansen i subjektivt 
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välbefinnande signifikant kan förklaras av optimism F(1, 142) = 67,25, p < .001. 

Problemfokuserad coping förklarade ytterligare 5 % av variansen i subjektivt välbefinnande, 

F(2, 141) = 40,82, p < .01. Vidare förklarade dysfunktionell coping ytterligare 5 % av variansen, 

F(3, 140) = 32,6, p < .001. Slutligen förklarade emotionsfokuserad coping ytterligare 2 % av 

variansen, F(4, 139) = 26,04, p < .05. Med andra ord visar resultatet att majoriteten av 

förändringen i personers subjektivt välbefinnande (32 %) förklarades av optimism. Vidare 

visade resultatet att personers användning av de tre copingkategorierna tillsammans 

förklarade 12 % av förändringen i subjektivt välbefinnande. Totalt visade våra resultat att 44 

% av variationen i personers subjektivt välbefinnande förklarades av optimism, 

problemfokuserad, dysfunktionell och emotionsfokuserad coping tillsammans. Mer specifikt 

visade resultatet att personer med optimism, β = .38, p < .001, problemfokuserad, β = .19, p < 

.01, och emotionsfokuserad coping, β = .14, p < .05, hade en positiv association med högre 

subjektivt välbefinnande. Vidare visade resultatet att personer som använde mer 

dysfunktionella copingstrategier associeras med ett lägre subjektivt välbefinnande, β = -.25, p 

< .001 (se Tabell 3). 

Tabell 3 

Summering av en stegvis multipel regressionsanalys för förklarad varians i subjektivt 
välbefinnande utifrån optimism och val av copingstrategier (n = 143). 
 

 

 

 

 

 

 

Variabler R²change Beta Sign. 
    Optimism 
 

.32 .38 .00 

Problemfokuserad coping 
 

.05 .19 .01 

Emotionsfokuserad coping 
 

.02 .14 .04 

Dysfunktionell coping .05 -.25 .00 
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Skiljer sig val av copingstrategier och det upplevda välbefinnandet sig åt mellan 

studenter med låg respektive hög optimistisk förklaringsstil?  

 För att undersöka om valet av copingstrategier och det upplevda välbefinnandet skiljer 

sig åt hos studenter med låg respektive hög optimism delade författarna in deltagarna i två 

grupper utifrån svaren på optimismskalan. Indelningen utfördes utifrån hög respektive låg 

optimism, där hög optimism låg mellan 18-30 och låg optimism mellan 6-17. Under hög 

optimism hamnade 110 deltagare och under låg optimism hamnade 34 deltagare. Ett 

oberoende t-test genomfördes. Resultatet visade att det finns en signifikant skillnad mellan 

studenter med hög respektive låg optimism och valet av dysfunktionell coping, t(142) = -3,89, p 

< .001, samt emotionsfokuserad coping, t(142) = 2,74, p < .01. Mer specifikt visade resultatet 

att studenter med hög optimism använde sig utav emotionsfokuserad coping i högre grad och 

dysfunktionell coping i lägre grad än studenter med låg optimism (se Tabell 4). Vidare visade 

resultatet att det upplevda subjektiva välbefinnandet signifikant skiljer sig åt mellan 

grupperna, t(142) = 5,2, p < .001. Mer specifikt visade resultatet att studenter med hög 

optimism upplevde ett högre subjektivt välbefinnande än studenter med låg optimism. Det 

fanns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna och val av problemfokuserad coping 

(se Tabell 4).  
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Tabell 4 

Medelvärde och standardavvikelser för studenter med hög respektive låg optimism 
 
  Hög optimism   Låg optimism 

 
  

     
Variabler 
 

n M SD n M SD t 

        
Subjektivt 
välbefinnande 
 

110 4,90 .95 34 3,88 1,16 5,2*** 

Problemfokuserad 
Coping 
 

110 3,01 .47 34 2,86 .46 1,64 

Emotionsfokuserad 
coping 
 

110 2,68 .43 34 2,46 .32 2,74** 

Dysfunktionell 
coping 

110 2,02 .38 34 2,32 .42 -3,89*** 

Not. n = antal deltagare; M = medelvärde; SD = standardavvikelse 
* p < .05; ** p < .01; *** p < .001 

Diskussion 

 Syftet med studien är att undersöka huruvida optimism och val av copingstrategier 

påverkar det subjektiva välbefinnandet hos studenter. Syftet är också att undersöka om det 

finns någon skillnad mellan val av copingstrategier och upplevt subjektivt välbefinnandet hos 

studenter med hög respektive låg optimistisk förklaringsstil. Vår studie visar att studenter med 

en optimistisk förklaringsstil och studenter som väljer problemfokuserad och 

emotionsfokuserad coping upplever ett högre subjektivt välbefinnande. Studenter som 

använder sig av dysfunktionella copingstrategier upplever ett lägre subjektivt välbefinnande. 

En optimistisk förklaringsstil tycks vara det som är viktigast för hur studenter upplever det 

subjektiva välbefinnandet. Dock är det inte enbart en optimistisk förklaringsstil och olika 

typer av copingstrategier som förklarar det upplevda subjektiva välbefinnandet, då dessa 

endast utgör 44 % av det subjektiva välbefinnandet. Detta tyder på att det även finns andra 

saker i studenters liv som påverkar välbefinnandet. Vidare visar vårt resultat att studenter med 
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hög optimistisk förklaringsstil använder emotionsfokuserade copingstategier till en högre grad 

och dysfunktionella copingstategier till en lägre grad än studenter med låg optimistisk 

förklaringsstil. Vidare upplever de ett högre subjektivt välbefinnande än studenter med låg 

optimism. Några förklaringar till detta kan man hitta i till exempel tidigare studier som visar 

att graden av optimism har en betydelse för val av copingstrategier och det subjektiva 

välbefinnandet (Miller et al., 1996; Carver et al., 2010; Scheier & Carver, 1992). 

 Vår studie har bidragit med en vidgad förståelse för relationen mellan optimism, valet 

av copingstrategier och det upplevda subjektiva välbefinnandet hos studenter på ett universitet 

i en medelstor svensk stad. Kulturen, som tidigare diskuterats ha betydelse (Lai & Wong, 

1998), kan även ha betydelse i denna studie eftersom Sverige är ett individualistiskt och 

västerländskt samhälle. I Sverige är det mer vanligt att individen fattar egna beslut utifrån sig 

själv, medan i ett kollektivistiskt samhälle tas beslut med hänsyn till gruppen (familjen, 

arbetsplatsen osv.) (Rego & Cunha, 2007). Dessutom kan personens välbefinnande i ett 

kollektivistisk samhälle påverkas mer av gruppen (Rego & Cunha, 2007). Beroende på vilket 

samhälle studenten lever i, om det är präglat av religion eller inte, kan ha betydelse för vilka 

copingstrategier som används. Sociala vanor och öppenhet till att uttrycka känslor kan vara 

exempel som är avgörande för vilka copingstrategier som ligger närmast för studenten att 

använda och på så sätt upplever ett högre eller lägre subjektivt välbefinnande. 

Förklaringsstilen kan också tänkas påverkas av kulturen, då det i vissa kulturer är mer 

accepterat att uttrycka en mer optimistisk bild av sig själv och sina aktiviteter. Studien har 

visat att de flesta studenter som deltog har en högre optimism, samt att optimism och val av 

copingstategier har betydelse för det subjektiva välbefinnandet hos dem.  

 Det finns åtminstone en möjlig teori som kan förklara våra fynd. Det är teorin om 

förklaringsstil som visar på att det subjektiva välbefinnandet delvis avgörs utifrån vilken 

förklaringsstil personen har. En optimistisk förklaringsstil innebär att händelser som är 
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jobbiga ses som externa och tillfälliga och något som kan förändras (Larsen et al., 2013). Vårt 

resultat knyter an till teorin och visar på att studenterna som har en högre optimistisk 

förklaringsstil mår bättre. Dock förklarar inte denna teori alla orsaker kopplat till subjektivt 

välbefinnande. Vi tror att det går att ha en optimistisk förklaringsstil för framtiden men ändå 

tvivla och känna sig otillräcklig inför vissa situationer. En student kan vara optimistisk till att 

slutföra sin utbildning, men en enskild akademisk prestation kan vara stressfull och få 

studenten att tvivla. Det handlar om vilken nivå av optimism studenten i denna studie hamnar 

på. Beroende på vilken förklaringsstil har det också betydelse för vilka av de olika 

kategorierna av coping som används. Optimistiska studenter upplever kanske en högre 

kontroll i livet och på så sätt ses den stressfulla situationen enbart som en jobbig period i livet 

men att det blir bättre. Detta kan också vara en anledning till att de problemfokuserade 

copingstrategierna används eftersom en känsla upplevs av att kunna hantera situationen och ta 

itu med problemet för att det inte ska bli värre (Harju & Bolen, 1998). Studenterna som 

använder sig av problemfokuserade copingstrategier har kanske tidigare erfarenheter av att 

hantera liknande situationer, samt har utvecklat en bra studieteknik och känner sig trygga i sig 

själva. De som använder sig av emotionsfokuserade copingstrategier tycker troligen att socialt 

stöd är viktigt då de har ett stort behov av att ge uttryck för sin situation för att få stöd och 

uppmuntran. Detta kan handla om åldersrelaterade val. Lägre ålder kan påverka hur mycket 

egen erfarenhet personen har och på så sätt vänder sig till andra för stöd och jämförelse, 

utifrån deras erfarenheter i brist på egna. Livserfarenhet ger ett större register av situationer 

som en person kan väga den nya situationen emot och på så sätt styras i sitt val av 

copingstrategier. Forskning som visar att sådana faktorer såsom kontext, personlighet och 

erfarenheter påverkar inställning och personers val av coping, finns i litteraturen (Lazarus & 

Folkman, 1984; Taylor, 2012). Studenter som använder sig utav dysfunktionella 

copingstrategier är möjligen mindre optimistiska kring sin framtid och upplever att den 
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stressfulla situationen är hopplös eftersom de inte ser samma ljusa framtid. Detta gör att 

studenter istället vänder sig ifrån problemet då känslan att det inte tjänar något till att försöka 

hantera situationen tar övertaget, eftersom framtiden ändå kommer vara lika hopplös. 

Intagandet av alkohol eller undvikande av situationen känns därför lättare än att verkligen 

försöka ta tag i problemet eller ta hjälp från andra när det känns tufft (Harju & Bolen, 1998). 

Detta är enbart spekulationer utifrån vår studie. 

 Tidigare forskning har också visat tvetydiga resultat på coping och om det leder till ett 

högre subjektivt välbefinnande eller inte (Scheier & Carver, 1992). Vårt resultat visar att 

coping, oavsett om det är problemfokuserad, emotionsfokuserad eller dysfunktionell coping, 

påverkar det upplevda subjektiva välbefinnandet. Detta kan bero på kontexten, som diskuteras 

kan ha en stor betydelse för vilken copingstrategi som används (Lazarus & Folkman, 1984). 

Kanske anser studenter i Sverige att  problemfokuserad coping är till stor hjälp för att uppleva 

ett högre subjektivt välbefinnande. Detta på grund av att studenter har ett inflytande över sina 

studier och utformningen av studietiden och känner att de kan göra något aktivt och planera 

för att lyckas med studierna. Upplevelsen att ha ett inflytande över studierna kan göra att 

studenter mår bättre. Dock visar resultatet att optimism har den största betydelsen för 

subjektivt välbefinnande.  

 Ett oväntat fynd av resultatet gäller skillnaden i graden av optimism och användandet 

av problemfokuserad coping. Medelvärdet är högre hos studenter med hög optimistisk 

förklaringsstil. Dock är inte resultatet signifikant, vilket gör att en slutsats att de använder 

denna copingstrategi till högre grad inte går att dra. Detta stämmer inte överens med studiens 

hypotes eller tidigare teori och forskning (Larsen et al., 2013; Solberg-Nes & Segerstrom, 

2006). En orsak kan vara ålder eller hur långt i utbildningen studenterna har kommit. 

Eftersom medelåldern var relativt låg och de flesta var i början på sin utbildning kanske de 
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inte har stött på lika många situationer där de känner att problemfokuserade copingstrategier 

är att föredra, utan förlitar sig istället mer på de emotionsfokuserade copingstrategierna.  

 Ett annat intressant fynd är att den faktoranalys vi utförde på Brief COPE skalan inte 

fick exakt samma utfall som tidigare faktoranalyser. Utifrån den faktoranalys som gjordes på 

Brief COPE blev utfallet nio faktorer, vilket originalskalan också fått (Carver, 1997). Dock 

var fördelningen olika. Vår faktoranalys fick förnekelse, självanklagelse och uppgivenhet 

under samma faktor, medan Brief COPE enbart fick förnekelse och självanklagelse på 

samma. Ett påstående från självdistraktion hamnade under samma faktor som positiv 

omtolkning, men hade näst störst laddning på ovanstående faktor (förnekelse, självanklagelse 

och uppgivenhet) där även det andra påståendet för självdistraktion hamnade. Att förnekelse, 

självanklagelse, uppgivenhet och självdistraktion hamnade under samma faktor kan bero på 

att studenterna i vår undersökning använder dessa fyra beteenden tillsammans. Om studenten 

anklagar sig själv så blir studenten uppgiven inför den frustrerande situationen och skjuter den 

ifrån sig genom att förneka den och utför handlingar för att distrahera sig själv. Även 

storleken på urvalet kan ha en påverkan på faktoranalysen då vårt urval är mindre än 

originalskalans urval. Detta är enbart spekulationer och vidare forskning bör göras för att 

kunna dra en slutsats. Vi tror dock inte att fördelningen på de olika faktorerna har en större 

betydelse för vårt resultat eftersom vi inte har studerat varje beteende för sig, samt att 

förnekelse, självanklagelse uppgivenhet och självdistraktion alla är dysfunktionella 

copingstrategier. Till vår kännedom har ingen av de tidigare studierna kring Brief COPE 

utfört en faktoranalys utifrån indelningen av de tre kategorierna av coping. Vi provade att 

göra det för denna studie, och resultatet visade att styrkan på många påståenden hamnade 

under .30, vilket är en för låg styrka för att behålla påståendet. Dessutom blev det en blandad 

indelning av emotionsfokuserade och problemfokuserade beteenden på två faktorer. Därför 
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genomförde vi en faktoranalys utifrån originalskalans tillvägagångssätt, eftersom 

faktoranalysen då i stort sett ser ut på ett sätt som stämmer överrens med originalskalan. 

 Vissa begränsningar med studien finns. Användningen av ett bekvämlighetsurval kan 

ha betydelse för resultatet, då det inte är helt randomiserat och slumpmässigt. Urvalet är inte 

så stort, vilket gör att en generalisering till alla studenter inte kan göras. Ett större obundet 

slumpmässigt urval hade försäkrat en representativ fördelning av studenter. Ytterligare en 

begränsning är att av de deltagande studenterna var 65 % i början av sin utbildning. Detta kan 

tänka sig ha en betydelse för resultatet. Erfarenheter som studenterna har kan tänka sig 

påverka hur de hanterar de stressfulla händelserna och i sin tur hur de mår. När studenterna är 

i början av sin utbildning går de igenom många stadier som är nya, till exempel första gången 

en tenta ska skrivas. Studenter som är i slutet av sin utbildning har kanske lärt sig mer 

effektiva strategier för att hantera situationerna. Eftersom detta enbart är spekulationer så får 

framtida forskning söka svar på detta. Det skulle även kunna föreligga könsskillnader i hur 

studenter väljer olika copingstrategier. Kvinnor har ofta en större benägenhet att använda sig 

av socialt stöd och nätverk för att hantera sin stress och jobbiga situationer (Taylor, 2012) och 

kan då antas använda sig av emotionsfokuserade copingstrategier i högre grad än män. Dock 

har vi i denna studie inte tittat på könsskillnader så inga slutsatser kan dras utifrån denna 

undersökning. Vi har heller inte kontrollerat för ålder och socioekonomisk status, vilka också 

kan ha betydelse för resultatet och påverkar generaliserbarheten. Även insamlingen av data 

kan vara en begränsning. Insamlingen skedde via ett självskattningsformulär, vilket gör att vi 

aldrig kan veta om svaren är 100 % ärliga då det finns risk för egennyttlig skevhet. Det kan 

hända att deltagarna svarar på ett sätt för att framstå som mer positiv än vad de är, men 

förutsättningen är att de flesta ger svar så nära sin verklighet som möjligt.  

 Styrkor med studien är att det är en undersökning på studenter som population vilka är 

underrepresenterade i tidigare forskning. Ju mer forskning som drivs inom detta område ökar 
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kunskapen kring studenters upplevda välbefinnande utifrån sättet att hantera jobbiga 

situationer och vilken förklaringsstil de har. Den kunskapen kan vara av nytta för att utveckla 

stresshanteringskurser för studenter eller skapa forum för nya studenter där de tillsammans 

kan få hjälp och stöd i de nya situationerna. Vidare är det en svensk studie vilket breddar det 

kulturella underlaget. Detta är viktigt eftersom tidigare resultat visat sig vara tvetydiga 

gällande kulturell påverkan. Ju fler kulturer som studeras, desto mer kan det kontrolleras för 

om det finns kulturella skillnader för att på så sätt kunna anpassa eventuella 

studieanpassningar och stresshanteringskurser. Ytterligare styrkor med forskningen är att vi 

valt att använda väletablerade mått som ofta används i liknande studier. Dessa visade alla hög 

reliabilitet och validitet, vilket tyder på att de mäter det de säger sig mäta och är hållbara över 

tid. Dessutom har faktoranalyser tagits fram för samtliga skalor, vilket gör att validiteten på 

skalorna stärks. Deltagarna har även en stor spridning över olika program och kurser, vilket 

ger urvalet en mer representativ bild av optimism, copingstrategier och subjektivt 

välbefinnande på studenter på hela universitetet snarare än enbart ett program. Styrkorna i 

undersökningen ger oss en möjlighet att ge en bild av och dra en slutsats kring svenska 

studenter som visat sig vara underrepresenterade. Vidare ger de etablerade mätinstrumenten 

oss en möjlighet att dra en slutsats kring vårt resultat eftersom de utifrån faktoranalyserna 

mäter det de säger sig mäta. 

 Vårt resultat har öppnat upp för framtida forskning. Vidare forskning kring studenters 

välbefinnande och huruvida copingstrategier kan påverka det subjektiva välbefinnande hos 

optimister kan vara av intresse, detta eftersom tidigare studier visat tvetydiga resultat. 

Eftersom vår studie inte har kontrollerat för variabler som ålder, kön eller personlighet kan det 

vara av intresse att inkludera dessa för att ytterligare vidja kunskapen kring relationen 

optimism, copingstrategier och subjektivt välbefinnande. Att utföra en longitudinell studie har 

ett intressant syfte då det eventuellt skulle ge en bild av huruvida studenters upplevda 
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välbefinnande varierar från första året av universitetsstudier till det sista. Detta eftersom 

studenterna har vant sig med universitetsmiljön och gjort fler egna erfarenheter utifrån livet 

som student. 

 Vilken betydelse har studenters inställning till livet för hur jobbiga situationer 

hanteras, och vilken betydelse har inställningen för det upplevda välbefinnandet? Att uppleva 

en högre eller lägre grad av optimism har betydelse för vilka strategier som används vid en 

jobbig situation, och graden av optimism påverkar även det upplevda välbefinnandet. Att vara 

optimist samt välja problemfokuserade eller emotionsfokuserade copingstrategier är bra 

grunder för att må bättre och uppleva ett högre subjektivt välbefinnande, och på så sätt skydda 

sig mot stressfulla händelser. Eftersom Sverige är en del av den västerländska kulturen och 

resultatet stämmer överens med tidigare forskning inom västerländsk kultur så kan det tyda på 

att optimism, copingstrategier och det subjektiva välbefinnandet ser likadant ut i alla 

västerländska kulturer, oavsett målgrupp. Sammanfattningsvis så är de flesta människor 

optimistiska och mår bra (Carver et al., 2010). De använder sig av effektiva copingstrategier 

och upplever ett högt subjektivt välbefinnande, detta grundar sig således i graden av 

optimism.  
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