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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka sambanden mellan de olika 

värdena- humanistiska respektive hedoniska, som man har i 

ungdomsåren och hur de hänger ihop med människors välbefinnande 

senare i livet. Välbefinnandet senare mäts utifrån fyra beståndsdelar; 

partnerrelationer, familjeklimat, livstillfredställelse och psykiskt 

välmående. Därefter utfördes en korrelationsanalys för att kontrollera 

sambandet mellan välbefinnande och sociabilitet. Data var hämtad 

från en longitudinell studie som påbörjades 1955, kallad Solna 

projektet. Vid första tillfället var deltagarna 16 år och vi använde oss 

av data om välbefinnande när de var 35 år. Sambandsanalyser visade 

att höga värden på humanistiska värden vid 16-årsåldern hängde 

samman med välbefinnande vid 35-årsåldern.  
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The pathway to happiness1 

 

Sabrina Pawlikowski &Neira Efendic 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate the relationships between 

the different values- humanistic and hedonic, that one possesses in 

adolescence and how they are related to human well-being in later life. 

Well-being in later life is measured based on four elements; partner 

relationships, family climate, life satisfaction and psychological well-

being. Thereafter, a correlation analysis was made to check the 

connection between well-being and sociability. The data was taken 

from a longitudinal study that began in 1955, called the Solna project. 

At the first opportunity, the participants were 16, and we used data on 

the well-being when they were 35 years old. Correlation analysis 

showed that high values of humanistic values at 16 years of age was 

associated with well-being at 35 years of age. 

 

Keywords: hedonism, humanism, well-being, happiness 

 
1Psychology C, Spring 2015. Supervisor: Håkan Stattin 
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Vägen till lyckan 

Vissa människor är lyckligare än andra, varför?  

Det är både inre och yttre faktorer som kan bidra till lycka (Maslow, 1943). De inre faktorerna 

förefaller vara mer betydelsefulla (Maslow, 1943). Forskning visar att yttre faktorer som 

ekonomisk välgång inte förefaller betydelsefulla för en persons lycka då människor lätt 

anpassar sig till en ny livsstil, och då upplever de inte nödvändigtvis långvarig lycka. 

Hedonisk anpassning är ett fenomen som Brickman & Campbell (1971) kom fram till i en 

studie som visade att människan vänjer sig vid nya situationer i livet och att man snabbt 

anpassar sig och inte längre förblir lycklig av materiella saker såsom en ny bil, nyvunna 

pengar eller nytt hus. Istället för att vara lycklig anpassar man sig snabbt till sin nya livsstil 

och skapar nya förväntningar vilket resulterar i en fälla där man skapar hinder för sin egen 

lycka och aldrig blir tillfreds med livet. Om man bortser från yttre faktorer som materiella 

saker och ekonomisk välgång så verkar det som om inre faktorer spelar större roll för att 

uppnå långvarig lycka.  

Välbefinnande för den enskilda personen är en viktig nyckelfaktor för att kunna uppnå 

lycka. Subjektivt välbefinnande definieras utifrån tre komponenter där livstillfredställelse står 

för den kognitiva delen (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Livstillfredställelse är en 

individs egna bedömningar av hur tillfreds man är med livet. Positiv och negativaffekt är två 

andra komponenter som står för den emotionella delen. Med positiv och negativaffekt menas 

att känslor och humör, både positivt och negativt är betydelsefullt (Diener, Emmons, Larsen 

& Griffin, 1985). Ju mer positiva känslor man känner och gladare man är, samt ju mindre 

negativa affekter, desto mer välbefinnande upplever man i livet. I denna studie utgår vi från 

Dieners modell om subjektivt välbefinnande, som kan leda till lycka. 

Människans egna värderingar om livet bör tas med i beräkningen på lycko-ekvationen. 

Människan har olika strategier för att uppnå lycka. En väsentlig del är just den kognitiva 
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delen, det vill säga vilket perspektiv människan anser sig ha för att uppnå långvarig lycka. 

Inom den positiva psykologin brukar man fokusera på två olika perspektiv, det hedoniska 

perspektivet och det humanistiska. Även om dessa två perspektiv leds tillbaka till Antikens 

gamla filosofer så har forskare fortfarande inte kommit överens om exakta definitioner (Huta 

& Waterman, 2014). Däremot är man överens om vad som är kärnan, nämligen att 

hedonismens centrala del är njutning och humanismens centrala del är mening. Det hedoniska 

perspektivet har sitt fokus på njutning genom att tillfredsställa sina inre egna önskningar och 

“skapar sin egen lycka”. Det humanistiska perspektivet har fokus på meningsfyllda handlingar 

där lyckan kommer som en effekt av att hjälpa andra (Huta & Waterman, 2014).  Känslan av 

att man är en del av något större och att man vill bidra till en större kontext, skapar lycka. Då 

anstränger man sig för att göra en skillnad i samhället, som alla kan ta del av (Huta & 

Waterman, 2014). För att förenkla och applicera det i dagens samhälle utgör ”dont worry, be 

happy” det hedoniska perspektivet och det humanistiska perspektivet handlar om att ”make a 

difference” (Peterson, Park & Seligman, 2005). Ett annat sätt att beskriva det är att det 

hedoniska perspektivet handlar om lycka för en själv och det humanistiska om lycka för 

andra. Därför är det viktigt att inkludera deltagarnas livssyn när man vill mäta välbefinnandet 

över tid, eftersom dessa två livsperspektiven skiljer sig då man strävar efter lycka utifrån olika 

mål och värderingar i livet. 

Det finns skilda vägar att uppnå lycka som styrs av vilka värderingar människan har i 

livet. En studie som undersökte välbefinnandets fördelar utifrån det humanistiska och 

hedoniska perspektivet kom fram till att de båda frambringar lycka i livet fast på olika sätt 

(Henderson, Knight & Richardson, 2013).  Båda perspektiven ger olika förmåner till 

välbefinnande och det handlar inte bara om att ha det ena eller det andra motivet.  Att ägna sig 

åt det hedoniska perspektivet är värt strävan då det leder till välbefinnande, minskad psykisk 

ohälsa och minskad risk för depression i livet. Det hedoniska synsättet är också kopplat till 



VÄGEN TILL LYCKAN  5 
 

olika välbefinnande faktorer så som glad sinnesstämning och livstillfredsställelse. Det 

humanistiska perspektivet är kopplat till välfärdsförmåner, särskilt i frågan om att förbinda sig 

till andra människor och därmed få en känsla av mening. Alltså bidrar både det hedoniska och 

humanistiska perspektivet till ökad tillfredsställelse i livet, däremot i olika avseenden 

(Henderson, Knight & Richardson, 2013).  Trots att båda perspektiven bidrar till ökad 

livstillfredsställelse, så har det humanistiska synsättet på livet större förmåner att bidra till 

välbefinnande i ens liv. I en studie ville man undersöka vilket av de två olika livsperspektiven 

gav mer livstillfredställelse. Resultaten visade att båda livsperspektiven predicerade 

livstillfredställelse. Däremot gav humanism mer livstillfredställelse än hedonism (Peterson, 

Park & Seligman, 2005). Detta stöds även i en annan studie (Pollock, Noser, Holden, Zeigler-

Hill, 2015). Det humanistiska perspektivet är mer framträdande enligt en forskningsstudie där 

deltagarna fick, utifrån deras egna perspektiv, försöka definiera vad lycka är. Detta fick de 

göra genom att försöka sätta ord på det. Svaren som förekom mest var “mening i livet" samt 

"engagemang", som tyder på det humanistiska perspektivet. Dessa svar var mer dominerande 

än "utbildning" samt "fritid", som tyder på hedonism. Detta tyder på att när människan själv 

definierar lycka stämmer det mer överens med humanismens grundtankar (Fave, Brdar, 

Freire, Vella-Brodrick & Wissing, 2011). Även om dessa två perspektiv skiljer sig beroende 

på vad man personligen anser är viktigt i livet så bidrar båda till välbefinnande, fast på olika 

sätt och i olika grader. 

Bland många andra faktorer som påverkar livstillfredställelse, har personlighetsdrag 

visats sig ha en bidragande faktor till att nå långvarig lycka. Exempelvis har extroverta en 

tendens till att vara lyckligare än introverta. Extroversion, som inbegriper personer som är 

mer utåtriktade och sociala än introverta, associeras starkt med positiv affekt och detta stöds 

av flertal studier som visar liknande resultat (Gale, Booth, Möttus, Kuh & Deary, 2013; Soto, 

2015; Heady & Wearing, 1989; Fumham & Brewin, 1990; Costa & McCrae, 1980). 
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Extrovertas större del av lycka kan förklaras av deras engagemang i sociala aktiviteter (Argyle 

& Lu, 1990). Extroverta är vanligtvis mer sociala än introverta (Cheek&Buss, 1981). Med 

sociabilitet menas att man hellre föredrar att umgås med andra än att vara själv. Extroverta 

personer är mer utåtriktade än introverta och därför faller det mer naturligt för extroverta att 

socialisera. Det har bland annat gjorts en longitudinell studie där man ville se relationen 

mellan personlighetsdrag och välbefinnande genom att jämföra samma individer vid två olika 

tidpunkter. Det var 17 år mellan tidpunkterna och man kom fram till att välbefinnande var 

både högre och mer bestående hos extroverta än introverta (Costa och McCrae, 1980). En 

annan studie som ville se långtidseffekter mellan personlighetsdrag och lycka jämförde 

personer på ett tidsspann på 40 år. Resultaten gav ytterligare stöd åt tidigare 

forskningsresultat, nämligen att introverta tenderar att vara mindre lyckliga än extroverta 

(Gale, Booth, Mõttus, Kuh, & Deary, 2013). En undersökning vars syfte var att se om man 

kan predicera lycka utifrån personlighet visade att hela 30 % av välbefinnande kunde 

förklaras av extraversion (Furnham & Brewin, 1990). Att vara social är en egenskap som 

bidrar till välbefinnandet. Detta visar att det är viktigt att inkludera personlighetsdrag när man 

mäter människors välbefinnande. 

Det sociala nätverket har en stor betydelse för alla, oavsett vilka personlighetsdrag 

personen har. Vänner och familj utgör oftast större delen av det sociala stödet och är två 

viktiga komponenter för människors lycka (Krause, 2007). En tidigare studie visade att det 

finns ett positivt samband mellan familjeklimat och välbefinnande hos unga. Ju mer tillfreds 

ungdomarna var med familjen, desto mer visade ungdomar självförtroende och optimism 

(Philips, 2012). I en annan studie visade resultaten att ha gemensamma familjemiddagar (då 

familjen oftast samlas och kommunicerar) hade ett positivt samband med livstillfredställelse 

(Elgar, Craig & Trites, 2013). Detta visar att kommunikationen och samspelet inom familjen 

spelar en viktig roll. I en annan studie fick deltagare skatta själva vad som är viktigast i livet, 
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och familjen rankades högst (Fave, Brdar, Freire, Vella-Brodrick & Wissing, 2011). Familjen 

utgör en viktig del av ens välbefinnande och tillfredställelse då de är en stor del utav en 

människas sociala krets.  

En ytterligare viktig faktor som har visat sig bidra till människors välbefinnande i helhet 

när det rör vuxna personer, är hur pass bra relationen med ens partner är. En persons 

livstillfredsställelse påverkar sin partners tillfredsställelse med livet, och tvärtom. I en 

partnerrelation tenderar partnernas livstillfredställelse att samvariera. Då den ena personen är 

mindre tillfreds med livet har den andra personen en tendens till att uppleva lägre 

livstillfredställelse i helhet (Powdthavee, 2009). Tidigare forskning har även kommit fram till 

att människor som är gifta tenderar till att vara mer tillfreds med livet än skilda 

personer, vilket visar hur viktigt det är för oss människor att ha stabila partnerrelationer. 

Människan verkar ha ett behov av att omge sig av välfungerande relationer för att själv kunna 

känna välbefinnande (Gustavson, Røysamb, von Soest, Helland & Mathiesen, 2012). 

Dessutom har en annan studie visat att kvaliteten på äktenskapet är förknippat med hur pass 

tillfredsställd man är med sitt liv i helhet (Furler, Gomez & Grob, 2013). Har man en partner 

och en bra relation, upplever man högre välbefinnande än den som har en mindre bra relation 

till sin partner eller ingen partner alls.  

Att hälsan påverkar ens livskvalitet är ingen nyhet. Både när den fysiska och den 

mentala hälsan sviktar, påverkar det livstillfredställelsen negativt (Vázquez, Rahona, Gómez, 

Caballero & Hervás, 2015). I en studie som undersökte den mentala hälsans påverkan på 

livstillfredställelse, visade resultaten att psykisk ohälsa hade samband med lägre 

livstillfredställelse (Rissanen, Viinamäki, Lehto, Hintikka, Honkalampi, Saharinen & 

Koivumaa-Honkanen, 2013). Mycket av forskningen som undersökt välbefinnande och 

psykiskt välmående har snarlika resultat som tyder på att den mentala hälsan är positivt 

associerat med livstillfredställelse (Perneger, Hudelson & Bovier, 2004).  
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Tidigare forskning visar att det finns olika sorters byggstenar som utgör grunden för en 

människas lycka, vilket skulle kunna förklara varför vissa människor är lyckligare än andra. 

Som tidigare nämnt, att de inre faktorerna spelar större roll för ens välbefinnande i längden 

(Maslow, 1943) vill vi undersöka utifrån ett antal inre betydande faktorer. I litteraturen som 

rör subjektivt välmående (Diener, Lucas & Oishi, 2002), definierar man psykisk hälsa som 

närvaro av positiva känslor, avsaknad av negativa känslor samt en kognitiv bedömning om sin 

livstillfredsställelse. Dessutom i denna studie undersöker vi psykiskt välmående och 

livstillfredsställelse. Inom forskning kring livsvärden har forskare betonat goda relationer till 

andra människor så inkluderar vi här också faktorer som partnerrelationer och familjeklimat. 

Vad som bringar lycka hos människor kan se olika ut, beroende på våra värderingar. 

Människor som skattar högt på humanistiska värden, tenderar att se en helhetsbild där de vill 

bidra till något större som alla kan ta del av och hjälpa andra människor. Höga värden på 

hedonism, å andra sidan, innebär att man lägger ner energi på att tillgodose sina egna 

önskningar och tillfredsställa sina behov i första hand vilket leder till mer njutning i livet. 

Därför ligger det i vårt intresse att undersöka vilken livssyn som gör en mer lycklig i längden. 

Dessutom är vi intresserade av att se om vår välbefinnande variabel (som består av 

partnerrelationer, familjeklimat, livstillfredställelse och psykiskt välmående) har ett positivt 

samband med sociabilitet, då tidigare forskning visat att sociabilitet/extroversion bidrar till 

välbefinnande.  

För att få en bättre förståelse för vad som gör människor mer lyckliga, är vårt syfte med 

denna studie att undersöka om de värden ungdomar har (humanistiska respektive hedoniska), 

har någon påverkan på välbefinnandet i vuxna år. Därmed lyder vår forskningsfråga; Finns 

det ett samband mellan ungdomars livssyn (humanistiska eller hedoniska) och deras 

välbefinnande i vuxen ålder? Vår hypotes är att höga värden på humanism kommer att ha ett 

mer positivt samband med välbefinnande senare i livet än de som har höga värden på 
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hedonism. Vi baserar denna hypotes på att tidigare forskning har visat att humanism har ett 

starkare samband med lycka än hedonism (Peterson, Park & Seligman, 2005; Pollock, Noser, 

Holden, Zeigler-Hill, 2015). 

Metod 

Deltagare 

 Data som används i denna studie är hämtad från en longitudinell studie, kallad Solna 

projektet, som drevs av Kliniken för Studium av Barns Utveckling och Hälsa vid Karolinska 

sjukhuset i Stockholm. Solna projektet undersökte allmänna frågor om människors utveckling 

utifrån kroppsliga, sociala och psykologiska perspektiv och påbörjades 1955 där 212 barn, 

122 (58 %) pojkar och 90 (42 %) flickor födda i Solna deltog och undersöktes vid flera 

tillfällen från födseln till medelåldern. Var fjärde gravida kvinna som bodde i Solna 

tillfrågades om deltagande i Solna undersökningen.  

I denna studie görs en jämförelse på individerna vid två tillfällen. Vid det första tillfället 

deltog 163 deltagare som befann sig i 16årsåldern. Vid det andra tillfället var det 185 personer 

som deltog när deltagarna befann sig i 35-årsåldern varav 72 kvinnor och 113 män. Våra 

analyser bygger på de personer som deltog både vid 16 års ålder och 35 års ålder. Det var 147 

personer. 

Mätinstrument 

När de var 16 år gamla fick deltagarna rangordna från 1-16  (1 var mycket viktigt och 16 var 

inte viktigt alls) vad som var mest viktigt i livet utifrån en livsvärdesenkät. Det fanns totalt 16 

värden i enkäten. Vi skapade variabeln "hedonistiska värden" genom att summera deltagarnas 

rangordningar för värdena "det motsatta könet", "frihet att göra vad man vill" och "göra 

ingenting". På samma sätt skapade vi variabeln "humanistiska värden" genom att summera 

deltagarnas rangordningar för följande tre värden: "människor", "att hjälpa människor" och 

"fredlig värld". För att undersöka om de sex värdena som vi studerar i denna studie, skapas 
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två överordnade faktorer - humanistiska värden och hedonistiska värden – utifrån den gjorde 

vi en faktoranalys (principal axis factoring med promax rotering). Den faktoranalysen gav två 

faktorer (Se Tabell 1). Den första faktorn definieras av de värden som vi antar vara 

humanistiska värden och den andra de objekt som vi antar vara hedonistiska värden. 

Korrelationen mellan de två faktorerna var -.27. Vi drar slutsatsen att humanistiska och 

hedonistiska värden är separata konstruktör och att de är negativt korrelerade med varandra 

(Se bilaga för alla frågor). 

Tabell 1.  

Faktoranalys av sex värdefrågor. 

 Humanistiska 

Värden 

Hedonistiska 

Värden  

Människor .50 .26 

Hjälpa människor .64 -.28 

Fredlig värld  .49 .05 

Frihet att göra vad jag vill .07 .48 

Göra ingenting -.08 .48 

Det motsatta könet .20 .50 

 

Skalor 

Vi har använt oss av följande skalor; partnerrelationer, välmående, livstillfredställelse, 

familjeklimat och sociabilitet. 

Partnerrelationer. Deltagarna fick svara på frågor som behandlade partnerrelationer, 

där syftet var att fastställa hur relationen till ens partner ser ut. Vi valde ut 10 frågor från 

Solnaprojektets ursprungliga frågeformulär som vi ansåg var relevanta till vår studie. 

Exempelvis “Hur kommer du överens med din partner?” (Se bilaga 1 för alla frågor).  
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Deltagarna fick välja det svarsalternativ som stämde bäst in på dem. Reliabiliteten för våra 

valda frågor visade ett Cronbach´s alpha på 0.82. 

Välmående. Mental Health Inventory (Veil & Ware, 1983) användes med syfte att 

undersöka hur deltagarnas psykiska välmående såg ut i medelåldern. Syftet med Mental 

Health Inventory- skalan är att undersöka psykiskt välmående och psykisk ångest hos 

individer och skalan är indelad i sex underkategorier (ångest, depression, brist på beteende/ 

samt emotionell kontroll, allmän positiv påverkan, känslomässiga band och 

livstillfredsställelse). Vi valde att endast använda oss av subskalan som mäter den positiva 

påverkan på den mentala hälsa. Frågorna svarade man på genom att skatta alternativen från 1-

6 (där 1 är alltid och 6 är aldrig) med undantag för två frågor. Exempel på frågor som förekom 

i frågeformuläret är "Under den senaste månaden, hur stor del av tiden har du känt att 

framtiden är hoppfull och ser lovande ut?" och "Hur stor del av tiden, under den senaste 

månaden, har ditt dagliga liv varit fyllt av saker som har varit intressanta för dig?" (Se bilaga 

1 för alla frågor). Höga värden på skalan visar på mer psykiskt välbefinnande och låga värden 

visar på mindre psykiskt välbefinnande. Reabiliteten är hög då, Cronbach´s alpha är 0.83 på 

denna skala. 

Livstillfredsställelse. Livstillfredställelse mättes genom Life Satisfaction Scale 

(Neugarten, Haveighurst & Tobin, 1961), där 20 påståenden om livet i allmänhet skulle 

besvaras med svarsalternativen “stämmer överens”, “stämmer ej överens” och “vet ej”. Vi 

valde att ha med 15 frågor från det ursprungliga frågeformuläret. Exempel på påståenden är 

“Dessa är de bästa åren i mitt liv", "När jag ser tillbaka på mitt liv, är jag ganska nöjd"(Se 

bilaga 1 för alla frågor). Reliabiliteten för denna skala är hög då Cronbach´s alpha är 0,83. 

Familjeklimat. För att undersöka hur deltagarna själva ser på klimatet samt stämningen 

i familjen, tilldelades de en lista på 85 positiva, neutrala och negativa adjektiv där de utifrån 

denna lista skulle välja minst 15 ord som beskrev familjeklimatet. Beroende på vilka ord 
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deltagarna valde kan man få en helhetsbild av hur stämningen var hemma och hur samspelet 

fungerade i familjen. Exempel på adjektiv som förekom i den tilldelade listan var bland annat: 

“ öppet, självständigt, vänligt och bra”, som tydde på en god stämning i familjen. Exempel på 

dålig stämning var "oroligt, spänt, splittrat och irriterat"(Se bilaga 1 för alla frågor).  

Cronbach´s alpha var 0.77. 

Sociabilitet. En självskattningsskala som undersöker personlighetsdrag som blyghet 

och sociabilitet (Cheek & Buss, 1981) användes för se hur extroverta/introverta deltagarna 

var. Då vi är intresserade att undersöka om det finns samband med extroverta och 

välbefinnande valde vi att endast inkludera de 5 frågor som rör sociabilitet i skalan. 

Svarsalternativen varierade från 0-4 (där 0=stämmer ej överens, och 4=stämmer helt överens) 

där deltagarna fick välja det alternativ som stämde bäst in på dem själva. Påståenden var 

följande: "jag gillar att vara med människor", "jag välkomnar möjligheten att beblanda mig 

socialt med människor", "jag föredrar att arbeta med andra snarare än ensam", "jag tycker att 

människor är mer stimulerande än något annat", "jag skulle vara olycklig om jag hindrades 

från att skapa många sociala kontakter"(Se bilaga 1 för alla frågor). Reliabilitet för denna 

skala är 0,74. 

Procedur 

I den här studien kommer vi jämföra deltagarna vid två skilda tillfällen i deras liv för att se 

utveckling över tid och undersöka om de två olika sorters synsätt på livet 

(hedonism/humanism) som ung kan associeras med välbefinnande senare i livet. För att mäta 

välbefinnande har vi valt att inkludera faktorer såsom partnerrelationer, familjeklimat, 

livstillfredställelse, psykiskt välmående samt personlighetsdrag (sociabilitet). Vi hämtade data 

från Solna projektet när dem var 16 år, och då deltagarna fyllde i en livsvärdesenkät. När de 

var 35år, fick deltagarna fylla i frågeformulär rörande partnerrelationer, familjeklimat, 

sociabilitet, livstillfredsställelse och psykiskt välmående. 
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Statistiska analyser 

Vi använde oss av dataanalysprogrammet SPSS där vi utförde korrelationsanalyser för att 

kunna se samband mellan våra oberoende variabler (humanism och hedonism) och våra 

beroende variabler (partnerrelationer, familjeklimat, livstillfredsställelse och psykiskt 

välmående) 19 år senare.  Dessutom utförde vi korrelationsanalyser mellan sociabilitet och 

välbefinnande variabeln och undersökte hur sociabilitet samvarierade med humanism 

respektive hedonism. Vi kontrollerade även för kön när korrelationsanalysen genomfördes. 

Resultat 

Finns det ett samband mellan människors välbefinnande i medelåldern och den livssyn man 

hade långt tidigare? Utifrån vilken livssyn deltagarna tenderade att ha när de var unga ville vi 

se om det finns ett samband med deras välbefinnande senare i livet utifrån följande faktorer: 

partnerrelationer, familjeklimat, livstillfredsställelse och psykiskt välmående. Deltagarna 

jämfördes vid två skilda tillfällen för att se långtidseffekter och kontrollera om de två olika 

sorters synsätt på livet (hedonism/humanism) kan associeras med välbefinnande. Nedan i 

Tabell 2 finns en sammanställning gällande variablernas deskriptiva statistik. 

Tabell 2. 

Deskriptiv statistik. 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Humanism 162 3,67 15 10.44 2,72 

Hedonism 162 2,67 12,67 7,69 2,06 

Psykiskt välmående 184 -5,18 -1,36 -3,0326 ,81932 

Livstillfredsställelse 183 1,19 3,00 2,4487 ,38350 

Partnerrelationer 147 -2,71 ,96 ,0004 ,60428 

Familjeklimat 155 ,00 ,3,84 2,1484 ,70200 

Sociabilitet 184 1,50 4,00 2,9582 ,47060 
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Resultaten från korrelationsanalyserna visade att humanism korrelerade positivt svagt 

med psykiskt välmående r (147)=, 22, p <.01 och var statistiskt signifikant. Hedonism 

korrelerade svagt negativt med psykiskt välmående r (147)= -,17, p <.05 och var statistiskt 

signifikant. Det humanistiska synsättet som mättes hos unga hade en positivt svag association 

med människors psykiska välmående senare i livet medan det hedoniska synsättet var svagt 

negativt associerat med psykiskt välmående (Se Tabell 3). 

Resultaten från korrelationsanalyserna visade att humanism korrelerade positivt med 

livstillfredställelse r (147)=,18, p <.05 och var statistiskt signifikant. Hedonism korrelerade 

negativt med livstillfredställelse r (147)= -18, p <.05 och var statistiskt signifikant. Resultaten 

visade att humanism korrelerade svagt positivt med livstillfredställelse medan hedonism 

korrelerade svagt negativt med livstillfredställelse.  

Resultaten från korrelationsanalyserna visade att både humanism korrelerade positivt 

med partnerrelationer däremot var inte resultaten statistiskt signifikanta. Hedonism 

korrelerade negativt med partnerrelationer och var statistiskt signifikant, r (147)= -,23, p <.05. 

Detta visade sig att hedonism har ett svagt negativt samband med partnerrelationer och att om 

man delar det hedoniska synsättet på livet så har man en sämre relation med sin partner senare 

i livet.  

Resultaten från korrelationsanalyserna visade att humanism korrelerade positivt med 

familjeklimat dock var dessa resultat inte statistiskt signifikanta. Hedonism korrelerade 

negativt med familjeklimat r (147)= -,24, p <.01 och var statistiskt signifikant. 
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Tabell 3.  

Korrelationsanalys efter att ha kontrollerat för kön, mellan humanism samt hedonism och 

psykiskt välmående, livstillfredsställelse, sociabilitet, partnerrelationer och familjeklimat 

 Hedonism Humanism 

Välbefinnande (faktor) 

 

Psykiskt välmående 

  

-,26** 

 

-,17* 

,16a 

 

,22** 

Livstillfredsställelse 

 

Partnerrelationer 

 

Familjeklimat 

 

 

 

Sociabilitet 

-,18* 

 

-,23* 

 

-,24** 

 

 

 

-,12 

,18* 

 

,01 

 

,04 

 

 

 

,19* 

   

ap<.10*p<,05; **p<,01; ***p<,001 

 

För att göra en kontroll att de mått som vi använt för att mäta välbefinnande faktiskt är 

associerade med varandra genomfördes en faktoranalys av psykiskt välmående, 

livstillfredställelse, partnerrelationer och familjeklimat och denna faktoranalys visade att det 

fanns en bakomliggande faktor (Se Tabell 4). Denna välbefinnandefaktor korrelerade positivt 

med sociabilitet r (184)=, 13, p =.08. 

Tabell 4. 

Faktoranalys av psykiskt välmående, livstillfredsställelse, partnerrelationer och familjeklimat. 

 Välbefinnande (faktor) 

Psykiskt välmående ,81 

Livstillfredsställelse ,76 

Partnerrelationer ,80 

Familjeklimat ,73 
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Som en slutsats har våra resultat visat att humanism har ett positivt samband med 

välbefinnande medan hedonism har ett negativt samband med välbefinnande. Humanism hade 

dessutom positiva samband med psykiskt välmående, livstillfredställelse, partnerrelationer 

och familjeklimat medan hedonism hade negativa samband med dessa variabler. Sociabilitet 

korrelerade positivt med humanism r (147)= ,19, p <.05 medan hedonism korrelerade negativt 

med sociabilitet, däremot var det negativa sambandet ej statistiskt signifikant.  

Diskussion 

Målet med denna studie var att undersöka om livssynen som ung påverkar ens välbefinnande 

senare i livet. Våra resultat visade att det finns samband beroende på om man delade den 

humanistiska livssynen eller den hedoniska med välbefinnandet. Om man delade den 

humanistiska livssynen som ung, hängde det samman positivt med välbefinnandet senare i 

livet. Rättare sagt om man delade den humanistiska livssynen fanns det positiva associationer 

med det psykiskt välmående, livstillfredställelsen och sociabilitet. Om man delade den 

hedoniska livssynen som ung, fanns det associationer med lägre livstillfredställelse, sämre 

psykiskt välmående och mindre bra sociala relationer senare i livet (både partnerrelationer och 

familjeklimat). Resultaten visar att den humanistiska livssynen skapar bättre förutsättningar 

för ens välbefinnande än den hedoniska, vilket bekräftar vår hypotes. Vi har kommit fram till 

att det är svårt att generalisera kring lycka då alla har olika värderingar om livet och olika 

perspektiv på livet - men det finns systematiska samband. Inom forskning kring lycka och 

välbefinnande måste man först och främst undersöka vilket livsperspektiv individen har, 

vilket bidrar till att få en ökad förståelse för vad som bringar lycka för individen och även då 

få förståelse för hur det bringar lycka. 

Som tidigare nämnt, visar tidigare forskning att båda livsperspektiven predicerade 

livstillfredställelse, dock gav humanism mer livstillfredställelse än hedonism (Peterson, Park 

& Seligman, 2005). Detta kan kopplas till våra resultat då humanism hade ett mer positivt 
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samband med välbefinnande än hedonism. Majoriteten av forskare är rörande överens om att 

humanism leder till mer långvarig lycka, däremot finns det en del studier som talar emot 

(Veenhoven, 2003). Det kan ha att göra med att definitionerna av begreppen inte är helt 

kartlagda (Huta & Waterman, 2014) och då finns det en möjlighet att forskare faktiskt 

undersöker olika variabler och därmed får olika resultat på vilken livssyn som bringar mer 

lycka. Varför den humanistiska livssynen leder till bättre välbefinnande kan förklaras med den 

hedoniska anpassningen (Brick & Campbell, 1971). Jakten på lycka blir omättlig då 

människan snabbt anpassar sig till sin omgivning och därmed blir inte lyckan bestående. Detta 

kan förklara varför människor som skattar högt på hedonism vid upprepade studier fått lägre 

livstillfredställelse jämfört med humanism och detta stöds även i denna studie. En annan 

förklaring till varför humanism ger mer lycka kan vara att människor överlag är sociala 

varelser och det ligger i vår natur att interagera med andra. Därför kan det vara så att just 

humanism ligger närmre våra naturliga instinkter. När deltagarna i en studie själva fick 

definiera lycka i livet så hamnade ord som “mening i livet” och “engagemang”, som ligger i 

samma linje som humanism, högst upp på deras lista (Fave, Brdar, Freire,Vella-Brodrick & 

Wissing, 2011).  Detta visar att det finns ett genuint intresse utav att engagera sig i samhället 

och samarbeta med andra, som stämmer mer överens med det humanistiska livsperspektivet. 

Detta har visat sig att en del att människor blir mer tillfredsställda med sitt liv om de får 

engagera sig och hjälpa andra. Därför kan våra resultat bidra till att utveckla 

interventionsprogram för att uppmuntra till mer delaktighet i samhället, då det ligger djupt 

inrotat inom människan att interagera med andra, vilket i sin tur kan leda till mer 

livstillfredställelse.  

En ytterligare möjlig förklaring till varför livsperspektiven skiljer sig i stort kan vara att 

hedonism fokuserar mycket på ens tidigare upplevelser och hur det fått en att må förut, då 

njutningen är en stor väsentlig del; dvs. ett mer självcentrerat tänkande där man först och 
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främst fokuserar på “vad gör mig lycklig”. Humanism däremot är mer framåtsträvande och 

har mer riktlinjer där man ska göra osjälviska handlingar och lyckan kommer som en 

sidoeffekt av att hjälpa andra (Huta and Waterman 2014). Dessa två perspektiv kanske skiljer 

sig för att vi har olika behov av att uppfylla hos oss själva. Vissa har kanske ett större behov 

av att “vara en bättre människa”, genom att hjälpa andra och därför får större glädje utav det. 

Vidare forskning skulle kunna undersöka om dessa två olika livsperspektiven har olika 

samband med hjärnans belöningssystem.  

Att göra avgörande beslut i livet kan vara kopplat med ens livssyn, som till exempel 

yrkesval. Finns det ett samband mellan vilken livssyn man har och vilket yrke man väljer i 

livet?  Människor som har en humanistisk syn på livet kanske väljer yrken som lärare, 

socionomer och psykologer som grundar sig på att hjälpa andra. Många av ens val i livet kan 

vara kopplat till den livssyn som dominerar hos en. Att undersöka om ens perspektiv på livet 

kan avgöra hur man agerar när viktiga händelser i livet inträffar kan vara viktigt att veta mer 

om. Kan det vara så att olika livssituationer till och med leder till att man ändrar sitt 

perspektiv på livet och även ens värderingar och prioriteringar? Den hedoniska livssynen 

tenderar till att man sätter sig själv i första hand, däremot kanske stora livshändelser kan 

påverka en kognitivt. Nära- döden-upplevelse eller att man skaffar barn kanske får en att 

tänka mer likt den humanistiska livssynen. Eller tvärtom. I vår studie undersöktes deltagarnas 

livssyn när de befann sig i 16-årsåldern vilket kan innebära att deras värderingar kan ha 

ändrats till studiens andra undersökta tillfälle. Vid det andra tillfället undersöktes bara 

deltagarnas välbefinnande och man utgick ifrån att deras livssyn var densamma som 

deltagarna uppvisade när de var 16. Genom att ha med livsvärdesenkäten även vid andra 

tillfället skulle man försäkra sig om livssynen hade ändrats eller ej. Det kan vara så att 

hedonism dominerar mer i ungdomsåren och humanism mer när man är äldre. Ens livssyn 
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behöver inte vara bestående och utifrån ens perspektiv på livet behövs olika behov uppfyllas 

och ens prioriteringar kan se annorlunda ut. 

Eftersom att det enbart gjordes sambandsanalyser mellan de olika faktorerna utifrån 

deltagarnas syn på livet, skulle framtida forskning kunna undersöka vilken livssyn som 

förutspår mer välbefinnande, och även att undersöka om det finns kulturella skillnader i vilket 

livsperspektiv som bringar mer lycka. Västvärlden kanske tenderar till att ha en mer 

hedonistisk livssyn överlag då västvärlden mest styrs av en mer individualistisk syn på 

samhället. I mellanöstern finns det en mer kollektivistisk syn och då kanske humanism 

dominerar mer där (Holt et al., 2012). Detta forskningsfält är fortfarande outforskat och har 

många infallsvinklar man skulle kunna undersöka livssynen utifrån. 

En begränsning i denna studie är att livsvärdesenkäten som användes när deltagarna var 

16 år, inte användes vid det andra tillfället när de var 35 år, vilket hade försäkrat att deltagarna 

fortfarande delade samma livsperspektiv som de hade när de var unga. En ytterligare 

begränsning i denna studie var att det inte utfördes någon regressionsanalys, vilket skulle visa 

mer konkreta svar på vilka variabler som predicerar utfallet. Eftersom att syftet i denna studie 

var att fokusera på att se sambanden mellan de oberoende och de beroenden variablerna så 

kan regressionsanalys vara ett förslag till framtida studier. Vidare forskning skulle även kunna 

undersöka om humanism dominerar mer när man är äldre och hedonism när man är yngre, 

med ett bredare ålderspann.  

En av våra styrkor i studien är att vi har studerat vår fråga utifrån ett långtidsperspektiv. 

Samt att skalorna som användes i denna studie hade höga Cronbach's Alpha värden. Vi har 

lyft fram ämnet och dessutom inkluderat fler betydande variabler vilket kan bidra till att fler 

forskare kan undersöka frågan utifrån nya infallsvinklar. Studien har bidragit till mer 

förståelse för hur många olika flera faktorer som faktiskt kan påverka människans 

välbefinnande. Exempelvis kan familjeklimatet påverka livstillfredställelsen avsevärt och det 



VÄGEN TILL LYCKAN  20 
 

bör forskas mer kring detta. Därför har vi i vår studie bidragit till att väcka intresset med att 

undersöka flera viktiga faktorer. Dessutom var deltagarna slumpmässigt utvalda så därför kan 

resultaten också generaliseras. 

Denna studie har visat att hur vi ser på världen och vad vi anser är viktigt, är en viktig 

komponent till ens välbefinnande långt senare i livet. Faktorer som partnerrelationer, 

familjeklimat och ens psykiska välmående är bara en del av helhetsbilden utav ens 

välbefinnande, som spelar en stor roll för att man ska må bra och kunna känna lycka 

långvarigt. Denna studie har förändrat vår syn på lycka genom att studien har bidragit till mer 

förståelse att det finns många inre faktorer som är viktiga för vårt välbefinnande, fast mest har 

det väckt tankar om ens värderingar i stort som är en stor bakomliggande faktor till 

välbefinnande och dess beståndsdelar. Detta är inget nytt. Redan under antiken sa Arisoteles: 

“Det viktigaste med lyckan är inte rikedom och njutning, utan aktivitet, det fria utvecklandet 

av förmågor, samt vänskap med goda människor”. Det kan lätt glömmas bort i ett samhälle 

där man uppmuntras till att armbåga sig fram i livet och sätta sig själv i första hand. Det finns 

såklart inga rätt och fel på hur man ser på livet och vilka ens prioriteringar är, däremot kan 

man ha i åtanke att det antingen kan sätta käppar i hjulet för ens lycka i längden eller ge en ett 

försprång. 
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Bilaga 1.  Frågeformulär 
 

Livsvärdesenkät 
Rangordna från 1-16  (1 var mycket viktigt och 16 var inte viktigt) vad som var mest viktigt i 

livet för dig. 

 

 Människor 

 Njuta av det som är vackert 

 Tillräckligt med pengar 

 Gud 

 Hjälpa människor 

 Frihet att göra vad man vill 

 Att se bra ut 

 Lära sig om saker och ting 

 Sport 

 Tillverka saker 

 Göra sitt bästa 

 Göra ingenting 

 Det motsatta könet 

 Klara sig bra i livet 

 Fredlig värld 

 Att ha ett eget hem 

 

Partnerrelationer: 
1. Hur skulle du vilja beskriva din make/maka? 

 Bara negativa drag 

 mest negativa 

 blandat 

 mest positiva 

 bara positiva 

 

2. Har du och din make/maka några speciella gemensamma intressen som ni samlas kring? 

 Inga fritidsintressen gemensamma, inga rekreationsmöjligheter 

 få gemensamma intressen, ibland samma nöjen 

 delar smak och intressen (50%) 

 i alla väsentliga saker samma smak, mesta fritid tillsammans 

 delar helt varandras intressen, alltid samma nöjen 

 

3. Om du skulle ge en helhetsbild av ert förhållande, hur är hematmosfären? 

 Mycket disharmoniskt/skilsmässoatmosfär 

 ofta oense, spänd stämmning 

 på ett eller ett par områden tydliga motsättningar 

 tillfälliga gräl men i stort sätt nöjd 

 god anpassning, inga slitningar 

 ovanligt harmonisk, samstämmiga attityder, öppen varm hematmosfär 

 

4. Hur ofta förekommer det kel och smek mellan er? Om du tittar tillbaka på en månad hur 

ofta händer det att ni spontant pussade eller kramade varandra? 

 ingen gång 

 någon enstaka gång 
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 mindre än en gång per vecka 

 mer än en gång per vecka 

 dagligen eller nästan dagligen 

5. Hur har ni det sexuellt? Är ni sexuellt bra anpassade till varandra? Fungerar ni bra ihop? 

 har ej sexuellt samliv, eller mycket sällan 

 helt otillfredsställande 

 ganska krångligt och med dålig samstämmlighet 

 fungerar hygligt, men endera vill oftare 

 till bägges partners belåtenhet, i stort sätt bra anpassade 

 mycket bra anpassade 

 

6. Får du uppmuntran och stöd av din make/maka/sambo när du har svårigheter å ditt arbete? 

 fr all hjälp jag behöver 

 får nästan all hjälp jag behöver 

 får nästan ingen hjälp 

 får ingen hjälp 

 partner är snarare hinder 

 

7. Talar din partner med dig om sina problem? 

 ja, alltid 

 ja, ibland 

 sällan 

 aldrig 

 

8. Hur varmt känner du för din partner? 

 väldigt myket 

 ganska mycket 

 inte särskilt mycket 

 ganska lite 

 inget alls 

 

9. Hur kommer du och din partner överrens? 

 dåligt 

 mindre bra 

 mittemellan, sådär, hyfsat 

 bra, rätt bra 

 mycket bra 

 

10. Hur ofta händer det att du blir verkligt arg på din partner? 

 aldrig 

 sällan 

 ibland, inte speciellt ofta, sällan men mycket arg 

 rätt ofta 

 ofta 

 

Välmående : (Mental healthinventory) 
1. Hur glad, nöjd eller tillfredsställd har du varit med ditt privatliv under den senaste 

månaden? 

-Mycket glad, kunde inte ha varit mer nöjd 

- Mycket glad för det mesta  
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- Allmänt nöjd, tillfredsställd 

- Ibland ganska nöjd, ibland ganska olycklig  

- Generellt missnöjd, olycklig  

- Mycket missnöjd, olycklig för det mesta 

 

2. Under den senaste månaden, hur stor del av tiden har du känt att framtiden ser hoppfull och 

lovande?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

3. Hur stor del av tiden under den senaste månaden, har ditt dagliga liv varit fyllt av saker som 

var intressant för dig?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

4. Hur stor del av tiden, under den senaste månaden, kände du dig avslappnad och ospänd?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

5. Under den senaste månaden, hur stor del av tiden har du i allmänhet njutit av det du har 

gjort?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

6. När du har gått upp på morgonen, den senaste månaden, hur ofta har du räknar med att ha 

en intressant dag?  

- Alltid  

- Mycket ofta 

- Ganska ofta 

- Ibland  

- Nästan aldrig  

- Aldrig 

 

7. Hur stor del av tiden, under den senaste månaden, har du känt dig lugn och fridfull?  
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- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

8. Under den senaste månaden, hur stor del av tiden har livet varit ett fantastiskt äventyr för 

dig?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

9. Hur stor del av tiden, under den senaste månaden, har du känt glad och lättsam?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

10. Under den senaste månaden, hur mycket av den tiden har du varit en glad person?  

- Alltid 

- För det mesta 

- Ganska ofta 

- Ibland 

- Nästan aldrig 

- Aldrig 

 

11. Hur ofta under den senaste månaden, har du vaknar upp fräsch och utvilad?  

- Alltid, varje dag  

- Nästan varje dag  

- De flesta dagar 

- Vissa dagar, men oftast inte  

- nästan aldrig  

- vaknar aldrig upp utvilad 

 

Livstillfredsställelse (Life Satisfaction, 15 utvalda frågor) 

Påståenden om livet i allmänhet, svarsalternativen var “stämmer överens” “Stämmer inte 

överrens” eller “vet ej”. 

 När jag blir äldre, verkar saker bättre än jag trodde de skulle vara. 

 Detta är den gladaste tid i mitt liv 

 Jag är lika glad nu som när jag var yngre. 

 Mitt liv skulle kunna vara lyckligare än det är nu. 

 Dessa är de bästa åren i mitt liv 

 De flesta saker som jag gör är tråkiga eller monotona 
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 Jag förväntar mig att några interesanta och trevliga saker kommer att hända mig i 

framtiden. 

 De saker jag gör är så intressanta och trevliga saker att hända mig i framtiden. 

 Jag känner mig gammal och lite trött. 

 När jag ser tillbaka på mitt liv, är jag ganska nöjd. 

 Jag skulle inte ändra mitt tidigare liv, även om jag kunde. 

 När jag tänker tillbaka på mitt liv, fick jag inte de flesta av de viktiga saker som jag 

ville. 

 Jämfört med andra människor, är jag deppig alltför ofta. 

 Jag har fått ganska mycket utav vad jag förväntade mig av mitt liv. 

 Trots vad folk satt, har den genomsnittlige mannen blivit värre, inte bättre. 

 

Familjeklimat : 
En lista på adjektiv tilldelades deltagarna där de skulle välja minst 15 ord utav 85 som skulle 

beskriva hela familjen bäst. I sin tur skulle svaren ge oss en bild utav hur familjeklimatet ser 

ut, hur stämningen var hemma och hur samspelet fungerade i familjen. 

Adjektiven var: 

 

Behagligt Avvaktande Hänsynssfullt 

Ordnat Splittrat Passivt 

Bra Okamratligt Slutet 

Irriterat Barnsligt Tolerant 

Vuxet Naturligt Slött 

Viljelöst Högtidligt Missnöjt 

Förvirrat Engagerat Onaturligt 

Ängsligt Förnuftigt Klandrande 

Kamratligt Lyckligt Kritsikt 

Vänligt Tungt Varmt 

Självständigt Oroligt Tryggt 

Nedstämt Starkt Lätt 

Vilt Jäktat Arbetssamt 

Nervöst Dåligt Sakligt 

Intimt Explosivt Lekfullt 

Kallt Hårt Menningfullt 

Stabilt Osäkert Harmoniskt 

Meningslöst Instabilt Solidariskt 

Misslyckat Rörigt Livligt 

Säkert Aktivt Lugnt 

Känsligt Tryckt Kärleksfullt 

Berömmande Obehagligt Hindrande 

Försiktigt Öppet Tillåtande 

Moget Hänsynslöst Lättsamt 

Viktigt Likgiltigt Misstänksamt 

Spontant Intolerant Personligt 

Ödmjukt Okänsligt Spänt 

Mjukt Konstlat Aggressivt 

Opersonligt 
 


