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Abstrakt 

Målet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan 

självkänsla/självvärdering och livsstillfredsställelse bland studenter, samt om det fanns någon 

relation till kön. 100 studenter från Lunds universitet, Malmö högskola, Kungliga tekniska 

högskolan i Stockholm, Svenska lantbruks universitet och Uppsala universitet fick fylla i ett 

självvärderingstest och the satisfaction with life scale. Det första testet mätte 

självkänsla/självvärdering och det andra mätte den generella livsstillfredsställelsen. 

Självvärderingstestet har endast använts som demonstrationstest och därför genomfördes en 

reliabilitetsanalys. Resultatet visade ett samband mellan självkänsla/självvärdering och 

livsstillfredsställelse. Kön var inte relaterad till självkänsla/självvärdering och 

livsstillfredställelse. 

Nyckelord: positiv psykologi, självkänsla/självvärdering, livstillfredsställelse, kön, studenter.  
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Introduktion 

Syftet med studien är att undersöka om det finns samband mellan kön, 

självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse hos studenter. I samhället verkar det finnas 

en bild av att kvinnor allmänt mår sämre än män. Detta kan bero på att kvinnor idag har mer 

press på sig och fler roller att bära. Förr var kvinnans plats i hemmet medan det idag ligger en 

förväntan på att dels ta hand om hemmet samtidigt som det är viktigt att göra karriär. 

Ytterligare en faktor som kan påverkar, är den massiva utseendefixeringen som slagit till i 

västvärlden. Kvinnor i media målas konstant upp som det perfekta idealet vilket är svårt att 

uppnå för majoriteten av kvinnor. Från männens synvinkel skulle man å andra sidan säga att 

den stereotypiska mannen inte uttrycker sina känslor. Detta skulle kunna bidra till en sämre 

självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse då männen inte får utrymmet att ventilera 

sina känslor. Gruppen studenter är i en fas i livet där man utsätts för olika utmaningar och 

hinder som man måste ta sig förbi innan man går vidare in i vuxenlivet.  Som student är man 

oftast ung och lättpåverkad, man har inte riktigt funnit sig själv. Frågor kring framtiden, 

studieresultat, ekonomi och relationer är faktorer som påverka olika beroende på kön, detta 

kan i sin tur ha stor påverkan på studenters självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse.  

 

Positiv psykologi 

Självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse är båda aktuella ämnen inom positiv 

psykologi och är två begrepp som vi tror har en stark koppling till varandra. I dagens samhälle 

har positiv psykologi blivit ett alltmer omtalat ämne. Med tanke på att mycket fokus tidigare 

varit på sjukdomar och det negativa hos individen är det inte konstigt att alltfler börjat 

uppmärksamma den positiva delen av psykologi dvs. hur man förstärker det positiva för att 

öka sitt välmående. Forskning inom positiv psykologi tar upp de förhållanden och processer 

som bidrar till fungerande individer, grupper och institutioner (Sheldon & King, 2001). 

Sheldon och King (2001) tar upp själva målet med positiv psykologi, att undersöka hur 

individer känner glädje, visar osjälviskhet, personlig tillväxt samt skapar ett lyckligt och 

värdefullt liv. Positiv psykologi har fått kritik från olika håll på grund av att de mer negativa 

aspekterna oftast glöms bort. I positiv psykologi vill man hellre föda och förstärka det positiva 

i livet än att fokusera på och laga allt som är dåligt (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).    
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Fenomenologi & Carl Rogers 

Fenomenologi är ett perspektiv för de som är intresserade av hur världen upplevs av 

människor inom specifika kontexter och tider, istället för abstrakta påståenden om naturen och 

världen generellt sett. Objektivitet och subjektivitet behövs båda för att en viss upplevelse ska 

skapas. Det är därför två olika personer kan uppleva en och samma sak helt annorlunda. 

Fenomenologisk teori lägger betoningen på individens subjektiva upplevelse av hennes eller 

hans värld (Willig, 2008). Carl Rogers ville först och främst att man skulle förklara 

utvecklandet av självet som ett kärnelement av personligheten. Han lade tyngd på hur 

individen hade potential för utveckling dvs. personernas kapacitet att växa mot psykologisk 

mognad till skillnad från Freud som fokuserade på det förflutna och barndomen . Rogers 

ansåg att man strävar efter självförverkligande (self actualization) genom hela livet, dvs. 

personlig utveckling, att självet blir kongruent med idealsjälvet . Han menar vidare att 

människor tenderar tro att deras upplevelser av världen är en objektiv verklighet utan att ens 

ifrågasätta detta. Rogers menade då att en människas perceptioner bygger upp en upplevelse 

som är en subjektiv konstruktion (fenomenologiskt fält), denna konstruktion reflekterar en 

individs personliga behov, mål och tro och inte den objektiva världen. Han menade att vår 

upplevelse av självet är något som vi är medvetna om. Självet representerar ett organiserat 

och konsistent mönster av perception och utgör en viktig personlighetsstruktur. Han ansåg 

vidare att det finns olika aspekter av självet, nämligen det faktiska självet och det ideala 

självet. Den första refererar till självet som vi tror vi är nu.  Det sistnämnda är det vi vill bli i 

framtiden. För att få en objektiv mätning av självet använder man sig av Q- sort tekniken dvs. 

man har två skalor som mäter båda dessa aspekter av självet. Sedan tittar man på diskrepansen 

mellan dessa två (Cervone & Pervin, 2008).  

Självkänsla/självvärdering 

Självkänsla/självvärdering är ett diffust begrepp. Alla människor har en idé av vad 

självkänsla/självvärdering innebär, men när man försöker sätta ord på det för att kunna testa 

det empiriskt blir det lite svårare. Det finns idag ingen universell definition av 

självkänsla/självvärdering. Det väsentliga med att ha en definition på konceptet 

självkänsla/självvärdering är för att kunna relatera det till andra fenomen, både empiriskt och 

teoretiskt (Wells & Marwell, 1976). Det finns några saker man bör ta hänsyn till för att få ett 

klargörande när man vill ge sig på att definiera självkänsla/självvärdering. Först och främst är 

det viktigt att ta hänsyn till att olika paradigm har olika synsätt. Självkänsla/självvärdering är 
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inom psykologins värld, något där fokuset läggs på individen och individens utvecklande 

processer, som till exempel beslutstagande och specifika beteenden. Det finns även ett 

sociologiskt perspektiv. Inom det sociologiska synsättet anser man istället att 

självkänsla/självvärdering är något som utvecklas ur den sociala kontexten. Länge ansåg man 

att självkänsla/självvärdering var något stabilt, i form av en egenskap som kunde mätas i 

grader men numera vet man att självkänslan/självvärdering kan vara mycket mer komplex än 

så. Självkänsla/självvärdering kan även ses som en skyddande faktor, som ett försvar vid 

förolämpningar och vid stressfyllda situationer samt fungera som en funktion som håller 

individen i sin säkerhetszon. Vissa menar istället att självkänsla arbetar som en motivation för 

att uppnå en större tillväxt dvs. genom att anta utmaningar istället för att undvika dem. 

Självkänsla/självvärdering kan även vara kontextberoende dvs. variera beroende på vilken 

miljö man befinner sig i. Somliga menar att självkänsla/självvärdering jobbar på båda sätten 

dvs. utvecklas i en riktning till en viss ålder och sedan blir konsistent eller att det är en 

pågående process som kan ändras, både i olika situationer och i det vuxna livet. Sedan kan 

man försöka förstå hur självkänsla/självvärdering fungerar i det vardagliga livet, i vilken 

kausal riktning, dvs. om självkänslan orsakar vissa resultat eller om resultaten påverkar 

självkänslan/självvärdering (Mruk, 2006).  

 Den äldsta definitionen man hittar på självkänsla/självvärdering utvecklades av William 

James (1890). Han fokuserade på handlingar och individens kompetens. Han menade att 

individens förmåga att förverkliga sitt mål kräver en viss kompetens. De områden en individ 

anser viktiga påverkar därför dens självkänsla/självvärdering beroende på hur framgångsrik 

man bedömer sig själv att vara inom det området. Detta baserar sig alltså på individens egen 

uppfattning. James menar vidare att självkänsla/självvärdering är stabil men kan samtidigt 

ändras beroende på situationen (James, 1890).  

Wells och Markwell (1976) har ytterligare en definition på självkänsla/självvärdering, 

nämligen att det fungerar som två underliggande processer som är relaterade till varandra men 

ändå distinkta. Den första processen kallas för självvärdering där den centrala komponenten är 

kognitiv. Den kognitiva delen baserar sig på attityder och jämförelser som man sedan utgår 

ifrån när man gör en bedömning om sig själv. Den andra processen är affektion som består av 

emotioner och beteende med betoning på just emotionerna. Emotionerna och beteendet 

fungerar som en respons eller reaktion till ens självutvärderingen, dvs. en individ gör en 

kognitiv bedömning först och utifrån det uppkommer emotionerna som sedan avgör beteendet 

(Wells & Markwell, 1976).  
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Block och Robins (1993) utgick från Rogers synsätt på självet. Block och Robins definierar 

självkänsla/självvärdering som en utvärdering av kongruensen hos en individ mellan ens 

”percieved self” och ”ideal self”. De utförde en longitudinell studie, där man undersökte 

konsistensen och förändringar i självkänsla/självvärdering. Försökspersonerna som ingick i 

deras studie var mellan 14 år (tidig tonår) till 23 år (tidig vuxen ålder). De undersökte även 

skillnader mellan könen gällande självkänsla/självvärdering. Block och Robins fokuserade på 

differensen i medelvärdet gällande självkänsla/självvärdering under hela testperioden, detta 

för varje enskild individ (intra -individuella skillnader) samt kongruensen mellan individerna 

för att se om det fanns en könsskillnad (inter-individuella skillnader). För att få ett index av 

självkänsla/självvärdering användes Q- sort tekniken för att fastställa kongruensen/skillnaden 

mellan just hur en individ uppfattar sig själv och hur en individ skulle vilja vara (percieved 

self och ideal self). Alla försökspersonerna fick skatta på en skala från 1-7, utifrån olika 

påståenden (43 items) som till exempel ”tävlingsinriktad” och ”ansvarig” (detta för både 

”percieved self” och ”ideal self”). Resultatet avslöjade att bland de manliga deltagarna som 

var mellan 14-23 år, var det 34 % som sjönk i självkänsla/självvärdering (20 % sjönk mer än 

en halv standardavvikelse) och 64 % som ökade i självkänsla/självvärdering (34 % mer än en 

halv standardavvikelse). Hos flickorna var det 57 % som sjönk i självkänsla/självvärdering 

(49 % mer än en halv standardavvikelse) och 43 % som ökade (21 % mer än en halv 

standardavvikelse). För pojkarna och flickornas stickprov var skillnaden signifikant mellan 

proportionerna gällande ökning och sänkning i deras självkänsla/självvärdering (för mer än en 

halv standardavvikelse) dvs. p mindre än 0.02 . Pojkarna hade högre 

självkänsla/självvärdering än flickorna, de var alltså närmare sina ideal. Denna skillnad 

mellan könen ökade dessutom med åldern, med andra ord, desto äldre försökspersonerna blev 

desto större könsskillnad i självkänsla/självvärdering. En möjlig förklaring till detta resultat 

tolkar Block och Robins utifrån ”differential socialisation”, vilket innebär att könens 

socialiseringsprocesser skiljer sig åt. De menar att en förklaring till detta kan vara att flickors 

erfarenheter begränsas medan pojkarnas erfarenheter vidgas, ett exempel på detta är att pojkar 

får uppleva självständighet tidigare än flickor. (Block & Robins, 1993)  

Tidigare forskning kring självkänsla/självvärdering 

I en 4 årig longitudinell studie studerade man självkänsla/självvärdering hos tonåringar från 

klass 7 till klass 10. Som mätinstrument användes Rosenbergs self-esteem scale som 

innehåller 10 items och uppmäter generell självkänsla/självvärdering. Resultatet visade att 

flickor hade lägre medelvärde än pojkar gällande självkänsla/självvärdering. Dessutom fann 
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man att könsskillnaden ökade ju högre upp i teståldern man mätte (Heaven & Ciarrochi, 

2008). I en annan undersökning där man studerade praktiskt taget samma målgrupp (klass 6-

10) fann man liknande resultat, nämligen att flickornas globala eller generella 

självkänsla/självvärdering sjönk medan pojkarnas ökade (Blyth, Simmons & Carlton-Ford, 

1983). Det som är intressant, är att i en studie där man även använde sig utav Rosenbergs self-

esteem scale, till skillnad från Heaven och Ciarrochi (2008) inte fann några könsskillnader 

alls gällande självkänsla/självvärdering. Detta trots att man riktade in sig på i princip samma 

åldersgrupp (M=12 år) (Jackson, Zhao, Witt, Fitzgerald, von Eye & Harold, 2009). 

I en annan forskning var målet att predicera självkänsla/självvärdering utifrån kön i 

målgruppen 14-18 åringar. Deras resultat visade att pojkar hade högre 

självkänsla/självvärdering än flickor. En förklaring till detta resultat, tror författarna kan bero 

på ” social process of memory telling”. Kortfattat innebär det att när pojkar ska berätta om 

något som inträffat så berättar de mer ur ett personligt och oberoende perspektiv medan 

flickor lägger mer fokus på berättelser om deras relationer. Begreppet redemption visade sig 

spela en viktig roll när man skulle predicera pojkars självkänsla/självvärdering (detta gällde 

inte för flickorna). Redemption innebär att kunna se det positiva i negativa händelser från det 

förflutna vilket pojkarna visade sig ha mer av, detta menar författarna skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att pojkarna upplevde högre självkänsla/självvärdering (McLean & 

Breen, 2009). 

Vidare finns det en forskning gjord av Zuckerman (1980) som undersökte 

universitetsstudenter och deras generella självkänsla/självvärdering. Mätningen baserades på 

tre olika kategorier, nämligen: låg, medium och hög. Zuckerman (1980) blev själv förvånad 

när inga könskillnader upptäcktes men förklarar detta resultat utifrån kulturens ökande 

accepterande av att kvinnor börjat tillämpa fler positiva ”manliga” egenskaper, och att detta i 

sin tur utjämnat skillnaderna i självkänsla/självvärderingen (Zuckerman, 1980). 

Vid ytterligare studier gällande självkänsla/självvärdering hos vuxna (25 år) upp till äldre 

(100 år) visade det sig att kvinnor hade lägre självkänsla/självvärdering än män i början av 

testperioden (dvs. vid 25 års ålder ). Kvinnorna hade sedan konstant lägre 

självkänsla/självvärdering än männen igenom hela testperioden förutom vid ca 95 års ålder, 

där hamnade båda könen på samma nivå. Detta var en longitudinell studie med ett stort 

stickprov (3,617 personer). Försökspersonerna mättes genom en tre-item version av 
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Rosenberg self esteem scale och de fick skatta olika påståenden från 1-4 (Orth, Robins & 

Trzesniewski, 2010). 

 

I en annan studie undersökte man självkänsla/självvärdering men specificerade sig på 

kollektivt/relationellt självkänsla/självvärdering. Det innebär att man räknar in personers 

sociala identitet i begreppet självkänsla/självvärdering. Målet med undersökningen var att 

utforska om det fanns några könsskillnader. Utgångspunkten var att kvinnor värdesätter 

grupptillhörighet och nära relationer mer än män. Därför hade man som hypotes att kvinnor 

skulle få högre på kollektiv självkänsla/självvärdering än män, vilket inte bekräftades (Foels 

& Tomcho, 2005).  

 

Forskning har visat att män betraktar sig själva som mer attraktiva medan kvinnorna 

undervärderar sin attraktivitet (Zuckerman, 1980). I en forskning mätte man 

självkänsla/självvärdering (med rosenberg self esteem scale) och självupplevd fysisk 

attraktivitet. Resultatet visade att självkänsla/självvärdering och fysisk attraktivitet 

korrelerade med varandra och framför allt, att männen skattade högre på båda skalorna än 

kvinnorna (Nell & Ashton, 1996). Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att männen har 

högre välmående än kvinnorna eftersom de känner sig mer attraktiva. Kvinnor mår alltså 

sämre pga. av sitt utseende och det i sig kan påverka individens självkänsla/självvärdering. 

 

Forskarna Gentile, Grabe, Dolan-Pascoe, Wellas och Maitino (2009) menar att anledningen 

till att viss forskning visat små eller inga könsskillnader alls i självkänsla/självvärdering, är 

för att man studerat global självkänsla/självvärdering istället för områdesspecifik 

självkänsla/självvärdering. Global självkänsla/självvärdering innebär positiviteten som en 

person känner kring sig själv samt individens generella värdering av sig själv. 

Områdesspecifik självkänsla/självvärdering handlar istället om en individs 

självkänsla/självvärdering kring ett specifikt område. Självkänsla/självvärdering kan alltså 

variera beroende på vilket livsområde man undersöker. Gentile et al (2009) fann att 

områdesspecifik självkänsla/självvärdering visade vid vissa områden dubbelt så stora 

könsskillnader än global självkänsla/självvärdering, vilket visar kontextens betydelse. 

Könsskillnader upptäcktes gällande fysiskt utseende och idrott. Männen fick även högre på 

”personal self” och ”self satisfaction”, som innebär i princip samma sak som den globala 

självkänsla/självvärdering, dvs. hur nöjd man är med sig själv rent generellt. Skillnaderna 

mellan män och kvinnor blev större ju äldre försökspersonerna blev (Gentile et al, 2009). 
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Livstillfredsställelse och dess närliggande begrepp 

Livstillfredsställelse definieras som en global uppskattning eller värdering av en individs 

sammantagna liv vid ett särskilt område såsom familj, vänner eller ens levnadsförhållanden.  

Livstillfredsställelse anses vara en nyckelkomponent till subjektivt välbefinnande (SWB) 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Genom stöd från tidigare forskning inom ämnet, har det 

visat sig att det finns ett antal positiva och negativa utfall i barn och ungdomars 

livstillfredsställelse. Livstillfredsställelse har visat sig ha en negativ korrelation med 

depression och ensamhet (Heubner & Alderman, 1993), ungdomsvåld/aggression (Valois, 

Zullig, Heubner & Drane, 2001) samt droganvändning (Valois, Zullig, Heubner, Oeltmann & 

Drane, 2001). Omvänt har forskning visat att hög livstillfredsställelse har en positiv 

korrelation med självkänsla (Heubner & Alderman, 1993) samt högre självuppfattning (self- 

concept) inom vissa områden, då särskilt relationen till föräldrarna. (Terry & Heubner, 1995).  

 

Livstillfredsställelse kan även definieras som en global tillgång av en persons kvalité av livet 

enligt dennes egna kriterier (Shin & Johnson, 1978). Hur man bedömer livstillfredsställelse 

beror vidare på en jämförelse av ens omständigheter av hur man tror sig att den rätta 

standarden är (Diener, 1984). Även om hälsa, familj och så vidare är önskvärt sätter vi 

individer olika värde på dessa saker, därför är det viktigt att fråga hur individen känner över 

sitt liv överlag (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Forskningsresultat inom 

livstillfredsställelse menar att omdömen av livstillfredsställelse baseras på den relevanta 

informationen som är tillgänglig vid det aktuella tillfället av bedömningen livstillfredsställelse 

(Shimmarck, Diener & Oishi, 2002).  

 

Diener (1984) menar att välbefinnande är en subjektiv utvärdering av ens aktuella status i 

världen. Mer specifikt handlar välbefinnande om våra erfarenheter av glädje och vår 

uppskattning av livets belöningar. Deiner (1984) definierar vidare begreppet SWB som en 

kombination av positiv affekt (avsaknad av negativ affekt) och generell livstillfredsställelse. 

Dessutom tolkar han SWB som synonymt med lycka. Med andra ord, när man talar om 

livstillfredsställelse, så kommer man ofta in på SWB. SWB kan vidare delas in i fyra olika 

delar som är av betydelse; livstillfredsställelse (generella omdömen om sitt liv), 

livstillfredsställelse inom viktiga områden (till exempel sitt arbete), positiv affekt (uppleva 
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positiva känslor och humör) och slutligen låg nivå av negativ affekt (uppleva få positiva 

känslor och humör) (Diener, 1984). 

Lycka definieras som ett begrepp som betonar glädje, tillfredsställelse och det meningsfulla i 

livet. (Snyder & Lopez, 2007) Lycka definieras vidare som ett positivt emotionellt tillstånd 

som är subjektivt definierat av varje enskild individ. Att dessa två begrepp, lycka och SWB, 

är synonymt med varandra, gör att deras likheter blir en slags förvirring och kan bli svåra att 

särskilja. Författarna menar att även om det finns en distinktion mellan de båda så går det inte 

att bortse från att de överlappar varandra. Därmed kan dessa begrepp ibland vara svåra att 

hålla isär. Flertalet forskare har funnit att de tio viktigaste faktorerna inom SWB testen är; 

inkomst, antal vänner, religion, intelligens, utbildning, endast mäter upp till 15 % av 

variansen i lycka (Campbell, Converse & Rodgers, 1976). Varje SWB test har sina egna för- 

och nackdelar vilket gör att om man använder flera så kompletterar de varandra och testet blir 

mer reliabelt (Diener, 2000).  

Tidigare forskning kring livstillfredsställelse och dess närliggande begrepp  

I en undersökning gjord på ungdomar tittade man på om det fanns könsskillnader i nivåer av 

lycka och hälsa. Forskarna tar upp och diskuterar kring de olika rollerna som män och kvinnor 

har i samhället samt dess sociala betydelse. (Mahon, Yarcheski & Yarcheski, 2005) 

De hänvisar till Brody och Halls (1993) forskning i sin artikel där de menar på att de 

könsstereotyper som finns, att kvinnor visar mer känslor av lycka, sorg och rädsla mer 

intensivt än män, gör att det skulle finnas könsskillnader. Vidare menar de att män visar ilska 

och aggressivitet mer intensivt än kvinnor. Med detta som underlag menar de att dessa 

könsstereotyper borde leda till könsskillnader, dock kunde inte studiens resultat bekräfta detta 

(Mahon, Yarcheski & Yarcheski, 2005). 

 

Vidare forskning som gjorts på barn i skolåldern har visat att de som har högre sammantagen 

livstillfredsställelse har generellt lägre missnöje med sin skolgång (Gilman, Heubner & 

Laughlin, 2000), mer tillfredställda i sitt familjeliv (Dew & Heubner, 1994) samt sina vänner 

(Greenspoon & Saklofske, 2001), än de ungdomar som visat sig ha sammantaget lägre 

livstillfredsställelse. Trots dessa viktiga forskningsresultat om livstillfredsställelse utvärderas 

forskningen kontinuerligt genom att ta hänsyn till de viktiga begreppen som är av väsentlig 

innebörd för ungdomars liv. Två av dem mest teoretiskt relevanta begreppen ihopkopplat till 
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livstillfredsställelse hos ungdomar är sociala intressen och medverkan i fritidsaktiviteter 

(Chinman & Linney, 1998: Crandall 1991).   

Sociala intressen definieras i Crandalls (1991) artikel utifrån Adlers gamla definition av 

begreppet, att sociala intressen ingår i en kognitiv, en känslomässig och en agerande del. På 

den kognitiva delen ligger betoningen på individens utveckling gällande empatisk förståelse 

för andra och sunt förnuft. Den känslomässiga delen handlar om positiva attityder gentemot 

andra, omtanke om andras livssituation samt sympati. Den tredje delen, agerande, innebär att 

individens beteende bygger på att hjälpa andra människor. Crandall (1991) baserade 

mätningen i sin studie utifrån att försöka fastställa försökspersonernas intresse eller omsorg 

för andra. Resultatet visade att höga poäng på sociala intressen associerades med en högre 

värdering av jämlikhet, fred, familjesäkerhet samt att ta hand om nära och kära. Låga poäng 

var kopplade till ett högre värdesättande av iver/spänning dvs. vid mer egocentrerade 

intressen. Sociala intressen korrelerade negativt med fientlighet, depression och till viss del 

ångest (inte signifikant). Sociala intressen korrelerade positivt med självupplevd osjälviskhet 

och uppriktighet hos andra. Studien visade även en intressant sak, nämligen att det fanns en 

korrelation mellan sociala intressen och ” purpose in life scale ”. Detta menar författaren, 

tyder på att sociala intressen som kan främja en affirmativ attityd mot livstillfredsställelse 

(Crandell, 1991).    

Det har inte genomförts mycket forskning inom just fritidsaktiviteters påverkan på 

livstillfredsställelse. Det finns dock en intressant studie som utförts av Maton (1990) där han 

undersökte vad han kallar för ”meaningful instumental activity” (MIA) hos ungdomar. 

Fritidsaktivitet definieras som ett arbete eller en kompetens (skicklighet) relaterad till en 

aktivitet som har en positiv betydelse eller ett positivt värde för en individ. Resultatet visade 

att MIA var direkt relaterat till livstillfredsställelse. Desto större engagemang desto bättre 

välbefinnande. Resultatet kan dock inte uttala sig om kausalriktningen mellan variablerna 

eller om en tredje variabel möjligen påverkar båda nivåerna som till exempel en individs 

aspirationsnivå (Maton, 1990).   

Forskning gällande studenter har visat att uppskattning och beröm kan kopplas till en individs 

livstillfredsställelse. Med detta menas att beröm eller feedback som en individ mottar får 

effekt på individens livstillfredsställelse. Med andra ord kan den minsta interaktionen mellan 

människor få en betydande roll i hur man mår och därmed påverka ens livstillfredsställelse. 

(Rath & Clifton, 2004) 
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Personlig tillväxt är ett annat ord som ofta tas upp i samband med livstillfredsställelse och 

anses som en viktig del i studenters utveckling under studietiden och fram tills dess att de ska 

ut i arbetslivet. Med personlig tillväxt menas att en individ utvecklas, växer och förbättras 

som person (Robitscheck, 1998). Forskarna Stevic och Ward (2008) kom fram till i sin studie 

att upplevd livstillfredsställelse driver relationen mellan personlig tillväxt och beröm, dvs. att 

få beröm ökar en individs livstillfredsställelse vilket i sin tur bidrar till personlig tillväxt 

(Stevic & Ward, 2008).  

Ett lands kultur är en viktig del för vilken nivå av livstillfredsställelse en individ uppvisar. 

Forskning har visat att i individualistiska kulturer, där finns en större press på sig själv som 

individ, sina känslor, mål och val i livet medan i de kollektivistiska kulturerna där är individen 

mer villig att offra sitt eget till fördel för sin grupp (Diener, 2000) . Diener och Diener (1995) 

har gjort en studie om självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse där man fann att 

självkänsla/självvärdering korrelerar mycket starkare med livstillfredsställelse i 

individualistiska samhällen än kollektivistiska samhällen. Sålunda fann man att en annan 

viktig variabel, självrespekt (respekterar sig själv) inte korrelerar särskilt högt med 

livstillfredsställelse i vissa kulturer. Diener (2000) tar upp i sin artikel hur vi individer kan ha 

en tendens att agera olika utefter vilken kultur vi växt upp i. De som växer upp i en 

individualistisk kultur tittar mer på hur deras känslor är, deras affekter, för att avgöra hur 

tillfredsställda de är med livet. De som växer upp i en kollektivistisk kultur tittar mer på hur 

normen i samhället är och hur deras vänner och familj värderar lycka och drar därmed 

slutsatser om livstillfredsställelse utefter det. Diener (2000) menar vidare att kulturen spelar 

en slags överskuggande roll över individens värderingar och mål i livet.  

Det finns blandade resultat när man har forskat kring positiv affekt och SWB. Forskarna 

Gurin, Weroff och Feld (1960) kom fram till i en undersökning att 86 % av USA:s befolkning 

skatta sig ”väldigt lycklig” och ”ganska lycklig”, endast 11 % skatta sig ”inte så lycklig”. 

Andrews och Withey (1976) fick liknande resultat; 84 % av respondenterna fick över mitten 

av skalan, endast 5 % befann sig under skalans mittpunkt. En anledning kan vara att 

människor är motiverade att tänka positivt för att det är behagligt samt att de blir motiverade 

till att undvika och minska negativa tankebanor. (Diener & Diener, 1996). I en studie av 

Myers och Diener (1995) som gjordes i USA undersöktes vem som var mer eller mindre 

lycklig och fann att de allra flesta rapporterade om en positiv affekt av subjektiv 

välbefinnande. Individerna visade sig vara tillfredsställda inom områdena äktenskap, nöjen 

och arbete (Myers & Diener, 1996).  
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Två forskare vid namn Schwarz och Strack (1999) fann att individer kan påverkas av deras 

humör vid själva testtillfället och därmed kanske testet inte är så pålitligt. De menade även att 

andra faktorer såsom ordningsföljden av frågorna kunde ha en viss påverkan av resultatet på 

SWB. Forskarna Eid och Deiner (1999) menade vidare att SWB kan påverkas av social 

önskvärdhet som skulle göra att individerna svarar utefter vad de tror är önskvärt. Forskare 

menar att man borde ha dessa effekter i åtanke samt att använda sig av ytterligare 

mätinstrument när man mäter SWB, detta för att vara på den säkra sidan. Fast å andra sidan 

borde det alltid has i åtanke vilka effekter och felkällor som kan vara aktuella för just det test 

man använder (Diener, 2000)  

Diener och Diener (1995) diskuterar i sin artikel kring könsskillnader i nivån av 

livstillfredsställelse. De menar att ofta antas det att kvinnor har lägre nivå av 

livstillfredsställelse än män på grund av att de genom historien haft mindre makt och kontroll 

medan männen ofta haft högre frihet och status. I annan forskning har motsatsen till detta 

påstående visats, där endast små skillnader mellan män och kvinnor i SWB konstaterats 

(Herzog, Rodgers & Woodworth, 1982). Enligt the Brief Multidimensional Students’ Life 

Satisfaction Scale (BMSLSS), ett vidareutvecklat test av Quality of life inventory (QOLI) 

som mäter bland annat livstillfredsställelse, fann man vissa ras- och könseffekter. Det visade 

sig att studenterna (som studien gjordes på) var mest missnöjda med skolan, dock visade sig 

att kvinnorna var mer tillfredsställelse än männen inom detta område. Kvinnorna visade även 

större tillfredsställelse med sig själva än männen. BMSLSS testet visade även vissa skillnader 

i rastillhörighet gällande livstillfredsställelse. De vita var den grupp som kände störst 

tillfredsställelse med vänner och levnadsförhållandena jämförelse med andra grupper (Zullig, 

Huebner & Pun, 2007).  

Många av testen som mäter livstillfredsställelse innehar endast en variabel vilket kan göra det 

problematiskt. The Satisfaction With Life Scale (SWLS) testet som vi använt oss av, mäter 

istället flera olika items på en 7 gradig skala. Testet bygger idag på flera olika frågor såsom, 

hur individen känner för sitt liv eller bedömer sitt liv som en helhet, detta för att kunna mäta 

begreppet livstillfredsställelse bättre. (Pavot & Diener, 1993).  

Tidigare forskning kring relationen självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse 

Tidigare forskning har visat att självkänsla/självvärdering är en stark förutsägare till 

livstillfredsställelse (Diener & Diener, 1995). I en undersökning gjord på barn fann man att 

flickor i grundskolan hade högre nivå av kompetens, disciplin, social moralitet/ hjälp inom 
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självkänsla/självvärdering än pojkarna. Resultatet visade även att flickorna hade högre nivå av 

livstillfredsställelse än pojkarna. Studie kom även fram till slutsatsen att 

självkänsla/självvärdering är en stark förutsägare till livstillfredsställelse hos barn i 

grundskolan. (Wang, 2005) I ett nationellt sampel på vuxna i USA visade det sig att 

självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse hade en korrelation på 0,55. (Campbell, 

1981)  

Diener och Diener (1995) tar vidare upp i sin artikel betydelsen av självet för 

livstillfredsställelse. De menar att självet för livstillfredsställelse varierar märkbart från kultur 

till kultur, där självkänsla/självvärdering är av större betydelse i individualistiska kulturer. 

Vidare forskning kring kulturer visar att familj och vänner har en starkare betydelse i 

kollektivistiska kulturer samt att självet är mycket mer driven av sin ingrupp i dessa kulturer 

(Triandis, 1989). Diener och Diener (1995) tar även upp att finansiell tillfredsställelse har 

olika betydelse i olika kulturer, att finansiell tillfredsställelse är en prediktor för 

livstillfredsställelse beroende på hur den ekonomiska nivån i samhället ser ut. 

Syfte och hypotes 

Genomgången av forskning kring livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering ledde 

fram till följande frågeställning: finns det samband mellan kön, generell livstillfredsställelse 

och självkänsla/självvärdering bland studenter? 

Vi predicerade att män upplever högre livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering än 

kvinnor. Detta framförallt eftersom Block och Robins resultat visade signifikant skillnad 

mellan könen gällande självkänsla/självvärdering. Utifrån tidigare forskning har man även sett 

att det finns ett samband mellan livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering samt att 

självkänsla/självvärdering är en stark prediktor till livstillfredsställelse (Campbell, 1981). Av 

detta kan man dra slutsatsen att män har högre nivå av livstillfredsställelse och 

självkänsla/självvärdering. Självvärderingstestet som användes i denna studie, som mäter 

självkänsla/självvärdering har inte reliabilitetstestats, därför kommer först och främst en inter-

itemreliabilitetsanalys utföras. Därefter kommer en korrelationsanalys att genomföras för att 

besvara frågeställningen. Gällande livstillfredsställelse så kommer det att mätas utifrån 

mätinstrumentet the satisfaction with life scale.  
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Metod 

Försökspersoner 

Stickprovet innehöll 100 personer (män = 45, kvinnor = 55) vid Lunds universitet, Malmö 

högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Studenterna var mellan 19 - 30 år 

(M = 23 SD = 2,76). Fördelning mellan institutionerna: Lärare (1) = 39. Ekonomi (2) = 16. 

Civilingenjörer (3) = 11. Informatik (4) = 1. Media (5) = 3. Brandteknik (6) = 1. Fysik (7) = 7. 

Kulturgeografi (8) = 1. Medicin (9) = 8. Sociologen (10) = 12. Geologi (11) = 4. 

Statsvetenskap (12) = 5. Juridik (13) = 2.  

Vi delade även upp försökspersonerna i olika grupper beroende på vilket universitet eller 

högskola de tillhörde. Fördelning mellan högskola/universitet: Lunds universitet (1) = 39.     

Malmö högskola (2)= 7. Kungliga tekniska högskola i Stockholm (3) = 7. Uppsala universitet 

(4) = 41. Svenska Lantbruksuniversitetet (5) = 6. Antal bortfall var noll.  

Material 

Självvärderingstestet som valdes för att beräkna självkänsla/självvärdering har endast använts 

som ett demonstrationstest på en kurs vid Lunds universitet med standardvärden. 

Självvärderingstestet innehöll 11 items. Liknande metod utfördes även av Block och Robins i 

deras forskning. Skillnaden är att de använde sig av kort istället för frågeformulär. Varje item 

skattades på en Likert skala från 0 till 10. Testet undersökte i vilken grad en individ ansåg sig 

vara och i vilken grad man ville vara. Varje item består av två skalor. Skala a och b. Desto 

högre värde försökspersonerna ringade in desto mer ansåg man sig ha av den egenskapen 

(skala a) eller vilja ha av den egenskapen (skala b). Differensen mellan de två värdena visade 

nivån av självkänslan hos varje försöksperson. Desto högre värde (större skillnad mellan 

poängen på skala a och b) desto lägre självkänsla/självvärdering. Vi räknade sedan ut 

diskrepansen mellan värdena för varje egenskap.  

Den andra enkäten, the satisfaction with life scale mäter individens livstillfredsställelse. 

Enkäten innehåll 5 items, där varje påstående uppskattades på en Likert skala från 1- 7, där 1 

= samtycker verkligen inte och 7 = samtycker verkligen. Exempel på ett item är ”För det 

mesta är mitt liv nära mitt ideal”. Testet har visat att den interna reliabiliteten och alfa 

koefficienten har vid upprepade tillfällen överstigit 0.80. Alfa koefficienten var i en studie där 

man undersökte studenter, 0,87. Test re-test korrelationen har generellt visat bra resultat, 0,89 

över ett 2 veckors intervall (Pavot & Deiner 1993). 
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Procedur   

Enkäterna distribuerades på campus vid Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms 

universitet och Uppsala universitet. De fylldes i av studenter i klassrum, grupprum, cafeteria 

samt bibliotek. Alla försökspersonerna angav kön, ålder samt vilken institution de tillhörde. 

Därefter fyllde de i självvärderingstestet som mätte självkänsla/självvärdering samt enkäten 

som mätte livstillfredsställelse.   

Statistisk analys 

En faktoranalys gjordes eftersom Cronbach alfa värdet för självvärderingstestet var för lågt. 

Faktoranalysen avslöjade vilket item som inte uppfyllde kraven. En inter-item 

reliabilitetsanalys genomfördes sedan för att få fram ett högre Cronbach alfa värde. Därefter 

utfördes en Guttman split half för att se om diskrepansen mellan actual self och ideal self är 

lika stora i första delen av testet som i det andra. Därefter presenterades de deskriptiva data 

såsom medelvärde och standardavvikelse. Slutligen genomfördes en multipel korrelation för 

att se om det fanns något samband mellan livstillfredsställelse, självkänsla/självvärdering och 

kön. Valt alfa värde för 2 tailed är 0,05.  

Resultat 

Faktoranalysen för självvärderingstestet visade att all data matchar en två - faktormodell, 

0,469 (Goodness of fit test) (se tabell 1 nedan) men de båda faktorerna korrelerade (0,30). 

Faktorerna slogs därför ihop till en faktor (se tabell 2 nedan). Guilt feelings-variabel 

exkluderades på grund av att den inte uppnådde laddning på 0,3 kriteriet (0,171). Vi tog bort 

detta item (gulit feelings) för att höja reliabiliteten på testet. Cronbach alfa analys gav 

resultatet 0,646 samt Guttmans split half 0,693.  

Medel för självvärderingstestet visade 1,57 (medel-diskrepansen mellan actual och ideal själv 

för vår population jmf 1,66 referensdatan). Standardavvikelsen blev 0,76 jämför med 0,83.  

För satisfaction with life scale testet blev Cronbach alfa 0,813. Medelvärdet för 

livstillfredsställelse blev 24,6. Standardavvikelsen blev 5,56, jämfört med Dieners och Pavots 

(1993) artikel där de fick ett medelvärde på 20,14 och standardavvikelse på 8,47. 

Gällande kön och självkänsla/självvärdering fanns ingen korrelation. Inte heller gällande kön 

och livstillfredsställelse fanns någon korrelation (se tabell 4). Det fanns ett samband mellan 

självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse, med en korrelation på -0,260. Detta 
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resultat var signifikant p < 0,01 (0,009). Andelen förklarad varians blev 6,8 %. Vidare 

undersökte vi om det fanns något samband mellan ålder, institution och högskola/universitet 

och självkänsla/självvärdering samt livstillfredsställelse, vilket inte var fallet.  

Tabell 1. Faktoranalys: den första faktoranalysen som innehöll två faktorer. 

items Communality Faktor 1 Faktor 2 

achievement .396 .186 .548 

affiliation .513 -.124 .744 

agression .328 .601 -.213 

defense of status .169 .30 .207 

guilt feelings .043 .206 -.001 

dominance .357 .596 .004 

exhibition .286 .512 .064 

autonomy .590 .477 .473 

nuturance .322 -.194 .596 

order .402 -.022 .640 

succorance .577 .791 -.144 

 

Tabell 2. Faktor 1 och faktor 2 slagits ihop då de korrelerade med varandra (0,305). 

items Communality Faktor 3 

achievment .230 .480 

affiliation .340 .583 

agression .110 .332 

defense of status .167 .409 

guilt feelings .029 .171 

dominance .248 .498 

exhibition .225 .475 

autonomy .589 .767 

nuturance .094 .306 

order .234 .484 

succorance .295 .544 
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Tabell 3. Deskriptiv data som visar medelvärdet och standaravvikelse för 

självvärderingsstestet och the satisfaction with life scale. 

 Kvinnor Män Totalt 

Självvärderingstest 1.62 (.87) 1.50 (.61) 1.57 (.76) 

The satisfaction 

with life scale 

4.82 (1.20) 5.04 (1.00) 24.6 ( 5.56) 

 

Tabell 4. Korrelationen mellan de olika variablerna, kön, självkänsla/självvärdering, 

livstillfredsställelse och ålder samt Cronbach alfa. 

 Kön  Självkänsla Livstillfredsställelse  

Kön      

Självkänsla -.078    .646 

Livstillfredsställelse .098 -.260**  .813 

Ålder  .106 -.106 -.029   

Tecken: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 

 Cronbach alfa 

Diskussion 

I dag visar forskning på att kvinnor har högre betyg än män när de examineras ut från 

högskolor och universitet. Trots detta är det mestadels männen som får de bättre och mer 

högavlönade arbetena. Enbart detta sätter en större press på kvinnor att prestera bättre än 

männen, det gäller inte bara betyg utan även när det gäller framhäva sig själv och sticka ut. 

Enligt Saco:s rapport (2010) har kvinnliga studerande på högskola/universitet avsevärt bättre 

betyg än männen. Detta följer redan från gymnasieåldern då männen konkurreras ut av 

kvinnorna vid antagningarna till högskolan. Kvinnans roll har samtidigt förändrats från att ha 

varit fokus på äktenskapet medan idag är utbildning allt viktigare. Forskning visar olika 

förklaringar till detta, dels en antipluggkultur som gör att det anses som mer status när en 

kvinna pluggar hårt och får bra betyg medan en man uppnår hög status när han får bra betyg 

utan att ha pluggat hårt. Forskning visar bland annat att både flickor och pojkar ställs inför 

prestationskrav men att de hanterar dem på olika sätt.  Saco:s ordförande menar att pojkarna 
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kanske tar avstånd från kraven medan flickorna pluggar hårt för att få bra resultat. Detta 

menar hon vidare kan vara en bidragande faktor till kvinnors ohälsa. (Ekström, 2010).  

Sammantaget skulle detta ovan nämnda kunna bidra till att kvinnor upplevde lägre 

livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering. Precis som i Block och Robins forskning 

visade könsskillnader, så predicerade även vi att det skulle finnas ett samband mellan 

självkänsla/självvärdering och kön. Det finns även andra studier som stödjer Block och 

Robins resultat (Heaven & Cirraohi, 2008; Gentile et al, 2009). Vårt resultat visade istället på 

att det inte fanns några könsskillnader. Vår studie har sina likheter med Block och Robins 

(1993) då vi båda använde oss av diskrepans mellan actual- och ideal self. Några av 

skillnaderna var att de använde sig av Q- sort tekniken medan vi använde oss av 

skattningsformulär. De hade även 43 item medan självvärderingstestet innehöll 11 item. 

Självvärderingstestet som uppmätte självkänsla/självvärdering har inte använts så mycket och 

därför utfördes en interreliabilitetsanalys. Eftersom första värdet inte uppfyllde kraven 

utfördes även en faktoranalys för att se om något item skulle uteslutas. Item ”guilt feelings” 

hade för låg korrelation med de övriga itemen vilket gjorde att den fick tas bort. Efter det 

beräknades Cronbach alfa för självkänsla som visade ett resultat på 0,646. Kravet för ett bra 

resultat ska ligga på 0,70 vilket innebär att vårt test kunde varit bättre. Vi utförde även 

Guttman split half som gav ett resultat på 0,693, vilket är acceptabelt. Detta kan vara ännu en 

anledning till att vi inte hittade någon koppling till kön.  

Gentile et al (2009) skulle förklara orsaken till att det inte uppstod några könsskillnader, 

genom att vi undersökte den globala självkänslan istället för områdesspecifika 

självkänsla/självvärdering. I sin forskning fann de könsskillnader när det gällde områdena 

”personal self” och ”self satisfaction” vilket är liknande global självkänsla/självvärdering. 

Samtidigt menar de att skillnaderna blir tydligare när man undersöker områdesspecifik 

självkänsla/självvärdering, detta eftersom de utgår i sin artikel från att 

självkänsla/självvärdering varierar beroende på vilket område man granskar. En förklaring till 

att vi fick olika resultat kan vara att vi istället tittade på generell dvs. global 

självkänsla/självvärdering.  

Det finns mycket blandade resultat kring sambandet mellan livstillfredsställelse och kön. I en 

studie fann man att kvinnor hade högre livstillfredsställelse än män i gruppen studenter, alltså 

tvärtemot vad vi hade förväntat oss (Zullig et al, 2007). Däremot så har Diener och Diener 

(1995) i sin forskning funnit att det inte finns några direkta könsskillnader gällande 
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livstillfredsställelse. Vidare har man i flertalet studier endast hittat små skillnader mellan män 

och kvinnor vid mätning av subjektivt välbefinnande där livstillfredsställelse ingår (Herzog, 

Rodgers, Woodworth, 1982).  Liknande resultat fick man i en annan studie gjord i Kina och 

Malaysia, dvs. inga könsskillnader gällande livstillfredsställelse (Ng, Loy, Gudmunson 

& Cheong, 2008).  

In en annan studie av Daig, Herschbach, Lehmann, Knoll och Decker (2009) tittade man på 

om det fanns något samband mellan kön, ålder och områdesspecifik livstillfredsställelse och 

hittade vissa samband. Man fann att ålder och kön har en interaktion gällande områdena hälsa, 

inkomst och familjelivet. Mer bestämt fann man att kvinnor hade högre livstillfredsställelse 

inom området familj medan männen hade högre gällande fritidsaktiviteter. De fann även 

åldersskillnader i varje områdesspecifik grupp av livstillfredsställelse. Studien gjordes dock 

på en äldre population med ett medel på 48,4 år. (Daig, Herschbach, Lehmann, Knoll & 

Decker, 2009) 

I vår studie fanns det inga könsskillnader. Detta kan bero på att vi och Zullig et al (2007) 

använt oss av olika mätinstrument. I deras fall använde de sig av ett vidareutvecklat QOLI test 

som heter BMSLSS. Detta kan visa på att det testet mäter bredare än the satisfaction with life 

scale som vi använde oss av. QOLI testet är istället ett bredare test i sina frågor och tar upp 

fler specifika områden, detta kan ha bidragit till att vi missat könseffekterna. The satisfaction 

with life scale har dock fått viss kritik för att man ansett att det inte varit specifikt nog och att 

man antagit att individer lägger lika stort värde vid alla centrala områden i livet. Målet med 

denna studie var att få en överklick i individens generella livstillfredsställelse istället för den 

specifika och konkreta livstillfredsställelsen. Detta för att få en sammanfattande bild av 

studenters livstillfredsställelse. The satisfaction with life scale valdes därför att det är ett 

beprövat test som visat god reliabilitet (Pavot och Deiner 1993). Dessa två olika resultat kan 

innebära att testerna, QOLI och the satisfaction with life scale, inte har mätt samma begrepp. 

Detta skulle man kunna undersöka genom att låta samma försökspersoner genomföra båda 

testen.  Om resultaten korrelerar med varandra innebär det en hög begreppsvaliditet. Detta i 

sin tur betyder att de mäter samma sak.  

Med tanke på tidspress hos många studenter så var the satisfaction with life scale ett kortare 

test för våra försökspersoner att genomföra.  Hade QOLI testet valts vilket tar längre tid att 

fylla i, skulle det kunnat försvåra möjligheterna att få tillräckligt många försökspersoner och 

därigenom färre data. Antalet försökspersoner är väldigt viktigt och kan vara avgörande för 
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resultatet. Desto större stickprov desto mer kan man uttala sig om resultatet. Ett litet stickprov 

kan ge ett felaktigt utslag p.g.a. låg statistic power, vilket innebär att man förkastar 

nollhypotesen eller behåller den felaktigt. Därför är det viktigt att ta allt detta i beaktning. Den 

sociala önskvärdheten är något som kan vara problematiskt inom psykologisk forskning men i 

och med att vi har 100 försökspersoner så påverkas resultatet inte lika mycket som om vi hade 

haft ett lägre antal försökspersoner.   

Vår hypotes bekräftades gällande sambandet mellan livstillfredsställelse och 

självkänsla/självvärdering. Detta innebär att ju högre grad av självkänsla/självvärdering desto 

högre livstillfredsställelse. I detta fall innebär självkänsla/självvärdering, att det inte är en 

väsentlig skillnad mellan hur man upplever sig själv att vara och sitt ideala jag. Det skulle 

kunna göra att man känner sig mer nöjd med tillvaron. Det kan även vara tvärtom, att 

livstillfredsställelse leder till högre självkänsla/självvärdering. Resultat baserar sig på 

korrelation, därför kan inte orsakssamband fastställas. Det finns forskning som har visat att 

självkänsla/självvärdering är en stark förutsägare till livstillfredsställelse (Campbell, 1981). 

Detta resultat kan tyda på att ens självkänsla/självvärdering i sin tur påverkar ens 

livstillfredsställelse.  Dock är det värt att poängtera att detta också är korrelationsdata och att 

det behövs mer underlag för att kunna fastställa orsak och verkan.  

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att man reder ut den kausala riktningen mellan 

självkänsla/självvärdering och livstillfredsställelse, t.ex. experiment under kontrollerade 

former där en variabel manipuleras och därefter studeras effekten på den andra variabeln. 

Därefter skulle försökspersonerna delas in i två olika grupper som genomgår två olika 

terapiformer, i den ena fokuserar man på att öka självkänsla/självvärdering och den andra går 

ut på vanliga terapisamtal. En mätning av livstillfredsställelse kan då göras både innan terapin 

påbörjas och efter en viss tid. En skillnad mellan grupperna i grad av livstillfredsställelse 

skulle innebära att det finns en effekt av oberoende variabeln (självkänsla/självvärdering). 

Man skulle även kunna utföra samma experiment där livstillfredsställelse är den oberoende 

variabeln och självkänsla/självvärdering är den beroende variabeln.  

Det skulle möjligen kunna finnas en tredje variabel som påverkar relationen mellan 

livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering. Till exempel skulle det kunna vara 

intressant att undersöka om nära relationer påverkar självkänsla/självvärdering och 

livstillfredsställelse. Med nära relationer menas såsom ens omgivning, föräldrar, vänner, 

partner och så vidare. Har man flera nära vänner, en stabil partner samt ett bra förhållande till 
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sina föräldrar borde detta bidra till att man upplever högre livstillfredsställelse och 

självkänsla/självvärdering.  

Vidare vore det intressant att undersöka samband hos äldre, dvs. gäller detta samband endast 

populationen studenter eller är det samma resultat uppåt i åldrarna gällande 

självkänsla7självvärdering och livstillfredsställelse. Det finns forskning som tyder på att det 

finns en relation mellan självkänsla/självvärdering och ålder. En longitudinell studie visade att 

självkänsla/självvärdering ökar från college upp till 40 års ålder (Roberts & Bengtson, 1996). 

En annan forskning visade på ökning gällande självkänsla/självvärdering från 43 års ålder upp 

till 52 år (Helson & Wink, 1992). Ytterligare en undersökning visade att 

självkänsla/självvärdering ökar från ung och medel vuxenålder och når sin topp vid 60 års 

ålder, sedan avtar detta och självkänslan/självvärderingen sjunker därefter desto äldre man 

blir (Orth, Robins & Trzesniewski, 2010).  

 

En annan intressant vinkel vore att gå lite djupare och undersöka om det finns några 

underliggande faktorer som kan påverka självkänsla/självvärdering och i sin tur 

livstillfredsställelse hos studenter. Personlighet är något som skulle kunna inverka på ens 

självkänsla/självvärdering. Hög självkänsla/självvärdering är relaterat till emotionell stabilitet, 

extraversion och samvetsgrannhet. Till viss mån är hög självkänsla/självvärdering även 

kopplat till vänlighet och öppenhet för erfarenheter (Robins, Tracy, Trzesniewski, Potter, & 

Gosling, 2001). Det vore intressant att ifrån ett personlighets och -utvecklingspsykologiskt 

perspektiv undersöka vidare på Big Five modellen och se hur de övriga personlighetsdragen 

påverkar ens självkänsla/självvärdering. Block och Robins (1993) fann intressanta resultat i 

sin studie nämligen att det var olika personlighetsdrag som predicerade en ökning eller 

minskning i flickor och pojkars självkänsla/självvärdering. Flickors personlighetsdrag som 

påverkade självkänslan/självvärdering baserade sig på relationsrelaterade egenskaper medan 

pojkarnas personlighetsdrag var mer fokuserade på sig själva som person. 

Många faktorer är kopplade till livstillfredsställelse och självkänsla/självvärdering. Denna 

studie har klargjort att det finns ett samband mellan livsstillfredsställelse och 

självkänsla/självvärdering (-0,260) varav 6,8 % förklarad varians. Resterande procent beror 

alltså på faktorer som studien inte inkluderar. Det visar hur komplext detta ämne är och att det 

skulle krävas mycket tid och resurser för att kunna klargöra alla dessa övriga faktorer. 

Resultatet som studien visade kan i ett större perspektiv innebära hjälp till vidare forskning 

som inriktar sig på positiv psykologi och som i sin tur bidrar till individers välmående.  
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