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Abstract 

The main aims of the study were to examine how maximizing (i.e., a strategy that pursues the 

optimal and the best alternative in choice situations) affects subjective well-being and whether 

maximizing strategies differs with age. 103 individuals participated in this study and the 

results indicate that maximizing tendencies are associated with lower life satisfaction and the 

presence of more negative affects through mediating variables such as regret and 

procrastination (i.e., a habitual and counterproductive behavior). This study also reveals a new 

insight of the phenomena of maximization, namely that younger people adopt a maximizing 

strategy in greater extent. 

Keywords: maximizing, satisficing, regret, procrastination, subjective well-being 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur maximering (en strategi där man strävar efter det 

optimala och det bästa alternativet i valsituationer) påverkar subjektivt välbefinnande och 

huruvida maximering skiljer sig med åldern. 103 individer har deltagit i studien och resultaten 

indikerar att maximerande tendenser associeras med lägre livstillfredsställelse och närvaron 

av fler negativa affekter genom medierande variabler som ånger och prokrastinering,; ett 

vanemässigt och kontraproduktivt beteende. Studien fann också en ny insikt för fenomenet 

maximering, nämligen att yngre människor antar maximerande strategier i större utsträckning 

till skillnad från äldre som satisfierar mer. 

Nyckelord: maximering, satisfiering, ånger, prokrastinering, subjektivt välbefinnande 
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Introduktion 

Inledning 

Såväl nationellt som internationellt förändras vår värld sannolikt snabbare än någonsin. Vad 

detta innebär är svårt att förstå när man upplever dem inifrån – det är först i efterhand som 

förståelsemönstret framträder. En trend som blivit alltmer tydlig är att vi som 

samhällsmedborgare allt oftare fått en roll som kund och att vår valfrihet har ökat dramatiskt. 

Du förväntas idag välja skola, vårdcentral, pensionsålder, elbolag, telefonoperatör osv. Val 

som för några decennier sedan inte fanns i samma utsträckning. De ständiga valen där vi 

förväntas göra medvetna och rationella val innebär ofta en frustration för individen medan 

kunskapen kring vilka faktorer som påverkar oss och hur de gör det är än så länge otillräcklig. 

Föreliggande studie vill därför öka kunskapen om individens strävan efter det optimala och 

det bästa alternativet i valsituationer (s.k. maximering) skiljer sig med åldern och huruvida det 

påverkar individens subjektiva välbefinnande.  

 

Teori 

Maximering 

Rational choice-teori (RC) är ett teoretiskt ramverk som försöker förklara hur individer fattar 

sina beslut genom antagandet att individen i sina val är rationell och självintresserad (von 

Neumann & Morgenstern, 1944). I vardagligt tal innebär begreppet rationell att man är 

förnuftig eller att man praktiskt och ändamålsenligt lägger upp en plan och agerar utifrån 

denna. I RC-teorin menas med rationell att individen agerar som om balansen av kostnader 

mot fördelar når en maximering av personlig fördel. Tanken är att människan går genom livet 

med alla sina valmöjligheter framför sig, där all information om kostnader och fördelar 

existerar för alla val. Trots att teorin har fått stor historisk genomslagskraft, främst inom 

ekonomi, vet man idag att människan ständigt bryter mot principen av rationellt val 

(Kahneman & Tversky, 1979, 1984; Tversky & Kahneman, 1981). Schwartz (2004) menar att 

maximering är en strategi för beslutsfattande där utövarna, maximerarna, hela tiden strävar 

efter det optimala, det bästa alternativet i olika valsituationer och att dessa undergår en massiv 

insats, inte minst i tid, för att fastställa vad som faktiskt är det bästa. 

 



5 

 

Satisfiering 

I sin teori om begränsad rationalitet, utmanade Simon (1955, 1956) den traditionella synen att 

människan är kapabel att fatta rationella beslut som baseras på komplett information om alla 

alternativ. Han menade att den komplexa miljö som människan befinner sig i tillsammans 

med begränsningar för mänsklig informationsbearbetning praktiskt taget omöjliggör 

maximering. Simon föreslog istället att människan i valsituationer söker lösningar som är 

ovanför tröskeln av acceptans. Istället för den optimala lösningen som innebär maximering 

nöjer man sig med ett alternativ som är ”tillräckligt bra”. Enligt Schwartz (2004) är 

satisfierarna därmed motsatsen till maximerare där de förstnämnda skiljer sig i mängden 

informationssökning om alternativ och alternativsökning i sig.  

 

Ånger 

När utbud och alternativ bara ökar kan man ställa sig frågan hur detta påverkar individen. 

Studier pekar på att fler alternativ kan göra en valsituation mindre attraktiv än tvärtom och att 

man ibland föredrar att andra fattar beslut åt en (Beatte, Baron, Hershey & Spranca, 1994). I 

en studie (Iyengar & Lepper, 2000) valde deltagare oftare att köpa sylt och choklad om 

alternativen begränsades till 6 olika alternativ än om alternativen uppgick till 24 eller 30 olika 

alternativ. Man fann också att universitetsstudenter som fick välja mellan 6 olika 

uppsatsämnen skrev bättre uppsatser än studenter som hade 30 olika ämnen att välja mellan. 

Ännu mer intressant var att deltagarna med begränsade alternativ rapporterade större 

tillfredsställelse med sina val än deltagarna som hade flera alternativ. Författarna föreslog att 

skillnaden mellan deltagarnas rapporterade tillfredsställelse beror bl.a. på undvikande av 

potentiellt ånger. Ju fler alternativ som presenteras desto större är chansen att man inte gör ett 

optimalt val, en utsikt som kan underminera tillfredsställelsen från ens aktuella val. 

Ytterligare en faktor som gör ökade valmöjligheter oattraktivt, enligt författarna, består i 

mängden information som fler alternativ för med sig. Det kan vara nog så svårt att samla 

information utifrån 6 alternativ men att välja det bästa mellan 30 alternativ gör situationen 

betydligt svårare vilket kan resultera att man helt enkelt låter bli att försöka.  

Om vi är ansvariga för en handling som visar sig ha en negativ utgång eller om vi nästan 

lyckas med vårt mål men inte helt når upp till det kommer vi uppleva ånger (Kahneman & 
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Tversky, 1982; Kahneman, Slovic & Tversky, 1982). Ökade möjligheter att välja kan därför 

öka risken att uppleva ånger om våra beslut inte lever upp till våra förväntningar. I samband 

med valsituationer kan ånger också uppstå när individen ägnar sig åt ”counterfactual 

thinking” (Roese, 1997) som innebär att man jämför med de val man skulle kunna ha gjort 

men inte gjorde. ”Tänk om jag bara hade …” Ett näraliggande fenomen är ”inaction inertia” 

som gör att ånger kan uppstå när man underlåter att handla vid ett givet tillfälle och att 

förutsättningarna vid ett senare tillfälle försämras (Tykocinski & Pittman, 1998).  

Av litteraturen framgår en samlad bild av att fler valmöjligheter ger upphov till större risker 

för negativa känslor som ånger samtidigt som kopplingen mellan att skjuta upp ett val och 

ånger tycks etablerad. Detta gör begreppet prokrastinering (nedan) intressant att studera i 

sammanhanget. 

 

Prokrastinering 

Fenomenet att prokrastinera innebär att avsiktligt fördröja en handling man ämnar göra trots 

en medvetenhet om negativa konsekvenser (Steel, 2007) vilket ofta medför att individen 

känner sig otillfredsställd med sin prestation (Ferrari, O’Callaghan & Newbegin, 2005; 

Solomon & Rothblum, 1984). Hammer och Ferrari (2002) fann i sina studier att så många 

som 20 % vuxna individer upplever kronisk prokrastinering i vardagen, en problematik som 

är associerad med högre nivåer av ångest, stress, sjukdomar (Ferrari et al., 2005; Howell, 

Watson, Powell & Buro, 2006).  

För individer som maximerar sina valmöjligheter finns det en risk att dessa hamnar i 

farozonen för prokrastinering. När valmöjligheter presenteras och man tvingas välja mellan 

ett alternativ uppstår en trade-off när man ger upp resterande alternativ. Studier har visat att 

trade-offs i beslutsfattande gör individer olyckliga och obeslutsamma (ref i Schwartz, 2004, 

s.124). För de som satisfierar behövs bara en viss nivå av ”tillräckligt bra” uppnås, vilket 

resulterar i mindre informationssökning av alternativ och alternativsökning än för de som 

maximerar. Maximeraren, som är intresserad av det absolut bästa alternativet, skjuter 

sannolikt upp de alternativ som är ”tillräckligt bra” tills dess att det som bedöms vara det 

bästa har hittats. 
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Subjektivt välbefinnande 

Subjektivt välbefinnande, eller SWB (subjective well-being), är en bred kategori av fenomen 

som inkluderar emotionella responser, tillfredsställelse med domänspecifika områden 

(tillfredsställelse med jobb, boende osv.) och globala omdömen av livstillfredsställelse 

(Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Specifikt består SWB av två skilda komponenter, en 

affektiv del samt en kognitiv del. Den affektiva delen är en hedonistisk utvärdering som 

vägleds av emotioner och känslor medan den kognitiva delen är en informationsbaserad 

utvärdering av individens liv där individen bedömer i vilken utsträckning livet möter de 

förväntningar som finns för ett idealt liv (Diener, 1994). 

 

Ålder och subjektivt välbefinnande 

Bilden av hur subjektivt välbefinnande varierar med ålder är inte helt komplett och olika 

studier har gett blandade resultat. Inglehart (ref. i Mrozcek & Kolarz, 1998) genomförde en 

studie 1990 med rapporterade lyckonivåer från flera olika länder där samma lyckonivå var 

relativt konstant mellan åldern 15 till 65 och uppåt. I andra studier, där man differentierade 

mellan positiv och negativ affekt fann man att äldre människor rapporterade lägre nivåer av 

negativ affekt (Costa, Zonderman, McCrae, Cornoni-Huntley, Locke & Barbano, 1987; Ryff, 

1989; Vaux & Meddin, 1987). Vissa studier indikerar att livstillfredsställelse ökar med åldern 

(Herzog & Rodgers, 1981; Prenda & Lachman, 2001) och andra studier pekar på icke-linjära 

samband där livstillfredsställelse och andra relaterade konstrukt minskar i äldre år (Robins, 

Trzesniewski, Tracy, Gosling & Potter, 2002). Ytterligare en studie fann ett icke-linjärt 

samband där livstillfredsställelse ökar upp till sextiofemårsåldern och sedan avtar (Mrozcek & 

Spiro, 2005). En parallell forskning om det icke-linjära sambandet mellan lycka och ålder har 

publicerats, främst i ekonomiska journaler, under en längre tid. Clark och Oswald (2006) ville 

uppmärksamma forskare inom psykologi om denna parallella litteratur som finns i två olika 

domäner, ekonomi och psykologi. Författarna menar att man under en längre tid hittat icke-

linjära samband där lycka följer ålder som en U-kurva och når ett minimum runt 

trettiofemårsåldern (Clark & Oswald, 1994) och att detta fenomen replikerats i ett stort antal 

studier och för olika länder (Clark & Oswald, 2006).  
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Tyvärr försvåras en komplett bild av hur SWB ändras med åldern då många forskare använder 

olika mätinstrument och operationella definitioner för välbefinnande, lycka och 

livstillfredsställelse. 

Carstensen (1991, 1995) förklarar, i sin teori om socioemotionell selektivitet, att SWB blir 

bättre med åren eftersom människor blir bättre på emotionsreglering. Han argumenterar att 

yngre människor ser framtiden som öppen medan äldre människor ser den som mer 

begränsad, vilket orsakar att yngre människor intresserar sig för att expandera sina sociala 

relationer i mångfald för att utöka sina sociala nätverk. Äldre människor föredrar att istället ha 

mindre sociala nätverk bestående av familjära, meningsfulla och mer emotionellt djupgående 

relationer (Lockenhoff & Carstensen, 2004). Detta ligger i linje med annan forskning som 

menar att äldre individer har en mer diskriminerande syn på vänskap än yngre individer 

(Patterson & Bettini, 1993; Patterson, 1995). Kan det då vara så att yngre människor 

maximerar sina sociala relationer mer till skillnad från äldre människor som i större 

utsträckning satisfierar och kan denna parallell avseende maximeringstendenser även påvisas i 

andra domäner för yngre respektive äldre människor? 

 

Konsekvenser av maximering 

Schwartz (2000) menade att ökade valmöjligheter kan ha flera negativa konsekvenser för 

individens välbefinnande. När olika alternativ ökar inom ett område uppstår tre problem. Det 

första innebär att, i takt med att alternativ ökar, blir det svårare att skaffa sig tillräcklig 

information om de olika alternativen för att kunna fatta ett beslut. Det andra problemet är att 

fler alternativ höjer människors standards för ett acceptabelt utfall. Det sista problemet 

innebär att ju fler alternativ som erbjuds desto mer skyller individen på sig själv om ett 

oacceptabelt utfall sker (eftersom det finns många valmöjligheter borde man kunna hitta ett 

alternativ som är tillfredsställande). Schwartz resonerar att mängden val påverkar människor 

olika. Människor som satisfierar och nöjer sig med vad som är acceptabelt är inte i samma 

farozon för psykologiska negativa konsekvenser som människor som maximerar. För 

maximeraren som siktar på att maximera sina utfall finns alltid en kvardröjande tvekan att han 

eller hon kunde gjort bättre genom mer undersökning av fler alternativ. För satisfieraren som 

har hittat ett alternativ ovanför tröskeln av acceptans behöver inte ökade valmöjligheter 

innebära det problemet.  



9 

 

Maximering och subjektivt välbefinnande 

I en studie (Schwartz, Ward, Monterosso, Lyubomirsky, White & Lehman, 2002) fann man 

att maximerare, individer som skattat 65 eller högre på Maximization scale (MS; Schwartz et 

al., 2002), rapporterade lägre nivåer av livstillfredsställelse, lycka, optimism och självkänsla 

och högre nivåer av ånger och depression, jämfört med satisfierare (individer som skattat 40 

eller lägre på MS). Stark korrelation hittades mellan maximering och perfektionism men att 

korrelationer med självkänsla och lycka indikerar att dessa två förstnämnda variabler 

egentligen är olika konstrukt, där lycka var negativt korrelerat med maximering och positivt 

korrelerat med perfektionism och självkänsla var negativt korrelerat med maximering (ingen 

korrelation kunde påvisas mellan självkänsla och perfektionism). 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan tendensen att maximera och hur det 

påverkar individens subjektiva välbefinnande och om tendensen att maximera skiljer sig med 

åldern. Studien ämnar också svara på om maximerande tendenser är associerat till ökad 

prokrastinering samt om ånger och prokrastinering fungerar som mediatorer mellan 

maximering och subjektivt välbefinnande. 

Med bakgrund av teorier och vetenskapliga studier antas att: 

Hypotes 1: Maximering skiljer sig i olika åldrar, där yngre människor maximerar i större 

utsträckning än äldre människor. 

Hypotes 2: Ökad grad av maximering har ett samband med ökad ånger vid beslutsfattande. 

Hypotes 3: Ökad grad av maximering har ett samband med ökad prokrastinering. 

Hypotes 4: Maximering har ett samband med sämre subjektivt välbefinnande. 

Hypotes 5: Ånger medierar ett samband mellan maximering och subjektivt välbefinnande. 

Hypotes 6: Prokrastinering medierar ett samband mellan maximering och subjektivt 

välbefinnande. 
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Metod 

 

Undersökningsgrupp 

103 personer fyllde i svarsenkäterna korrekt (17 personer fyllde inte i fullständig information 

och exkluderades från analysen). 36 av respondenterna var män (M = 36 år, SD = 14.4) och 

67 var kvinnor (M = 47 år, SD = 14.5). Den yngsta respondenten var 19 år och den äldsta 73 

år. Sociodemografiska variabler som användes var: 1) Civilstånd (singel/ensamstående = 26.2 

%, gift/sammanboende = 64.1 %, särbo = 9.7 %, annat = 0 %), 2) Högsta genomförda 

utbildning (gymnasie = 35 %, universitet/högskola = 59.2 %, annat = 5.8 %) samt 3) 

Nuvarande livssituation (studerande på universitet = 23.3 %, arbetar = 67 %, arbetslös = 1 %, 

studerar och arbetar = 3.9 %, pensionerad = 4.9 %). Sociodemografisk data användes som 

beskrivning av urvalet och endast ålder användes i statistiska analyser. 

 

Material 

De mätinstrument som användes i studien bestod av fem olika test (se Bilaga 1). 

Maximization scale, Regret Scale och Decisional Procrastination Scale (se detaljerad 

beskrivning nedan) fanns endast i engelsk form. Skalorna översattes till svenska av två 

oberoende medhjälpare som utförde först översättning från engelska till svenska och därefter 

återöversättning till engelska för att försäkra att den svenska översättningen i högsta möjliga 

grad motsvarar den engelska ursprungstexten. 

Maximization scale (MS; Schwartz et al., 2002) användes för att mäta deltagarnas tendens att 

maximera. Skalan består av 13 påståenden som skattas med 7-poängs Likert-skala från 1 = 

Instämmer absolut inte och 7 = Instämmer helt. Summan av poängen ger en skala från 13 till 

91 där 65 poäng eller högre räknas som maximering i ena änden av skalan och 40 poäng eller 

lägre som satisfiering i andra änden av skalan (Schwartz, 2004). Exempel på ett påstående är 

”Jag nöjer mig aldrig med det näst bästa”. Cronbach’s alfa var 0,79 för den här studien. 

Regret Scale (RS; Schwartz et al., 2002) användes för att mäta tendensen att uppleva ånger 

vid fattade beslut. Skalan består av 5 påståenden där svaren ges genom 7-poängs Likert-skala 

från 1 = Instämmer absolut inte och 7 = Instämmer helt. Ett exempel på ett påstående är ”Om 
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jag gör ett val och det visar sig vara bra, känner mig ändå ganska misslyckad om jag får reda 

på att ett annat beslut skulle vara bättre”. Cronbach’s alfa var 0,79 för denna studie. 

Decisional Procrastination Scale (DPS; Mann, 1982) användes för att mäta deltagarnas 

tendens att prokrastinera beslut. Skalan innefattar fem påståenden som skattas med 5-poängs 

Likert-skala från 1 = Helt osant för mig och 5 = Helt sant för mig. Ett exempel på ett 

påstående är ”Jag förbrukar mycket tid på obetydliga saker innan jag fattar ett slutgiltigt 

beslut”. Totalsumman adderas där högre poäng indikerar en större tendens att prokrastinera 

vid beslut. Vid en månads intervall var test-retest reliabilitet för den engelska versionen 

Cronbach´s alfa 0,85 (Beswick, Rothblum & Mann, 1988). Cronbach’s alfa var 0,77 för denna 

studie. 

Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) användes för 

att mäta livstillfredsställelse. Testet avser att mäta en individs generella känsla av 

tillfredsställelse med livet som helhet. Skalan består av fem påståenden där varje påstående 

skattas från 1 = Instämmer absolut inte och 5 = Instämmer helt. Ett exempel på ett påstående 

är ”Mina livsvillkor är utmärkta”. För den engelska versionen av testet är den interna 

reliabiliteten Cronbach´s alfa 0,87 (Diener et al., 1985). Cronbach’s alfa var 0,84 för denna 

studie. 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 1998) är en 

beprövad skala som har använts i många studier för att mäta emotionellt välbefinnande. 

Skalan består av 20 items, där 10 items representerar positiva affekter och resterande negativa 

affekter. Exempel på positiva affekter och negativa affekter är stark och stolt respektive 

nervös och skuldmedveten. Deltagarna uppmanades att skatta i vilken utsträckning de hade 

upplevt skalans affekter den senaste månaden. Svarsalternativen består av en 5-poängs Likert-

skala där 1 = Mycket lite eller inte alls och 5 = Väldigt mycket. Cronbach’s alfa för positiva 

affekter var 0,83 samt 0,84 för negativa affekter för denna studie. 

 

Procedur 

Deltagarna ombads att fylla i en enkät med alla deltest, de informerades att deltagandet var 

frivilligt, att de kunde avbryta sitt deltagande om de önskade och att alla svar skulle behandlas 

anonymt. Innan testning fick respondenterna veta att testet var avsett att mäta olika strategier 
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för beslutsfattande och deras subjektiva välbefinnande. Rekrytering har skett på olika 

studentområden i Lund, Universitetssjukhuset i Lund samt Sahlgrenska Universitetssjukhus i 

Göteborg. Det får ses som en form av bekvämlighetsurval. Det fanns ingen kompensation för 

deltagande i studien.  

 

Statistisk analys 

För dataanalys användes SPSS version 20. Pearsons korrelationsanalys användes för att 

undersöka förhållanden mellan variabler, en envägs mellangrupps ANOVA genomfördes för 

att undersöka skillnader i livstillfredsställelse samt positiva och negativa affekter mellan 

maximerare och satisfierare. Slutligen användes hierarkisk regressionsanalys för att undersöka 

om ånger respektive prokrastinering medierade ett samband mellan maximering och 

subjektivt välbefinnande.  
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Resultat 

I studien har Pearsons korrelation använts för att undersöka samband mellan alla skalor. 

Resultaten presenteras i sin helhet i Tabell 1. 

Tabell 1 

 

Pearson Korrelationer för Maximering, Subjektivt välbefinnande, Ålder, Prokrastinering 

och Ånger (N = 103) 

Skala 1 2 3 4 5 6 7 

1. Maximering - -0,33** -0,19 0,54** -0,64** 0,47** 0,52** 

2. Livstillfredsställelse  - 0,32** -0,36** 0,17 -0,33** -0,35** 

3. Positiva Affekter   - -0,21* 0,16 -0,22* -0,16 

4. Negativa Affekter    - -0,50** 0,41** 0,50** 

5. Ålder     - -0,33** -0,39** 

6. Prokrastinering      - 0,35** 

7. Ånger       - 

Not. **p < 0,01, * p < 0,05 

 

Maximering och ålder 

Den starkaste och mest intressanta korrelationen för den här studien var förhållandet mellan 

maximering och ålder som visade på en stark negativ korrelation, r = -0,64, p < 0,01, där 

tendensen att maximera minskar med ålder. Ett samband som hittills negligerats i tidigare 

forskning kring maximering. 

 

Maximering och ånger 

 Förhållandet mellan maximering och ånger visade på en stark positiv korrelation, r = 0,52, p 

< 0,01, där ökade nivåer av maximering associeras med ökade nivåer av ånger.  

 

Maximering och prokrastinering 

Förhållandet mellan maximering och prokrastinering visade på en medelstark positiv 

korrelation, r = 0,47, p < 0,01, där ökad grad av maximering associeras med ökad grad av 

prokrastinering.  
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Maximering och subjektivt välbefinnande 

Förhållandet mellan maximering och livstillfredsställelse undersöktes först med Pearson 

korrelationskoefficient. Sambandet visade en medelstark negativ korrelation mellan 

variablerna, r = -0,33, p < 0,01, där högre grad av maximering associeras med lägre grad av 

livstillfredsställelse. Förhållandet mellan maximering och positiva affekter samt förhållandet 

mellan maximering och negativa affekter visade för positiva affekter på en svag, ej 

signifikant, negativ korrelation, r = -0,19 och för negativa affekter en stark positiv korrelation, 

r = 0,54, p < 0,01, där högre nivåer av maximering associeras med högre nivåer av negativa 

affekter (se Tabell 1).  

En envägs mellangrupps ANOVA genomfördes för att undersöka skillnader mellan 

maximerare och satisfierare avseende livstillfredsställelse.  

Deltagarna delades in i tre grupper med hänsyn till deras skattning på Maximization Scale 

(Satisfierare; 40 poäng eller lägre; Mellangrupp; 41-64 poäng; Maximerare; 65 poäng eller 

högre). Det låga antalet försökspersoner i Maximeringsgruppen tas upp i diskussionen. Där 

fanns en stor signifikant skillnad avseende Livstillfredsställelse, F (2, 100) = 7,8, p < 0,001. 

Effektstorleken, beräknad utifrån eta squared, var 0,14. För post hoc jämförelser användes 

Tukey som indikerade att medelvärden skiljde sig signifikant för Satisfierare (M = 28,61, SD 

= 3,49) jämfört med Maximerare (M = 21,75, SD = 7,78). Även Mellangruppen skiljde sig 

signifikant från övriga grupper (M = 25,88, SD = 4,49). 

Skillnaden avseende positiva affekter var lägre, dock signifikant F (2, 100) = 5,1, p < 0,01, 

med en effektstorlek på 0,09. Satisfierare skattade högre på positiva affekter (M = 36,57, SD 

= 3,59) än Maximerare (M = 30,50, SD = 6,55). För Mellangruppen (M = 36,07, SD = 5,16) 

skiljde sig den endast signifikant från maximerare. 

För negativa affekter påträffades den största signifikanta skillnaden, F (2, 100) = 26,4, p < 

0,001, med en effektstorlek på hela 0,35. Satisfierare skattade lägre på negativa affekter (M = 

15,04, SD = 3,78) än maximerare som skattade högre på negativa affekter (M = 29,50, SD = 

4,11). Slutligen skiljde sig även Mellangruppen signifikant från övriga grupper (M = 19,30, 

SD = 5,53).  
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Ånger och prokrastinering som mediatorer 

För att undersöka om ånger och prokrastinering medierar sambandet mellan maximering och 

livstillfredsställelse genomfördes en hierarkisk regressionsanalys. Förutsättningar beskrivs i 

fyra steg för att undersöka om mediering existerar (Frazier, Tix & Barron, 2004). Den första 

förutsättningen är det finns en signifikant korrelation mellan prediktorvariabeln och 

kriterievariabeln. Den andra förutsättningen är att det existerar ett samband mellan 

mediatorvariabeln och prediktorvariabeln. Den tredje förutsättningen är att det existerar ett 

samband mellan mediatorvariabeln och kriterievariabeln. Den fjärde och sista förutsättningen 

är att visa att styrkan i relationen mellan prediktorvariabeln och kriterievariabeln blir 

signifikant reducerad när mediatorvariabeln läggs till. För den här studien uppfylls de tre 

första stegen och signifikanta korrelationer existerar för alla variabler med undantag för 

maximering och positiv affekt (se Tabell 1). Det fjärde steget undersöktes genom 

regressionsanalys och resultaten presenteras i Tabell 2 samt Tabell 3. För att mediation ska få 

stöd i sambandet mellan maximering och välbefinnandevariablerna ska mediatorvariabeln 

predicera signifikant i steg 2 samt b-värdet för prediktorerna ska minska i steg 2 i förhållande 

till steg 1 för att kunna uttala antingen total eller delvis mediation.  

För variabeln Livstillfredsställelse, när man kontrollerar för ånger som mediator, sjunker b-

värdet i steg 2 och blir dessutom icke signifikant. Detta tyder på total mediation. För variabeln 

Negativ affekt, när man kontrollerar för ånger som mediator, sjunker b-värdet i steg 2 men är 

fortfarande signifikant. Detta tyder på delvis mediation. För att kunna fastställa om den 

indirekta effekten är signifikant användes Sobels test (Preacher & Hayes, 2004). Resultaten 

från Sobels test visar att de indirekta effekterna mellan Maximering och Livstillfredsställelse 

(z = -2,09, p < 0,05) och mellan Maximering och Negativ affekt (z = 2,82, p < 0,05) med 

ånger som mediator är signifikanta. Dessutom förklarar Maximering tillsammans med ånger 

13 % av variationen i Livstillfredsställelse samt 35 % av variationen i Negativ affekt.  
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Tabell 2 

Testning av Medierande Effekt med Hierarkisk Regression med Ånger som Mediator 
 Livstillfredsställelse Negativ affekt 

 b SE b ß R
2
 b SE b ß R

2
 

Steg 1    0,11    0,29 

Maximering -0,14 0,04 -0,33***  0,29 0,04 0,54***  

Steg 2    0,13    0,35 

Maximering -0,08 0,05 -0,20 n.s  0,20 0,05 0,39***  

Ånger -0,21 0,09 -0,24*  0,33 0,10 0,30***  

Not. *p < 0,05, *** p < 0,001, n.s. = icke-signifikant. 

 

För variabeln Livstillfredsställelse, när man kontrollerar för prokrastinering som mediator, 

sjunker b-värdet i steg 2 men är fortfarande signifikant. För variabeln Negativ affekt, när man 

kontrollerar för prokrastinering som mediator, sjunker b-värdet något i steg 2 men är 

fortfarande väldigt signifikant. Detta tyder på delvis mediation. Sobels test (Preacher & 

Hayes, 2004) visar att de indirekta effekterna är signifikanta mellan Maximering och 

Livstillfredsställelse (z = -2,01, p < 0,05) och även mellan Maximering och Negativ affekt (z 

= 1,98, p < 0,05) med prokrastinering som mediator. Dessutom förklarar Maximering 

tillsammans med Prokrastinering 13 % av variationen i Livstillfredsställelse samt 33 % av 

variationen i Negativ affekt. 

 

Tabell 3 

Testning av Medierande Effekt med Hierarkisk Regression med Prokrastinering som 

Mediator 
 Livstillfredsställelse Negativ affekt 

 b SE b ß R
2
 b SE b ß R

2
 

Steg 1    0,11    0,29 

Maximering -0,14 0,04 -0,33***  0,29 0,04 0,54***  

Steg 2    0,13    0,33 

Maximering -0,09 0,04 -0,22*  0,24 0,05 0,45***  

Prokrastinering -0,34 0,15 -0,23*  0,38 0,17 0,20**  

Not. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Alla sex hypoteserna fick i den här studien stöd och nedan redogörs för var och en av 

hypoteserna. Därefter följer diskussion om metod, framtida forskning och slutsatser. 

 

Maximering skiljer sig i olika åldrar, där yngre människor maximerar i större utsträckning 

än äldre människor. Att maximering är starkt förknippad med yngre åldersgrupper väcker ett 

perspektiv som ännu inte har belysts i litteraturen. Att vara nöjd, satisfiera, är således 

vanligare i högre åldrar. Att vara nöjd är att acceptera den verklighet som är förhanden och 

bestämma sig för att den är tillräckligt bra. Kanske är det en del av livsmognadsprocessen att 

inse att mitt välbefinnande inte beror så mycket på yttre omständigheter som hur jag förhåller 

mig till dem. Sonja Lyubomirsky (2008) menar att det subjektiva välbefinnandet till 50 % är 

genetiskt betingat, till 10 % beror på yttre omständigheter och de resterande 40 % på vårt 

personliga förhållningssätt till oss själva och världen omkring oss. Att hela 40 % skulle bero 

på vilket förhållningssätt vi har till omvärlden och oss själva skulle kunna kopplas till 

Carstensens socioemotionella selektivitetsteori som postulerar att äldre är bättre än yngre på 

emotionsreglering (Carstensen, 1991; 1995). Kanske är det den kunskapen som gör att äldre 

människor tillämpar satisfieringsstrategin i högre utsträckning och kanske är det också den 

kunskapen som utgör grunden för den vishet som ibland finns hos äldre. 

Resultaten visar alltså på att satisfiering är förknippat med högre välbefinnande och att yngre 

människor maximerar mer. Skulle det då vara en rimlig strategi att öka yngre människors 

välbefinnande genom att lära dem använda satisfieringsstrategi i ökad utsträckning? Sannolikt 

inte. Intuitivt är det mer rimligt att en yngre människa ska sträva mer, vilja mer, jaga efter fler 

val i syfte att förbättra livsvillkoren medan en äldre person kan vinna större sinnesro genom 

att acceptera att många av livets valsituationer redan är passerade. Ett sätt att se det är alltså 

att det är adaptivt för en ung person att maximera och mer adaptivt för en äldre att satisfiera. 
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Ökad grad av maximering har ett samband med ökad ånger vid beslutsfattande. Denna studie 

visar på ett starkt positivt samband mellan maximering och upplevd ånger vid beslutsfattande. 

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning (Schwartz et al, 2002; Rim, Turner, Betz & 

Nygren, 2011). Ånger är en negativ emotion men man skulle kunna argumentera att ånger kan 

tjäna som en viktig funktion i beslutsfattande. Att förvänta sig att vi skulle ångra ett beslut 

kan göra att vi dels tar beslutet seriöst och överväger olika scenarion som beslutet för med sig. 

Ånger kan också belysa de misstag som ledde fram till en situation så att dessa misstag inte 

behöver göras om en liknande situation skulle uppstå.  

 

Ökad grad av maximering har ett samband med ökad prokrastinering. Enligt den här studien 

finns en medelstark positiv korrelation där ökade tendenser att maximera associeras med 

ökade tendenser att prokrastinera och skjuta upp beslut. Detta skulle kunna förklaras genom 

att maximerare har svårare att fatta beslut i jakten på det bästa alternativet och skjuter således 

upp beslut tills individen tror sig ha fattat det mest optimala beslutet. En stor del av forskning 

som undersökt ånger har visat att utkomster som sker utifrån agerande leder till mer ånger än 

om samma utkomst sker utifrån ett icke agerande (Baron & Ritov, 1994). Man kan således 

spekulera om prokrastinering tjänar som en maladaptiv strategi som ett försök att undvika 

potentiellt ånger. 

Att maximeringsstrategin, som ju går ut på att försöka hitta det absolut bästa alternativet, är 

förknippat med såväl ånger som prokrastinering får anses som ett logiskt rimligt fynd. När 

man försöker maximera sina val till det bästa möjliga strävar man efter att ta hänsyn till alla 

tänkbara val varför valmöjligheterna också maximeras till sitt antal. Tvekan inför vilket som 

utgör det bästa valet skapar utrymme till att skjuta upp valet och därmed är grogrunden för 

prokrastinering lagd. Det faktum att ökad maximering ger ökade valmöjligheter, som i sin tur 

ger större utrymme för ånger, ger också den logiska kopplingen mellan maximering och 

ånger.   

 

Maximering har ett samband med sämre subjektivt välbefinnande. Den här studien fann att 

maximering associeras med lägre livstillfredsställelse och mer negativa affekter. För positiva 

affekter och maximering kunde inget linjärt samband påvisas. Detta kan indikera att 
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förhållandet är mer komplext och att fler studier behöver göras för att klargöra sambandet. 

Dock skattade satisfierare signifikant högre än maximerare på positiva affekter. Dessa fynd 

kan förklaras utifrån en studie där man fann att maximerare är olyckligare än satisfierare 

eftersom de förstnämnda maximerar både sina positiva utkomster men också sina negativa 

utkomster (Polman, 2009). Författaren menar att maximerare vid t.ex. jobbsökning, utifrån en 

probabilistisk logik, söker fler jobb än satisfierare och därmed ökar sina chanser att få ett 

bättre jobb men ökar samtidigt chanserna att bli nekad ett jobb. Enligt teorin om loss aversion 

(Tversky & Kahneman, 1991) betonas negativa stimuli mycket mer än positiva stimuli. För 

att återgå till exemplet om maximeringsinriktad jobbsökning, betonas alltså negativa affekter 

utifrån negativa utkomster mycket mer än positiva affekter som genereras utifrån positiva 

utkomster.  

När deltagarna delades in i tre grupper fanns det 28 satisfierare och endast 8 maximerare 

(mellangruppen med poäng under gränsen för maximering och över gränsen för satisfiering 

innehöll resterande 67 individer). Endast för livstillfredsställelse uppfylldes ej antagandet om 

lika varianser men eftersom skillnaderna mellan de tre grupperna är väldigt stora och högst 

signifikanta (p < 0,001) är det mycket liten risk för Typ-1 fel.  

Med tanke på att prokrastinering och ånger kan associeras till negativa upplevelser ter det sig 

högst rimligt att maximeringsstrategin också är relaterad till sämre livstillfredsställelse och 

fler negativa emotioner. Som senare resultat visar är dessa samband mer komplext. 

 

Ånger medierar ett samband mellan maximering och subjektivt välbefinnande. Resultaten 

visar att maximering påverkar ånger som i sin tur påverkar livstillfredsställelse, att ånger helt 

medierar ett samband mellan maximering och livstillfredsställelse. Maximering påverkar både 

direkt och indirekt negativa affekter med ånger som mediator. Med ökade valmöjligheter ökar 

också risken att uppleva ånger som ger upphov till sämre livstillfredsställelse och fler 

negativa affekter. Intressant var att maximering och ånger är mycket starkare prediktorer för 

negativ affekt jämfört med livstillfredsställelse.  

 

Prokrastinering medierar ett samband mellan maximering och subjektivt välbefinnande. Även 

här visar resultaten att prokrastinering medierar sambandet mellan maximering och 
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livstillfredsställelse och sambandet mellan maximering och negativ affekt. Maximering och 

prokrastinering visade sig också även här vara mycket starkare prediktorer för negativ affekt 

jämfört med livstillfredsställelse. 

I detta sammanhang kan man fundera över om prokrastinering och ånger är specifika faktorer 

som därför är unikt förknippade med maximering eller de utgör en av många negativt färgade 

faktorer som kan relateras till maximering. Andra negativa faktorer förknippade med 

maximering skulle kunna vara bristande självkänsla, bristande självförmåga, oro, ångest osv. 

Det är alltså fullt tänkbart att maximeringsstrategin ger upphov till eller är förknippad med en 

mängd olika negativa mänskliga företeelser.  

 

Metoddiskussion 

Urval av respondenter till undersökningen är gjord via bekvämlighetsurval och frågan är 

huruvida detta representerar en genomsnittspopulation. Urvalet innehåller en uppenbar 

skevhet med avseende på genus; nästan dubbelt så många var kvinnor som män. Enligt 

Schwartz (2004) är det ingen skillnad på graden av maximering hos kvinnor och män så 

utifrån den existerande litteraturen borde den skevheten inte påverka resultatet.  

Bekvämlighetsurvalet kan också innebära att intresserade människor har valt att genomföra 

testen medan andra har valt att tacka nej respektive inte anmäla sig. Eftersom studien inte har 

kännedom om de som inte genomfört testen har heller ingen bortfallsanalys gjorts. Man kan 

spekulera över om extraversion kontra introversion kan ha påverkat. Det är tänkbart att mer 

utåtriktade personer tenderar att tacka ja till medverkan medan mer inåtriktade personligheter 

önskar att få vara ifred och därför inte deltar, något som kan påverka resultatet.  

Enligt Rim et al. (2011) har ungefär hälften av tidigare studier på maximering har använt sig 

av studenter vilket gör att de ifrågasätter likheterna med en vuxen population. Föreliggande 

undersökning har endast 23 % studerande i urvalet varför den, i det avseendet, i högre grad får 

anses representera en normalpopulation.  

I denna undersökning används maximeringsstrategin och satisfieringsstrategin som varandras 

motsatser som ligger på samma kontinuum. Detta kan problematiseras och ifrågasättas. Är det 

generella personlighetsdrag eller är strategierna mer kopplade till domänspecifika områden? 
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Använder individen olika strategier beroende på hur stor vikt den lägger vid valet? Är de 

verkligen varandras motsatser?  

Forskningsdesignen för den här studien är en korrelationsstudie, vilket innebär att slutsatser 

om kausalitet inte kan dras då tidsordning mellan variabler är okänd och andra möjliga 

alternativa förklaringar inte kan uteslutas (Mill, 1985).  

 

Framtida forskning 

Forskningsfronten flyttas framåt medan vissa frågor besvaras och andra dyker upp. Den här 

studien har konstaterat att maximering och välbefinnande hör ihop men då väcks också den 

naturliga följdfrågan om hur de verkningsmekanismerna ser ut. Finns det fler faktorer som 

också hör ihop med maximering som påverkar välbefinnandet negativt? Finns det flera 

medierande faktorer än ånger och prokrastinering?  

Vilka förklaringsfaktorer finns det bakom att människor väljer att maximera eller satisfiera? 

Eftersom vi inte har särskilt mycket förkunskaper vore det sannolikt här av stort värde att 

använda en mer kvalitativ ansats för att skapa en grundad teori. 

Ett starkt samband i denna undersökning upptäcktes mellan maximering och ålder. Till 

författarens kännedom är detta ett helt nytt fynd och det är därför rimligt att detta samband 

replikerades i en större skala för att befästa kunskapen.  

 

Slutsats 

Studien visar att yngre människor maximerar i större utsträckning än äldre människor. 

Resultaten i studien visar också att det finns samband mellan maximering och lägre 

livstillfredsställelse och mer negativa affekter. Sambanden mellan maximering och 

livstillfredsställelse medieras helt av ånger och delvis av prokrastinering och sambanden 

mellan maximering och negativa affekter medieras delvis av ånger och prokrastinering. 

Intressant är att maximering tillsammans med ånger och prokrastinering är mycket starkare 

prediktorer för negativ affekt jämfört med livstillfredsställelse. Det är troligt att 

maximeringsstrategin ger upphov till fler negativa affekter och att det är detta samband som 

utgör skillnader avseende lyckonivåer mellan maximerare och satisfierare. 
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Appendix 

 

 

Syftet med enkäten är att se hur olika strategier för beslutsfattande kan påverka vårt välbefinnande. 

Resultaten kommer presenteras i en kandidatuppsats. Deltagande är frivilligt och man får närsomhelst 

avbryta om man inte längre vill delta. Alla svar kommer behandlas anonymt.  

 

 

Några frågor om dig 

Ålder 

Hur gammal är du? .................år 

 

Kön 

Man  Kvinna 

Civilstånd 

 Singel/Ensamstående Gift/Sammanboende  Särbo 

Annat, nämligen ...................................................... 

Genomförd utbildning 

Gymnasie  Universitet/Högskola  Annat, nämligen ................................ 

Nuvarande livssituation 

Studerar på universitet  Arbetar   

 Arbetslös  Annat, nämligen 

................................................................................................................................... 
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Hur tänker Du kring olika val?    Deltest 1 

 

Sätt för varje fråga ett kryss vid det svarsalternativ som stämmer in bäst på Dig. Tänk på Ditt liv i det 

stora hela när du besvarar följande frågor:     

 
Instämmer 

absolut 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte riktigt 

Är 

varken 

för 

eller 

emot 

Instämmer 

delvis 
Instämmer 

Instämmer 

helt 

1. Hur nöjd jag än är med 
mitt jobb, är det helt rätt 
för mig att hålla utkik 
efter bättre möjligheter. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. När jag är i bilen och 
lyssnar på radio, kollar 
jag ofta andra stationer 
för att se om något 
bättre spelas, även om 
jag är ganska nöjd med 
vad jag lyssnar på. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. När jag tittar på TV, 
surfar jag igenom 
kanalerna och bläddrar 
ofta igenom möjliga val 
samtidigt som jag 
försöker se ett program. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Jag behandlar relationer 
som kläder: Jag förväntar 
mig att prova många 
innan jag hittar helt 
perfekt. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Jag är ett stort fan av 
listor som försöker ranka 
saker (de bästa filmerna, 
de bästa musikerna, de 
bästa atleterna, osv.). 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Jag upplever ofta att det 
är svårt att köpa en 
present till en vän. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Instämmer 

absolut 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte riktigt 

Är 

varken 

för 

eller 

emot 

Instämmer 

delvis 
Instämmer 

Instämmer 

helt 

7. Att hyra filmer är 
jättesvårt. Jag kämpar 
alltid för att välja den 
bästa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

8. Jag upplever att det är 
väldigt svårt att skriva, 
även om det bara är att 
skriva ett brev till en vän, 
eftersom det är så svårt 
att hitta de rätta orden. 
Ofta gör jag flera 
omformuleringar av de 
enklaste saker. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Jag nöjer mig aldrig med 
det näst bästa. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. När jag konfronteras 
med ett val, försöker jag 
alltid föreställa mig vilka 
andra möjligheter som 
finns, även de som inte 
finns för tillfället. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag fantiserar ofta om att 
leva mitt liv på sätt som 
är ganska annorlunda 
från mitt riktiga liv. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Vad jag än gör, har jag 
de högsta kraven för mig 
själv. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

13. När jag shoppar är det 
svårt att hitta kläder som 
jag tycker väldigt mycket 
om. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hur känner Du inför beslut     Deltest 2 

 

Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar in bäst på Dig. Tänk på Ditt liv i det 

stora hela när du besvarar följande frågor: 

       

 

  Helt osant 

för mig 

Ofta osant 

för mig 

Ibland 

sant/osant 

för mig 

Ofta sant för 

mig 

Helt sant för 

mig 

1. 

 

Jag förbrukar mycket tid på 

obetydliga saker innan jag 

fattar ett slutgiltigt beslut. 

1 2 3 4 5 

2. 

 

Även när jag fattat ett beslut 

skjuter jag på att agera 

utifrån det. 

 

1 2 3 4 5 

3. 

 

Jag fattar inga beslut om jag 

inte måste göra det. 

 

1 2 3 4 5 

4. 
 

Jag skjuter upp beslut tills 

det är försent. 
1 2 3 4 5 

 

5. 

 

 Jag undviker att fatta beslut. 

1 2 3 4 5 
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Hur tänker Du efter ett beslut?    Deltest 3 

 

Sätt för varje fråga ett kryss vid det svarsalternativ som stämmer in bäst på Dig. Tänk på Ditt liv i det 

stora hela när du besvarar följande frågor: 

       

 
Instämmer 

absolut 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

riktigt 

Är 

varken 

för eller 

emot 

Instämmer 

delvis 
Instämmer 

Instämmer 

helt 

1. När jag har fattat ett   
beslut, tittar jag inte tillbaka 

1 2 3 4 5 6 7 

2. När jag gör ett val, är jag 
nyfiken på vad som 
kunde ha hänt om jag 
valt annorlunda. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. När jag gör ett val, 
försöker jag få 
information om hur de 
andra alternativen skulle 
utspela sig. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Om jag gör ett val och 
det visar sig vara bra, 
känner jag mig ändå 
ganska misslyckad om jag 
får reda på att ett annat 
beslut skulle vara bättre. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. När jag tänker på hur det 
går för mig i livet, 
utvärderar jag ofta 
möjligheter som jag har 
missat. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Din inställning till livet     Deltest 4 

 

Sätt för varje fråga ett kryss vid det svarsalternativ som stämmer in bäst på Dig. Tänk på Ditt liv i det 

stora hela när du besvarar följande frågor:   

  

 
Instämmer 

absolut 

inte 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte 

riktigt 

Är 

varken 

för eller 

emot 

Instämmer 

delvis 
Instämmer 

Instämmer 

helt 

1. På de flesta sätt är mitt liv 

nära mitt ideal. 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Mina livsvillkor är 

utmärkta. 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag är nöjd med livet. 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Hittills har jag fått de 

viktiga saker som jag vill 

ha här i livet. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Om jag fick leva om mitt 

liv skulle jag knappt vilja 

ändra på någonting. 

1 2 3 4 5 6 7 
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Hur har Du känt dig den senaste månaden?   Deltest 5 

 

Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar in bäst på Dig. 

        

  Mycket lite 

eller inte alls 
Lite Måttligt En hel del 

Väldigt 

mycket 

1. Intresserad 1 2 3 4 5 

2. Lättirriterad 1 2 3 4 5 

3. Ointresserad 1 2 3 4 5 

4. Alert 1 2 3 4 5 

5. Ivrig 1 2 3 4 5 

6. Skamsen 1 2 3 4 5 

7. Missbelåten 1 2 3 4 5 

8. Inspirerad 1 2 3 4 5 

9. Stark 1 2 3 4 5 

10. Nervös 1 2 3 4 5 

11. Skuldmedveten  1 2 3 4 5 

12. Bestämd 1 2 3 4 5 

13. Skrämd 1 2 3 4 5 

14. Uppmärksam 1 2 3 4 5 

15. Fientlig 1 2 3 4 5 

16. Spänd 1 2 3 4 5 

17. Entusiastisk 1 2 3 4 5 

18. Flitig 1 2 3 4 5 

19. Stolt 1 2 3 4 5 

20. Rädd  1 2 3 4 5 

Vänligen kontrollera att Du svarat på samtliga frågor 


