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Inom positiv psykologi menar man att genom att bygga på positiva 

grunder kan sjukdomstillstånd förebyggas och ett ökat välbefinnande 

uppnås. Ett problem är dock att människor inte engagerar sig i dessa 

aktiviteter på grund av stress och tidsbrist. Avsikten med denna 

undersökning var att studera om man istället kan förändra utformningen 

av det vi redan behöver göra. Syftet med denna studie var sålunda att 

studera om olika instruktioner kan skapa en mer eller mindre 

omedveten påverkan på uppmärksamhetsfokus och därmed skapa olika 

emotioner som i längden leder till ökat välbefinnande. Experimentet 

utfördes på 112 psykologistudenter. Grupperna fick olika instruktioner 

innan de tittade på en bildserie av glada och neutrala ansikten med 

därefter följande självskattningsenkät. Resultatet påvisade ingen 

signifikant effekt men visade en generell positiv korrelation mellan 

ålder och positiv affekt. Framtida forskning bör undersöka 

frågeställningen ur ett longitudinellt perspektiv och med en större 

undersökningsgrupp. 

  

Inom positiv psykologi har det vuxit fram ett forskningsområde som undersöker hur vi 

kan öka vårt välbefinnande, bli bättre på att ta motgångar samt förebygga mentala och 

vissa fysiska sjukdomar. En av förgrundsgestalterna inom positiv psykologi är Martin 

Seligman som menar att samtidigt som vi måste ta hand om det som är trasigt så måste 

vi också stärka och utveckla människors starka sidor. Han menar att genom att bygga på 

positiva grunder så kan människors välbefinnande öka och därmed också förebygga 

sjukdomstillstånd som uppstår när livet känns tomt och meningslöst (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000).  

 

Förutom faktorer som arv, beteenden och socioekonomisk status så visar forskning att 

positivt emotionellt innehåll tidigt i livet ökar livslängden. På 1930-talet ombads ett 

antal unga katolska nunnor skriva ned sina livsberättelser. Dessa skrifter glömdes sedan 

bort och kom inte fram förrän 30 år senare i samband med forskning kring åldrande och 

Alzheimer. Vad de fann var anmärkningsvärt, de nunnor som i sina berättelser uttryckt 

flest positiva emotioner levde upp till 10 år längre än de som hade uttryckt minst 

(Danner, Snowdon, & Friesen, 2001). Därefter har ett antal forskningsstudier påvisat en 

relation mellan subjektivt välbefinnande, livslängd och psykisk hälsa (Diener & Chan, 

2011). Forskarna Diener och Chan menar vidare att detta samband är så starkt att det 

borde vara i den offentliga sektorns intresse att möjliggöra såväl individuella som 

kollektiva interventioner. Losada och Fredrickson (2005) fann att vid ett positivity ratio 

(andel positiva känslor jämfört med negativa känslor) på ungeför 3 till 1 så blomstrade 

(flourished) människors mentala hälsa på såväl individuell nivå, inom äktenskap och 

inom affärsteam.   
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En rad olika typer av interventioner har studerats för att se hur dessa kan öka vårt 

välbefinnande (Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005). Dessa är ofta extra aktiviteter 

utöver våra vanliga vardagliga åtaganden. Vad som däremot inte studerats i så hög grad 

är hur vi kan omforma vad vi redan gör utan att lägga till extra aktiviteter. Denna 

studies avsikt var att belysa hur vi genom att ändra instruktioner, för t ex arbetsuppgifter 

och utbildning, kan påverka uppmärksamhetsfokus och därmed det emotionella tillstånd 

som leder till välbefinnande.  

 

Idag är de flesta forskare överens om att välbefinnande består av såväl hedonism som 

eudaimonism. Ett liv rikt på både hedoniska och eudaimoniska strävanden är associerat 

med fördelar som ger ökat välbefinnande (Henderson & Knight, 2012). Huta & Ryan 

(2010) undersökte i flera studier hur hedonism (söka nöje och komfort) och 

eudaimonism (eftersträvan att använda och utveckla sitt bästa jag) bidrar till 

välbefinnande på olika sätt. Undersökningsdeltagarna bedömdes utifrån vilka motiv de 

hade för olika aktiviteter (nöje eller komfort eller använda och utveckla det bästa i sig 

själv) och dessas relation till välbefinnande. Välbefinnande mättes utifrån ett antal 

dimensioner som livstillfredställelse, positiv (PA) och negativ (NA) affekt, 

bekymmerslöshet, meningsfullhet, livskraft och upplyftande erfarenheter. De fann att 

både hedonism och eudaimonism relaterade till både distinkta och överlappande 

aspekter av välbefinnande. Hedonism relaterade till positiv affekt och hade ett negativt 

samband till negativ affekt i de flesta analyser. Influensen var störst i ett kortsiktigt 

perspektiv och hade också en stark relation till bekymmerslöshet. De fann också att 

eudaimonism relaterade till meningsfullhet. Påverkan var större efter tre månader 

jämfört med hedonism som hade en högre kortsiktig påverkan. En kombination av både 

hedonism och eudaimonism visade sig ha störst påverkan för välbefinnandet (Huta & 

Ryan, 2010). 

 

Henderson, Knight och Richardson (2013) menar att högre tillförlitlighet ges i 

mätningarna om man, istället för att studera motiven bakom aktiviteterna, tar hänsyn till 

själva beteendet. De genomförde därför en studie där sambanden mellan hedoniskt och 

eudaimoniskt beteende, välbefinnande och psykopatologi studerades.  Även relationen 

mellan tid och intensitet på dessa faktorer studerades. Undersökningsdeltagarna förde en 

dagbok online och mätningarna gjordes utifrån dess innehåll. De fann att både hedoniskt 

och eudaimoniskt beteende relaterade till positiv affekt även om hedonism var den enda 

signifikanta prediktorn av positiv affekt. Hedonistiskt beteende predicerade även lägre 

nivåer av negativ affekt i högre grad än eudaimonism. De fann vidare att hedonism 

predicerade mindre grad av depression och stress vilket kan tolkas som att detta 

beteende kan förbättra psykiska besvär.  

 

Martin Seligman inkluderar båda dessa aspekter (hedonism och eudaimonism) i sin 

integrerade modell för Happiness. Han menar att de tre hörnstenarna i välbefinnande är 

positiva emotioner, engagemang och meningsfullhet (Seligman & Csikszentmihalyi, 

2000). Där ett glatt och behagligt liv (positiva emotioner) kan förknippas med hedonism 

och det meningsfulla livet med eudaimonism (Henderson & Knight, 2012). Seligman 

anser att det vetenskapliga studiet av positiv psykologi består av positiva emotioner, 

positiva personlighetsdrag och positiva (möjliggörande) samhällsinstitutioner. Positiv 

psykologi fokuserar bland annat på lycka, välmående, inre styrkor, motivation, leva 

meningsfulla liv, optimism, flow och social samvaro. Seligman menar att genom att 



3 

 

studera vad som skapar välbefinnande och försöka stödja och utveckla dessa faktorer så 

kommer det leda till att vi också blir bättre på att ta motgångar. Genom att ”bygga” 

egenskaper kommer individer och samhällen inte bara utstå och överleva men också att 

fröjdas och blomma ut.  

 

Positiv psykologi på en subjektiv nivå behandlar värde genererande subjektiva 

erfarenheter som skapar välmående och förnöjsamhet. Det vill säga tillfredställelse med 

det förflutna, hopp och optimism för framtiden och lycka i nuet. (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Med detta sagt menar Seligman och Csikszentmihalyi att 

endast fokusera på att öka ekonomisk välfärd och ignorera de mänskliga behoven av 

mental hälsa kommer att resultera i själviskhet, alienering och slutligen kaos och 

förtvivlan. De menar vidare att forskningen måste skapa en vision för det goda livet som 

är empiriskt hållbar, förståelig och attraktiv. Den ska visa vilka aktiviteter som leder till 

välmående, positiva individer och blomstrande samhällen (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Den positiva psykologin handlar inte enbart om positiva 

känslor utan betonar även vikten av negativa känslor. Målet är inte att eliminera 

negativa upplevelser eftersom de negativa känslorna också fyller sin funktion. De 

behövs också för att ge oss ett rikt och levande liv och ge oss information om t ex 

gränssättning och agerande i nära relationer. Både negativa och positiva känslor krävs 

för att vi skall kunna utvecklas och blomstra som människor (Blom & Hammarkrantz, 

2014). 

 

Watson, Clark och Tellegen (1988) menar att även om positiv och negativ affekt kan ses 

som två motsatta sinnesstämningar är de också två distinkta dimensioner. Positiv affekt 

representerar till vilken grad en person känner sig bra, uppåt, exalterad eller engagerade. 

Hög positiv affekt kan grupperas till känslor som entusiasm, intresse, vänlighet, aktiv, 

självsäkerhet och glädje. En person med låg positiv affekt kan karaktäriseras av trötthet, 

apati och nedstämdhet. Negativ affekt kan sägas representera i vilken grad en person 

känner sig dålig, upprörd eller engagerad på ett negativt sätt. Karakteristiska känslor är 

till exempel rädd, skakis, skamsen, arg och känslan av bakslag. Låg negativ affekt 

kännetecknas av att känna sig obesvärad och lugn vilket indikerar låg relation till 

obehagliga erfarenheter. I mätningar av positiv och negativ affekt med 

självskattningsskalan PANAS (Positive and Negative Affect Schedule) så har resultat 

visat att positiv affekt är relaterad till social aktivitet och negativ affekt med bland annat 

upplevd stress. Depression påvisade en stark relation med hög NA och låg PA (Watson, 

Clark & Tellegen, 1984, Watson, Clark och Tellegen, 1988, Watson, Clark & Tellegen, 

1988).  

 

I broaden-and-build theory menar Fredrickson (1988) att positiva emotioner breddar det 

tillfälliga mentala tillståndet och genom denna effekt hjälper till att bygga bestående 

personliga resurser. Hon utförde ett experiment för att testa visuellt processande och 

undersöka förmågan att tänka brett. Korta videoklipp som innehöll roliga scener, scener 

med rädsla, sorgsna scener och en neutral kontrollfilm presenterades. Fredrickson 

(2003) fann att jämfört med de deltagare som var i ett negativt eller neutralt tillstånd så 

var de som upplevde positiva emotioner bredare i sitt tänkande. Känslotillståndet mättes 

med hjälp av självskattningar och electromyografi (EMG) för att registrera 

ansiktssignaler. Även om positiva emotioner och det breddade mentala tillståndet är 

kortlivade så kan de få djupa och varaktiga effekter (Fredrickson, 2003). Genom att 
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tillfälligt bredda uppmärksamhet och tänkande så kan positiva emotioner leda till 

upptäckten av nya idéer, aktiviteter och sociala band. Exempelvis kan barn som leker på 

skolgården eller vuxna som spelar basket i en gymnastiksal leda till att be bygger 

fysiska, intellektuella, psykologiska och sociala resurser. Detta även om syftet enbart 

var hedonistiskt att njuta för stunden. Dessa resurser kan i sin tur medföra större 

möjlighet för överlevnad och reproduktion. Att må bra gör mer än att signalera en 

frånvaro av hot. Det kan transformera människor till det bättre och göra dem mer 

optimistiska, motståndskraftiga och socialt sammankopplade.  

 

Fredrickson (2003) testade även upphävande effekten. Det vill säga om det är så att 

negativa emotioner reducerar vår uppmärksamhet och tänkande medan positiva 

emotioner breddar så kan kanske positiva emotioner även upphäva de kvardröjande 

effekterna av negativa emotioner. Undersökningsdeltagarna i studien fick veta att de 

hade en minut på sig att förbereda ett tal vilket ökade deltagarnas oro, hjärtfrekvens och 

blodtryck. De randomiserades sedan till att se en av fyra filmer. Två filmer associerades 

med milda positiva emotioner, den tredje var en kontrollfilm med neutralt innehåll och 

den fjärde associerade till sorgsenhet. Sedan mättes tiden från det att filmen startade till 

det att den kardiovaskulära aktiviteten, framkallad av presentationsuppgiften, återgick 

till personens basnivå. De som sett en film som framkallade positiva emotioner 

återhämtade sig snabbast, därefter neuralt innehåll och längst tid tog de för dem som sett 

en film som framkallade sorgsenhet. Positiva emotioner gör mer än att bara för tillfället 

må bra. Upphävande effekten visar att positiva emotioner kan minska fysiologiska 

”skador” på det kardiovaskulära systemet åsamkat genom att känna negativa emotioner. 

Enligt Fredrickson har också positiv affekt och breddat tänkande en ömsesidigt 

förstärkande effekt. Detta tyder på att människor som regelbundet känner positiva 

känslor lyfts i vissa aspekter upp på en spiral av fortsatt tillväxt och blomstrande 

(Fredrickson, 2003). 

 

Cohn et al utförde 2009 en undersökning som studerade relationen mellan positiva 

emotioner och förändring i ego resilience. Ego resilience är ett personlighetsdrag som 

reflekterar en individs förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö, anpassning till 

begränsningar och förmåga att ta sig ur motgångar. Universitetsstudenter rekryterades 

via tidningsannonser och affischer för en månads lång studie kring psykisk anpassning. 

Deltagarna ombads skriva dagbok vilken senare analyserades i undersökningen. 

Resultaten visade ett samband mellan ego resilience och positiva emotioner, och att 

dessa faktorer upprätthåller och bygger på varandra i en positiv spiral vilket ger ett ökat 

välbefinnande. Välbefinnande i sig är statiskt och bidrar inte till den positiva feedback 

loopen. Det är med andra ord inte tillräckligt att uppskatta och acceptera sitt liv helt 

generellt. Det är upplevda erfarenheter av glädje och intresse som startar processen av 

utforskande, lärande, sammanhang och slutligen byggandet av nya resurser. Dessa 

resurser kan förbättra ens liv och erbjuda nya möjligheter för glädje och uppbyggande 

av resurser (Cohn et al, 2009). 

 

Reed och Carstensen (2012) myntade uttrycket positivity effect för att beskriva 

observationen att äldre visar en relativ preferens för positiv information över negativ när 

det gäller uppmärksamhet och minne. 2014 gjordes en meta-analys för att undersöka 

tillförlitlighet, effektstorlekar och moderatorer för åldersrelaterad preferens för positiv 

information jämfört med negativ (Reed, Chan, & Mikels, 2014). Denna studie visade att 
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äldre hade en positiv bias jämfört med yngre vuxna som påvisade en negativ bias. De 

fann denna effekt vara både tillförlitlig och robust. Den positiva effekten ökade med 

ålder vilket enligt forskarna talade för en gradvis förändring över livscykeln.  

 

Ouellette och Wood (1998) menar att aktiviteter som utförs ofta blir till vanor och blir 

automatiserade. Det vill säga vi kan utföra dem snabbt, parallellt med andra aktiviteter 

och med minimal uppmärksamhet. I kontrast så behöver nya aktiviteter kontrollerat 

processande, vilket går relativt långsamt, seriellt och begränsas av vår kapacitet i 

korttidsminnet. Det är också därför som vårt framtida beteende oftast utgår från tidigare 

vanor och varför det är så svårt att ändra dåliga vanor. Detta relativt starka samband tros 

bero på att tidigare beteende påverkar hur vi skapar vanor och därmed agerar i 

framtiden. För att bryta våra vanor krävs medvetna beslut att planera och implementera 

nya sätt att respondera och att trycka ner eller dirigera om väl inövade beteenden som 

kan vara triggade av miljön (Ouellette & Wood, 1998). Ouellette och Wood menar 

därför att det bästa sättet att förändra sitt beteende är förbättrande aktiviteter som blir till 

vanor som sedan kan bli triggade mer eller mindre automtiskt. 

 

Med detta sagt kan vi då åstadkomma stadigvarande lycka och välbefinnande? Enligt 

Lyubomirsky, Schkade och Sheldon (2005) så är stadigvarande lycka beroende av tre 

faktorer, våra gener (50%), livsomständigheter (10%) och påverkbara faktorer (40%). 

Det kan temporärt höja välbefinnandet, genom att till exempel flytta till en ny region, få 

högre lön eller förändra utseende, men kommer inte ge stadigvarande lycka eftersom 

folk anpassar sig och tar saker för givna. Hur skall man då undvika den hedoniska 

anpassningen som gör att livsomständigheter endast utgör 10% av välbefinnande enligt 

Lyubomirsky, Schkade och Sheldon (2005)? De menar att man kan undvika att detta 

sker genom timing (aktiviteten sker inte hela tiden), variation och genom att 

uppmärksamma och inte ta för givet positiva saker i livet. De anser att aktiviteten måste 

anpassas efter personen så att de matchar varandra, Då är det lättare att komma ihåg och 

verkligen implementera och upprätthålla aktiviteten. Detta bör också göras till en vana 

för att komma över hindret att verkligen göra aktiviteten. De menar dock att vanan skall 

vara att initiera aktiviteten och inte vanan att göra det på exakt samma sätt utan att 

variera innehåll, tid, plats etc.  

 

Seligman, Steen, Park och Peterson genomförde 2005 en online undersökning för att 

studera om människors välbefinnande kan påverkas på längre sikt och inte bara kortare 

stunder av lycka? Undersökningsdeltagare rekryterades via internet och fördelades 

slumpmässigt till fem happiness-interventions och en placebo kontrollgrupp. De fem 

interventionerna skulle representera och trigga de tre hörnstenarna i välbefinnande: 

positiva emotioner, engagemang och meningsfullhet. Deltagarna skulle göra övningarna 

(interventioner) under en veckas tid. De som inte slutade med att utföra övningarna efter 

en vecka visade på större förbättringar än de som endast utförde övningarna en vecka. 

Seligman och hans forskarkollegor menar att en vecka troligen inte är tillräckligt för att 

på lång sikt bibehålla välbefinnande (Seligman et al., 2005).   

  

Ett antal undersökningar har visat att människor som utför vissa övningar varje dag får 

ett ökat välbefinnande. Ett litet steg, en liten handling, ett förändrat beteende kan 

resultera i generering av positiva känslor och därmed ett ökat välbefinnande. Hela livet 

behöver inte förändras utan i många fall räcker det med att skifta fokus, ett nytt 
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perspektiv och göra något litet och något nytt. Problemet är dock ofta inte att vi 

människor inte vet vad som vore bra utan det är att de goda föresatserna alldeles för ofta 

fastnar i den grå ”vardagssörjan” (Blom & Hammarkrantz, 2014). TCO myntade inför 

valrörelsen 2002 ordet livspusslet, vilket syftar på hur människor praktiskt sett skall få 

ihop sin vardag med både familjeliv och yrkesliv. Stress är ett vanligt förekommande 

problem i samhället och en mycket vanlig orsak till stress är tidsbrist. Man försöker få 

livspusslet att gå ihop genom att effektivisera sina liv, ta bort aktiviteter och lära sig att 

säga nej (Nationella forskningsrådet, 2017). Hjärnan bombarderas konstant med 

information och måste hela tiden sortera och prioritera vad som i varje stund är viktigast 

att uppmärksamma. Vad du uppmärksammar i din omgivning eller ditt inre påverkar 

dina känslor. Detta medför att vi genom vår uppmärksamhet kan förändra vår 

känslostämning (Blom & Hammarkrantz, 2014).  

 

Kan vi då träna vår uppmärksamhet genom att fokusera på positiva saker för att styra 

våra emotioner? Wadlinger och Isaacowitz (2011) menar att detta är möjligt. De menar 

att negativa uppmärksamhets bias kan länkas till dysfunktion av 

uppmärksamhetsfunktionen och negativa sinnesstämningar. Att selektiv uppmärksamhet 

till positiv information kan hjälpa emotionell reglering och att kontrollera 

uppmärksamheten är en kritisk komponent i processen för att reglera känslor. 

Känsloreglering behöver inte enbart innebära att minska negativa känslor och öka 

positiva känslor. Även om det oftast är målet för de flesta individer (Wadlinger och 

Isaacowitz, 2011). Som nämnts ovan kring positivity ratio så ger en gynnsam andel 

positiva känslor gentemot negativa ökat välbefinnande (Losada och Fredrickson, 2005). 

Enligt forskarna Wadlinger och Isaacowitz kan en strategi för att reglera 

känslotillståndet vara att skifta uppmärksamheten från en aspekt till en annan. Istället 

för att tänka ”jag gjorde den här uppgiften dåligt” så kan man omfokusera och tänka 

”jag gjorde den här delen av uppgiften bra”. Man kan också träna den visuella 

orienteringen och vad man fokuserar på. Ytterligare kliniska träningsmetoder kan vara 

att få individerna att släppa fokus på interna känslor som berör jaget (till exempel dålig 

självkänsla) och fokusera på externa faktorer. 

 

I ett experiment (Wadlinger & Isaacowitz, 2008) studerades om 55 studenter kunde 

tränas i olika bias för uppmärksamhet av positiv eller neutral information. Syftet var att 

se om undersökningsdeltagarna kunde tränas i att uppmärksamma positiv information 

som skulle motsvara ett framgångsrikt sätt att reglera emotioner under stressade 

situationer. Deltagarna tränades genom att titta på emotionella ordpar (ett neutralt och 

ett positivt). Ena gruppen instruerades att fokusera på det neutrala och den andra 

gruppen på det positiva ordet. Femton negativa bilder användes också som stressorer 

under träningsperioden. I själva experimentet visades deltagarna ytterligare 15 negativa 

bilder och deras ögonrörelser uppmättes. Resultaten visade en signifikant skillnad i hur 

deltagarna tidsmässigt fokuserade på bilderna. De som tränats i positiv fokusering 

studerade de negativa aspekterna av bilderna i mindre utsträckning än de som tränats i 

neutral fokusering. Att kunna anpassa sin uppmärksamhet till att mer uppfatta positiv 

information ökar oftast personens välbefinnande (Wadlinger & Isaacowitz, 2008). 

 

Hur kan vi då skapa positiva emotioner, som leder till välbefinnande, utan att det 

upplevas som ytterligare en sak till att få in i livspusslet? Huruvida mer eller mindre 

omedveten påverkan kan influera positiva emotioner och välbefinnande är ännu relativt 
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outforskat. Kan man genom att ändra i arbets- och skolmiljö, sätt att arbeta och hur det 

pedagogiska materialet eller arbetsinstruktioner är utformade omedvetet påverka 

uppmärksamhetsfokus till positiv information och därmed öka välbefinnande?  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om vi genom instruktioner kan skapa en 

omedveten positiv påverkan på uppmärksamhetsfunktionen och därmed skapa positiva 

emotioner. För praktisk genomförbarhet avgränsades studien till vuxna (18 år eller 

äldre) och ett testtillfälle. Frågeställningen var om olika instruktioner kan skapa en 

omedveten ändring i uppmärksamhetsfokus och därmed skapa olika emotioner? 

Hypotesen var att undersökningsdeltagarnas emotionella fokusering och emotionella 

status skulle variera som en funktion av den instruktion de fått i experimentet. 

 

 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Undersökningsgruppen bestod av 112 deltagare varav 25 män och 87 kvinnor i åldrarna 

19 till 48 år. Medelåldern bland undersökningsdeltagarna var 26,45 år (standardavvikelse 

6,99). Experimentgruppen bestod av 13 män och 53 kvinnor med en medelålder på 25,39 

år (standardavvikelse 5,99). Kontrollgruppen bestod av 12 män och 34 kvinnor med en 

medelålder på 27,96 år (standardavvikelse 8,06). Åldersvariansen (19 till 48) var lika stor 

i både experiment- och kontrollgrupp. 

 

Deltagarna rekryterades genom e-post till studenter på Psykologiska institutionen vid 

Stockholms universitet. Alla undersökningsdeltagare informerades, i det utsända mailet 

och i enkäten, om att deras deltagande var frivilligt, anonymt och att de närsomhelst 

kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna gav sitt samtycke genom att slutföra enkäten. 

Deltagarna erbjöds 1 timme experiment tid (EE-tid) för sitt deltagande. Deltagarna 

randomiserades till en experimentgrupp och en kontrollgrupp genom att de i 

rekryteringsmailet ombads att välja experimentlänk efter efternamn. Länken för personer 

med efternamn A-O innehöll manipuleringen (experimentgruppen) och länken för 

personer med efternamn N-Ö innehöll ingen manipulering (kontrollgruppen). Deltagarna 

var omedvetna om att länkarna innehållsmässigt innehöll en skillnad. Bortfallet bestod av 

två personer som plockades bort ur materialet på grund av ofullständiga data.  

 

Material 

Undersökningen genomfördes online. Undersökningsmaterialet bestod av en 

instruktion, en bildserie av glada och neutrala ansikten och en nätbaserad enkät. 

Bildserie och enkät var exakt lika för alla i undersökningsgruppen. Instruktionen var det 

enda som skilde sig åt mellan experiment och kontrollgrupp. I instruktionen var det 

endast en mening som skiljde de båda grupperna åt. Experimentgruppens instruktion 

innehöll ledtråden att frågeformuläret innehöll frågor om de glada ansiktena i bildspelet. 

Kontrollgruppen fick bara ledtråden att de skulle få frågor om ansiktena i bildspelet. Se 

nedan för att se hur hela instruktionen var upplagd. Del 1 och 2 presenterades till 

deltagarna på två separata powerpoint bilder. 
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Experimentgruppens instruktion (del 1 och 2): 

 
Del 1: Börja med att välja att starta presentationen i verktygsfältet ovan (till höger). Läs sedan igenom 

HELA denna instruktion. Det tar några sekunder att ladda ner presentation. När du läst hela instruktionen 

så klickar du på bilden så kommer bildspelet att starta. Bilderna kommer att avlösa sig själva automatiskt 

så bara luta dig tillbaka och titta bilderna framför dig. Klicka nu på denna bild för att läsa sista delen av 

instruktionen. 

 

Del 2: När bildspelet är avslutat kommer du att se en bild med länken till enkäten som jag skulle vilja be 

dig fylla i. Klicka på länken för att komma till frågeformuläret som innehåller frågor om de glada 

ansiktena i bildspelet och självskattningsfrågor angående emotioner (svarskala 1-5). Klicka nu på denna 

bild för att starta bildspelet. 

 

Kontrollgrupens instruktion (del 1 och 2): 

 
Del 1: Exakt samma som experimentgruppen. 

 

Del 2: När bildspelet är avslutat kommer du att se en bild med länken till enkäten som jag skulle vilja be 

dig fylla i. Klicka på länken för att komma till frågeformuläret som innehåller frågor om ansiktena i 

bildspelet och självskattningsfrågor angående emotioner (svarskala 1-5). Klicka nu på denna bild för att 

starta bildspelet. 

 

Bildserien innehöll bilder på glada och neutrala ansikten från Umeås universitets 

databas för ansiktsuttryck. Databasen består av 424 bilder som har validerats på en tio-

gradig Likertskala av 526 frivilliga. Likertskalan varierar från ”håller inte med alls” till 

”håller med helt” för varje emotion (Samuelsson, Henningsson, Andersson & Carlbring, 

2012). Bildserien i denna studie bestod av 20 glada ansikten och 20 neutrala ansikten 

balanserat över kön. Samma bilder och samma ordning användes för båda grupperna. 

Urvalet av bilder baserades på högsta möjliga emotionella ”hitrate”, det vill säga med 

vilken säkerhet ett ansikte kan visualisera den specifika emotionen.  

 

Enkäten innehöll totalt tjugofyra frågor. Den första frågan rörde vilken länk de klickat på 

för att kunna särskilja mellan experiment och kontrollgrupp (A-N eller O-Ö). Därpå följde 

två demografiska frågor (kön och ålder) följt av en estimeringsfråga om andel (%) glada 

ansikten i materialet. Därefter följde tjugo självskattningsfrågor angående positiva och 

negativa emotioner baserad på en svensk översättning av PANAS skalan (Positive and 

Negative Affect Schedule PANAS). PANAS-instrumentet (Watson, Clark & Tellegen, 

1988) ger information om graden av positiv respektive negativ affekt. Den består av 10 

adjektiv för positiv affekt (PA), till exempel intresserad, stark och inspirerad. Den 

innehåller lika många adjektiv (10) för negativ affekt (NA), till exempel bedrövad, 

skrämd och skuldmedveten. Varje adjektiv skattades på en femgradig skala från 1 = ”inte 

alls eller mycket lite” till 5 = ”väldigt mycket”. Skalan kan användas till att skatta hur 

man mår för stunden, senaste dagarna, senaste veckorna, senaste året och hur man känner 

sig i allmänhet. I detta fall användes skattningen hur man mår för stunden.  

 

Poängen på de positiva respektive negativa adjektiven summeras till ett totalvärde. 

Poängskalan för positiv affekt varierar mellan 10 - 50 där högre värden representerar 

högre positiv affekt. Skalan för negativ affekt varierar också mellan 10 - 50 poäng där 

lägre poäng representerar lägre nivåer av negativ affekt. Normvärdena framräknade av 

Watson et al (1988), baserat på hur du mår just för stunden, är för PA 29,7 (s=7,9) och 

medelvärdet för NA är 14,8 (s=5,4). Tidigare forskning har visat en mycket låg 
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korrelation mellan positiv och negativ affekt. Till exempel så visar PA ett samband (men 

inte NA) med social aktivitet medan NA (men inte PA) visar ett samband med upplevd 

stress. Därmed kan NA och PA behandlas och mätas som två distinkta dimensioner. 

Cronbachs alfa uppmätt efter tidsaspekten hur du mår för stunden har visat på höga 

värden. Värdet på den interna konsistensen är för PA 0,89 och för NA 0,85. Skalan har 

också uppvisat god extern validitet vid bland annat korrelationsmätningar för bedrövelse 

(distress) och psykopati. Skalan har testats på olika grupper (studenter, arbetstagare och 

personer med psykisk ohälsa) och har genomgående visat pålitlighet och stabilitet. Den 

har dessutom uppvisat god förmåga att fånga fluktuationer i emotionell status (mood) när 

interna eller externa förutsättningar ändras (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Cronbachs 

alpa för denna studie var för positiv affekt 0,84, negativ affekt 0,83 och PA och NA i 

kombination, efter att NA kodats omvänt, 0,78. 

 

Innan materialet sändes ut genomfördes en begränsad pilotstudie för att få in återkoppling 

gällande material och procedur. Materialet sändes ut till experter, psykologistudenter och 

lekmän. Endast mindre korrigeringar behövde göras innan materialet användes i 

huvudexperimentet. Enkätdatat insamlat under pilotstudien raderades och användes inte 

i denna studie.  

 

Procedur 

Deltagarna kontaktades via e-post. I mailet informerades de om att detta var en 

emotionsstudie (bildspel och enkät) som var frivillig, anonym samt kunde avbrytas när 

som helst.  Undersökningen var tillgänglig online och de ombads i mailet att klicka på 

länk 1 (A-N) eller länk 2 (O-Ö) beroende på efternamn. Genom de olika länkarna 

randomiserades undersökningsdeltagarna till experimentgrupp (länk 1) och kontrollgrupp 

(länk 2).  

 

När en av länkarna klickades på så visades den första instruktionssidan. Där underströks 

att det var viktigt att läsa HELA instruktionen. Genom att klicka på bilden så visades 

sedan den andra instruktionssidan. I experimentgruppens instruktion fick de veta att det 

skulle komma frågor kring de glada ansiktena efter bildspelet medan man i 

kontrollgruppen endast fick veta att det skulle komma frågor om ansiktena efter 

bildspelet. Undersökningsdeltagaren ombads därefter att klicka på bilden för att starta det 

automatiska bildspelet med 3 sekunders intervall mellan varje bild. När bildspelet var 

avslutat gavs information om att de skulle klicka på länken till enkäten för att starta 

frågedelen.  

 

I enkäten informerades igen om anonymitet, frivillighet och möjligheten att avbryta. 

Deltagarna ombads sedan svara på frågorna som var obligatoriska och om de ville ha EE-

tid notera koden i slutet av enkäten och skicka ett mail till uppgiven mailadress. I enkäten 

uppmanades deltagaren att först klicka i vilken länk de använt (A-N eller O-Ö) och vilket 

kön. Sedan ange ålder och estimera andel, i procent, positiva ansikten i siffror. 

Estimeringen uppmanades att göra med ”magkänslan”. Sedan skulle 

undersökningsdeltagarna skatta hur de mådde för stunden på en femgradig skala för 10 

positiva och 10 negativa adjektiv.  
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Resultat 

 

Nedan redovisas de erhållna resultaten. Specifikt presenteras tvåvägs faktoriell oberoende 

ANOVA och korrelation. Centralmått och spridningsmått återfinns i Appendix 1. 

 

I insamlade data återfanns två extremvärden för variablerna ”estimering av andel positiva 

ansikten” och självskattning av negativ affekt (PANAS). Dessa plockades bort ur 

huvudresultatet som är redovisat nedan. Se figur 1 för extremvärdenas placering.  

 

 
Figur 1. Boxplots för estimering av andel glada ansikten (till vänster) och självskattning 

av negativa emotioner (till höger) för experiment och kontrollgrupp. N=112 (män=25 och 

kvinnor=87). 

 

Erhållna medelvärden, standardavvikelser, minimum och maximumvärden för 

kontrollgrupp (neutral instruktion) och experimentgrupp (glad instruktion) presenteras i 

appendix 1. Där visas också fördelningen mellan män och kvinnor. 

 

Tre separata 2 X 2 oberoende variansanalyser (ANOVAs) med betingelse (”glad” 

instruktion, neutral instruktion) och kön (man, kvinna) utfördes för de tre beroende 

variablerna estimering, negativ affekt och positiv affekt.  

 

ANOVAn för estimering av glada ansikten visade ingen signifikant huvudeffekt för 

betingelse F1,107=0,136, p=0,713, ɳ2=0,001, ingen signifikant huvudeffekt för kön 

F1,107=0,152, p=0,697, ɳ2=0,001 och ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

betingelse X kön F1,107=0,652, p=0,421, ɳ2=0,006. 
 

Variansanalysen för positiv affekt visade ingen signifikant huvudeffekt för betingelse 

F1,108=1,842, p=0,178, ɳ2=0,017, ingen signifikant huvudeffekt för kön F1,108=0,307, 

p=0,581, ɳ2=0,003 och ingen signifikant interaktionseffekt mellan betingelse X kön 

F1,108=0,003, p=0,959, ɳ2=0,000. 
 

Den tredje ANOVAn på negativ affekt visade ingen signifikant huvudeffekt för 

betingelse F1,107=0,000, p=0,997, ɳ2=0,000, ingen signifikant huvudeffekt för kön 

F1,107=1,325, p=0,252, ɳ2=0,012 och ingen signifikant interaktionseffekt mellan 

betingelse X kön F3,1=0,601, p=0,440, ɳ2=0,006. 
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Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient (r) visade ett positivt och signifikant 

samband mellan positiv affekt och ålder r=0,272, n=112, p=0,004. Eftersom enkäten 

mätte positiva emotioner på en ordinalskalenivå beräknades även Spearmans 

rangkorrelation och resultatet visade ett positivt och signifikant samband rs=0,250, 

n=112, p=0,008. Inget signifikant samband erhölls mellan negativ affekt och ålder. 

 
 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om vi genom instruktioner kan skapa en omedveten 

positiv påverkan på uppmärksamhetsfunktionen och därmed skapa positiva emotioner 

som i längden skulle öka välbefinnandet. Hypotesen var att det skulle finnas en skillnad 

i gruppernas fokusering och emotionella status på grund av vilken instruktion de fått i 

experimentet.  

 

Resultatet visade ingen signifikant effekt av instruktion eller kön på estimering av glada 

ansikten. Det totala medelvärdet var högre i experimentgruppen än i kontrollgruppen men 

skillnaden var mycket liten (54,77 jämfört med 54,50). Männen i experimentgruppen 

estimerade lägre än männen i kontrollgruppen. Detta till skillnad mot kvinnorna i 

experimentgruppen som estimerade högre än kvinnorna i kontrollgruppen. Resultatet 

påvisade inte heller några signifikanta effekter av instruktion och kön på positiv affekt. 

Medelvärdet för positiva emotioner var lägre i experimentgruppen än i kontrollgruppen 

(24,65 jämfört med 26,61). Både män och kvinnor i kontrollgruppen skattade positiva 

emotioner högre än experimentgruppen. På samma sätt påvisades inga reliabla effekter 

för instruktion eller kön för negativ affekt. Experimentgruppens resultat för negativa 

emotioner var något lägre jämfört med kontrollgruppen (13,78 respektive 14,24). Männen 

i experimentgruppen hade dock en högre grad av negativ affekt än kvinnorna. Slutligen 

som ett bi-resultat erhölls ett positivt signifikant samband mellan positiv affekt och ålder. 

Inget signifikant samband erhölls mellan negativ affekt och ålder. 

 

Watson, Clark och Tellegens (1988) rapporterade medelvärden för PANAS skalan visar 

att föreliggande värden för positiv affekt ligger under dessa värden. Så generellt sett 

uppvisar hela undersökningsgruppen en lägre grad av positiva emotioner jämfört med 

tidigare och större studier av studenters affektiva tillstånd. I denna studie erhölls dock ett 

positivt samband mellan ålder och positiv affekt som är i linje med tidigare forskning att 

vi blir positivare ju äldre vi blir (Reed & Carstensen, 2012, Reed, Chan & Mikels, 2014). 

Kontrollgruppen i denna studie är i paritet med medelvärdet för negativa emotioner 

medan experimentgruppen uppvisar en lägre grad av negativa emotioner (Watson, Clark 

& Tellegen, 1988). Dessa forskare har också genom studier sett ett samband mellan 

positiv affekt (men inte negativ affekt) och social aktivitet. Negativ, men inte positiv 

affekt, har även ett samband med upplevd stress. Forskarna fann dock inga stora eller 

konsekventa skillnader mellan könen vilket också överensstämmer med denna 

undersöknings resultat (Watson, Clark & Tellegen, 1988). 

 

I denna studie mättes både negativa och positiva emotioner då båda påverkar graden av 

välbefinnande. Mindre grad av negativ affekt och högre grad av positiv affekt för stunden 

(hedonism) predicerar välbefinnande på längre sikt (Henderson, Knight och Richardson, 
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2013). Seligman och Csikszentmihalyi (2000) menar också att lycka i nuet är en viktig 

faktor för välmående och förnöjsamhet. Det har också visat sig tidigare (Fredrickson, 

2003) att stimuli som framkallat positiva emotioner kan öka uthållighet och mildra 

negativa effekter av stress. Panas skalan har visat sig kunna mäta positiv och negativa 

känslor upplevda för stunden (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Denna studies fokus var 

att undersöka om vi med liten, mer eller mindre omedveten, påverkan (instruktionen och 

bildspelet) och arbetsinsats kunde påverka emotionerna hos undersökningsdeltagarna. 

Andra undersökningar har visat att man med mera direkta instruktioner och tidskrävande 

uppgifter lyckats påverka undersökningsdeltagarnas välbefinnande (Seligman et al, 

2005). Problemet har dock varit att många på grund av stress och tidsbrist inte anser sig 

ha tid att utföra dessa aktiviteter (Blom & Hammarkrantz). 

 

Medelvärdet för experimentgruppen och kontrollgruppen visar inte på några större 

differenser när det gäller estimering av glada ansikten. Detta kan bero på flera saker. Det 

ena är att instruktionen inte påverkade deltagarna i experimentgruppen att 

uppmärksamma glada ansikten i högre grad än kontrollgruppen. Det kan också bero på 

att det breddade mentala tillståndet (broaden-and-build theory, Fredrickson, 1988) på 

grund av positiva emotioner verkligen påverkade uppmärksamheten så att de hade lättare 

att uppskatta andelen trots eventuella bias som den positiva fokuseringen kan ha skapat. 

En annan anledning kan vara att när man är osäker så tenderar man ofta att gissa på ett 

värde i mitten, dvs runt 50%, eller så kan det ha varit för få bilder så det var för lätt att 

gissa rätt. 

 

När det gäller positiva emotioner mätta med PANAS skalan så uppvisade 

experimentgruppen ingen högre grad av positiva emotioner än kontrollgruppen. 

Kontrollgruppen visade till och med ett högre medelvärde än experimentgruppen. Båda 

gruppernas medelvärden låg också under medelvärdet för positiv affekt för PANAS 

skalan (Watson, Clark & Tellegen, 1988).  Inget pre-test utfördes på deltagarna angående 

positiva emotioner så det går inte att helt utesluta att dessa skillnader i positiva emotioner 

kan bero på pre-experimentella skillnader mellan grupperna. Tidigare forskning har visat 

att det finns ett samband mellan tid och intensitet när det gäller att ”trigga” positiva 

emotioner (Henderson, Knight & Richardson, 2013). I denna studie utfördes testningen 

endast vid ett tillfälle och under en kort tid. Seligman och hans forskarkollegor menade 

att en vecka är för lite för att få en bra effekt. I deras experiment var det de deltagare som 

fortsatte att delta efter den utsatta veckan som uppvisade högst effekt av välbefinnande 

(Seligman et al., 2005).  Inlärning och regelbundenhet för att förändra beteende och skapa 

vanor är enligt ett antal forskare det som ger bäst resultat (Wadlinger & Isaacowith, 2008 

och 2011, Ouellette & Wood, 1988).  

 

Som noterats ovan så har ett positivt sinnestillstånd för stunden ett negativt samband till 

negativ affekt (Huta & Ryan, 2009). Henderson, Knight och Richardson (2013) fann att 

grad av hedonism (nöje för stunden) också predicerade mindre grad av depression och 

stress. Wadlinger och Isaacowitz (2008) påvisade att känsloreglering kan åstadkommas 

om deltagarna tränas i att uppfatta positiv information. I deras experiment, med 55 

studenter, så visade de som tränats i fokusering att de fokuserade mindre på de negativa 

aspekterna i bilderna. Losade och Fredrickson (2005) fann att vid ett positivity ratio 

(andel positiva känslor jämfört med negativa) på 3 till 1 så förbättras människors hälsa på 

individuell nivå, inom äktenskap och inom affärsteam.  
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I denna studie så visade resultatet ingen signifikant effekt av positiv instruktion och 

negativ affekt. Medelvärdet för kontrollgruppen låg nära PANAS skalans medelvärde och 

experimentgruppens medelvärde låg under detta medelvärde. Även i detta fall gjordes 

inga pre-test för att mäta undersökningsdeltagarnas negativa affektiva tillstånd innan 

experimentet så vi kan inte helt utesluta att dessa skillnader kan ha förekommit innan 

studien påbörjades. Wadlinger och Isaacowitch (2011) menar dock att negativ bias av 

uppmärksamhetsfunktionen kan leda till negativa sinnesstämningar och att selektiv 

uppmärksamhet till positiv information kan hjälpa emotionell reglering och minska 

negativa känslor.  

 

Bilderna använda i experimentet var standardiserade bilder med högt funktionsvärde 

liksom PANAS skalan som har hög reliabilitet och validitet. Att mäta både negativa och 

positiva emotioner motverkar också ”restriction of range problemet” i en begränsad studie 

som denna. Dock antogs att resultatet skulle visa medelstark effekt vilket det nog hade 

krävts mer tidskrävande experiment som genomförts under en längre tid. Antal 

undersökningsdeltagare skulle troligen behövts anpassats till en studie där man 

förväntade endast en liten effekt med tanke på dess begränsade utförande. För inlärning 

som pågår under flertalet tillfällen kan en liten effekt av endast 0,2 i effektstyrka ändå ses 

som en tillräcklig effekt i sammanhanget. Vid en liten effektstyrka skulle det istället för 

studiens 112 deltagare ha krävts minst 784 deltagare. Eftersom denna studies mätning 

genomfördes vid ett enstaka tillfälle går det inte att uttala sig om kausalitet över tid. Alla 

deltagare var psykologistudenter vid Stockholms universitet, som själva anmält sig till 

studien genom att delta online, vilket också begränsar undersökningens generaliserbarhet.  

 

I denna studie användes en självskattningsenkät. En nackdel med enkäter som beror på 

subjektiv bedömning är att den påverkas av om undersökningsdeltagaren har en önskan 

att framställa saker och ting i en bättre dager eller vad de tror är socialt accepterat och 

önskvärt. Det är också svårt att veta hur noggrant och med vilken eftertanke enkäten har 

fyllts i.  

 

Även om denna studie i sin begränsade omfattning inte påvisade någon signifikant huvud- 

eller interaktionseffekt så bidrar den till att belysa ett viktigt område inom positiv 

psykologi. Den tar upp den viktiga frågan om hur vi kan med mindre förändringar, till 

exempel i instruktioner, påverka uppmärksamhetsfokus och därmed förändra den 

emotionella statusen. Kan vi ändra i miljö, arbetssätt, instruktioner och utbildning, i 

skolan och på arbetsplatser, och därmed påverka vårt emotionella tillstånd och öka vårt 

välbefinnande. Det vill säga att förändra det vi ändå ”måste göra” utan att lägga ytterligare 

aktiviteter till den redan fullbokade vardagen. Det handlar om att öka positiva känslor. 

Men det handlar också om att reducera negativa känslor och känsloreglering, vilket gör 

oss mindre benägna att fokusera på det negativa och hjälper oss att hantera stress och 

motverkar depression (Cohn et al, 2009, Fredrickson, 2003, Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000, Watson, Clark & Tellegen, 1988 etc.).  

 

Framtida forskning bör fokusera på longitudinella studier och olika grader av påverkan 

och inlärning av uppmärksamhetsfokus på positiv information. Den bör titta på olika 

varianter och medier för att nå unga, vuxna, gamla och olika miljöer såsom barnomsorg, 

utbildning, arbetsliv och fritid, sjukvård och annan statlig verksamhet. Ett ökat 
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välbefinnande leder ofta till ökad psykisk hälsa och den kopplingen är för stark för att 

negligeras (Diener & Chan, 2011). 
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Appendix 1 

 

Erhållna medelvärden, standardavvikelser, minimum och maximumvärden för 

kontrollgrupp (Neutral instruktion) och experimentgrupp (”Glad” instruktion). Resultaten 

anges i procent för estimering av andel glada ansikten och i antal poäng för självskattning 

av positiva och negativa emotioner (PANAS skalan). Tabellen visar också fördelningen 

för män respektive kvinnor. 

 

Tabell 3. Medelvärden (och standardavvikelse) och variations intervall (N=112, varav 

män 25 och kvinnor 87).  

Beroende 

variabel 

Betingelse Kön/Total Medelvärde 

(standardavvikelse) 

 Intervall 

 

Estimering 

 

”Glad” 

instruktion 

 

Man 

 

51,92 (11,78) 

 

  40 - 70 

  Kvinna 55,48 (12,00)   30 - 80 

 

  Total 54,77 (11,95)   30 - 80 

     

Estimering Neutral 

instruktion 

Man 55,42 (10,33)   40 - 70 

 

  Kvinna 54,18 (15,46)   20 - 90 

 

  Total 54,50 (14,20)   20 - 90 

     

Negativ affekt ”Glad” 

instruktion 

Man 15,23 (5,02)   10 - 25 

  Kvinna 13,42 (3,85)   10 - 27 

 

  Total 13,78 (4,13)   10 - 27 

 

Negativ affekt Neutral 

instruktion 

Man 14,50 (4,60)   10 - 24 

 

  Kvinna 14,15 (3,94)   10 - 22 

 

  Total 14,24 (4,07)   10 - 24 

     

Positiv affekt ”Glad” 

instruktion 

Man 25,23 (6,73)   16 - 36 

  Kvinna 24,51 (6,08)   10 - 41 

 

  Total 24,65 (6,17)   10 - 41 

 

Positiv affekt Neutral 

instruktion 

Man  27,25 (6,08)   11 - 33 

 

  Kvinna 26,38 (6,48)   13 – 37 

 

  Total 26,61 (6,32)   11 - 37 
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Poängskalan för positiv affekt gav 10 – 50 poäng och skalan för negativ affekt gav också 

10 - 50 poäng. 

 
 

 

 

 

 

 

 


