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Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan subjektivt 
välbefinnande och olika former av sociala relationer bland 
gymnasieungdomar, om det finns någon könsskillnad samt vilken form 
av relationer som påverkar subjektivt välbefinnande mest. Studien 
innefattade 36 gymnasieungdomar och de sociala relationer som 
inkluderades var relationer till föräldrar, lärare samt vänner. Studien 
visade på ett positivt samband mellan sociala relationer och subjektivt 
välbefinnande och ingen könsskillnad i subjektivt välbefinnande 
förelåg. Olika former av sociala relationer visade på positiva samband 
i subjektivt välbefinnande bland pojkar respektive flickor. Detta kan 
möjligtvis bero på att pojkar och flickor befinner sig i olika 
mognadsstadier under tonåren. 

 
Positiv psykologi 

En stor del av den psykologiska forskningen har fokuserat på vad som bidrar till negativa 
mentala tillstånd istället för att titta på hur man kan arbeta på ett mer förebyggande sätt 
(Vaillant, 2003). Denna uppsats fokuserar på vad det är som bidrar till hälsa istället för att 
fokusera på vad det är som orsakar ohälsa. Detta tankesätt har kommit att kallas för positiv 
psykologi.  
 
Den positiva psykologins syfte är att ändra fokus inom psykologin från att reparera skador 
som redan är skedda till att istället börja titta på de aspekter som får människor att må bra 
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Positiv psykologi är ett viktigt bidrag till psykologin 
på så sätt att man med hjälp av den kan få människor att må bra genom att förstärka 
människans starka sidor, såsom exempelvis mod, optimism och ärlighet. Dessa 
personlighetsdrag fungerar sedan som en buffert mot psykologisk ohälsa (Seligman & 
Csikszentmihalyi, 2000). 
 
Det är mycket svårt att förstå vad som skapar psykisk ohälsa om man inte vet vad som skapar 
psykisk hälsa. Däremot är det inte sagt att målet med positiv psykologi är att förneka de 
negativa aspekterna av livet utan snarare studera ”den andra sidan av myntet” för att på så sätt 
få kunskap om hur man till exempel, uppnår hälsa (Gable & Haidt, 2005).  
 
Psykologiskt och subjektivt välbefinnande 

Den positiva psykologins syn på hälsa och välbefinnande kan delas in i två huvudområden 
som skiljer sig åt på olika vis, dels psykologiskt välbefinnande och dels subjektivt 
välbefinnande (Waterman, 1993). Psykologiskt välbefinnande eller Psychological well-being, 

och även kallat eudiamoniskt välbefinnande syftar till ett välbefinnande som uppstår när en 
individ lever sitt liv som sitt ”sanna jag”, alltså när en individ handlar i överensstämmelse 
med sina värderingar och åsikter. Enligt Waterman (1993) leder detta till att individen 
existerar som den verkligen är och därmed känner sig intensivt levande och autentisk. Detta 
tillstånd kom med Waterman (1993) att kallas personal expressiveness. Enligt Ryan och Deci 
(2001) innebär psykologiskt välbefinnande ett välmående som snarare uppnås genom 
självförverkligande än uppfyllande av olika behov. Det innebär att psykologiskt 
välbefinnande inte automatiskt uppnås genom uppfyllandet av en individs önskemål och 


