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ABSTRACT    
 
The main purpose of this study was to examine how people who have felt mentally bad, describe 
their subjective experience of what leads to a mental well-being. The overall research questions 
were; how does the individual define mental well-being, how does the individual describe the 
turning-point during her tough period, and in what way does the individual consider that her own 
effort has influenced her well-being? In order to answer these questions, qualitative research 
interviews were conducted with persons who’ve felt mentally bad and who’ve got some kind of 
professional help, and who think that they have a mental well-being today. The empirical 
material was analyzed from a theoretical resilience perspective. The study’s result showed first of 
all, that there are different ways to define well-being. The most significant factors to achieve 
well-being, seemed to be positive, quality relations and a supportive social network. This 
appeared to be strengthening and creates resilience. Other factors that appeared to be 
strengthening for the development of resilience and well-being, are for example high self-esteem 
and competence. The result also showed that professional help seemed to have been important. 
Risk-factors that were found in the study are for example an unfavourable childhood 
environment, insecurity and early unhealthy relations. The study indicated that resilience in 
individuals can have different strength.  
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1. Inledning 
Det finns många människor som på olika sätt mår psykiskt dåligt och det är svårt att veta hur stor 
siffran faktiskt är eftersom alla inte söker professionell hjälp. Depression ses dock som en av de 
ledande orsakerna till ohälsa bland den vuxna populationen i Västvärlden (Hansson, 2009), vilket 
tyder på att siffran torde vara stor. Detta syns även i massmedia som periodvis uppmärksammar 
både ångest och utbrändhet som folkhälsoproblem. Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2008) ökar 
dock människans välbefinnande och psykiska hälsa med stigande ålder, men studien visar att 
många unga människors psykiska hälsa fortfarande är svag. Anledningen till att psykisk ohälsa 
existerar bland befolkningen finns det inget enhetligt svar på. En vanlig förklaringsmodell är att 
människans välmående kan försvagas av olika riskfaktorer, att exempelvis känna ett allt för stort 
ansvar och att ställas inför alltfler val, kan leda till ökad stress som i sin tur kan leda till psykisk 
ohälsa (se exempelvis Antonovsky, 1987; Werner, 1995; Werner & Smith, 1992).  
 
Det finns olika terapeutiska metoder för att behandla nedstämdhet, melankoli och psykiska 
sjukdomar, exempelvis psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, meditation och positiv psykologi. 
Det är inte heller ovanligt att olika psykofarmaka skrivs ut till personer med psykisk ohälsa. Vem 
har inte hört talas om de så kallade "lyckopillren"? Att kalla dessa tabletter för lyckopiller kan 
anses vara missvisande då pillret inte skapar några positiva känslor utan enbart reducerar 
negativa, tabletterna är alltså inte något för friska personer (Klein, 2006). Däremot finns det 
belägg för att pillret i många fall har positiv verkan, då flera människor som använder medicinen 
tycks uppleva att deras välmående ökar i samband med detta (Klein, 2006; Layard, 2005). 
Prozac, det kanske mest välkända läkemedlet av denna form, höjer exempelvis halten i hjärnan av 
signalsubstanserna serotonin och noradrenalin, vilka är kemiska släktingar till dopamin som 
bland annat reglerar entusiasm, glädje och kreativitet (Klein, 2006).  
 
Den forskning som har bedrivits kring människans psykiska hälsa har en övervägande majoritet 
att fokusera på ämnen som rör ohälsa och lidande (Klein, 2006). Men lycka och välbefinnande 
har på senare tid blivit ett allt mer växande och giltigt forskningsområde (Brüdle, 2007; Klein, 
2006; Layard, 2005). Det rör sig om studier som bland annat undersöker lycka som ett 
neurologiskt fenomen, där det är hjärnans aktivitet som kartläggs. Annan forskning som gjorts 
inom ämnesområdet berör genernas inverkan på människans psykiska välbefinnande. Genom 
bland annat studier av enäggstvillingar har forskare funnit att en persons gener tycks ha betydelse 
(Diener & Lucas, 1999; Inglehart & Klingemann, 2000; Layard, 2005). Klein (2006) skriver att 
på samma sätt som gener påverkar personlighet, påverkar de också benägenheten att vara dyster 
eller glad. Gener tycks sammanfattningsvis frambringa såväl lycka som lidande. Det finns även 
annan omfattande litteratur som fokuserar på hur lycka skapas, dessa studier handlar främst om 
hur lycka tillkommer genom yttre faktorer, så som arbete, pengar och relationer (se exempelvis 
Brüdle, 2007; Layard, 2005). 
 
Även då ”lyckoforskningen” har ökat är det förvånansvärt lite forskningsverksamhet som 
studerar välbefinnande utifrån individens inre faktorer. Vad är det som stärker människan 
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inifrån? Att exempelvis lägga fokus på människans individuella förmågor, styrkor samt 
möjligheter, och därmed medvetandegöra hennes egna verktyg, torde vara av intresse både för 
den pågående forskningen och för de professioner som möter människor som mår dåligt. Enligt 
tidigare studier inom neuropsykologin1 finns förklaringar om hur människans välmående 
påverkas genom exempelvis positivt respektive negativt tänkande, visualisering och inställning 
(Gilbert, 2007; Klein, 2006). Vilket i sin tur även inverkar på människans sinnesstämning.  
 
Att definiera begrepp som beskriver sinnesstämningar hos människan, så som lycka och 
välbefinnande är komplexa åtaganden. Dels att reda ut vad lycka egentligen är och vad som 
frambringar den, och dels om lycka över huvud taget går att mäta och definiera eftersom den kan 
ifrågasättas att vara ytterst individuellt förankrad (Brüdle, 2007). Så som Gilbert (2007) hävdar; 
det enda som kan göras vid avsikt att beskriva lycka, är att definiera en subjektiv upplevelse.  
 
Då människan är i ständig utveckling är det sannolikt att även den som mår psykiskt dåligt kan 
komma att finna ett välbefinnande längre fram i livet. Om detta beror på olika terapeutiska 
metoder, lyckomedicinering, hjärnans signalsubstanser eller genernas inverkan är svårt att 
bedöma. Eller är det möjligen människans egen insats och förmåga som har lett till vändpunkten i 
den gynnsamma processen mot psykiskt välbefinnande? 
 
Inom professionen socialt arbete är det inte ovanligt att möta människor som upplever att de mår 
dåligt och i socialtjänstlagen (SoL 1 kap. 1§) uppmanas att frigöra och utveckla individens 
resurser. Eftersom de sociala problemens skala är bred, medför detta en svårighet när det gäller 
att bemästra olika typer av psykisk ohälsa. Det finns inga patentlösningar inom behandling av 
psykisk ohälsa, istället tycks det föreligga ett behov av att skräddarsy varje individs väg mot 
välbefinnande. Mot bakgrund av socialtjänstlagens intentioner borde ett viktigt inslag i 
behandling vara att frigöra och utveckla individens resurser för att han/hon ska kunna använda 
dessa verktyg för att utveckla sitt eget psykiska välbefinnande. Detta väcker dock frågan om vilka 
resurser som ska frigöras och utvecklas för att uppnå välbefinnande? Vad har människan för 
resurser och verktyg att tillgå för att utveckla sitt psykiska välbefinnande?  
 
 
2. Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka hur individer som anser sig ha mått dåligt beskriver sin 
subjektiva upplevelse av vad som leder till psykiskt välbefinnande. 
 
2.1. Frågeställningar 
 

- Hur definierar individen psykiskt välbefinnande? 
 
- Hur beskriver individen vändpunkten under sin svåra period? 

 
- På vilket sätt upplever individen att hennes egen insats har haft inverkan på hennes 

välbefinnande? 
 
 
                                                 
1 Läran om de relationer som finns mellan hjärnans fysiska respektive mentala tillstånd. 
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3. Uppsatsens disposition  
Studien påbörjas med en inledning som leder fram till studiens syfte och frågeställningar. Sedan 
kommer en presentation av forskningsområdet och kunskapsläget inom lycka och välbefinnande. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Därefter följer en genomgång av den teoretiska 
referensramen motståndskraft, som även den avslutas med en kort sammanfattning. Sedan 
presenteras en begreppsdiskussion av begreppen som har använts i denna studie och därefter 
följer metodavsnittet, som redogör för studiens tillvägagångssätt. Därpå diskuteras etiska 
dilemman som studien har berört. Sedan presenteras resultatet av det empiriska materialet som 
också analyserats. Avslutningsvis redovisas studiens slutdiskussion som innehåller både en 
resultat- och metoddiskussion.  
 
 
4. Forskningsområdet och kunskapsläget  
I detta kapitel kommer det att redogöras för hur kunskapen inom forskningsområdena lycka och 
välbefinnande kan se ut. Det är en presentation av det aktuella kunskapsläget med visst fokus på 
forskning av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet kommer att beröra 
tillfredsställelse som begrepp, lycka som begrepp, lidande som begrepp samt tillkomsten av lycka 
och lidande. 
 
4.1. Begreppet tillfredsställelse 
Den vanligaste förekommande utfallsvariabeln inom den empiriska lyckoforskningen tycks vara 
livstillfredsställelse (”life satisfaction”), vilket kort och gott innebär att lycka kan beskrivas som 
tillfredsställelse med livet (Brüdle, 2007). Enligt detta synsätt betyder det att en människa är 
lycklig om hon har en positiv inställning och attityd till sitt liv som helhet, att hon är nöjd eller 
tillfreds med livet, samt att hon värderar sitt liv positivt. Människans subjektiva värdering av sitt 
eget liv anses vara viktigt, men behöver inte för den delen vara sanna föreställningar. Ju mindre 
klyftan är mellan det liv hon vill leva och det liv hon tror att hon har, desto lyckligare bör hon 
vara (ibid.). 
 
Enligt Brüdle (2007) innebär då motsatsen till lycka att en person är olycklig om hon värderar sitt 
liv negativt, att hon är missnöjd med livet och att hon i stor mån vill förändra sin situation. Detta 
benämns då som otillfredsställelse. Det anses rimligt inom tillfredsställelsebegreppet att både 
tillfredsställelse och otillfredsställelse existerar i olika grader vilket medför att en människas 
olika lyckonivåer kan mätas på en och samma skala. Vart hon befinner sig på skalan utgörs av 
graden av tillfredsställelse eller otillfredsställelse, vilket då bör motsvara i vilken grad hon vill 
eller inte vill förändra sin livssituation (ibid.). 
 
Klein (2006) menar att det föreligger en skillnad mellan tillfredsställelse och lycka. Lyckan 
upplevs i samma ögonblick som individen gör en erfarenhet, medan tillfredsställelse är det som 
finns kvar av lyckan i huvudet och det som uppstår när individen tittar tillbaka på en erfarenhet 
(ibid.). Att vara nöjd, det vill säga tillfredsställd, innebär inte per automatik att vara lycklig, och 
lycka utesluter inte otillfredsställelse.   
 
Brüdle (2007) tar upp det komplexa dilemmat med att mäta lycka och belyser dess problematik 
genom att hävda att olika personer tenderar att använda begreppet lycka på olika sätt. Det är svårt 
att veta om personen i fråga värderar sitt mentala tillstånd eller sin yttre situation. Om de värderar 
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hur bra/dåligt de mår eller hur tillfredsställda de är med livet i helhet (ibid.). Layard (2005) menar 
att när en individ tillfrågas om hur hon mår, motsvarar svaret alltid hur nöjd och glad hon är med 
sitt liv i helhet. Detta innebär att människan finner sig i alldagliga upp- och nedgångar och det 
som räknas är "genomsnittslyckan" över en längre period, vilken är baserad på flera tillfällen och 
upplevelser. 
 
Det anses finnas en enighet om att de bedömningar människor gör av sin egen 
livstillfredsställelse ofta är relativt tillförlitliga. Att granska livet som helhet kan medföra vissa 
problem med tillförlitligheten men genom att ”reducera” helhetsbedömningen till att granska 
livets olika beståndsdelar tycks det bli enklare för personen i fråga att bedöma sitt liv utifrån olika 
domäner (Brüdle, 2007).  
 
De mest centrala domänerna i en människas liv kan enligt Brüdle (2007) delas upp i följande fyra 
grupper: 
  

• Sociala domäner - exempelvis äktenskap, kärleksliv, vänskapsrelationer, familjeliv och 
det sociala livet som helhet. 

• Domäner inom verksamhetskaraktär - exempelvis arbete, studier och fritidsaktiviteter. 
• Domäner inom individens livsvillkor - exempelvis ekonomisk situation, inkomst, 

materiella tillgångar, boende och fysisk miljö. 
• Personliga domäner - exempelvis uppskattad hälsa, utseende, intelligens, moraliska halt 

och sig själv i stort.  
 
Detta grundar sig på föreställningen om att det finns en orsaksrelation mellan 
”domäntillfredsställelse” och livstillfredsställelse, vilket innebär att tillfredsställelsen inom de 
mest centrala och viktigaste domänerna kan förklara hur tillfredställd en människa är med livet 
som helhet (Brüdle, 2007). Layard (2005) skriver att människan har olika drifter att tillfredsställa, 
såsom sex och hunger, och hon väljer att satisfiera den drift som är lättast. Enligt denna tanke 
bidrar människans alla olika drifter till hennes tillfredsställelse med livet i helhet.  
 
4.2. Lycka som begrepp 
Benämningen ”lycka” refererar ibland till ordet ”glädje”, vilka båda innebär att ha en behaglig 
sinnesstämning (Brüdle, 2007). Att vara lycklig är i denna mening detsamma som att vara glad 
utan att ha någon särskild anledning eller orsak till det. Vanliga kännetecken är att människan 
känner sig vital, energisk, upprymd och optimistisk (ibid.).  
 
Den mänskliga hjärnan tycks ha en angenäm talang av att kunna föreställa sig föremål och 
händelser som inte finns i den verkliga världen, det vill säga människan kan ”skapa framtid” med 
sin fantasi (Gilbert, 2006). När en individ fantiserar om framtiden kretsar tankarna oftast kring 
om att lyckas och nå framgång, snarare än att se sig själv misslyckas (ibid.). Således är 
optimismen en viktig och betydelsefull del för att kunna känna en behaglig sinnesstämning. 
 
Benämningen ”glädje” kan ibland referera till en emotion snarare än en sinnesstämning. Det 
innebär i denna mening att personen i fråga är glad över en specifik händelse eller orsak (Brüdle, 
2007). Det kan exempelvis handla om att få en löneförhöjning eller att ens romantiska känslor är 
besvarade. Här används sällan termen lycka, eftersom den anses vara en mer eller mindre 
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bestående sinnesstämning (ibid.). 
 
Termen ”lycka” beskrivs även ibland som ett tillstånd av inre harmoni och balans, vilket i denna 
mening innebär att uppleva en stillsam och rofylld glädje som antas vara relativt djupt rotad och 
som till stor del är beroende av de yttre livsvillkoren (Brüdle, 2007). Dessa olika benämningar av 
lycka kan ibland uppfattas som motsägelsefulla då begreppet dels kan beskrivas som ett lugnt och 
stillsamt välbehag å andra sidan kännetecknas av en hög grad av upprymdhet och energi (Brüdle, 
2007). 
 
Benämningen lycka beskrivs även som att må bra ("feeling good"), vilket i denna mening innebär 
att en lycklig person är den som njuter av livet och vill att känslan förblir densamma (Layard, 
2005). Motsatsen, en olycklig person, mår alltså dåligt och önskar att saker och ting ska 
förändras.  
 
Inom ämnet förekommer ofta termen subjektivt välbefinnande ("subjective well-being"), vilket i 
denna mening refererar till en individs personliga utvärdering av hennes liv, såväl kognitivt som 
emotionellt (Diener & Suh, 2000; Hansson, 2009). Det är oklart hur många element subjektivt 
välbefinnande består av. Generellt sett definieras begreppet främst med tre element: 
livstillfredsställelse, positiv affekt och negativ affekt (Hansson, 2009). Dessa tre element kan 
delas upp i ytterligare domäner (ibid.). Benämningen ”subjektivt välbefinnande” brukar 
användas synonymt med lycka. Högt subjektivt välbefinnande innebär att personen upplever 
frekvent tillfredsställelse och behagliga känslor, och sällan obehagliga känslor (Diener & Lucas, 
1999; Hansson, 2009). Subjektivt välbefinnande är en önskvärd egenskap för psykisk hälsa men 
begreppen ska i denna mening inte användas synonymt. En mentalt sjuk person som upplever sig 
som lycklig, betraktas inte vara psykiskt frisk (Hansson, 2009). 
 
En annan omtalad nämnare till människans välmående är att känna en känsla av sammanhang. 
Inom socialt arbete kallas detta tankesätt för KASAM – Känsla Av SAManhang – som innebär 
att studera hälsa och välbefinnande ur ett salutogent (hälsofrämjande) perspektiv (Nilsson, 2002). 
Denna infallsvinkel innebär att alla människor befinner sig på ett multidimensionellt kontinuum 
mellan välbefinnande och frånvaro av välbefinnande. KASAM grundar sig i huvudsak på 
följande tre begrepp (ibid.): 
 

• Begriplighet – Det som inträffar är begripligt för individen. 
• Hanterbarhet – Hur en individ hanterar sina problem samt vilka resurser som står till 

förfogande. 
• Meningsfullhet – Motivationskomponenten som gör att individen kan se en 

meningsfullhet i det som händer. 
 
Detta tankesystem talar för att människans möjlighet att leva ett ”bra” liv och vara lycklig, är 
beroende av att individen känner en känsla av sammanhang, vilket övergriper livet som helhet 
(Nilsson, 2002). Det är således även i detta fall den individuella helhetssynen som är avgörande 
om individen upplever välbefinnande eller ej.  
 
4.3. Lidande som begrepp 
Att redogöra för termer som ”lycka” och ”glädje” väcker nyfikenhet och intresse för dess 
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motsats; avsaknaden av lycka och glädje, som inom lycko- och lidandeforskning kan benämnas 
med termer som ”lidande” och ”obehag” ("suffering", "pain"). 
 
Inom ämnet förkommer ofta termen positiv eller negativ hedonisk nivå (Brüdle, 2007; Hansson, 
2009). Detta härstammar från det filosofiska ordet hedonism som betyder ”den etiska åsikt enligt 
vilken det högsta goda är sinnlig njutning” (Svenska Akademiens Ordbok, 2009). Med detta 
menas alltså att en individ kan befinna sig på en positiv eller negativ hedonisk nivå av sinnlig 
njutning, då den negativa nivån snarare innebär en avsaknad av njutning (Brüdle, 2007). 
Subjektivt välbefinnande tycks vara ett centralt fenomen inom den hedoniska traditionen 
(Hansson, 2009). En person med lågt subjektivt välbefinnande upplever fler negativa känslor än 
positiva. Negativ affekt är i detta sammanhang relaterad till lidande.   
 
Vilken influens en viss upplevelse har på individens hedoniska nivå beror på omgivningens 
kontext (Brüdle, 2007). Att exempelvis dricka ett gott vin eller se en trevlig film har i princip en 
betydelselös verkan för den som känner sig deprimerad eller lider av starka ensamhetskänslor. 
Vilket återigen borde tala för att människans sinnesstämning påverkas av kausalitet samt att goda 
relationer är viktiga faktorer för människans välbefinnande (ibid.). 
 
Att befinna sig i ett mentalt tillstånd som är ”tillräckligt obehagligt” betraktas som ett nödvändigt 
villkor för lidande. Ett annat vanligt förekommande villkor är att det intensiva obehag en individ 
upplever bör ha en viss varaktighet för att räknas som lidande (Brüdle, 2007). Att känna lidande 
upplevs antagligen oftare som ett mer affektivt tillstånd, än när en individ känner lycka. Vilket 
innebär att lidandet känns tydligare kopplat till emotioner och känslor än vad lyckan gör (ibid.). I 
denna mening är lidandet detsamma som subjektivt obehag eller illabefinnande.  
 
Likaväl som lyckan kan lidandet referera till en låg eller negativ sinnesstämning - likt ett tillstånd 
- eller anknytas till någon särskilt obehaglig upplevelse, som får en individ att må dåligt. Att 
känna sig deprimerad eller uppleva känslor av smärta och ångest är vanligen hemmahörande här 
(Brüdle, 2007). Det som anses vara den mest relevanta och svåraste lidandeformen av dessa båda 
tillstånd är det förstnämnda. Att befinna sig på en extremt låg och hedonisk nivå, när det inte är 
en specifik händelse eller orsak som orsakar lidandet, anses vara extremt tungt för en människa 
att uppleva (ibid.). Denna typ av illabefinnande tycks påverka individens livskvalitet negativt på 
ett kraftfullt sätt. 
 
Lidandets former kan förkomma på många sätt, men kan förenklat sammanfattas som obehagliga, 
plågsamma eller negativa känslor. En känsla kan enligt Brüdle (2007) referera till följande tre 
typer av kategorisering: 
 

• Kroppsliga förnimmelser – Smärta, värk, andnöd, illamående, extrem trötthet, klåda, 
frusenhet, kraftig hunger eller törst. 

 
• Emotioner – Mentala tillstånd, exempelvis att vara rädd för något/någon, vilket innebär 

att individen uppfattar situationen som hotfull. Det är lika plågsamt att ha en felaktig 
föreställning som att uppfatta den aktuella situationen korrekt. Vanliga känslor är rädsla, 
oro, frustration, ilska, skam, skuld, avund, sorg, besvikelse och förtvivlan. 
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• Stämningar – Skiljer sig från emotioner på så vis att de saknar intentionala objekt, det 
vill säga att individen i fråga känner sig irriterad eller nedstämd i största allmänhet utan 
någon specifik anledning. Stämningar kan mycket väl vara kausalt beroende, genom 
sambandet mellan tankar och annan kännedom. Det kan inrymma diffusa eller 
svårlokaliserade känslor som rastlöshet, ångest, nervositet, irritabilitet, oro, otrygghet, 
eller andra mer lugna och stillsamma känslor som depression, nedstämdhet eller sorg.  

 
4.4. Lycklig eller olycklig 
”Lycka” och ”lidande” är termer som används i vardagligt tal, men människan kan både känna 
lycka och lida på en och samma gång (Brüdle, 2007; Klein, 2006; Layard, 2005). Det händer att 
människan upplever både positiva och negativa känslor i stort sätt samtidigt, hon kan exempelvis 
känna glädje över någonting och samtidigt känna oro över någonting annat. De olika känslorna 
behöver inte utesluta varandra. Positiva känslor kan dämpa negativa och vice versa (Layard, 
2005). Däremot så anses det att starka och intensiva obehagliga tillstånd har en längre 
varaktighet, vilket förstärks av individen eftersom hon ofta kan uppleva att perioder av lidande 
varar längre än vad de faktiskt gör, mätt i faktisk tid (Brüdle, 2007). Även Klein (2006) skriver 
att negativa känslor upplevs intensivare och utlöses lättare än positiva.    
 
Enligt Layard (2005) är lycka ett objektivt fenomen som kan mätas samt jämföras mellan 
människor. Tack vare neurobiologin är det möjligt att bland annat granska aktivitetsnivån i 
hjärnans olika delar. Det tycks finnas en koppling mellan hjärnaktivitet och humör (Davidson, 
2005; Layard, 2005). Förenklat är det den vänstra pannloben i storhjärnan som är aktiv vid glada 
stunder och det är den som bidrar till positiva känslor (Klein, 2006; Layard, 2005). Den högra 
pannloben är därmed aktiv vid dystra tillfällen och förknippad med negativa känslor. Enligt Klein 
(2006) produceras människans olika känslor av skilda system i hjärnan. Det finns kopplingar i 
hjärnan för glädje, lust och eufori vilka ger upphov till välbefinnande (ibid.). Neurobiologin gör 
det möjligt att både beskriva känslor, kartlägga deras uppkomst och vilken funktion de har (ibid.). 
(För vidare detaljer om hjärnan och dess aktivitet se exempelvis Hugdahl och Davidson (2003). 
 
Neuroforskningen påvisar att hjärnan kan förändras även i vuxen ålder (Klein, 2006). Ofta tycks 
det vara en individs förmåga att föreställa sig sorgliga och otillfredsställande saker som gör henne 
olycklig (ibid.). Det betraktas vara en inlärd förmåga som är möjlig att förändra. Både Klein 
(2006) och Layard (2005) anser att människan kan träna sina tankar genom exempelvis kognitiv 
terapi eller positiv psykologi och på så sätt förändra sina känslor. Optimistiska tankar är 
gynnsamma för välbefinnandet (ibid.). Klein (2006) menar att en av de mest effektiva metoder 
mot nedstämdhet är att bestämma sig för att glaset är halvfullt istället för halvtomt. Lyckan är på 
så vis ett resultat av de rätta tankarna. Positiv psykologi handlar kortfattat om att fokusera på 
individens resurser (Seligman, 2007). Seligman (ibid.) menar att det är viktigare att utveckla sina 
styrkor än att brottas med sina brister för att lyckas nå framgång.  
 
Hansson (2009) samt Klein (2006) förespråkar fysisk aktivitet vid nedstämdhet. Aktiviteter 
bedöms ge, till skillnad från lyckopiller, upphov till positiva känslor eftersom euforiserande 
endorfiner frigörs vid ansträngning (Klein, 2006). Vid ansträngning av kroppen blir 
kroppsdelarna varma, musklerna slappnar av och pulsen ökar (ibid.). Samma reaktion sker när en 
person är glad. Det är alltså kroppens tecken som medför produktionen av positiva känslor i 
hjärnan. Således kan människan "lura" nervcellerna i hjärnan med till exempel idrott och sex. 
Därutöver tycks bekymmer framträda lättare för en individ när hennes hjärna är sysslolös (ibid.).  
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Hanssons avhandling (2009) behandlar individers medvetna strategier för att öka sitt 
välbefinnande. Enligt hennes avhandling är de mest förekommande strategierna följande: 
(Strategierna är rangordnade efter mest förekommande). 
 
- Fysisk aktivitet 
- Socialt stöd: umgås med vänner och familj 
- Sysselsättning av behagliga aktiviteter 
- Avkoppling 
- Fysisk hälsa: sömn och hälsosam kost  
- Planering/Gränssättning 
- Positivt tänkande 
- Professionell kontakt 
- Arbete 
 
4.5. Lyckans och lidandets tillkomst 
Inom lyckoforskningen går det inte att frångå diskussionen kring människans 
anpassningsförmåga, det vill säga huruvida människan kan anpassa sig till ett tillstånd eller inte. 
Resultaten är inte helt samstämmiga. Klein (2006) och Layard (2005) menar att människor är 
väldigt anpassningsbara och vänjer sig därför snabbt vid olika förändringar i livet. Därmed inte 
sagt att förändringar är helt oväsentliga. Hanssons undersökning (2009) tyder på att livshändelser 
och livsomständigheter är av betydelse och påverkar en persons välbefinnande över flera år. 
Diener och Lucas (1999) anser däremot att olika livshändelser påverkar välbefinnandet temporärt 
och att individens välbefinnande är starkt relaterat till individens personlighet och heritabilitet.  
 
Mycket av den litteratur som finns inom ämnesområdet berör genernas inverkan på 
välbefinnandet. Genom bland annat studier av enäggstvillingar har forskare upptäckt att en 
persons gener tycks ha betydelse (Diener & Lucas, 1999; Inglehart & Klingemann, 2000; Layard, 
2005). Generna tycks även påverka människas personlighet. Klein (2006) skriver att på samma 
sätt som gener påverkar personlighet, påverkar de också benägenheten att vara dyster eller glad. 
Gener kan alltså frambringa såväl lycka som lidande. Därmed inte sagt att generna är ödet och 
lyckan är förutbestämd. Enligt Layard (2005) utlöses "dåliga" gener av dåliga upplevelser och 
vice versa. Det är med andra ord gener i kombination med erfarenheter som föranleder ett visst 
humör eller tillstånd. Layard (ibid.) argumenterar för att lyckan uppkommer såväl inifrån som 
utifrån. En individs välbefinnande är med andra ord lika mycket beroende av hennes inre liv som 
hennes yttre omständigheter.  
 
Det är problematiskt att återge allmänna råd om vad som skapar lycka eftersom lycka kan 
upplevas på olika sätt av olika individer. Förvisso upplever alla människor glädje på likartat sätt 
då våra hjärnor är uppbyggda enligt samma mönster men alla mår vi bra och dåligt av olika saker 
(Klein, 2006). Att beskriva lycka medför synnerligen svårigheter. Som Gilbert (2007) antyder, 
innebär det att beskriva något obeskrivbart. I hans jämförande med att försöka förklara färgen gul 
för någon som är blind, är det omöjligt att beskriva lyckan (ibid.). Men eftersom alla människor 
känner lycka och vet hur känslan känns så är det en ”du-vet-vad-jag-menar-känsla”. Vare sig det 
handlar om att låta en bit belgisk choklad smälta på tungan eller se sitt barn le för första gången. 
Enligt Gilbert (ibid.) kan lyckan födas i olika former men är alltid en känsloupplevelse på 
lyckoskalan.  
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Layard (2005) behandlar följande sju faktorer ("The Big Seven") som anses påverkar lyckan: (De 
fem första faktorerna är rangordnade efter grad av betydelse)  
 
- Familjerelationer  
- Ekonomisk situation 
- Arbete 
- Gemenskap och vänner 
- Hälsa  
- Personlig frihet 
- Personliga värderingar  
 
 
Såväl Layard (2005) som Klein (2006) betonar att individens förhållande till andra människor 
och kvaliteten på dessa relationer är den viktigaste faktorn för hennes välbefinnande. Ensamhet 
kan innebära stress vilket kan skada en persons både psykiska samt fysiska hälsa (Klein, 2006), 
men det är inte kvantiteten av det sociala nätverket som är det väsentliga. Tidigare forskning 
visar också att människor som har en partner tycks vara lyckligare än singlar (Hansson, 2009; 
Klein, 2006). Layard (2005) skriver att människor som är förälskade har en bättre hälsa och är 
således också lyckligare. Litteraturen tyder även på att giftermål ökar en persons välbefinnande 
(Argyle, 1999; Hansson, 2009; Layard, 2005). Det är dock viktigt att än en gång poängtera att det 
är själva kvaliteten och stabiliteten i relationen som tycks vara betydelsefull. Klein (2006) 
tydliggör att en persons kontosaldo, arbete, bostad samt fritidsaktiviteter spelar en betydligt 
mindre roll än kvaliteten på relationen samt sexfrekvensen på hur tillfredsställd en person är med 
livet.  
  
Gör pengar en person lycklig? Litteratur visar att omständigheter som välstånd tycks skapa 
tillfredsställelse men effekten är minimal för människor med en rimlig inkomst (Hansson, 2009; 
Klein, 2006). Det är förståeligt att pengar leder till ökat välbefinnande för de fattiga, hungriga 
eller bostadslösa, men människors lycka tycks inte öka i samband med människors 
levnadsstandard (Diener & Oishi, 2000; Klein, 2006; Layard, 2005). Dyra märkesvaror, kläder, 
resor och dylikt spelar uppenbarligen inte så stor roll för välbefinnandet som många kanske tror. 
Däremot hävdar Layard (2005) att människor blir gladare när de blir rikare jämfört med andra i 
sitt nätverk. Vilket i denna mening paradoxalt nog innebär att om alla blir rikare, blir ingen 
lyckligare. Layard (ibid.) menar att människor ständigt tycks jämföra sig med varandra, och 
välstånd är ett mått på hur en individ värderas och hur individen värderar andra. Han menar att 
status och respekt är en källa till tillfredsställelse och pengar är en av flera faktorer som tillför 
status.  
 
Enligt Layard (2005) har hälsa inte en lika stor inverkan på välbefinnandet som bland annat 
familjerelationer och välstånd har. Detta innebär inte att människor inte vill vara friska. Layard 
(ibid.) skriver att en eventuell förklaring är att människor har en ansenlig möjlighet att anpassa 
sig till fysiska begränsningar. Således tycks inte hälsa vara den faktor som påverkar lyckan mest. 
 
Enligt Klein (2006) är det en viktig faktor att individen själv har kontroll över sitt liv, vilket 
tillför henne lycka. Upplevelsen av brist på kontroll kan medföra stress (ibid.) vilket är 
ogynnsamt för hälsan och välbefinnandet. En ökning av självbestämmandet och inflytande kan 
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alltså resultera i mer nöjda och lyckligare människor. Layard (2005) framhåller att både 
personlig, politisk samt ekonomisk frihet medför välbefinnande bland invånare. Demokrati är 
med andra ord en nyckel till lycka. Enligt Layard (ibid.) är krig den omständighet som kan orsaka 
störst lidande. 
    
En annan omständighet som anses ha en stor negativ inverkan på människors välbefinnande och 
som frambringar lidande är arbetslöshet (Klein, 2006; Layard, 2005). En eventuell förklaring till 
detta kan vara just känslan av brist på självbestämmande och kontroll som en arbetslös ofta kan 
tänkas ha. Arbetslöshet kan dessutom medföra färre sociala relationer vilket, som redan 
poängterats, är det mest väsentliga för en människas välbefinnande. Enligt Argyle (1999) har den 
arbetslöse också lättare att drabbas av psykiska samt stressrelaterade sjukdomar och dör tidigare 
än en person med arbete. Och stress har som tidigare nämnts en negativ inverkan på 
välbefinnandet.   
 
Layard (2005) refererar begreppet personliga värderingar inom ”The Big Seven” som livsfilosofi. 
Han menar att en person som inte ideligen jämför sig med andra, utan är tacksam för det han/hon 
har, som är omtänksam och visar medkänsla är lycklig. Argyle (1999) påvisar även att religiösa 
människor som tror på Gud är lyckligare än icke troende. Det är emellertid svårt att konstatera 
om det är tron som skapar lycka eller tvärtom, om det är lyckan som föranleder tron.   
 
Flera studier pekar på att problem och svårigheter i barndomen har en negativ inverkan på en 
persons välbefinnande över en lång tid (Hansson, 2009; Layard, 2005). Det kan exempelvis 
handla om föräldrars skilsmässa, övergrepp eller konflikter. Goda barndomsförhållanden tycks 
alltså öka möjligheterna för välbefinnande och minska riskerna för lidande (ibid.). Det är inte 
ovanligt att människor som har genomgått svåra perioder söker professionell hjälp. En god 
behandling tycks till stor del handla om relationen till terapeuten, där behandlingsformen i sig 
kan ses som det sekundära medan relationen som klienten upplever till terapeuten, är det primära 
(Hårtveit & Jensen, 2007). Det är således viktigt att individen känner tilltro till terapeuten och 
upplever att hon vill vara där (ibid.). 
 
Slutligen bör det framföras att faktorer som ålder, kön, intelligenskvot samt utbildning inte har 
visat sig ha någon betydande inverkan på människors välbefinnande. Sådana demografier 
förklarar förvånansvärt lite av variationen i välbefinnande (Hansson, 2009; Inglehart & 
Klingemann, 2000). Gällande faktorn åldern tyder ändå flera studier på att välbefinnande ökar 
med åldern men det bör betonas att skillnaderna mellan åldersgrupper är tämligen små (Argyle, 
1999; Hansson, 2009). Forskare har också påvisat att män har något större välbefinnande jämfört 
med kvinnor (Argyle, 1999; Hansson, 2009). Samma studier visar att utbildning är starkare 
relaterat till välbefinnande för människor med lägre inkomst. En eventuell förklaring kan vara att 
utbildning indirekt är kopplat till inkomst och yrkesstatus. 
 
4.6. Sammanfattning 
Den genomgångna litteraturen visar att den vanligaste förekommande utfallsvariabeln inom 
"lyckoforskningen" är livstillfredsställelse. Att vara lycklig innebär i denna mening att vara 
tillfredsställd med livet. Motsatsen till detta benämns då som otillfredsställelse. Lycka refererar 
ofta till begrepp som glädje och positiva känslor samt att det liknar mer ett tillstånd än ett 
ögonblick av eufori. Tidigare forskning visar att människor som anser sig vara lyckliga är nöjda 
med livet så som det är och strävar inte efter förändring. Lidande refererar ofta till negativa 
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känslor och obehag som kan leda till bland annat ångest, oro, ängslan och depression. I dessa 
tillstånd önskar människan en förändring. De tidigare studierna tyder på att en individ kan känna 
lycka och lidande på samma gång, vilket i denna mening innebär att hon kan uppleva både 
positiva och negativa känslor i stort sett samtidigt. Forskning pekar på det svårfångade dilemmat 
med att mäta lycka då begreppet kan användas på olika sätt av olika individer. Det är exempelvis 
svårt att veta om personen i fråga värderar sitt mentala tillstånd eller hur tillfredsställd han/hon är 
med livet i helhet. Somliga författare hävdar att lycka är ett objektivt fenomen medan andra anser 
att det är en högst subjektiv sinnesstämning. Inom lyckoforskningen går det inte att frångå 
diskussionen om människan anpassningsförmåga, det vill säga huruvida människan kan anpassa 
sig till en viss situation eller inte. En del av litteraturen tyder på att livsförändringar påverkar 
individen temporärt då välbefinnandet grundar sig i personlighet och gener. De flesta författare 
menar att tillfredsställelse uppnås främst genom goda relationer. Faktorer som arbete, välstånd 
och kontroll över sitt liv har också en betydelsefull inverkan på välbefinnandet. Litteraturen pekar 
även på att fysisk aktivitet och positivt tänkande är gynnsamt för individens psykiska 
välbefinnande, samt att det är relationen mellan klient och terapeut som tycks vara det viktigaste 
vid professionell hjälp.  
 
 
5. Teoretisk referensram: Motståndskraft 
Studiens syfte besvaras ur det teoretiska perspektivet motståndskraft. Valet av teori grundar sig 
på lämpligheten att besvara studiens syfte så fullgott som möjligt, samt att framhäva människans 
egen insats genom hennes resurser. Dessutom är denna teori ett alternativt sätt att se på 
fenomenet då majoriteten av den tidigare forskningen angriper ämnet utifrån ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv. De främsta upphovsmännen till det teoretiska perspektivet 
motståndskraft är Emmy Werner och Aaron Antonovsky. De har båda bidragit med viktiga 
begrepp som är essentiella för teorin i fråga. Denna teori används ofta som en förklaringsmodell 
när det kommer till att överleva stress och personliga katastrofer. I detta kapitel behandlas 
nyckelbegrepp ur den valda teorin så som resilience, självkänsla samt risk- och skyddsfaktorer. 
Andra valda begrepp ur teorin är bland annat mänskliga relationer, anknytning och samhörighet. 
Dessa begrepp har valts eftersom de genomsyrar den tidigare forskningen överlag, samt att 
begreppen är möjliga att studera inom ramen för denna studie. Begreppen kommer även att vara 
centrala för studiens analysarbete, eftersom de är lämpliga att använda när det kommer till att 
undersöka individens egna resurser.  
 
5.1. Resilience med risk- och skyddsfaktorer 
Inom socialt arbete förekommer ibland uttrycket ”maskrosbarn”. I stora drag handlar det om barn 
vars levnadsförutsättningar har varit trassliga och svåra, men som ändå har klarat sig bra i livet, 
utan påtagliga egna problem (Klefbeck & Ogden, 2003). Motståndskraft eller det engelska 
begreppet resilience (flexibilitet, motståndskraft) syftar alltså på den styrka och förmåga en 
människa i en utsatt position har, som bidrar till att hon kan skapa sig ett fullgott liv (Gjaerum, 
1999).  
 
Vad det gäller riskfaktorer som troligtvis föder en negativ utveckling återfinns faktorer som 
exempelvis uppväxt i en fattig familj, utsatthet för stark stress, fysiska funktionshinder samt 
alkoholiserade eller psykiskt sjuka föräldrar (ibid.). Exempel på andra riskfaktorer är tidiga 
relationsstörningar, bristande omsorg eller övergrepp (Klefbeck & Ogden, 2003). Genom att 
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individen har så kallade skyddsfaktorer, är det här motståndskraften kan födas. Klefbeck och 
Ogden (ibid.) samt Sommerschild (1999) menar att motståndskraft handlar om att bemästra sin 
situation. För att kunna göra detta och därmed kunna skydda sig mot de negativa 
förutsättningarnas påverkan, finns det många möjliga bidragande skyddsfaktorer. Det som 
forskningen belyser starkast är den mänskliga relationen (Klefbeck & Ogden, 2003; 
Sommerschild, 1999; Werner, 1995). Werners (1995) studie påvisar att det är en förstående 
partner eller en nära vän som upplevs bidra med den största hjälpen under en svår period i en 
individs liv. Enligt Sommerschild (1999) är det i relationen en människas hela utveckling sker, 
samt att relationen är social i sin natur och inramad av biologi och psykologi. Det faktum att ett 
barn har en nära förtrogen torde ha en uppenbar skyddande effekt (Klefbeck & Ogden, 2003; 
Sommerschild, 1999).  
 
Relationens betydelse kan även återfinnas i teorier om emotionell anknytning, som sker när 
barnet är mellan 1-2 år (Antonovsky, 1987). Antonovsky (ibid.) menar att det är barnets 
erfarenhet av anknytning som skapar motståndskraft. Därigenom utvecklas en grundläggande 
inre arbetsmodell för ett gynnsamt samspel med andra (ibid.). Detta betyder dock inte för den 
sakens skull att det måste vara just barnets förälder som är den nära anknytande, utan det kan 
vara en person i förälderns ställe som komplement, som ger en kontinuitet i tillvaron och överför 
trygghet och därmed öppnar vägen för en process som utvecklar barnets motståndskraft 
(Klefbeck & Ogden, 2003; Sommerschild, 1999; Werner, 1995).  
 
Utöver detta tycks varje individ ha en alldeles egen och unik förmåga att sköta sig själv och 
hantera sin omvärld (Antonovsky, 1987). Likväl som att det finns riskfaktorer som föder de 
negativa förutsättningarna, exempelvis förlust av förälder, kronisk sjukdom eller en traumatisk 
upplevelse, så finns det också skyddsfaktorer som bidrar till att stärka individens motståndskraft 
(ibid.). Dessa faktorer är inte nödvändigtvis sammankopplade med skyddande omständigheter, 
utan de definieras genom sin inverkan och ej genom sina egenskaper. Sommerschild (1999) 
menar att det som skapar grogrunden för motståndskraft hos en individ är att ha:  
 

• En trygg känslomässig anknytning till andra  
• Egen erfarenhet av att behärska vissa färdigheter 

 
Erfarenheten kan komma att bli en avgörande betydelse när det kommer till ett barns sätt att 
hantera olika situationer, exempelvis tycks barn som tidigare övernattat borta ha lättare att 
hantera temporär frånvaro från sina föräldrar (Klefbeck & Ogden, 2003). Vilket således skulle 
kunna innebära att erfarenhet föder flexibilitet.  
 
Begreppet resilience syftar till största del på allmän livsduglighet, vilket kommer från egenskaper 
som barnet har utvecklat under uppväxtens gång, som därefter har blivit en del av barnets 
personlighet (Sommerschild, 1999). Det kan exempelvis handla om individens stresstålighet eller 
förmåga att hantera problem, både med sig själv och i sin omgivning. Resilience kan också 
handla om att psyket återtar sin form efter att psykologiskt ha ”tänjts ut”, en mental seg tänjbarhet 
(Novik, 1999).  
 
När det gäller förhållandet mellan individens motståndskraft och sårbarheten vid risker, 
analyseras hur de biologiska och de sociala riskfaktorerna påverkar hennes utveckling (Werner & 
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Smith, 1992). Individens sinne och person samspelar med miljöaspekter som underlättar eller 
blockerar utvecklingen under livets olika perioder (Klefbeck & Ogden, 2003; Werner & Smith, 
1992). Detta medför att det finns individuella skillnader när det gäller motståndskraft bland 
människor, och även att motståndskraften kan ha ett genetiskt eller ett icke-genetiskt ursprung. 
Miljön anses också vara av vikt för utvecklingen, är den gynnsam öppnas specifika möjligheter 
till inlärning hos individen, vilket istället kan hämmas i en ogynnsam miljö (Werner & Smith, 
1992). Motståndskraften kan alltså vara olika starkt rotad hos människor. Klefbeck och Ogden 
(2003) påstår att motståndskraften är något relativt och varierar alltefter tid och situation i 
individens liv. Författarna menar att en person kan besitta motståndskraft vid en ålder men inte 
nödvändigtvis vid en annan. Skyddsfaktorerna lagrar eller mildrar en individs reaktion i vad som 
normalt skulle vara en negativ situation (Werner & Smith, 1992). Detta föranleder att 
motståndskraften kan minska eller dämpa riskfaktorernas skadlighet och de negativa 
kedjereaktionerna som riskerna kan medföra. Skyddsfaktorerna kan även stärka självkänslan och 
egenförmågan samt föda möjlighet för individen att bli medveten om tänkbara utvägar (Werner & 
Smith, 1992). 
 
Inom det teoretiska perspektivet motståndskraft är det inte ovanligt att ordet salutogent 
återkommer. Det härstammar från det latinska ordet salus, som betyder friskhet eller hälsa, samt 
det grekiska ordet genesis, som betyder ursprung eller tillblivelse (Sommerschild, 1999). 
Sammanfattningsvis skulle det kunna beskrivas som ”hälsans ursprung”. Vidare framställer 
Antonovsky (1987) begreppet ”hälsa” som en glidande skala mellan det allvarligt sjuka och det 
fullkomligt friska, där det salutogena perspektivet har framträdande faktorer så nära den friska 
änden av skalan som möjligt. Antonovsky (ibid.) belyser en betydande riskfaktor som kraftigt kan 
inverka på människans salutogenes och denna faktor är stress. Antonovsky menar att alla 
människor utvecklar olika grader av generella motståndskrafter i tillvarons kamp, och att leva är 
att kunna möta livets alla motgångar. Som grundare av begreppet KASAM (som beskrivs 
uttryckligare under avsnittet Tidigare forskning) hävdar Antonovsky (ibid.) att utöver en god 
anknytning, är känslan av sammanhang enormt viktig för människans välbefinnande och därmed 
en central faktor för motståndskraftens rotfäste. Genom att kunna förstå sin situation, se lösningar 
och uppleva meningsfullhet i sin tillvaro, kan individen forma sin egen motståndskraft (ibid.). 
 
5.2. Samhörighet och självkänsla 
Sommerschild (1999) tycks vara instämmande med Antonovsky i viss mån, men skildrar med 
andra ord att motståndskraft föds ur en bemästrandeprocess där det finns två huvudgrupper; 
samhörighet och kompetens. De båda huvudgrupperna delas ytterligare upp i undergrupper som 
presenteras nedan: 
 
Samhörighet: 

• Dyaden – Att ha minst en nära förtrogen. 
• Familjen – Som skapar förutsägbarhet, bekräftelse och samhörighet. 
• Nätverket – Gemensamma värderingar och socialt stöd. 

 
Kompetens (individen upplever att): 

• Kunna någonting 
• Vara till nytta 
• Få och ta ansvar 
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• Utveckla kärleken till andra 
• Kunna bemöta och hantera kriser 
 

 
Vidare kan dessa huvud- och undergrupper ebba ut i två sammanflätade områden; trygghet och 
självkänsla. Då samhörigheten bygger upp motståndskraft genom familjens trygghet, och 
kompetensen bygger grogrunden till en stark känsla av egenvärde, kan individen möta livets 
utmaningar med motståndskraft (Sommerschild, 1999). Och vad det gäller Antonovskys (1987) 
ståndpunkt att stress är en stark riskfaktor, menar Gjaerum (1999) att just detta kan motverkas 
genom goda familjerelationer samt tron på sina egna krafter. Enligt Klefbeck och Ogden (2003) 
kan den motståndskraftiga människan bemästra motgångar genom att utnyttja sina egna resurser 
eller resurserna i hennes sociala nätverk. Werner (1995) skriver att personlig kompetens, gott 
självförtroende och självständighet, stöd från någon närstående, en tro på något i livet och 
förtröstan till Gud, är exempel på gemensamma utmärkande drag för många maskrosbarn i vuxen 
ålder. Därutöver kan gemensamma fritidsaktiviteter betraktas ha en skyddande effekt (ibid.).    
 
För en gynnsam optimal utveckling anses en del specifika faktorer vara önskvärda i en människas 
liv. Med hopp att kunna skapa en flexibel utveckling bör vissa skyddsfaktorer existera (Gjaerum, 
1999). Det kan exempelvis handla om ett område där individen känner sig duktig på något, 
exempelvis en sport eller ett arbete, även att ha en nära relation till någon, eller att ha kompetenta 
rollförebilder (Gjaerum, 1999; Werner, 1995).  
 
Även Werner & Smith (1992) talar om egenskaper och förutsättningar som skyddsfaktorer vilket 
stärker individen. Ett lättsamt temperament, förmåga att kunna se framåt, kompetens att sköta 
ansvarsfulla uppgifter under barndomen och i tonåren, är exempel på detta. Werner & Smith 
(ibid.) menar också att faktorer under tonåren, som militärtjänstgöring hos unga män samt ett 
attraktivt utseende hos unga kvinnor, kan vara stärkande efter en – på olika sätt – problematisk 
barndom, och därmed fungera som skyddsfaktorer. Werner & Smith (ibid.) talar för att de 
motståndskraftiga barnen utmärker sig genom att ofta vara vakna, självständiga, öppna för nya 
intryck, starkt socialt orienterade, duktiga kommunikatörer, fysiskt rörliga och ovanligt duktiga 
på att lösa problem. Medan Klefbeck & Ogden (2003) menar att motståndkraftiga barn inte 
nödvändigtvis är sympatiska och tilltalande, utan kan uppfattas som självgoda, självupptagna och 
avvisande. Vilket i stort skulle kunna handla om ordval snarare än aparta uppfattningar.  
 
Dock bör avslutningsvis också omnämnas att även om en individ har goda motståndsresurser kan 
hon ändå vara mycket sårbar för både ångest, depression och fysiska sjukdomstillstånd, vilket i 
sin tur betyder att motståndskraftiga individer kan komma att behöva stöd och hjälp för att 
bemästra sin livssituation (Novik, 1999). 
 
5.3. Sammanfattning 
Med begreppet resilience menas den styrka och förmåga en människa i en utsatt position har. En 
synonym till detta är ordet motståndskraft, och med det menas att kunna bemästra sin situation. 
Det teoretiska perspektivet motståndskraft belyser att människan både har risk- och 
skyddsfaktorer, som antingen försvagar eller stärker hennes motståndskraft, där den viktigaste 
skyddsfaktorn är att ha goda relationer. Varje individ har en alldeles egen och unik förmåga att 
sköta sig själv, där grunden till en stark motståndskraft kommer ifrån en trygg känslomässig 
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anknytning till andra och egen erfarenhet av att behärska vissa färdigheter. Det teoretiska 
perspektivet motståndskraft menar även att det finns individuella skillnader när det gäller 
motståndskraft bland människor, samt att motståndskraften kan variera från period till period. 
När det gäller att se till människans goda hälsa och välbefinnande, är det det salutogena som 
eftersträvas. Det vill säga, det friska i individen. De två huvudgrupper som motståndskraft uppges 
födas ur är samhörighet och kompetens, som i sin tur medför trygghet och självkänsla i 
individens liv. Den motståndskraftiga människan har god tilltro till sig själv, och stärks av att 
göra någonting som får henne att känna sig duktig och meningsfull. 
 
 
6. Begreppsdiskussion  
Begreppen som har använts i denna studie är huvudsakligen lycka och välbefinnande. 
Definitionerna till dessa begrepp har gjorts av intervjupersonerna själva och inte av studiens 
undersökare. Detta för att få ta del av den subjektiva beskrivningen av dessa komplexa ord, som 
också medför en ökad möjlighet att förstå intervjupersonernas uppfattning av orden i fråga. 
Begrepp som lidande och obehag har vid intervjutillfället ersatts med ”den svåra perioden” i 
intervjupersonernas liv. Detta för att skapa förutsättning att ha en öppen dialog, där 
intervjupersonerna också har gjort sina egna definitioner av ”den svåra perioden”. 
 
Då det är den subjektiva upplevelsen som studien ämnar undersöka är det av ringa vikt huruvida 
dessa begrepp används ”teoretiskt korrekt” eller ej. Det vill säga, det är egalt om 
intervjupersonerna definierar begreppen på lika sätt som görs i den tidigare forskningen eller om 
de använder sina egna tolkningar. Begreppen fungerar istället som riktlinjer för 
intervjupersonerna att personligt och fritt kunna tolka och använda dessa ord för att beskriva sin 
historia.  
 
 
7. Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt i enskild del. Kapitlet omfattar motivering till 
valet av metod, urvalsprocessen, intervjugenomförandet samt databehandling och analysmetod. 
Därpå följer avsnitt om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
7.1 Val av metod 
För att besvara studiens syfte på bästa sätt har kvalitativa individuella forskningsintervjuer 
genomförts. Genom denna metod kunde intervjupersonerna beskriva sina upplevelser utifrån ord, 
uttryck och meningsbeskrivningar, vilket var lämpligt för att besvara studiens syfte. I och med 
den kvalitativa forskningsintervjun kunde intervjupersonerna ge beskrivningar av sin livsvärld 
och själva tolka de beskrivna fenomenens mening. Intervjuerna har gett direkta citat från 
intervjupersonerna som exempelvis beskriver deras tankar och känslor. Genom att använda dessa 
citat i resultatpresentationen ges läsaren en möjlighet att testa huruvida tolkningarna är rimliga 
samt om resultaten är valida eller inte. Gruppintervjuer valdes bort eftersom studien berör ett 
känsligt och privat ämne, vilket kan försvåra möjligheten att leda intervjun på ett djupare plan. 
Dessutom bedömdes den valda intervjustrategin inte vara lämplig för en öppen gruppdiskussion 
(se avsnitt Intervjuguide). Gruppintervjuer minskar också intervjuarens kontroll över 
intervjusituationen, vilket kan resultera i en rörig datainsamling samt svårigheter att systematiskt 
analysera alla åsikter som korsar varandra (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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7.2. Urval 
Urvalsgruppen för studien bestod av fyra personer som alla uppgav att de mått dåligt och har fått 
professionell hjälp för sina problem i någon mån och form. Ett kriterium var att den 
professionella hjälpen skulle ha pågått under en längre tid och inte vid några enstaka tillfällen. 
Detta på grund av att särskilja hälsotillståndet av att må allvarligt psykiskt dåligt från livets 
alldagliga perioder av upp- och nergång. Ett ytterligare kriterium var att personen själv bedömde 
att hon nu upplever psykiskt välbefinnande. Om den intervjuade vid intervjutillfället hade 
pågående professionell hjälp eller hur lång tid som hade gått sedan avslutad behandlingskontakt 
varierade därmed mellan intervjupersonerna. Det viktiga för studiens syfte låg i individens egna 
upplevelse av processen mot en bättre psykisk hälsa.   
 
Det finns flera förklaringar till valet att intervjua ett mindre urval av personer. Det grundade sig 
till största del på att kunna intervjua individer mer på djupet då detta är nödvändigt och mest 
fruktbart för att kunna besvara studiens syfte. Genom att ha ett mindre urval fanns det mer tid 
över för förberedelser och det medförde dessutom en större möjlighet att göra mer ingående 
tolkningar av intervjumaterialet (jmf. Kvale & Brinkmann 2009). Därutöver gjordes valet på 
grund av dels tidsskäl dels svårigheter att hitta lämpliga intervjupersoner. Att arbeta med större 
urval är inte heller ett mål i sig med kvalitativ forskning (jmf. Larsson, 2005). Dessutom 
bedömdes dessa fyra intervjuer varit tillräckligt informationsrika för att kunna besvara studiens 
syfte på ett meningsfullt sätt.  
 
Då syftet inte har varit att jämföra skillnader och likheter mellan kvinnor och män och då 
materialets storlek inte kan vara representativt, eftersträvades inte att få en jämn könsfördelning 
bland intervjupersonerna. Av samma skäl beaktades inte faktorer som ålder och etnisk bakgrund i 
denna studie. Ytterligare en anledning till att dessa variabler inte beaktades är att kunskapsläget 
inom ämnesområdet tyder på att demografier, som kön och ålder, inte tycks ha någon betydande 
inverkan på människors välbefinnande (se exempelvis Argyle, 1999; Hansson, 2009; Inglehart & 
Klingemann, 2000).  
 
7.2.1. Urvalsmetod 
Denna studies urvalsgrupp bestod av personer från undersökarnas egna nätverk samt bekantas 
bekanta. Detta på grund av tillgänglighet och etiska begränsningar. Det bedömdes tidigt att det 
skulle vara svårt att dels få tag på lämpliga intervjupersoner, dels få dem att ställa upp på att 
medverka, av den orsaken att detta är ett känsligt ämne och att det kan vara problematiskt att få 
upplysning om personer som passar in i urvalsgruppen. Ingen behandlingsinstitution eller 
terapiklinik har lov att avslöja forna respektive nuvarande klienter utan dessas samtycke. 
Följaktligen har tre av fyra intervjupersoner funnits i undersökarnas nätverk och den fjärde 
uppsöktes som en bekants bekant.  
 
7.3. Val av litteratur  
Att definiera begrepp som beskriver sinnesstämningar hos människan, så som lycka och 
välbefinnande, är som tidigare nämnts komplexa åtaganden. Därför gjordes en granskning av 
tidigare forskning inom ämnesområdet med syftet att tydliggöra och sammanställa en bild av hur 
lycka och välbefinnande kan se ut. De sökdatabaser som har använts är: Libris, 
Bibliotekskatalogen Substansen, Social Services Abstracts, Google Scholar. De sökord som har 
använts är: välbefinnande, lycka, well-being, happiness, motståndskraft, resilience.  
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Den valda litteraturen behandlar ämnesområdet och är relevant för studiens syfte. Då syftet har 
varit att beskriva det aktuella forskningsläget har litteratur sökts efter fallande publiceringsår. En 
annan avgränsning är att handböcker och självhjälpsböcker har valts bort då de i huvudsak inte 
har en vetenskaplig ansats. Därutöver har både begrepp- och metodböcker använts för att få en 
bredd på litteraturen. Av samma orsak består litteraturen av såväl svenska som internationella 
böcker och skrifter. Kvalitetsaspekten på litteratur är givetvis viktig. Därför har avhandlingar 
använts, vilka kan betraktas som så kallade "peer-reviewed journals" eftersom de har blivit 
kollegialt granskade. En stor nackdel med studiens litteratur är att litteraturen i huvudsak inte är 
"peer-reviewed journals". På så vis kan kvaliteten på den valda litteraturen ifrågasättas. Däremot 
är mycket av den valda litteraturen utgiven av förlag som bedömdes ha en vetenskaplig ansats, så 
som Russell Sage Foundation och MIT Press. Under inläsningen av litteratur uppmärksammades 
vilka forskare samt texter som ofta citeras och refereras till av andra. För att kontrollera att deras 
fakta stämmer uppsöktes primärkällan. På så sätt kunde också texter från forskare som är de 
dominerande inom ämnesområdet (bland andra Antonovsky, Argyle, Diener och Werner) tas del 
av. Vid något tillfälle användes metoden som kan kallas referenssökning eller kedjesökning. 
Detta innebar att undersökarna utgick från referenslistan i en skrift och sedan införskaffade 
litteratur som ansågs relevant för ämnesområdet (jmf. Larsson, 2005).  
 
Inledningsvis gjordes en fördjupning av forskning inom det valda ämnesområdet. Detta gjordes 
innan genomförandet av intervjuerna eftersom det bedömdes vara viktigt att utveckla en teoretisk 
förståelse av fenomenet som ska undersökas under det första skedet av studien (jmf. Kvale & 
Brinkmann 2009). Litteraturen delades upp mellan de två undersökarna för att spara både tid och 
resurser. Detta gjordes i hopp om att utvinna ett mer omfattande material vilket i sin tur skulle 
kunna medföra en större överblick av ämnesområdet.  
 
Det är viktigt att understryka att många av studierna som hänvisas till i denna undersökning är 
baserade på förhållanden i USA. Detta kan ifrågasätta huruvida det är applicerbart att jämföra 
med svenska förhållanden. Det är just därför som Hanssons (2009) avhandling har varit till stor 
nytta för denna studie då den behandlar en svensk population. Det bör även tilläggas att flera 
nämnda studier är grundade på olika mätningsmått och olika stor population. Frågan är huruvida 
det går att jämföra lycka och tillfredsställelse mellan olika länder, betyder begreppen samma sak i 
Sverige som i USA?  
 
7.4. Intervjuguide 
Intervjuerna var utformade efter en halvstrukturerad intervjuguide. Det innebar att intervjuguiden 
omfattade en rad i förväg bestämda frågor. Guiden var utformad utefter studiens tre 
frågeställningar samt underteman till dessa (se bilaga Intervjuguide). De olika undertemana 
formulerades utefter frågeställningarna och mot bakgrund av den tidigare forskningen och den 
teoretiskt valda referensramen. Möjligheten fanns att ändra intervjufrågornas form och 
ordningsföljd om det krävdes för att följa upp svaren från intervjupersonen. Den 
halvstrukturerade forskningsintervjun var varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 
frågeformulär (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Guiden var på så vis flexibel. Intervjuerna 
inleddes med en information kring intervjuns syfte, frivillighet, konfidentialitet samt 
nyttjandekravet med studien (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). Därefter följde bakgrundsfrågor om 
intervjupersonen. Generellt sett var intervjufrågorna formulerade för att vara tydliga, öppna och 
specifika. Inledande frågor användes, vilka öppnade upp möjligheten för spontana och rika 
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beskrivningar. Givetvis ställdes uppföljande frågor för att uppmuntra den intervjuade att utveckla 
sitt svar. Dessutom bads intervjupersonerna att ge exempel eller förtydliganden av sina uttalanden 
för att utvinna rikare beskrivningar och reducera risken för missuppfattningar. I syfte att öka 
studiens validitet och minska risken för missuppfattningar användes även tolkande frågor som 
"Du menar alltså att ..?". Varför-frågor har försökt undvikas eftersom förklaringar till varför en 
individ upplever något, främst är en uppgift för forskaren (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). Alla 
intervjuer avslutades med en fråga om intervjupersonen hade något mer att tillägga.  
 
Studien har till största del styrts av det för studien valda teoretiska perspektivet. Intervjuguiden 
utformades dels mot bakgrund av detta teoretiska perspektiv, dels mot bakgrund av den tidigare 
forskningen. Tack vare den tidiga inläsningen av forskning och teorival fanns möjlighet att 
utvinna en större kunskap om vilka frågor som var relevanta att ställa och fokusera på för att 
kunna besvara syftet med studien. Det valda perspektivet har därutöver påverkat studien på så sätt 
att det bidragit med en teoretisk tolkningsmall för resultaten som framkommit ur det empiriska 
materialet. I syfte att reducera risken för att gå miste om relevant information som krävs för 
själva tolkningen har det teoretiska förhållningssättet förts in innan genomförandet av 
intervjuerna (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009). På så sätt kunde dessutom risken reduceras att gå 
miste om relevant information som krävs för själva tolkningen.  
 
Intervjuguiden omfattade även ledande frågor vilket kan betraktas som problematiskt eftersom 
ledande frågor givetvis kan påverka resultatet. Däremot är denna typ av frågor ofta nödvändiga 
för att kunna besvara studiens ämne och syfte. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en 
medveten styrande intervjuare är en bra undersökare. Därför har undersökarna i denna studie haft 
syftet i bakhuvudet under den pågående intervjun och försökt utvinna den kunskap som behövdes 
från respektive intervjuperson. Valet att använda ledande frågor gjordes även i syfte att pröva 
tillförlitligheten i de intervjuades svar samt för att verifiera undersökarnas tolkningar (jmf. Kvale 
& Brinkmann, 2009). Således är en fördel med ledande frågor att de kan förstärka reliabiliteten.    
 
7.5. Intervjutillfället 
Respektive intervjuperson fick möjlighet att välja om intervjun skulle ske hemma hos någon av 
undersökarna eller hemma hos intervjupersonen själv. Detta val gjordes främst i hopp om att 
skapa en trygg plats där intervjupersonens möjlighet att öppna sig ökade, samt att en lugn och 
avskild miljö medför att ljudinspelningen påverkas av färre störningar. En av intervjupersonerna 
valde att bli intervjuad hemma och de tre andra intervjuades hemma hos undersökarna. 
Intervjuerna var i genomsnitt cirka 60 minuter långa, med en variation mellan 40 minuter och 75 
minuter. Studiens bägge undersökare var med under varje intervju men hade olika roller. En hade 
huvudrollen som intervjuare och höll huvudsakligen i hela intervjun. Den andra undersökaren 
deltog som en bakgrundsintervjuare. Denne hade dock möjlighet att ställa egna frågor under 
intervjutillfället om det skulle vara behövligt. Anledningen till att båda undersökarna var med 
under varje intervjutillfälle var dels att bakgrundsintervjuaren kunde ta upp frågor som 
huvudintervjuaren eventuellt hade missat, dels för att stärka validiteten genom att undersökarna 
kunde jämföra varandras tolkningar direkt efter intervjuerna. Syftet med detta tillvägagångssätt 
tydliggjordes för och godkändes av alla intervjupersoner. 
 
7.6. Transkribering 
Både Larsson (2005) och Kvale och Brinkmann (2009) poängterar hur viktigt det är använda 
bandinspelare vid intervjuer. Några fördelar med detta är att datainsamlingen blir mer korrekt och 
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det underlättar det senare arbetet med resultatpresentationen och analysen (Larsson, 2005). Att 
lita på sin förmåga att komma ihåg hur och vad en intervjuperson sa är riskabelt då minnet kan 
svika en. Alla intervjuer spelades därför in, efter samtycke från respektive intervjuperson, och 
transkriberades. Att transkribera innebär att översätta från ett talspråk till ett skriftspråk (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuerna skrevs ut ordagrant i en skriftspråklig form. Inget avseende fästes 
vid detaljer som pauser, tonlägen och skratt eftersom dessa medför en tolkningssvårighet och 
huvudsakligen är relevanta vid psykologiska tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Tack vare 
inspelningarna kunde utförliga och korrekta citat från intervjupersonerna användas i studien. 
Utskriften var i detta sammanhang avsedd för forskaren, den var en hjälp att komma ihåg 
intervjun. Därför gör det inget att utskrifterna saknade de rumsliga, tidsliga och sociala 
dimensioner som framträder under intervjutillfället, vilket Kvale och Brinkmann (ibid.) i övrigt 
menar kan vara en begränsning. Men eftersom de båda undersökarna var med vid varje 
intervjutillfälle så gick dessa dimensioner inte förlorade. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) 
bygger utskriften i stor utsträckning på tolkning samtidigt som den är redskapet för tolkningen 
och analysen av det som sades under intervjun. Somliga avsnitt av de bandade intervjuerna 
transkriberades av studiens båda undersökare, med syftet att pröva och stärka undersökningens 
reliabilitet.  
    
Intervjuer och följaktligen utskrifter innehåller känslig information. Därför har konfidentiella 
uppgifter från intervjupersonerna ersatts med fingerade namn och platser så att det försvårar för 
utomstående att identifiera de medverkande. Detta val gjordes som en extra säkerhetsåtgärd 
utifall att utskrifterna olyckligtvis skulle hamna i fel händer under analysarbetet.  
 
7.7. Analys 
Det empiriska materialet, det vill säga de transkriberade intervjuerna, analyserades genom 
meningskoncentrering (jmf. Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). Denna analysmetod 
innebär att intervjupersonernas uttryckta meningar formulerades mer koncist, genom att 
sammanfatta långa uttalanden till kortare ur den mest essentiella informationen (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Resultaten presenterades och analyserades utifrån varje frågeställning, som 
också är uppdelade i underteman. Larsson (2005) betonar att det är väsentligt att genomgående 
pröva alternativa tolkningar. Undersökarna har gjort detta i hopp om att höja kvaliteten och 
trovärdigheten i slutsatserna som dragits. Undersökarna har också medvetet sökt efter avvikande 
fall, det vill säga fall som inte stämmer överens med huvudmönstret, vilket Larsson (ibid.) 
förespråkar. Vad det gäller tolkning av materialet har detta skett utifrån en teoretisk förståelse. 
Detta innebär att tolkningen har tillämpats genom en i förväg bestämd teoretisk ram (Kvale & 
Brinkmann, 2009), i detta fall teorier om motståndskraft. 
 
Valet att använda meningskoncentrering som analysmetod framstod fördelaktigt då syftet med 
studien delvis var att ta del av intervjupersonernas egna beskrivningar, som därmed tydligt kunde 
redovisas med koncentrerade citat från intervjutillfället. Det medförde även smidighet i 
analysarbetet då citaten direkt kunde kopplas till både tidigare forskning och den teoretiska 
referensramen. Att istället använda exempelvis meningskategorisering skulle vara överflödigt för 
analysarbetet, då intervjuguiden var utformad utefter de underteman – eller möjligtvis kategorier 
– som studien ämnade rama in. En nackdel med att använda meningskoncentrering är att citaten 
riskerar att bli korthuggna vilket kan skapa en svårighet att se sammanhangen för läsaren, vilket 
exempelvis narrativ analysmetod skulle kunna inringa bättre. Å andra sidan stärker dessa korta 
citat intervjupersonernas anonymitet, då det försvårar eventuell oönskad identifiering.  
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För att öka säkerheten samt trovärdigheten i datainsamlingen och analysen tillämpades det som 
ibland kallas för undersökartriangulering. Vilket i denna mening innebär att olika intervjuare 
används vid datainsamlingen eller att olika undersökare analyserar och jämför sina analyser av 
samma material (Larsson, 2005). Eftersom denna studie hade två undersökare kunde detta 
genomföras. Studiens båda undersökare var huvudintervjuare i två intervjuer vardera och 
dataunderlaget analyserades till en början på varsitt håll för att sedan analyseras tillsammans för 
att kunna jämföra varandras tolkningar. 
 
7.8. Validitet 
Undersökarna i denna studie har tillsammans genomfört intervjuerna och tolkat dataunderlaget. 
Det har lagts vikt vid att strukturera intervjun, ställa tydliga och uppföljande frågor, och samtidigt 
skapa kontakt med intervjupersonerna, lyssna aktivt och ge verbal och icke-verbal feedback, 
vilket överensstämmer med tillvägagångssättet som Kvale och Brinkmann (2009) 
rekommenderar. Det empiriska materialet är grundat på en igenomtänkt intervjuguide vilken 
utformades mot bakgrund av den tidigare forskningen och det valda teoretiska perspektivet. 
Syftet med detta var att söka öka validiteten, det vill säga att intervjuguiden försökte fånga in det 
som studien ämnade undersöka. Under intervjuerna fanns möjlighet att begära förtydliganden för 
att reducera missuppfattningar och bekräfta att intervjupersonernas uttalanden tolkats korrekt. 
Komplexa ord kunde förtydligas och diskuteras vilket ökade validiteten i studien. Dessutom 
tillfrågades de intervjuade om exempel på vissa av sina yttranden för att söka utvinna rikare 
beskrivningar. Dessa tillvägagångssätt var en ansats till att höja undersökningens validitet 
eftersom en större förståelse till intervjupersonernas uttalanden troligtvis kunde öka säkerheten 
att rätt undersökningsområde inramades. Vid analysen av dataunderlaget har som tidigare nämnts 
undersökartriangulering tillämpats. Denna slags triangulering innebar i denna studie att det var 
två intervjuare som arbetade med datainsamlingen och analysarbetet (jmf. Larsson, 2005). 
Undersökarna genomförde två stycken intervjuer vardera och analyserade underlaget först på 
varsitt håll för att sedan gå samman och jämföra varandras tolkningar. Vid sammanställningen av 
resultatet framkom det att undersökarna till största del hade likasinnade tolkningar, vilket tyder 
på att studien tycks ha hög validitet.  
 
7.9. Reliabilitet 
Tillförlitligheten i intervjusvaren, som är dataunderlaget för resultaten, prövades genom att ett 
flertal likartade frågor som berör ämnet, ställdes under varje intervju. På så sätt kunde 
konsistensen för dataunderlaget stärkas. Intervjuguiden omfattade dessutom ledande frågor, vilket 
kan anses påverka resultatet på ett snedvridet sätt. Dock användes ledande frågor medvetet av 
undersökarna i studien för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonernas svar samt för att söka 
verifiera undersökarnas egna tolkningar. På så vis har ledande frågor varit fördelaktiga då de 
förhoppningsvis har ökat denna studies reliabilitet.  
 
Det är svårt att fastställa huruvida intervjupersonernas uttalanden påverkades av de två 
intervjuarna. Intervjuarna använde i princip samma teknik vid intervjuerna och intervjuguiden 
användes på samma sätt. En fördel med denna studie är att båda undersökarna närvarade vid varje 
intervjutillfälle. Således kunde undersökarna "kontrollera" varandra, exempelvis se till att den 
andre höll sig till temat eller inte missade något väsentligt. Det finns dock en risk att 
intervjupersonerna påverkades av att båda undersökarna medverkade under intervjutillfället. Det 
kan ha varit så att intervjupersonen exempelvis upplevde en känsla av ojämn maktfördelning 
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vilket följaktligen skulle kunna medföra viss reservation från intervjupersonen. Detta noterades 
däremot inte av undersökarna. Det faktum att undersökarna var bekanta med vissa av 
intervjupersonerna kan också ha påverkat intervjupersonernas uttalanden. Det är svårt att veta 
huruvida intervjupersonerna påverkades på ett positivt eller negativt sätt av detta. Det kan 
antingen ha varit besvärligt för den intervjuade vilket i så fall har resulterat i en svårighet att 
öppna sig och ge rika beskrivningar, eller så har det varit tryggt att känna forskaren och 
underlättat för intervjupersonen att ingående berätta om sin situation.  
 
Resultatens tillförlitlighet kan påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter hos 
själva intervjupersonen och miljön där intervjun genomfördes. I hopp om att eliminera störande 
moment i omgivningen genomfördes intervjuerna i en tyst och lugn miljö, nämligen hemma hos 
undersökarna eller intervjupersonen. Det är svårt att veta huruvida tillfälliga egenskaper hos de 
intervjuade, exempelvis trötthet eller nervositet, har inverkat på studiens reliabilitet. Detta var 
dock inget som undersökarna noterade under intervjutillfället. 
 
Utöver detta transkriberades några avsnitt från varje intervju av studiens båda undersökare, med 
syftet att pröva och stärka undersökningens reliabilitet. Via den nämnda 
undersökartrianguleringen prövades även huruvida den egna analysen gav samma eller liknande 
resultat. Under analysarbetet prövades alternativa tolkningar samtidigt som avvikande mönster 
uppmärksammades. Detta har förhoppningsvis medfört en ökad reliabilitet. 
 
7.10. Generaliserbarhet 
Eftersom denna studie bygger på en förbestämd teori och tidigare forskning, går det att göra vissa 
generaliseringar som grundar sig på detta. I denna mening innebär det att storleken på urvalet inte 
är avgörande. Det kan finnas en svårighet när det gäller att generalisera studiens resultat då det 
rör sig om subjektiva upplevelser och berättelser. Dessa grundar sig på personlig erfarenhet och 
framgår därmed ur en tyst kunskap, men trots detta har intervjupersonerna ändå gett uppgifter 
som till stor del överensstämmer med den tidigare forskningen. På så vis är det möjligt att göra 
vissa generaliseringar av studiens resultat. Då det rör sig om subjektiva upplevelser och 
berättelser finns det ändå möjlighet att dra vissa slutsatser utifrån en analytisk generalisering 
(jmf. Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
 
8. Etiska överväganden 
Under arbetets gång har olika etiska frågor diskuterats. Framförallt är det valda ämnesområdet 
kopplat till privat och i många fall känslig information. Därför är det svårt att veta hur pass 
ingående frågor som ska ställas samt hur pass djupgående svar som kan begäras. Som 
undersökare tillkommer ett etiskt ansvar att inte begära eller ta fram kunskaper om individen som 
kan riskera att skada intervjupersonen (Larsson, 2005). Att erhålla ny och viktig kunskap måste 
uppväga skaderisken för de berörda (Vetenskapsrådet, 2002). En farhåga som fanns innan 
datainsamlingen var att intervjutillfället skulle kunna öppna upp gamla sår och känslor. Om det är 
obearbetade känslor skulle intervjutillfället kunna förvandlas till någon form av terapisession som 
studiens undersökare inte har möjlighet att följa upp. Detta försökte lösas genom att alla 
intervjupersoner delgavs vilka tänkbara fördelar och risker som kan finnas med att delta i studien 
samt att intervjun inte bör komma att likna en terapeutisk situation. Dessutom är detta en del av 
informationskravet som är en av de vägledande forskningsetiska principerna inom humanistisk-
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samhällsvetenskaplig forskning (ibid.). Inför varje intervju förklarades upplägget och syftet med 
att båda undersökarna närvarade under intervjutillfället. Studiens syfte beskrevs generellt 
eftersom det alltid finns en risk att syftet och forskningsfrågorna förändras under arbetets gång. 
Intervjupersonerna fick veta att deras uttalanden skulle tolkas efter ett teoretiskt perspektiv dock 
inte vilket. Detta för att de intervjuade inte skulle bli styrda till oäkta eller specifika svar. 
Intervjupersonerna blev informerade om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst 
hade rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen. Följaktligen erhölls ett informerat 
samtycke av alla intervjupersoner. Därutöver garanterades deltagarna konfidentialitet till största 
möjligaste mån. Konfidentialitetskravet innebär bland annat att personer i undersökningen ska 
ges konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på en plats där obehöriga inte kan ta del 
av dem (ibid.). Uppgifter från intervjupersonerna har antecknats på ett sådant sätt att enskilda inte 
kan identifieras av utomstående. Intervjupersonerna kallas givetvis för andra namn alltigenom 
hela undersökningen. Det har stundvis varit svårt att avidentifiera de medverkande i studien utan 
att det för den skull påverkar resultatet och analysen alltför mycket. I resultatpresentationen 
undviks alltför detaljerade uppgifter om intervjupersonerna och deras berättelser i syfte att söka 
hålla löftet om konfidentialitet. Av samma skäl har vissa fakta som inte har någon betydande 
effekt på resultatet ändrats. Exempelvis har intervjupersonernas respektive professionella hjälp 
inte skrivits ut. Detta för att försvåra för utomstående att identifiera individerna i studien. 
Uppgifterna som har samlats in om de intervjuade har endast använts för detta forskningsändamål 
och inte för andra icke-vetenskapliga syften. Detta är det så kallade nyttjandekravet inom de 
forskningsetiska principerna (ibid.).  
 
Ytterligare en etisk fråga som kom upp till diskussion var den valda urvalsmetoden och huruvida 
det är lämpligt att använda intervjupersoner från det egna nätverket. Det finns både för- och 
nackdelar med detta. Det kan eventuellt vara svårt att vara objektiv när intervjupersonen är en 
person som står nära undersökaren, därför gjordes valet att den av undersökarna som inte är 
bekant med intervjupersonen hade rollen som huvudintervjuare vid just den intervjun. 
Objektiviteten i kvalitativ forskning ökar däremot inte om forskaren försöker vara distanserad 
eftersom distans medför enbart distans (Larsson, 2005). Således har denna studies undersökare 
försökt att skapa kontakt med intervjupersonerna genom att bland annat lyssna aktivt och ge 
feedback under intervjutillfället. Som nämnts ovan kan det vara besvärligt för den intervjuade att 
öppna sig när hon vet om att en bekant till henne ska få ta del av privat information. Å andra 
sidan kan det underlätta för intervjupersonen om hon känner forskaren då det gäller känsliga 
frågor. Det kan istället möjliggöra för intervjupersonen att ingående berätta om sin situation och 
sina upplevelser. Det finns en risk att intervjupersonerna påverkas när två intervjuare medverkar. 
Det kan exempelvis innebära att det uppstår en känsla hos intervjupersonen av ojämn 
maktfördelning, vilket kan leda till att personen blir reserverad om hon känner sig utsatt. Valet att 
vara två undersökare vid intervjutillfället i denna studie, grundade sig på fördelarna att 
komplettera varandra (se exempelvis avsnitt Intervjutillfället). För att minska den ojämna 
maktfördelningen fanns det en tanke med placeringen i rummet, det vill säga var undersökarna 
satt i förhållande till intervjupersonen, i hopp om att utsattheten skulle minska. 
 
Ett annat etiskt dilemma som studien har berört är huruvida resultatet ska presenteras med fiktiva 
personer. En nackdel med detta kan vara att anonymiteten äventyras eftersom läsaren lättare kan 
identifiera vem som har sagt vad. I studien valdes att presentera intervjupersonerna med fiktiva 
namn. Detta beslut togs för att läsaren skulle kunna få någon slags sammanhängande bild av 
intervjupersonernas uttalanden. Av samma anledning har studien en kort bakgrundsfakta om 
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intervjupersonerna, men utpekande personlig fakta togs bort. För att reducera risken med 
identifiering har intervjupersonernas citat presenterats med fiktiva namn endast ett fåtal gånger, 
men till större del är citaten anonyma.  
 
  
9. Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs studiens huvudsakliga resultat. Inledningsvis presenteras en kort 
bakgrundsfakta om intervjupersonerna i syfte att ge läsaren någon slags sammanhängande bild av 
studiens informanter och deras problematik. Studiens resultatredovisning följer de tre 
frågeställningar som formulerades i stycke 2.1. De tre frågeställningarna är uppdelade i olika 
underteman och besvaras separat. Varje frågeställning besvaras med citat från respektive 
intervjuperson och till citaten följer en analys med hjälp av det teoretiska perspektivet 
motståndskraft, för vilket redogörs i kapitel 5. Därefter presenteras ett mer ingående 
analysresultat utifrån underteman till respektive frågeställning. Studiens resultat jämförs 
dessutom med valda delar av den tidigare forskningen inom ämnesområdet.  
 
9.1. Bakgrundsfakta 
De fyra intervjupersonerna Aron, Bea, Claes och David2 är alla i 30 årsåldern. Samtliga uppger 
att de har mått dåligt under flera år av sitt liv, men uttrycker att de idag har ett psykiskt 
välbefinnande. Intervjupersonernas problematik har haft väldigt varierande karaktär. Det 
innefattar områden som ätstörning, utåtagerande beteende, panikångest, drog- och 
alkoholmissbruk samt grov kriminalitet, vilket innebär att studien har en bred spridning på de 
sociala problemens skala.  
 
Det har påträffats likheter i intervjupersonernas uppväxtförhållanden, exempelvis uppgav alla att 
de har haft en bristande kontakt med antingen en eller båda föräldrar under tiden de mådde dåligt. 
Några av dem berättade att de har spenderat mycket tid ensamma och flyttat mycket då familjen 
bytt bostad ovanligt ofta. Samtliga har dock berättat att de haft någon annan stöttande person vid 
sin sida under den svåra perioden. 
 
 
9.2. Hur definierar individen psykiskt välbefinnande? 
 
Resultatet från studien visar att intervjupersonernas definition av välbefinnande tycks vara 
synnerligen individuellt. Två av intervjupersonerna – Bea och David – talade om betydelsen av 
sin personliga utveckling, så som att ha värdighet mot sig själv samt att vara tillfreds med sig 
själv. Bea uttryckte: ”Välbefinnande är dels att ordna det så som man vill ha det runt omkring 
sig. Det här trivs jag med, det här tycker jag om och så här vill jag leva. Och den andra delen är 
att ha någon värdighet mot sig själv”.  
 
David beskrev välbefinnande på följande vis: ”Att man är tillfreds med sig själv tror jag först och 
främst, att man känner sin egen person... Det innefattar att vara lycklig, även att man har funnit 
ro med sig själv i de flesta situationer”.  
 
Aron tycktes istället se välbefinnande som ett generellt tillstånd där han mår okej och är 
                                                 
2 Aron, Bea, Claes och David är fiktiva namn 
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bekymmerslös: ”Välbefinnande tycker jag låter mer allmängiltigt; jodå jag mår bra, det är okej. 
Välbefinnande känns mer som frånvaron av orosmoment och dåliga saker”. Detta skulle kunna 
ses som en synonym till trivsel och tillfredsställelse.  
 
Claes beskrev begreppet utifrån en mer specifik situation där en spontan glädje blommade upp 
vid just detta tillfälle: ”Det första jag tänkte på var lotto, 121 miljoner… Men välbefinnandet fick 
ett ännu starkare ansikte… när min dotter ska kramas och säger: jag älskar dig pappa”. 
 
Så som Brüdle (2007) förklarar genom begreppet tillfredsställelse, värderar människan sitt liv 
subjektivt och om klyftan är liten mellan det liv hon vill leva och det liv hon upplever sig leva 
känner hon tillfredsställelse. I denna mening är Beas uttryck mycket talande, då hon är medveten 
om hur hon vill leva och vad hon tycker om. Även Arons beskrivning av välbefinnande tycks 
tyda på att klyftan är liten mellan det som bör vara och hur han upplever att det är i hans liv. Att 
han mår bra, känner sig okej samt saknar orosmoment i livet, talar för att tillfredsställelse kan 
skapas när det som individen önskar sig existerar och upprätthålls (jmf. Brüdle, 2007). Brüdle 
(ibid.) talar även om ett inre tillstånd av harmoni och balans, vilket David lutade åt i sin 
definition. Paradoxalt kan välbefinnande spegla både ett lugnt och stillsamt välbehag men även 
känslor av upprymdhet och energi, så som Claes mer lutade åt.  
 
Enligt det teoretiska perspektivet motståndskraft är människans förmåga till självbestämmande en 
väldigt viktig grund för att skapa såväl tillfredsställelse som motståndskraft (Sommerschild, 
1999). Så som Bea uttryckte det, att ordna livet så som hon vill ha det och att känna värdighet 
inför sig själv, är centrala faktorer. En stark känsla av egenvärde gör att människan kan möta 
livets svårigheter med motståndskraft (ibid.), vilket David också tycktes syfta på när han talade 
om att känna sig själv och att finna ro. Claes definition av psykiskt välbefinnande handlade 
istället om relationen till en annan individ, vilket forskningen hävdar ha starkast skyddande 
inverkan på människan (Klefbeck & Ogden, 2003; Sommerschild, 1999; Werner, 1995).  
 
9.2.1. Lycka eller välbefinnande  
Alla fyra intervjupersoner berättade att de upplever att det är en skillnad mellan begreppen lycka 
och välbefinnande. Samtliga uppgav att de såg välbefinnande som ett mer bestående tillstånd och 
lycka som en känsla som kommer och går: ”Jag definierar lycka som något mer euforiskt, en 
känsla som man har under kortare perioder”. I valet om att antingen uppnå lycka eller 
välbefinnande tycktes intervjupersonerna ha olika uppfattningar. En av intervjupersonerna 
uttryckte följande: ”Välbefinnande i livet är nog betydligt starkare än ordet lycka”, medan en 
annan uppfattades ha en något annorlunda uppfattning om relationen mellan begreppen: ”Jag 
tycker att lycka känns högre upp på skalan än välbefinnande”.  
 
När lycka definieras som en euforisk känsla, handlar det oftast om att specifika händelser sker 
(Brüdle, 2007), vilket en av intervjupersonerna belyste. Denna typ av känsloblomning varar 
vanligtvis under kortare perioder och istället för ordet lycka använder Brüdle (ibid.) benämningen 
glädje, eftersom det inte är en bestående sinnesstämning.  
 
Som tidigare påpekats är dessa begrepp ofta synonyma och svåra att särskilja, samt att olika 
personer tenderar att använda begreppen på olika sätt, så som studiens resultat tycks tyda på (jmf. 
Brüdle, 2007). Liksom Brüdle (ibid.) menar även Antonovsky (1987) att begreppet hälsa kan vara 
svårt att mäta, eftersom det befinner sig på en glidande skala mellan det salutogena friska och det 
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ohälsosamma sjuka. Enligt denna hälsoskala skulle lycka och välbefinnande befinna sig inom den 
salutogena delen på skalan. Vilket av de bägge begreppen som skulle finnas högst upp på skalan, 
värderades olika av intervjupersonerna, så som citaten i ovanstående text illustrerar. Då en 
intervjuperson värderade välbefinnande som starkare, ansåg en annan att lycka är mer 
eftersträvansvärt. 
 
9.2.2. Relationer 
Samtliga intervjupersoner tycktes vara överens om att goda relationer med andra människor är en 
mycket central faktor för deras eget välbefinnande: ”Gemenskapen med andra människor spelar 
nog otroligt stor roll för välbefinnandet… vi människor är väldigt beroende av andra människor 
på ett eller annat sätt”. Två andra definierade vad en god relation är: ”En relation där man tar 
hänsyn till varandra och respekterar varandra, framför allt för ens olikheter”, och ”Att bli 
pushad, stöttad och accepterad… alltså du kan misslyckas men det är okej ändå”. 
 
Intervjupersonerna tycks belysa kvaliteten av sina mänskliga relationer, vilket både Layard 
(2005) och Brüdle (2007) hävdar är den viktigaste faktorn för människans välbefinnande. I det 
första citatet om relationer pratade intervjupersonen om gemenskap och ömsesidigt beroende. 
Detta är något som är av värde för motståndskraftens bemästrandeprocess, vars huvudgrupper är 
samhörighet och kompetens (Sommerschild, 1999). Att ha gemensamma värderingar och socialt 
stöd i sitt nätverk föder motståndskraft. Även att individen upplever att hon är till nytta, får och 
tar ansvar, samt kan utveckla sin kärlek till andra, leder till att hon utvecklar sin självkänsla och 
känner trygghet (ibid.).  
 
Enligt det teoretiska perspektivet motståndskraft är en trygg och känslomässig anknytning till 
andra, en av de viktigaste punkterna när det gäller att skapa motståndskraft, eftersom det är i 
relationer med andra människor som individen kan växa (ibid.). Vilket de ovanstående citaten 
också tycks indikera i beskrivningen av vad en god relation är. Genom att skapa utrymme i 
relationen med acceptans och respekt, där individen också får misslyckas, kan hon också växa.  
 
9.2.3. Pengar 
Intervjupersonerna tycktes vara överens om att ekonomi är en betydelsefull bas men inte är en 
huvudsaklig faktor för deras välbefinnande. Däremot tycks graden av dess betydelse variera 
mellan personerna: ”Det är en bonus… Pengar är bekvämt… Det är en frihet. Men om du är 
olycklig och inte trivs med dig själv och får massa pengar så kommer det inte att ändra det 
tillståndet”. En annan gjorde följande beskrivning av sitt eget förhållande till materialistiska 
värden: ”Jag är ingen materialist, verkligen inte. Jag är mycket mer en upplevelsemänniska och 
för mer sociala situationer än att springa och köpa massa grejer”.  
 
Den tidigare forskningen belyser att pengar och välstånd skapar tillfredställelse men att effekten 
av detta är relativt egal för den som redan har en god basekonomi (Hansson, 2009; Klein, 2006). 
Detta är något som intervjupersonerna tycks bekräfta. När en individ mår psykiskt dåligt är det 
lätt att de negativa känslorna upplevs intensivare än de positiva (Brüdle, 2007; Klein, 2006; 
Layard, 2005). Detta kan således vara en förklaring till varför exempelvis pengar har föga 
betydelse för en individ som mår dåligt. Återigen betonade en av intervjupersonerna att den 
sociala dimensionen är betydligt mer värdefull. 
 
Enligt det teoretiska perspektivet motståndskraft anses människans miljö vara av betydelse för 
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hennes utveckling (Werner & Smith, 1992), vilket naturligt inkluderar hennes ekonomiska 
situation. Att växa upp i en gynnsam miljö öppnar individens möjligheter till inlärning, som i 
motsatt situation – att växa upp i en ogynnsam miljö – kan hämma inlärningen och således bli en 
riskfaktor (ibid.). En annan observerad riskfaktor är att växa upp i en fattig familj (Sommerschild, 
1999), vilket innebär att individens ekonomi faktiskt har en betydelsefull roll i hennes utveckling 
och välmående. Teorin om motståndskraft antyder dock inte att rikedom skulle vara en 
skyddsfaktor som gör människan lycklig, vilket även intervjupersonerna tyckes bedöma.  
 
 
9.2.4. Sysselsättning 
Alla fyra intervjupersoner tycktes värdera sysselsättning väldigt högt, att det är viktigt att arbeta 
med något de tycker om och drivs av: ”Jag får syssla med det som jag tycker är kul, som jag trivs 
med, som ger mig någonting och som utvecklar mig som människa”. Två av intervjupersonerna 
beskrev sysselsättningen som ett behov, den ena uttalade följande: ”Det känns som att människan 
har ett behov av att känna sig delaktig i något slags sammanhang… Någonstans där man känner 
gemenskap och får vara med”, och den andra uttryckte: ”för att känna att man är behövd… och 
något man är uppskattad för”. 
 
Klein (2006) och Layard (2005) uttalar att arbetslöshet har en starkt negativ inverkan på 
människans välbefinnande. Arbete främjar sociala relationer och skapar gemenskap, vilket är 
något som denna studies resultat tycks påvisa. Självbestämmande är också en viktig faktor för 
människans välbefinnande (ibid.), att hon exempelvis kan välja sin sysselsättning och göra något 
hon tycker om, kan öka hennes tillfredsställelse. Klein (2006) och Layard (2005) menar även att 
inflytande är en betydelsefull faktor. Detta kan då medföra att individen i fråga känner sig behövd 
och betydande.   
 
Återigen poängterade intervjupersonerna att det är angeläget att känna sig delaktig i ett 
sammanhang samt värdet av att vara behövd och uppskattad. Både tidigare forskning och det 
teoretiska perspektivet belyser vikten av att känna sammanhang av delarna i sitt liv (Antonovsky, 
1987). För individen handlar det både om att utveckla sina erfarenheter och att kunna använda 
sina färdigheter (ibid.), vilket de ovannämnda citaten motsvarar. Werner (1995) menar att 
personlig kompetens, gott självförtroende och självständighet ofta är karakteristiska drag hos 
vuxna maskrosbarn. Arbetet kan exempelvis förespråka ett område där individen känner sig 
duktig, där hon kan använda sin kompetens och sköta ansvarsfulla uppgifter, vilket är en 
gynnsam skyddsfaktor som stärker motståndskraften (Gjaerum, 1999; Werner & Smith, 1992).   
 
9.2.5. Tro 
Tre av intervjupersonerna berörde aldrig detta område konkret. En förklaring till detta kan vara 
att frågan om tro eller livsfilosofi aldrig ställdes explicit av undersökarna, men en av de fyra 
intervjuade nämnde uttryckligen betydelsen av sin tro och livsfilosofi på att något större existerar: 
”Jag är inte religiös men jag är djupt troende på en god kraft. Hela världen ligger inte på mina 
axlar… Det har hjälpt mig jättemycket”.  
 
Argyle (1999) anför att människor som tror på Gud är lyckligare än de som är icke-troende. Den 
citerade intervjupersonen talade om tron på en god kraft, vilket är en viktig faktor i dennes liv. 
Således handlar det förmodligen om tryggheten att tro på någonting, som bidrar till individens 
ökade lycka/välbefinnande, då trygghet är en essentiell faktor i människans liv samt har en 
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skyddande effekt som även anses stärka motståndskraften (Antonovsky, 1987). 
 
Enligt det teoretiska perspektivet kan tro på något i livet eller förtröstan till Gud vara en 
skyddsfaktor för människan (Werner, 1995). Även här kan känslan av sammanhang –KASAM – 
vara betydelsefull för individen. Som att i ovanstående citat kunna känna att det finns en mening 
med det som sker, att kunna förstå sin situation, se lösningar och uppleva meningsfullhet i sin 
tillvaro. Genom det kan individens motståndskraft formas (Antonovsky, 1987).  
 
 
9.3. Hur beskriver individen vändpunkten under sin svåra period? 
 
Studiens resultat visar att intervjupersonerna beskrev olika händelser som kom att bli 
vändpunkter under deras svåra period. Aron, Bea och Claes beskrev vändpunkten utifrån en 
specifik situation som fick dem att göra en omvärdering av sitt liv. Aron uttryckte: ”I en viss 
terapisession satt vi och pratade om framtidsperspektiv, att om tre år, vad var det som fick dig att 
fixa det här. Och det var då jag själv kom fram till precis just det, jag valde att leva… Jag 
skapade mig en situation där jag kunde få läka och bli hel, och jag tog beslutet. Alltså jag vill 
leva, jag vill göra någonting och ha ett liv”.  
 
Bea berättade om sin vändpunkt med vikten att ha någon nära: ”Vändpunkten var när jag ligger 
på sjukhus och min brorsa kommer upp, lägger sig på mig så att jag höll på att dö, bara det! 
Kramar mig och säger: kom igen nu, du ska ju vara med här, du lämnar inte mig”.  
 
Claes vändpunkt kom med en stigande självinsikt: ”Det hände samma dag att tre helt oberoende 
människor säger till mig: är det inte jobbigt att gå runt och vara arg? När tredje personen sa så 
där tänkte jag; vad är det för signaler jag ger till mina människor? Vad trött jag är… Då började 
det som egentligen det här handlar om, ett välbefinnande komma till ro”.  
 
Den fjärde intervjupersonen - David - poängterade istället medicinens betydelse: ”Dels är det ju 
bra att gå och prata med någon, det tycker jag att alla ska göra. Men rent konkret så blev 
medicinen vändpunkten faktiskt”. 
 
 
Alla fyra poängterade vikten av relationerna runt omkring, vare sig det handlade om terapeutiska 
sammanhang – så som David och Aron syftade på – eller om det var närstående eller bekanta – så 
som Bea och Claes tycktes antyda. Sommerschild (1999) beskriver nyttan med att ha socialt stöd 
i sitt nätverk, eftersom det har en skyddande inverkan. Klefbeck och Ogden (2003) hävdar att den 
motståndskraftiga människan kan bemästra motgångar genom att utnyttja sina egna resurser eller 
resurserna i hennes sociala nätverk. Vilket tycks överensstämma med intervjupersonernas 
uttalanden då tre av fyra beskrev att de upplevde vändpunkten i interaktion med andra, och den 
fjärde personen uttalade värdet av att ha någon att prata med som lyssnar.  
 
Det teoretiska perspektivet belyser även individens förmåga att vara motståndskraftig genom sin 
egen kompetens (Sommerschild, 1999). Grunden är att ha en stark känsla av egenvärde som 
tillsammans med stabila relationer och tron på sina egna krafter, bidrar till att stärka individen 
(ibid.). Då Aron, Bea och Claes angav en specifik händelse som vändpunkt, i interaktion med 
andra, kunde de ta beslutet om att vända sitt liv med hjälp av sin egen kompetens. 
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Vändpunkten innebar att de tog ett beslut om att förändra sin livssituation. Klein (2006) menar att 
om individen upplever att hon har kontroll över sitt liv, tillför det henne välbefinnande. I och med 
vändpunkten har intervjupersonerna kunnat ta kontroll över sitt liv. Klein (ibid.) anser även att en 
ökning av självbestämmandet bidrar till att individen känner sig mer nöjd med sig själv, vilket 
torde ha skett i samband med att intervjupersonerna tog sitt beslut om livsförändring.  
 
9.3.1. Nätverk 
Alla de fyra intervjupersonerna beskrev att de har ändrat och sorterat i sin umgängeskrets från när 
de mådde dåligt. Samtliga uppgav att de har haft en sämre eller obefintlig kontakt med en eller 
båda av sina föräldrar under den svåra perioden. Ytliga kontakter likväl osunda relationer tycks i 
stor utsträckning ha avvecklats sedan de började må bättre. Samtliga personer beskrev att de har 
haft minst en person som har funnits där och varit stödjande under den svåra perioden. Tre av 
fyra personer uttryckte att det främst har handlat om stöd från sin dåvarande partner: ”Jag hade 
flickvän också, hon var väldigt, väldigt viktig under de här åren. Hon hjälpte och stöttade mig 
extremt mycket. Hon var verkligen en nyckelperson”. Den fjärde personen betonade främst stödet 
inom familjen: ”Min bror och min mormor har alltid funnits där. Det fick mig att komma ihåg 
vem jag var… Jag hade inte så många vänner just då”. 
 
Just partnerskap förmodas öka välbefinnandet hos människan (Argyle, 1999; Hansson, 2009; 
Klein, 2006; Layard, 2005). Det kan bidra till såväl stabilitet som trygghet, vilket 
intervjupersonernas tycks belysa i de ovanstående citaten. Vilken influens en viss upplevelse har 
beror på omgivningens kontext, det innebär att goda relationer är viktiga för människans 
välbefinnande (Brüdle, 2007). 
 
Antonovsky (1987) menar att grunden till förmågan att knyta an till andra människor, utvecklas 
redan i barndomen. Det är erfarenheten av anknytning som leder till ett gynnsamt samspel med 
andra (ibid.). Det betyder inte att det nödvändigtvis måste vara barnets föräldrar, utan kan vara en 
annan person som ger en kontinuitet i tillvaron och överför trygghet, vilket stämmer väl överens 
med intervjupersonernas svar. Var tryggheten kommer ifrån är inte det essentiella, utan det är att 
den existerar överhuvudtaget.  
 
Gjaerum (1999) och Sommerschild (1999) belyser istället vikten av att individens familj 
verkligen är närvarande och engagerade, vilket kan ge en alternativ förklaring till varför tre av 
fyra intervjupersoner hittade sitt stöd hos sin dåvarande partner, eftersom föräldrarelationen 
uppgavs vara bristfällig. 
 
9.3.2. Professionell hjälp 
Alla intervjupersoner tycks ha en gemensam uppfattning om att den professionella hjälpen har 
varit värdefull för dem. Däremot har uppenbarligen inte alltid kontakterna varit gynnsamma för 
personerna, utan vissa uttryckte att det rent ut sagt var dåligt många gånger. Men överlag har det 
för samtliga inneburit en positiv utveckling: ”Jag hade sporadiska kontakter med diverse olika 
psykologer och terapeuter, men det var inget som jag gillade helt enkelt… Sen åkte jag iväg till 
ett behandlingshem… men det var fantastiskt bra. Verkligen, verkligen bra”. En annan betonade 
relationen till behandlaren: ”Den där flummiga terapeuten skulle nog alla ha, för han satte 
verkligen ord på det jag behövde… Och jag kände att han står kvar oavsett vad jag berättar… 
Det är min mentor i livet idag brukar jag säga”.  
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Tidigare forskning påvisar att det är relationen som är mest betydelsefull i det terapeutiska arbetet 
(Hårtveit & Jensen, 2007). Att känna gemenskap och att tycka om sin terapeut eller sin 
behandling i stort, är således viktiga faktorer för att det professionella arbetet ska kunna fungera 
optimalt (ibid.), vilket instämmer med båda citaten i ovanstående stycke.  
 
Antonovsky (1987) menar att känslan av sammanhang är enormt viktig och stärker människan. 
Sammanhang och gemenskap innebär att individen har någon att anförtro sig åt, som bekräftar 
henne och som hon känner samhörighet med (Sommerschild, 1999), vilket mycket väl kan 
utvecklas i en terapeutisk relation. Om relationen med en terapeut är givande kan individen även 
hitta en god förebild i denna, som gör gott för hennes utveckling (Werner, 1995). Som citatet 
ovan tyder på, om relationen till behandlaren, där terapeuten är någon som den citerade känner 
stort förtroende för än idag. 
 
Det teoretiska perspektivet motståndskraft upplyser att även om en individ har goda resurser till 
motstånd kan hon ändå vara mycket sårbar för både ångest, depression och fysiska 
sjukdomstillstånd (Novik, 1999). Detta innebär att det inte alls är särskilt avvikande att 
motståndskraftiga individer kan komma att behöva stöd och hjälp för att bemästra sin 
livssituation (ibid.). Det talar alltså inte emot intervjupersonernas inburna motståndskraftighet, 
utan hävdar istället att hjälp utifrån ibland behövs för att stärka individen ytterligare.  
 
9.3.3. Självkänsla och kompetens 
Samtliga intervjupersoner beskrev att de under den svåra perioden hade en väldigt låg självkänsla 
och tilltro till sig själv. Det tycktes hos samtliga ha funnits en stark önskan om att förändra sitt 
liv. En av de fyra framhöll bristen på självkänsla: ”Det kunde jag nog inte stava till. Jag hade 
ingen respekt till mig själv överhuvudtaget. Jag kunde nog bara känna den här tillfredsställelsen, 
att jag var någon, när man blev bekräftad. Ofta handlade det om när man antingen var i 
slagsmål eller när man hade sex”.  
 
Idag tycks självkänslan se annorlunda ut för de samtliga fyra. Samtliga beskrev att de har 
förändrat sina liv och uttryckte att de överlag är nöjda med sig själv i de flesta situationer: ”Jag 
var rädd att folk skulle uppfatta mig som knäpp, vilket är befängt, det syns ju inte liksom… Nu 
skiter jag i vad folk tycker om mig, jag är den jag är och jag trivs med mig själv i de flesta 
situationer”. En tredje tillade: ”Jag känner mig trygg med mig själv, jag är nöjd med var jag har 
gjort och jag är nöjd med den personen jag är idag”. 
 
Vad det gäller kompetensen uttryckte tre av fyra intervjupersoner att de sedan tidigare haft en god 
tilltro till sig själv, som de har varit medvetna om även vid de svåra stunderna: ”Även om jag 
kanske har haft ganska dålig självkänsla men ganska gott självförtroende vad det gäller min 
kapacitet att åstadkomma saker, vet jag att jag kan klara av saker. Det har jag vetat sedan jag 
var barn”. En annan tillade: ”Jag vet att vill jag så kan jag”. 
 
Brüdle (2007) menar att en människa är tillfredsställd om hon har en positiv inställning till sitt 
liv, att hon är nöjd med livet som helhet. I motsats till detta står otillfredsställelse, vilket innebär 
att individen är missnöjd med sitt liv och i stor mån vill förändra sin livssituation (ibid.). Då 
självkänslan hos intervjupersonerna tycktes vara låg under de svåra perioderna, fanns just den där 
önskan om att en förändring skulle ske. Idag, efter förändringens förlopp, uttryckte alla 
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intervjupersoner att de är nöjda med sitt liv som helhet och därmed har en tillfredsställelse 
infunnit sig.  
 
I det första citatet ovan talade intervjupersonen om att bli bekräftad. Vilket är grundläggande för 
en individ som bygger upp sin motståndskraft, där känslor som att vara till nytta och att kunna 
prestera någonting är nödvändigt för tillväxten av självkänslan (Sommerschild, 1999). Den 
resilience som individen utvecklar under uppväxtens gång, blir en del av hennes personlighet 
(ibid.). Så vid ett senare skede i individens utveckling, är hon inte längre lika ömtålig för 
omvärldens motgångar, utan har större tillit till sig själv och har en starkare inneboende trygghet. 
Vilket det andra citatet i ovanstående deltema tycks påvisa, då personen ifråga ger uttryck för att 
han inte längre låter sig påverkas av omvärldens bedömning av honom. Resilience kan också 
innefatta att psyket återtar sin form efter att ha genomgått en bemästring av en tung period 
(Novik, 1999), vilket de sista citaten påvisar då intervjupersonerna uttalade att även om 
självförtroendet har funnits i dem så har självkänslan varit otillräcklig under den svåra perioden.  
 
9.3.4. Självkännedom 
De fyra intervjuade tycks ha utvecklat en god självkännedom när det gäller sina förmågor och 
begränsningar. Samtliga beskrev att de har respekt för sitt förflutna och att deras nuvarande 
välbefinnande inte är skrivet i sten: ”Det här att förändra sitt liv till någonting bättre, det blir 
någonstans när man tar ner det till hur man reagerar eller väljer att reagera vid varje enskild 
situation. Det blir väldigt svårt att säga att nu är jag en förändrad människa, för du är bara en 
förändrad människa tills nästa gång du agerar på fel sätt”. En annan uttalade: ”Jag vet att har 
jag hamnat där en gång, kan jag hamna där igen. Jag är inte befriad på något sätt”.  
 
Människan kan känna positiva och negativa känslor i stort sätt samtidigt, exempelvis kan hon 
känna glädje över någonting och samtidigt känna oro över någonting annat (Brüdle, 2007; Klein, 
2006; Layard, 2005). Så som ovanstående resultat tycks visa har intervjupersonerna stor 
medvetenhet för sina styrkor och svagheter, samtidigt som oron finns i bakhuvudet att mönster 
från den svåra perioden kan återkomma. 
 
Att intervjupersonerna tycks vara medvetna om sina begränsningar tack vare sin historia, medför 
en förståelig oro att förlora sin motståndskraft. Eftersom motståndskraften kan vara olika starkt 
rotad hos människor kan en person besitta stor motståndskraft vid en tidpunkt men inte 
nödvändigtvis vid en annan (Klefbeck & Ogden, 2003).  
 
Motståndskraft handlar som tidigare nämnts om att kunna bemästra sin situation (Klefbeck & 
Ogden, 2003; Sommerschild, 1999). Genom att göra detta kan individen skydda sig mot negativ 
påverkan, samt att hon kan behärska vissa färdigheter (Sommerschild, 1999). Att 
intervjupersonerna tycka ha god självkännedom om sig själva samt sitt sätt att agera, handlar till 
stor del om erfarenhet. Enligt Sommerschild (ibid.) krävs det egen erfarenhet för att kunna 
behärska sina färdigheter. Att denna erfarenhet finns hos intervjupersonerna när det gäller att 
bemöta just deras specifika svårigheter i livet, är således en skyddande faktor.   
 
9.3.5. Psykofarmaka 
Samtliga fyra intervjupersoner berättade att de har blivit erbjudna någon form av medicinering, 
där två personer har avböjt, en har använt ”lyckopiller” under ett par månader och den fjärde sista 
använder sig av medicinering idag, vilket är ett medel för en specifik diagnos. Denna uttalade 
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följande: ”I tre år har jag tagit dem nu och kommer alltid att göra det. Jag har glömt att ta 
pillret vid två tillfällen… Då fick jag direkt självmordstankar”. En av personerna som har avböjt 
uttryckte: ”Jag blev erbjuden massa olika mediciner, antidepressiva och lugnande… Men det 
enda jag inte hade varit var väl egentligen tablettmissbrukare, så jag tyckte det var dumt att 
börja”. 
 
Tidigare forskning tyder på att det inte är ovanligt att bli erbjuden medicinering vid psykisk 
ohälsa (Klein, 2006), vilket intervjupersonerna i denna studie kunde bekräfta. Däremot tycks det 
finnas ett motstånd till användning av sådan medicin hos intervjupersonerna. Att de istället vill 
förlita sig på sin egen förmåga att skapa välbefinnande. Människor upplever glädje på likartat sätt 
eftersom hjärnan är uppbyggd enligt samma mönster men alla individer mår bra och dåligt av 
olika saker (ibid.). Det finns dessutom resultat som tyder på att denna medicin har gett goda 
resultat (Klein, 2006; Layard, 2005), vilket instämmer med det första ovanstående citatet.  
 
Även här talar det teoretiska perspektivet för betydelsen av sin egen förmåga. Att känna trygghet 
i att själv kunna bemöta och hantera krissituationer, är följaktligen av värde för individen 
(Sommerschild, 1999). Det befintliga egenvärdet kan resultera i att människan hellre vill bemöta 
livets motgångar med sin egen motståndskraft, eftersom hon finner tilltro till sig själv (ibid.). 
Detta kan vara en förklaring till det uttalade motståndet hos några av intervjupersonerna.  
 
 
9.4. På vilket sätt upplever individen att hennes egen insats har haft inverkan på hennes 
välbefinnande? 
 
Studiens resultat tyder på att intervjupersonerna beskrev sin egen insats för att nå välbefinnande 
på olika sätt. Både Aron och Claes beskrev vikten av att återskapa självkänsla och självrespekt. 
Aron utvecklade detta: ”Framför allt handlar det om att jag tog ett beslut. Antingen kommer jag 
att dö inom ganska kort tid eller så måste jag hjälpa mig själv på något sätt. Jag hade insett att 
det inte gick att göra i den miljön jag befann mig i så… jag skapade mig en situation där jag 
kunde få läka och bli hel. Efter ungefär sex månader av total drogfrihet, massor av stöd, hjälp 
och terapi, hade jag fått bearbeta en massa saker som gnagde mig och jag hade liksom fått 
tiden… Att jag under en tillräcklig period kunde göra ganska bra saker så att jag kunde återfå så 
pass mycket självkänsla att jag faktiskt ville leva”.  
 
Claes beskrev sin egen insats till större välbefinnande: "Man ska uppleva någon form av 
traumatisk händelse... för att helt plötsligt inse att mitt liv är värdefullt. Och när man börjar 
rannsaka sig själv; vad gör jag av min tid, mitt liv... stanna upp och titta på vad man har 
presterat... Då tror jag att ett välbefinnande kommer till en... Jag kände bara: aldrig mer att bli 
frihetsberövad, sitta ... i arresten. Jag tänkte att nu ska jag förändra mitt liv ...  jag kände att ska 
jag greja det här så måste jag flytta ifrån X, lägga ner alla mina kontakter... Jag måste förändra 
mitt liv här och nu, jag kan inte bara sitta och tycka synd om mig själv, jag har överlevt, jag 
måste ta hand om mitt liv nu... Jag blev tvungen att omformatera min egen hårddisk... Jag trädde 
ur mitt gamla liv och började bygga upp nya grundpelare i livet där respekten till mig själv, till 
vem jag är och vad jag kan prestera står i fokus”.  
 
Både Aron och Claes tycks ha kommit till en insikt om att livet är värdefullt, vilket även Bea 
uttryckte när hon pratade om hennes vilja att leva under tiden på sjukhuset: ”Då kämpade jag 
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som en dåre... jag började spela pingis varje dag efter jobbet, sen började jag kunna cykla på 
motionscykeln för att träna upp kroppen. Och från egentligen att det hände så började jag kämpa 
mig uppåt... Jag hade nog inte sett att jag jobbade ifrån livet och jag har alltid velat leva, jag är 
ju värsta survivorn för jag älskar att leva... Man måste göra på ett nytt sätt och man måste 
omvärdera hur man tänker... jag kan inte vara på samma sätt, ha samma attityder, umgås i 
samma kretsar... Bara att komma till den insikten, jag kan inte vara där och inte hålla fast vid det 
där gamla. Jag kan inte göra samma sak och förvänta mig ett annat resultat".  
 
Samtliga fyra intervjupersoner betonade värdet av att byta miljö, både fysisk miljö och visst 
socialt umgänge. Aron, Bea och Claes beskrev hur de själva tog steget och aktivt förändrade sin 
miljö. Davids miljöbyte gjorde att han mådde bättre i ung ålder men att problemen återkom 
senare i livet. Han betonade istället sin insats med att söka hjälp, men att medicinen är det som 
har varit avgörande: ”När jag var liten försvann problemen när jag flyttade från farsan. Då 
flyttade min morsa hem till mormor med min bror. Sen flyttade jag också dit, alla var samlade 
där, och då började det att räta ut sig… Sen var det som att det kom tillbaks… Då blev det 
samma situation igen som när jag var liten. Att jag försökte hjälpa mig själv istället för att prata 
med någon. Det gick så långt att jag åkte till psykakuten och sen fick jag professionell hjälp efter 
det… Jag har gått hos psykolog och vänt ut och in på mig själv... Då grävde vi jättedjupt och då 
fick jag en diagnos… Ingenting hjälpe riktigt, då fick jag medicinen och den hjälper som fan”. 
David tycks inte lägga lika stor värdering på sin egen insats som på medicinens verkan.  

 
När människan ska värdera sitt välbefinnande ser hon oftast till livet som helhet (Brüdle, 2007). 
Det finns ett antal domäner i en människas liv som är centrala, exempelvis sociala domäner där 
individens relationer ingår (Brüdle, 2007). Så som Bea och Claes citat påvisar tycks de ha skapat 
en förändring i sina sociala domäner, genom att de har ombildat sin umgängeskrets, vilket även 
Aron och David uppgav att de har gjort. Vad det gäller domäner inom verksamhetskaraktär 
(ibid.) betonade Claes att det han presterar är ett väsentligt område som står i fokus. Även Bea 
framhöll hur hon kämpade och tränade upp kroppen, vilket också är en prestation. Detta tyder på 
att intervjupersonerna har åstadkommit en förändring även i denna domän som bidrar till att 
skapa välbefinnande. Det har också skett en utveckling inom intervjupersonernas personliga 
domäner, då både Aron och Claes beskrev att de har återskapat sin självkänsla och självrespekt. 
 
Werner och Smith (1992) menar att individens motståndskraft är sårbar om det finns negativa 
sociala riskfaktorer. Individen samspelar med miljöaspekter som kan blockera hennes utveckling 
under olika perioder i livet (Klefbeck & Ogden, 2003; Werner & Smith, 1992). Således kan ett 
socialt umgänge som påverkar individen negativt, vara till skada för hennes utveckling. Detta 
tycks samtliga intervjupersoner ha förstått och därmed förändrat delar av sitt sociala nätverk. För 
att skapa en gynnsam utveckling kan individen behöva utföra prestationer som bidrar till att hon 
känner sig duktig (Gjaerum, 1999; Werner, 1995), och erfarenheten av att göra detta föder 
flexibilitet (Klefbeck & Ogden, 2003). Att intervjupersonerna betonade vikten av att prestera 
eller genomföra något, kan därför vara en förklaring till att de har lyckats skapa större 
välbefinnande.  
   
9.4.1. Strategier 
Alla de fyra intervjuade uttryckte att de har ändrat sitt sätt att tänka i många situationer. Deras 
uttalanden präglades av medvetna tankar om hur de vill och bör agera: ”Väldigt många gånger 
blir min spontana reaktion att reagera så som jag har gjort förut, med antingen ilska, att stänga 
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av eller skjuta bort en situation som är jobbig… Där väljer jag ju medvetet att möta det och ta 
tag i det istället”. En annan tillade: ”Nu kan jag ta itu med problem eller konflikter genom att 
prata tillexempel.” En tredje person uttalade: ”Jag är jättenoga med att avsätta tid bara för 
mig… Minst tre gånger i veckan gör jag någon typ av fysisk aktivitet… jag försöker vara schysst 
mot mig själv… hitta ett sätt som fungerar… Jag sviker inte mig själv någon mer gång”. 
 
Den tidigare forskningen talar om människans anpassningsförmåga, det vill säga huruvida 
människan kan anpassa sig till ett tillstånd eller inte (Klein, 2006; Layard, 2005). Det tyder på att 
människor är väldigt anpassningsbara och vänjer sig därför snabbt vid olika förändringar i livet 
(Klein, 2006; Layard, 2005). Som de två första citaten i ovanstående stycke understryker, tycks 
intervjupersonerna ha anpassat sig i och med sin förändring. De väljer numera att agera på ett 
annorlunda sätt.  
 
Både Klein (2006) och Layard (2005) menar att människan kan träna sitt tankesätt genom 
exempelvis terapi och på så sätt förändra sina känslor. Samt att optimistiska tankar är gynnsamma 
för välbefinnandet och att lycka och välbefinnande således kan skapas och bli ett resultat av de 
rätta tankarna (Hansson, 2009; Klein, 2006; Layard, 2005). Detta framkommer även i 
intervjupersonernas citat, då samtliga uttalade att de har förändrat sitt sätt att tänka i olika 
situationer.  
 
Hansson (2009) samt Klein (2006) förespråkar även fysisk aktivitet vid nedstämdhet. Aktiviteter 
ger upphov till positiva känslor eftersom euforiserande endorfiner frigörs vid ansträngning 
(Klein, 2006). Vilket tycks vara en strategi hos en av intervjupersonerna för att bibehålla 
välbefinnande, som ovanstående citat bekräftar. Det kan också vara av vikt för motståndskraftens 
utveckling hos individen att göra något hon känner sig bra på, vilket exempelvis kan vara en sport 
(Werner, 1995). Även avkoppling och att planera sin tid är fungerbara strategier (Hansson, 2009) 
som styrks av den aktuella intervjupersonens citat.  
 
Enligt det teoretiska perspektivet motståndskraft kan skyddsfaktorerna även stärka egenförmågan 
samt skapa möjlighet för individen att bli medveten om tänkbara utvägar (Werner & Smith, 
1992), vilket instämmer väl med de ovanstående citaten. Det anses även att motståndskraftiga 
människor ofta är duktiga på att lösa problem (ibid.), vilket kan tyda på ett fritt och flexibelt 
tänkande, som intervjupersonerna själva betonade. 
 
 
10. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som anser sig ha mått dåligt beskriver sin 
subjektiva upplevelse av vad som leder till psykiskt välbefinnande. Resultatet pekar på att 
intervjupersonerna har individuella uppfattningar om hur välbefinnande definieras. Det som 
intervjupersonerna beskrev vara mest betydelsefullt på vägen mot välbefinnande, är relationer av 
god kvalitet. Även intervjupersonernas närstående nätverk tycks ha stor påverkan, både på ont 
och gott. Samtliga intervjupersoner tycktes anse att pengar inte är en huvudsaklig faktor för deras 
välbefinnande men att sysselsättning värderas väldigt högt.  
 
Vändpunkten har givetvis sett olika ut för intervjupersonerna i denna studie, men gemensamt för 
tre av dem är att den har skett i interaktion med andra. Den sista fjärde som bryter mot detta 
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huvudmönster, beskrev istället att medicinen blev den konkreta vändningen till psykiskt 
välbefinnande. Intervjupersonerna var alla samstämda till att den professionella hjälpen har varit 
en del i processen mot välmående. De har alla förbättrat sin självkänsla under resans gång, från 
att ha haft en i stort sätt obefintlig sådan. Tre av de fyra uttryckte att kapaciteten alltid har funnits 
där, även när självkänslan har varit låg. Under processen har samtliga dessutom utvecklat en god 
självkännedom när det gäller sina förmågor och begränsningar.  
 
Intervjupersonerna beskrev sin egen insats till välbefinnande på olika sätt. Alla intervjupersoner 
betonade värdet av att aktivt byta miljö, såväl fysiskt som socialt. Samtliga tycks ha återskapat en 
självrespekt och fått insikt om att de vill leva. De betonade olika faktorer som har varit värdefulla 
för dem, exempelvis sin egen prestation. Resultatet pekar på att intervjupersonernas främsta 
strategi för att bibehålla sitt välbefinnande, är att förändra sitt tankesätt. Det tycks handla om en 
större medvetenhet om hur de vill och bör agera, men även viljan att ta väl hand om sig själv.  
 
Denna studies resultat har analyserats och tolkats ur ett motståndkraftsperspektiv. Liksom 
perspektivet anvisar tycks denna studie bekräfta att motståndskraften hos individer kan vara olika 
djupt rotad. Ur detta perspektiv tolkat tycks tre av intervjupersonerna besitta en relativt stark 
motståndskraft. Den fjärde personen statuerar ett annorlunda exempel i relation till studiens 
huvudmönster, då denna beskriver att den huvudsakliga faktorn som har lett till välbefinnande, 
ligger utom sin dennes förmåga. Det betyder dock inte att denna person är utan motståndskraft. 
 
Tolkningen att motståndskraften ses som relativt stark i denna studie, stöds av många drag inom 
teorin. Till att börja med beskrev intervjupersonerna vikten av samhörighet och kompetens. Att 
ha socialt stöd i sitt nätverk och att uppleva att hon är till nytta, är stärkande och bygger 
motståndskraft enligt detta teoretiska perspektiv. Vad det gäller relationer är anknytning till 
andra, en av de viktigaste punkterna för att skapa motståndskraft. Att kontakten med en eller båda 
föräldrar har varit bristande för samtliga intervjupersoner, kan möjligtvis vara fröet till att 
personernas psykiska ohälsa började gro. Då motståndskraften kanske inte fick ett stadigt fäste i 
barndomen, kunde motståndskraften växa sig starkare senare i livet, då andra personer fanns som 
trygghet. Samtliga intervjupersoner beskrev att de har haft minst en person som har funnits där 
och varit stödjande under den svåra perioden. 
 
Riskfaktorer som har påträffats i intervjupersonernas berättelser, har bland annat varit att växa 
upp i en ogynnsam miljö. Enligt den motståndskraftiga teorin innebär detta exempelvis att 
individen utsatts för stark stress, tidiga relationsstörningar och otrygghet. Dessa riskfaktorer har 
intervjupersonerna gett uttryck för. Att flytta mycket i barndomen - så som tre av 
intervjupersonerna har gjort - kan medföra att individen upplever stark stress och otrygghet. 
Flytten torde även ha medfört begränsningar vad gäller utvecklandet av sociala nätverk. 
Föräldrarnas frånvaro eller brist på engagemang kan möjligen ha skapat tidiga 
relationsstörningar, mellan de intervjuade och deras föräldrar. En annan riskfaktor är att ha 
negativa relationer. Eftersom människan söker gemenskap i sitt nätverk, kan ett dåligt umgänge 
vara destruktivt för henne. Detta kan ses som en riskfaktor då alla intervjupersoner uttryckligen 
valt att byta ut delar av sin umgängeskrets, eftersom umgänget kan ha haft dåligt inflytande för 
intervjupersonernas möjlighet att förändra sitt liv.  
 
Skyddsfaktorer som har påträffats i intervjupersonernas berättelser, har bland annat varit stöd i 
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goda relationer, känslan av gemenskap, samt att känna sig behövd och bekräftad. Även inre 
faktorer som tron på sig själv och sin kompetens, förmåga till självbestämmande, erfarenhet och 
flexibilitet, har skyddande effekt. Vissa av dessa skyddsfaktorer har intervjupersonerna utvecklat 
på vägen mot välbefinnande, medan andra i viss mån alltid har funnits där. Intervjupersonerna 
har som tidigare nämnts haft socialt stöd av någon i sitt nätverk under i princip hela sitt liv. Där 
kan känslan av gemenskap ta sig i uttryck, samt att den ömsesidiga relationen kan ha medfört att 
intervjupersonerna kunde känna sig behövda och bekräftade. Att känna sig behövd och bekräftad 
kan även påträffas inom sysselsättningen, vilket kan vara en förklaring till varför detta är högt 
värderat hos intervjupersonerna för att kunna känna välbefinnande. Att självkänslan fungerar som 
en skyddsfaktor, bekräftas av studien. Då intervjupersonerna ger uttryck för att ha stor tilltro till 
sig själva och är drivna av att prestera, har troligtvis varit stärkande för dem.  
 
Då det både har funnits flera risk- som skyddsfaktorer, innebär detta inte nödvändigtvis att 
intervjupersonernas motståndskraft har varit svag. Istället kan en möjlig förklaring till detta vara 
att de flertaliga riskfaktorerna resulterat i uppkomsten av intervjupersonernas psykiska ohälsa, 
men tack vare att intervjupersonerna hade så pass många skyddsfaktorer i sitt liv, kunde de ur 
detta perspektiv förändra sina liv till det bättre och därmed uppnå välbefinnande.  
 
Eftersom det finns olika många risk- och skyddsfaktorer i alla människors liv, är resultatet 
förmodligen generaliserbart för andra som befinner sig i liknande situationer som 
intervjupersonerna. Det borde också innebära att det går att finna liknande resultat hos personer 
som har haft ett mer bestående välbefinnande livet igenom. Resultatet och den tidigare 
forskningen pekar på att människor – välmående eller ej – till stor del tycks ha samma 
uppfattning om vilka skyddsfaktorer som är de mest betydelsefulla för utvecklingen av det 
psykiska välbefinnandet. 
 
Givetvis skulle analysen och tolkningen av det empiriska materialet se annorlunda ut utifrån en 
annan teoretisk referensram. Teorin om motståndskraft medför en svårighet när det gället att 
täcka in olika begreppsdefinitioner, till exempel lycka och välbefinnande, som andra perspektiv 
förmodligen skulle kunna förklara i förhållande till teorin. Det teoretiska perspektivet 
motståndskraft är starkt kopplat till förhållanden i barndomen, vilket är något som denna studie 
inte har i huvudsak fokuserat på. Sett ur detta perspektiv kan studien ha gått miste om 
betydelsefull fakta, som skulle kunna påverka tolkningen av motståndskraftens fäste hos 
intervjupersonerna. Teorin om motståndskraft talar för att det finns vissa typiska karaktärsdrag 
hos motståndskraftiga individer, vilket inte har undersökts på ett djupare plan i denna studie. 
Teorin pekar på att människans förmåga att skapa motståndskraft kan ha ett genetiskt ursprung, 
vilket inte har kunnat studeras i denna studie på grund av brist på denna slags kunskap och 
resurser. Dock har detta teoretiska perspektiv varit till stor nytta för studiens ändamål. 
Perspektivet har möjliggjort en ökad förståelse för hur individens resurser kan se ut. Det 
teoretiska perspektivet motståndskraft har även varit till fördel när det gäller upptäckten av 
människans skydds- och riskfaktorer. Det har bidragit till en större förståelse för vad som är 
stärkande i en människas liv och vilka faktorer som är betydelsefulla. Med hjälp av perspektivet 
har individens egen insats kunnat belysas på ett lämpligt sätt, då intervjupersonerna har haft 
möjlighet att berätta om sina egenskaper och inre förmågor till att lösa sina problem.  
 
Att intervjupersonerna har haft så pass olika problematik och fått olika slags professionell hjälp, 
kan försvåra när det gäller att jämföra intervjupersonernas individuella utveckling mot 
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välbefinnande. Fastän studiens resultat tyder på att det finns gemensamma faktorer som skapar 
välbefinnande och lycka hos intervjupersonerna, kan detta inte garantera att det är just dessa 
uttalade faktorer som verkligen har bidragit till en positiv förändring. Det skulle kunna finnas en 
omedvetenhet kring vad som faktiskt har hjälpt, att exempelvis intervjupersonerna tror att något 
specifikt har hjälpt för att de önskar tro att sådant är fallet. Vilket kan liknas vid placebo-effekten. 
 
Den tidigare forskningen inom ämnesområdet tycks innehålla förvånansvärt lite om 
självhjälpsstrategier när det kommer till psykisk ohälsa. Det teoretiska perspektivet tyder på att 
alla människor har någon grad av motståndskraft, vilket även denna studie tycks bekräfta, det 
gäller därför att lyfta fram och arbeta med skyddsfaktorerna. Inom socialt arbete är det 
förmodligen gynnsamt att lägga större fokus på att tillsammans med klienterna medvetandegöra 
deras egna resurser och styrkor, likväl som att uppmärksamma deras svagheter. Socialarbetare 
inom professionen bör försöka hjälpa klienter att finna de verktyg och strategier som klienterna 
redan besitter, och på så vis kunna hjälpa till självhjälp. Även socialarbetaren kan vara ett verktyg 
för individen i processen mot välbefinnande. Socialarbetaren kan komma att bli väldigt viktig för 
klienten i fråga och kan fylla en stor funktion i relationen till klienten. Som denna studies resultat 
bekräftar och tidigare forskning visar, tycks den mänskliga relationen vara den mest 
betydelsefulla faktor för människans psykiska välbefinnande. Således kan den terapeutiska 
relationen som finns mellan socialarbetare och klient komma att bli värdefull. Socialarbetaren 
kan komma att ha rollen som en viktig person i klientens nätverk, vilket individen behöver i sin 
läkandeprocess.  
 
Valet att använda kvalitativa forskningsintervjuer har varit naturlig då syftet med denna studie 
var att undersöka den subjektiva upplevelsen av välbefinnande. Genom kvalitativa intervjuer 
kunde undersökarna ta del av intervjupersonernas beskrivningar av sina upplevelser. En fördel 
som denna metod möjliggör är att det skapas utrymme för att komma individen på djupet och 
därmed få ett rikare empiriskt material. En annan fördel med kvalitativa forskningsintervjuer är 
att den är lämplig då det gäller att besvara denna studies syfte, eftersom syftet avser att beskriva 
och förstå en annan persons upplevelser, utifrån hennes egna beskrivningar. En nackdel med 
kvalitativa forskningsintervjuer har i denna studie resulterat i en liten urvalsgrupp, vilket 
begränsar möjligheterna att generalisera studiens resultat. Dock har detta möjliggjort att göra mer 
ingående tolkningar av intervjupersonernas svar. 
 
En kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod hade med största sannolikhet lett 
till ett mer omfattande empiriskt material och därmed möjligtvis kunnat täcka in områden som 
denna studie eventuellt har gått miste om. Men med tanke på vad som var genomförbart inom 
ramen för detta forskningsprojekt, valde vi bort detta alternativ på grund av tidsbegränsning.   
 
Vad det gäller urvalsmetoden kan det också finnas vissa dilemman. Då urvalsgruppen bestod av 
undersökarnas bekanta eller vänners bekanta, kan detta ha påverkat resultatet på olika sätt. Att 
intervjupersonen är bekant med undersökaren kan möjligtvis skapa trygghet eller i motsatt fall 
skapa oro inför att bli alltför personlig. Detta är en svårighet att avgöra huruvida detta dilemma 
påverkade intervjupersonernas uttalanden.  
 
Som sagt tycks det råda en bristande kunskap om individens förmåga att hjälpa sig själv vid 
psykisk ohälsa. Förslag på vidare forskning kan exempelvis vara att studera medvetna 
självhjälpsstrategier vid psykisk ohälsa, och om dessa strategier är mer gynnsamma än 
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professionell hjälp. Det skulle även vara intressant att ta del av en liknande studie som även 
belyser inverkan av personligheten, då detta kan ge en annorlunda infallsvinkel med nya resultat 
om lycka och välbefinnande. Även om lyckoforskning är ett allt mer växande område, tycks det 
saknas studier baserade på svenska förhållanden. Detta kan innebära ovetande skillnader mellan 
svenska förhållanden och den kunskapslitteratur som finns. Det skulle således sannolikt vara 
kompletterande att bedriva mer lyckoforskning på en svensk population. 
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Bilaga: Intervjuguide  
 
 
- Berätta om dig själv. 

  - Sysselsättning 
  - Utbildning 

  - Ekonomisk situation 
- Civilstånd 

  - Boendeförhållanden 
- Beskriv dig som person, karaktärsdrag 

   
- Hur definierar du lycka/välbefinnande? 

- Pengar 
- Relationer 

- Kärlek 
- Sysselsättning  

- Livsfilosofi/tro 
 
  

- Beskriv dig som lycklig. 
- Tillfredsställelse 

- Specifika situationer eller helheten 
 

 
 
- Då: Berätta om din svåra period. 

- Sysselsättning 
- Civilstånd 

- Relationer/nätverk 
- Boendeform 

- Ekonomisk situation 
- Hälsa 

- Personlighet (Självkänsla, kompetens, självbestämmande, stresstålighet) 
 
 

- Nu: Berätta vad (och hur) som har skett från då till nu.  
- Förändring i ovanstående faktorer 

- Stöd från nätverk 
- Professionell hjälp 

- Psykofarmaka  
 
 



 46 

- Använder du några slags strategier för att bibehålla eller förbättra ditt välbefinnande?  
- Förändrat tänkande 

- Fysisk aktivitet 
- Psykofarmaka 

 


