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Positiv psykologi användes för att  undersöka studieprestation ur ett 
nytt perspektiv, då positiva emotioner möjliggör flexibelt och kreativt 
tänkande och därför antas kunna påverka studieprestationen. I syfte att 
undersöka  om  positiva  emotioner  (studietillfredsställelse, 
livstillfredsställelse,  vitalitet  och  hopp)  kunde  predicera 
studieprestation  undersöktes  52  psykologistudenter  vid  Stockholms 
Universitet.  De  svarade  på  en  enkät  som avsåg  att  mäta  de  olika 
positiva  emotionerna  samt  subjektiv  och  objektiv  studieprestation. 
Resultatet  visade att  subjektiv studieprestation var relaterad till  alla 
emotionerna  utom  livstillfredsställelse.  Studietillfredsställelse  och 
hopp var de enda signifikanta emotionella prediktorerna för subjektiv 
studieprestation.  Ojektiv  studieprestation  hade  inga  signifikanta 
emotionella prediktorer. Detta ledde fram till slutsatsen att det fanns 
en relation mellan positiva emotioner och studieprestation.

Individens förmåga att studera och minnas fakta för att senare kunna förmedla denna 
kunskap verbalt eller skriftligt, en förmåga som avgör studieprestationen, har varit av 
intresse för många forskare genom åren, inte minst i syfte att förbättra den (Margarin, 
1978). Tidigare forskning på ämnet har undersökt påverkan av olika personlighetsdrag, 
bakgrundsfaktorer,  studievanor,  studiemetoder,  motivation,  samt  en  kombination  av 
personlighets- och motivationsfaktorer (för en översikt se Margarin, 1978). Margarin 
(1978) menar att resultaten inte har varit så starka, andelen förklarad varians har varit 
liten och i vissa fall har resultaten till och med varit motsägande. I ett försök att belysa 
detta ämne ytterligare valde föreliggande studie att utgå från positiv psykologi för att 
undersöka faktorer som främjar prestation utifrån ett nytt perspektiv.

Positiv  psykologi  är  relativt  nytt  och  grundades  av  Martin  Seligman  och  Mihaly 
Csikszentmihalyi i slutet av 1990-talet. Fokus ligger på tre ämnen som är relaterade till 
varandra  nämligen  positiva  subjektiva  upplevelser,  positiva  individuella  trait 
(egenskaper) och positiva institutioner som möjliggör de två första (exempelvis ansvar, 
tolerans och arbetsetik). Syftet är att förbättra livskvaliteten och att flytta fokus från att 
endast bota sjukdomar till att även förebygga dem. På en subjektiv nivå handlar positiv 
psykologi om uppskattade subjektiva erfarenheter gällande det förflutna, framtiden och 
nuet (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

Seligman  (2002)  menar  att  positiva  emotioner  för  det  förflutna  inkluderar 
tillfredsställelse,  belåtenhet,  fulfilment  (uppfyllande),  stolthet  och  serenitet;  positiva 
emotioner  för  framtiden  inkluderar  optimism,  hopp,  förtroende  och  tillit;  positiva 
emotioner  för  nuet  inkluderar  glädje,  extas,  lugn,  zest  (begeistring),  ebullience 
(översvämning av entusiasm). Han menar även att genom att lära sig om de tre typerna 
av lycka kan individen flytta sina emotioner i en positiv riktning genom att förändra 
känslorna för det förflutna, tankarna om framtiden och upplevelsen av nuet.



Detta  kan  vara  eftersträvansvärt  eftersom  positiva  emotioner  antas  förutsäga  högt 
värdesatta utfall såsom hälsa, rikedom och långt liv, då de hjälper till att bygga upp de 
resurser  som behövs  för  att  nå  dessa  utfall  (Cohn,  Fredrickson,  Brown,  Mikels,  & 
Conway, 2009). Enligt Fredrickson (2001) är kopplingen mellan positiva emotioner och 
positiv  psykologi att  de förstnämnda bygger  upp välbefinnandet  som i sin tur är  en 
betydande  del  inom  positiv  psykologi.  En  teoretisk  modell  som  relaterar  positiva 
emotioner till prestation är Fredricksons (1998) Bredda och Bygg-modellen för positiva 
emotioner.

Bredda och Bygg-modellen för positiva emotioner
Barbara Fredrickson utvecklade Bredda och Bygg-teorin för positiva emotioner för att 
förklara  på  vilket  sätt  positiva  emotioner  var  viktiga  för  överlevnad  (se  Figur  1). 
Emotioner  förbereder  kroppen,  fysiskt  och  psykiskt,  att  reagera  på  ett  visst  sätt. 
Exempelvis skapar  ilska en vilja  att  attackera och rädsla  skapar  en vilja att  fly.  De 
kroppsliga förändringarna, viljan att agera och ansiktsuttrycken som skapas av positiva 
emotioner  är  inte  så  specifika  eller  uppenbart  relevanta  för  överlevnad  som 
ansiktsuttrycken frammanade av negativa emotioner (Fredrickson, 2003).

Fredrickson (2003) fann att positiva emotioner inte löser problem som har med direkt 
överlevnad  att  göra  (såsom att  rädsla  exempelvis  uppmanar  till  flykt)  utan  snarare 
problem rörande personlig mognad och utveckling. Om individen exempelvis upplever 
en positiv emotion kan detta leda till sinnestillstånd och humör som indirekt förbereder 
individen för eventuellt kommande svåra tider (se Figur 1).

Enligt  Fredrickson (1998) gör  positiva  emotioner  att  individen uppmärksammar  fler 
intryck och upplever sig ha fler problemlösningsstrategier till sitt förfogande, med andra 
ord  en  ökad  uppmärksamhets-  och  tanke-beteenderepertoar.  En  motsatt  hypotes 
fastställer att negativa emotioner minskar denna förmåga. När människor mår bra blir 
sättet  de  tänker  på  mer  kreativt,  flexibelt  och  mottagligt  för  information.  Även  om 
positiva emotioner och det breddade mindset (tänkesätt) de skapar i sig är kortlivade, 
kan de ha djupa och bestående effekter (Fredrickson, 1998) (se Figur 1).

De  breddade  uppmärksamhets-  och  tanke-handlingsrepertoarerna  bygger  i  sin  tur 
varaktiga  intellektuella,  fysiska,  sociala  och  psykologiska  resurser.  Dessa  kan  sedan 
användas i framtiden, i andra situationer och i andra kontexter. Exempelvis så byggs, 
enligt Fredrickson (1998), de intellektuella resurserna genom förbättrad inlärning och 
prestation. De fysiska resurserna byggs genom att positiva emotioner exempelvis skapar 
lusten  till  lek  och  den  i  sin  tur  bygger  personliga  resurser  såsom  koordination, 
kondition,  ork  osv.  De  sociala  resurserna  byggs  upp  genom  de  sociala  band  som 
exempelvis  skapas  mellan  familjemedlemmar  när  de  delar  en  positiv  emotion.  De 
psykologiska resurserna byggs upp genom att de upplevda positiva emotionerna leder 
till att vi med större sannolikhet även upplever positiva emotioner i fortsättningen. En 
spiral  som  leder  till  att  individen  bygger  upp  psykologisk  resiliens  och  ökar  det 
emotionella välbefinnandet (se Figur 1 för en illustration av modellen).



Figur 1. Bredda och Bygg-modellen för positiva emotioner. Positiva emotioner breddar 
människans tanke-handlingsrepertoar som i sin tur bygger intellektuella, fysiska, sociala 
och psykologiska resurser för framtiden (Fredrickson, 2003).

De resurser som byggs upp av positiva emotioner är mer varaktiga än de övergående 
känslotillstånd  som ledde  till  att  de  förvärvades.  Resurserna  ökar  även  oddsen  för 
överlevnad då de kan användas vid behov (Fredrickson, 1998; 2003). I föreliggande 
studie representerade de positiva emotionerna det förflutna, framtiden och nuet för att 
gå  i  linje  med  den  positiva  psykologins  fokus  och  bestod  av  livstillfredsställelse, 
studietillfredsställelse, vitalitet och hopp.

Positiva emotioner för det förflutna
Dessa emotioner bestäms av hur individen tänker om det förflutna och tillfredsställelse 
är ett exempel på en sådan emotion (Seligman, 2002). Ett vanligt förekommande mått 
på  tillfredsställelse  inom  positiv  psykologiforskning  är  livstillfredsställelse  som 
representerar  den  kognitiva  aspekten  av  subjektivt  välbefinnande  (Park,  Peterson  & 
Seligman,  2004).  Livstillfredsställelse  har  traditionellt  setts  som  ett  utfall,  inte  en 
prediktor,  men  det  finns  goda  skäl  att  anta  att  det  är  en  bidragande  faktor  för 
studieprestation (dvs en prediktor) då detta påstående stärks av de resultat som Rode et 
al. (2005) fann i sin studie.

Livstillfredsställelse speglar individens eget perspektiv på hur nöjd han/hon är med sitt 
liv  i  helhet  (Diener,  Emmons,  Larsen  &  Griffin,  1985)  och  ger  därför  inte  någon 
information  om  specifika  domäner  av  livet.  Av  denna  anledning  användes 
studietillfredsställelse i föreliggande studie som ett komplement för att även undersöka 
tillfredsställelsen  med  kursen/programmet,  då  detta  antogs  vara  en  viktig  prediktor. 
Detta antagande grundades i de resultat som Samdal, Wold och Bronis (1999) fann i sin 
studie.

Positiva emotioner för framtiden
Som nämndes ovan representerar hopp individens inställning till framtiden och kan vara 
kognitiv, emotionell och motivationell. När individen tänker på framtiden så väntar den 
sig att det som har önskats kommer att inträffa. Därpå agerar individen på ett sådant sätt  
som antas öka chansen att det faktiskt ska inträffa. Individen känner sig dessutom säker 
på  att  det  önskade kommer  att  bli  följden  om lämplig  ansträngning,  bibehållet  gott 
humör (här och nu) och målinriktade sporrande handlingar används. Det är ett begrepp 
som, enligt Seligman, är väl empiriskt undersökt och har visat sig skapa bättre motstånd 
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mot depression, bättre arbetsprestation, bättre fysisk hälsa och att det dessutom går att 
öka/bygga upp hopp (Seligman,  2002).  Begreppet  återfinns  i  den klassificering som 
Peterson och Seligman (2004) har gjort. Där har de positiva individuella egenskaperna, 
som är vad positiv psykologi på individnivå handlar om, gjorts om till mätbara styrkor 
som består av positiva karaktärsdrag/egenskaper som reflekteras i tankar, känslor och 
beteenden. För varje styrka ges ett antal förslag på mätinstrument, Snyder et al´s. (1991) 
skala för hopp är ett sådant exempel.

Snyder et al. (1991) menade att det är en del av mänskligt handlande att ha mål och att i 
strävan efter dessa är människan engagerade i två kognitiva processer som är relaterade 
till varandra. Den ena är pathways thinking (vägfinnande tänkande), vilket innebär en 
känsla av att  vara kapabel att  generera framgångsrika planer för att nå det tilltänkta 
målet. Exempelvis så är hoppfulla människor mer säkra på sin förmåga att finna många 
tänkbara vägar till ett och samma mål i jämförelse med dem som har lite hopp, vilket är 
en fördel om en väg skulle blockeras eftersom detta då möjliggör för individen att välja 
en annan väg. Den andra processen är agency thinking (inverkande tänkande) vilket 
innebär en känsla av framgångsrik beslutsamhet att nå mål i det förflutna, framtiden och 
nuet eller med andra ord den upplevda förmågan av att kunna initiera och bibehålla 
förflyttning  längs  vald  väg  tills  målet  nåtts.  Mer  hopp  innebär  därför  att  en  bättre 
prestation förväntas, vilket i sin tur motiverar till hårdare arbete i strävan efter målen 
(Snyder et al., 1991).

Positiva emotioner för nuet
Seligman (2002) nämner zest (begeistring) som ett exempel på positiva emotioner i nuet 
och Peterson och Seligman (2004) har klassificerat begeistring under styrkan vitalitet. 
Vitalitet är ett begrepp som definierats på många olika sätt men i föreliggande studie 
står begreppet för subjektiv vitalitet som är upplevelsen av att ha energi och att vara vid 
liv. Subjektiv vitalitet reflekterar även en dynamisk aspekt av välbefinnande (Ryan & 
Frederick, 1997).

Positiva emotioner i förhållande till prestation
I  utbildningssammanhang mäts  framgång med hjälp av akademisk prestation.  Då de 
positiva emotionerna befrämjar välbefinnande och välbefinnande i sin tur skulle kunna 
påverka uppfattningen om den individuella prestationen, användes i föreliggande studie 
både  subjektiv  och  objektiv  prestation.  Anledningen  till  detta  var  bland  annat  att 
validera men främst att ge en större förståelse för eventuella resultat.

I  enlighet  med  Bredda  och  Bygg-teorin  så  antogs  positiva  emotioner  leda  till  att 
individen breddar sin uppmärksamhet och kognitiva förmåga. Individen bygger även 
resurser som hjälper till att bättre klara av olika situationer. Enligt Fredrickson (2001) 
möjliggör  positiva emotioner  flexibelt  och kreativt  tänkande och gör att  människors 
copingresurser vid motgångar ökar. Detta ledde fram till antagandet att den individuella 
studieprestationen bör öka då individen upplever positiva emotioner.

Tidigare studier har visat att så också är fallet, exempelvis så fann Rode et al. (2005) att 
livstillfredsställelse predicerar objektiv prestation hos amerikanska studenter. De menar 
att  detta  stödjer  integrerat  liv  modellen  som  föreslår  att  individuell  presstation 
reflekterar tillfredsställelse genom de olika livsdomänerna. Rode et al. (2005) skriver att 



studenter  med  hög  livstillfredsställelse  verkade  visa  mer  resiliens  och  vara  mindre 
känsliga mot akademiska utmaningar, vilket även stödjer Bredda och Bygg-teorin för 
positiva emotioner.

Samdal  et  al.  (1999)  fann  att  den  viktigaste  psykosociala  prediktorn  för  akademisk 
prestation i  skolmiljön var  tillfredsställelse  med skolan.  Eftersom samplet  bestod av 
elever  i  åldern  11,  13  och  15  år,  verkar  det  rent  intuitivt  mer  rimligt  att  anta  att 
tillfredsställelse  med  kursen/programmet  skulle  ha  mer  betydelse  och  vara  mer 
avgörande  i  föreliggande  studie.  Detta  grundades  i  resonemanget  att  eleverna  i 
högstadiet  troligtvis  har  en  starkare  skoltillhörighet  än  studenter  vid  ett  universitet, 
eftersom studenter oftast läser en kurs/program vid en viss institution på ett universitet 
och dessutom kanske jobbar samtidigt. Efterföljande termin kanske de läser en annan 
kurs på en annan institution osv. Av denna anledning användes studietillfredsställelse 
istället för skoltillfredsställelse i föreliggande studie.

Rand (2009) undersökte hur en modell,  där hopp och optimism sågs som en del av 
begrepet  målattityd,  påverkade  vilka  betyg  som  förväntades  samt  den  akademiska 
prestationen hos amerikanska psykologistudenter.  Resultatet  visade att  hopp hade en 
unik påverkan på vilka betyg studenterna förväntade sig men det hade inte optimism. 
Vilka betyg de förväntade sig påverkade i sin tur deras akademiska prestation. Varken 
optimism eller hopp hade någon unik direkt påverkan på akademisk prestation, men 
tillsammans  hade  de  det,  vilket  menade  Rand  tydde  på  att  målattityd  påverkade 
akademisk prestation.

Syfte och hypoteser
Syftet  med  föreliggande  studie  var  att  med  positiv  psykologi  som  utgångspunkt 
undersöka huruvida valda positiva emotioner hade ett  samband med studieprestation 
samt  om någon  av  dem även  kunde  predicera  studieprestation  (se  Figur  2).  Enligt 
Bredda och Bygg-teorin  förväntas de positiva emotionerna bredda människans tanke-
handlingsrepertoar och bygga varaktiga resurser som i sin tur ökar förutsättningarna att 
lyckas med studierna, vilket ledde fram till följande hypotes;

Hypotes  1:  Det  förväntades  ett  samband  där  en  hög  grad  av  de  valda  positiva 
emotionerna  (studietillfredsställelse,  livstillfredsställelse,  vitalitet  samt  hopp) 
förväntades predicera en hög grad av studieprestation (subjektiv och objektiv).

Demografiska faktorer
- Ålder
- Kön
- Utbildningsnivå

Positiva Emotioner
- Livstillfredsställelse
- Studietillfredsställelse
- Vitalitet
- Hopp

Figur 2. Forskningsmodell

Studieprestation
- Subjektiv
- Objektiv

+



M e t o d

Undersökningsdeltagare och procedur
Studiens deltagare utgjordes av 52 studenter med en medelålder på 24,75 (SD = 4,95), 
varav  13  män  med  en  medelålder  på  24,38  (SD  =  2,99)  och  39  kvinnor  med  en 
medelålder  på  24,87  (SD =  5,48).  Rekryteringen  skedde  på  Stockholms  universitet 
genom att studenter där tillfrågades, efter en lektion, om de ville vara med i studien och 
fylla  i  en  enkät.  Studenterna  informerades  muntligen  om  frivilligheten  och 
konfidentialiteten och valde därefter själva en plats att fylla i enkäten på. Den tog ca 20 
minuter  att  fylla  i  och  de  studenter  som  valde  att  delta  var  alla  över  18  år  och 
psykologistudenter (på första och tredje terminen) vid Stockholms Universitet.

Enkätens inledande del bestod av frågor om demografiska uppgifter såsom ålder, kön 
och  utbildningsgrad.  Den  andra  delen  bestod  av  de  övriga  mätinstrumenten  där 
ordningen  på  frågorna  slumpats  fram  med  hjälp  av  en  slumpgenerator  som  fanns 
tillgänglig på internet. Deltagarna erhöll ersättning i form av undersökningsdeltagartid 
som är  ett  kursobligatorium.  Av  de  53  individer  som ursprungligen  erhöll  enkäten 
inkom svar från samtliga. En respondent togs dock bort vid analyseringen då svaren inte 
var i enlighet med det rådande svarsformatet, vilket innebär en svarsfrekvens på 98%.

Material
Alla  de  mätinstrument  som  användes  i  föreliggande  studie  är  väl  beprövade  med 
dokumenterat  god  reliabilitet  och  validitet.  För  information  om  exakta  värden  se 
originalrapporterna för respektive mätinstrument.

Studietillfredsställelse  (Hellgren,  Sjöberg,  & Sverke,  1997).  Det  ursprungliga 
testet mäter tillfredsställelse på arbetet och baseras på Brayfield och Rothe (1951). I 
föreliggande  studie  har  testet  anpassats  till  att  mäta  tillfredsställelse  på 
kursen/programmet och även översatts till svenska. Instrumentet bestod av 3 frågor och 
skattades med Likert-skala där en hög poäng speglade hög tillfredsställelse, poängen 
som användes var ett  medelvärde av samtliga 3 frågor.  (Frågorna var,  ”Jag trivs på 
kursen/programmet som jag går”, ”Jag är nöjd med valet av kurs/program” och ”Min 
kurs/program är tillfredsställande”) Intern validitet, mätt med Cronbachs alfa var .87.

Livstillfredsställelse  (Diener,  Emmons,  Larsen,  &  Griffin,  1985)  mäter  den 
kognitiva  komponenten  av  subjektivt  välbefinnande  och  ger  information  om 
tillfredsställelsen med livet i helhet. Testet gav inte information om specifika domäner 
såsom hälsa eller studier utan respondenten väljer att väga in dessa i sitt svar eller ej. 
Instrumentet bestod av 5 frågor och skattades med Likert-skala. (Exempel på frågor var, 
”Jag  är  nöjd  med  livet.”  och  ”Mitt  liv  är  på  de  flesta  sätt  nära  idealt.”).  Svaren 
summerades  vilket  ledde  till  att  en  övergripande  livstillfredsställelse  poäng  erhölls. 
Intern validitet, mätt med Cronbachs alfa var .55.

Subjektiv Vitalitet  (Ryan & Frederick, 1997) mäter begreppet vitalitet som en 
egenskap (trait), vilket inbegriper positiva känslor rörande livlighet och energi som är 
tillgängliga för en själv. Instrumentet bestod av 7 frågor och skattades med Likert-skala. 
(Exempel  på  frågor  var,  ”Jag  ser  fram  emot  varje  ny  dag.”  och  ”Jag  känner  mig 
stimulerad.”). Intern validitet, mätt med Cronbachs alfa var .55.



Hopptestet  (Snyder et al., 1991) mäter begreppet hopp och ger information om 
den ömsesidiga  interaktionen mellan  målinriktade  tankar  ”agency”  och målinriktade 
handlingar  ”pathways”.  De  två  delskalorna  bestod  av  4  frågor  vardera  men  testet 
innehåller även 4 utfyllnadsfrågor som användes som distraktorer. Poängen från de båda 
delskalorna summeras för att få en övergripande poäng för Hopp. Höga poäng, på de tre 
delarna  indikerar  att  individen  är  mer  hoppfull,  mer  motiverad  att  uppnå  sina  mål 
”agency”, och mer kapabel att finna sätt att nå målen ”pathways”. Instrumentet bestod 
av 12 frågor och skattades med Likert-skala. (Exempel på frågor för agency, ”Jag når de 
mål  jag  sätter  upp för  mig  själv.”  och  ”Jag  har  varit  ganska  framgångsrik  i  livet.” 
Exempel på frågor för pathways, ”Jag kan komma på många sätt för att få de saker i 
livet  som är viktigast  för  mig.”  och ”Det  finns många vägar  runt  problem.”)  Intern 
validitet, mätt med Cronbachs alfa var .80.

Subjektiv  prestation  (Hall,  &  Hall,  1976).  Det  ursprungliga  testet  mäter 
självskattad prestation på arbetet och har i föreliggande studie anpassats till att istället 
mäta självskattad studieprestation. Instrumentet bestod av 5 frågor och skattades med 
Likert-skala. En hög poäng speglade uppfattningen att den egna prestationen var bra, 
poängen som användes var ett medelvärde av samtliga 5 frågor. (exempel på frågor, 
”Jag känner mig trygg och kompetent i mina studier.” och ”Jag kan hantera de flesta 
situationerna  som  uppstår  i  mina  studier.)  Intern  validitet,  mätt  med  cronbachs 
alfakoefficient, var (α = . 66).

Objektiv prestation erhölls genom att deltagarna fick rapportera betyget på de två 
senaste  tentorna  i  de  fall  där  det  fanns  två,  annars  rapporterades  endast  ett  betyg. 
Betygen varierade mellan A (högsta betyg) och F (lägsta betyg). Betygen har ersatts 
med siffror  från 7 (A) – 1 (F),  vilket  innebär  att  en  högre poäng speglar  en bättre 
prestation objektivt sett. Den poäng som slutligen användes i studien var ett medelvärde 
av de två rapporterade betygen.

Samtliga  test,  i  föreliggande  studie,  som  använde  Likert-skala  gjordes  om  till  en 
enhetlig 5-gradig skala för att öka konsistensen i enkäten. I originalversionerna av testen 
kan det därför förekomma andra graderingar. Den skala som här användes gick från 1 
(instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt).

R e s u l t a t

I  syfte  att  undersöka  hypotes  1,  huruvida  valda  positiva  emotioner: 
studietillfredsställelse, livstillfredsställelse, vitalitet och hopp hade något samband med 
studieprestation  eller  ej,  utfördes  inledningsvis  en  Pearsons  korrelationsanalys. 
Resultatet  visade att  det  fanns ett  positivt  och signifikant samband mellan subjektiv 
studieprestation  och  samtliga  emotioner  förutom  livstillfredsställelse  där  endast  en 
antydan till signifikant positiv korrelation fanns, vilket delvis gav stöd för hypotes 1 (se 
Tabell 1). För att kontrollera för eventuella bakomliggande orsaker till resultaten så togs 
det i föreliggande studie även hänsyn till ett antal demografiska faktorer vilka var ålder, 
kön och utbildningsnivå.  Det fanns dock inget samband mellan någon av dessa och 
subjektiv studieprestation (se Tabell 1).



För objektiv studieprestation fanns det inte något samband till  någon av de positiva 
emotionerna, vilket inte gav stöd åt hypotes 1. Däremot fanns det ett positivt samband 
till de demografiska variablerna ålder och utbildningsnivå (se Tabell 1).

Tabell  1.  Korrelationer  beskrivande  de  demografiska  variablerna:  ålder,  kön  och 
utbildningsnivå; de oberoende variablerna: studietillfredsställelse, livstillfredsställelse, 
vitalitet  och  hopp;  samt  de  beroende  variablerna:  subjektiv-  och  objektiv 
studieprestation.

Variabler M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Ålder 24.91 5.06 1

2 Kön 1.74 .44 .04 1

3 Utb. niv. 3.43 .63 .29* -.27 1

4 Studie- 
tillfredsst.

3.86 .72 -.10 -.11 -.27* 1

5 Livs-
tillfredsst.

16.69 3.08 .30* .12 -.12 .18 1

6 Vitalitet 3.58 .67 .09 .03 -.15 .28* .36** 1

7 Hopp 40.04 3.92 .20 -.26 .02 .20 .41** .44** 1

8 Subjektiv 
prestation

3.81 .56 .13 -.11 .08 .42** .24 .31* .53** 1

9 Objektiv 
prestation

3.42 1.89 .32* -.13 .29* .04 -.12 .13 .17 .45** 1

N = 52, *p < .05; **p < .01.

Då endast linjära samband erhölls analyserades hypotesen gällande, om hög grad av de 
valda  positiva  emotionerna  kunde  predicera  en  hög  grad  av  studieprestation.  De 
demografiska  faktorerna  ålder,  kön  och  utbildningsnivå  kontrollerades  för  samtliga 
variabler  med  hjälp  av  hierarkisk  multipel  regressionsanalys  i  syfte  att  avlägsna 
tänkbara källor  till  varians  inom samplet  men även för  att  kunna utesluta  dem som 
möjliga bakomliggande faktorer. Dessa hierarkiska multipel regressionsanalyser visade 
dock att ingen av de demografiska faktorerna påverkade resultatet signifikant för detta 
sampel  och  de  togs  därför  inte  med i  någon av  regressionsanalyserna  som därefter 
utfördes.

För att gå vidare med analysen utfördes två standard multipla regressionsanalyser för att 
undersöka om valda positiva emotioner kunde predicera studieprestation, hur mycket av 
variansen  i  studieprestation  som  kunde  förklaras  av  dem alla  tillsammans  och  hur 
mycket unik varians i studieprestation som de kunde förklara var och en för sig. Den 
första  regressionsanalysen  gjordes  med  subjektiv  studieprestation  som  beroende 
variabel och andelen förklarad varians var 39 % men endast studietillfredsställelse och 
hopp var signifikanta prediktorer. Studietillfredsställelse förklarade 9.61 % unik varians 
i subjektiv studieprestation när de andra faktorerna konstanthölls och hopp förklarade 
16.16 %, vilket  gav en antydan om att  hopp var en starkare prediktor för subjektiv 
studieprestation än vad studietillfredsställelse var (se Tabell 2).



För objektiv studieprestation var andelen förklarad varians 8.6 % och det fanns inga 
signifikanta prediktorer bland de positiva emotionerna. Livstillfredsställelse visade dock 
på en antydan till signifikans. Resultaten från de båda standard regressionsanalyserna 
presenteras i Tabell 2.

Tabell 2. Resultaten från de båda standard multipla regressionsanalyserna av de positiva 
emotionerna: studietillfredsställelse, livstillfredsställelse, vitalitet och hopp för de båda 
beroende variablerna: subjektiv- och objektiv studieprestation.

Beroende variabel

Subjektiv prestation Objektiv prestation

Oberoende variabler Betakoefficienten Betakoefficienten

Studietillfredsställelse .32** .00

Livstillfredsställelse -.02 -.26

Vitalitet .02 .13

Hopp .47*** .22

R² .39 .09
N = 52, **p<0,01; ***p<0,001

I  nästa  steg  av  analysen  utfördes  en  standard  multipel  regressionsanalys  för  de 
emotioner  som  visade  sig  vara  signifikanta  prediktorer  men  även  objektiv 
studieprestation,  då  det  fanns  ett  signifikant  positivt  samband  mellan  objektiv-  och 
subjektiv studieprestation (se Tabell 1). Resultatet visade att andelen förklarad varians 
nu blev 52 %, vilket var en ökning med ytterligare 11 %. Andelen unik varians som 
förklarades  när  de  andra  faktorerna  konstanthölls  var  10.63% för  hopp,  9.49  % för 
studietillfredsställelse och 13.40 % för objektiv studieprestation. Detta gjorde objektiv 
studieprestation  till  den  starkaste  prediktorn  följt  av  hopp  och  sedan 
studietillfredsställelse. Resultatet redovisas i Tabell 3.

Tabell  3.  Resultaten  från  standard  multipel  regressionsanalysen  av  de  oberoende 
variablerna:  objektiv  studieprestation,  studietillfredsställelse,  livstillfredsställelse, 
vitalitet och hopp för beroende variabeln: subjektiv studieprestation.

Oberoende variabler Beroende variabel Subjektiv prestation 

Betakoefficienten

Objektiv studieprestation .38***

Studietillfredsställelse .32**

Livstillfredsställelse .08

Vitalitet -.03

Hopp .39**

R² .52
N = 52, **p<0,01; *** p<0,001



D i s k u s s i o n

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  huruvida  positiva  emotioner  kan  predicera 
studieprestation. Resultatet visade att det fanns ett positivt samband mellan subjektiv 
studieprestation och samtliga emotioner förutom livstillfredsställelse, vilket delvis gav 
stöd för hypotesen. De positiva emotionerna tillsammans förklarade ungefär en tredjedel 
av variansen i subjektiv prestation men de enda prediktorerna var studietillfredsställelse 
och hopp, vilket även detta delvis gav stöd för hypotesen. Mellan objektiv prestation 
och de positiva emotionerna fanns inga prediktorer, vilket inte gav stöd åt hypotesen.

I enlighet med Fredricksons (1998) Bredda och Bygg-teori så förväntades de positiva 
emotionerna  ha  ett  samband  med  studieprestation  eftersom  de  bidrar  till  att  öka 
individens  kapacitet  att  lyckas  med  studierna.  Detta  sker  genom  att  de  breddar 
människans tanke-handlingsrepertoar,  med andra  ord blir  uppmärksamheten  och den 
kognitiva förmågan bättre, vilket antas vara fördelaktigt vid studier. En annan del är att 
de positiva emotionerna bygger resurser som hjälper till  att  hantera olika situationer 
bättre  det  kan  exempelvis  handla  om  hur  studenten  hanterar  stress,  självdisciplin, 
prestationskrav,  problemlösning  och  liknande.  I  föreliggande  studie  kunde  det 
förväntade sambandet mellan de positiva emotionerna (studietillfredsställelse, vitalitet 
och hopp) och subjektiv studieprestation bekräftas. Detta skulle kunna tyda på att lycka 
och glädje i livet påverkar hur individen uppfattar sin egen prestation.

I föreliggande studie användes två mått för studieprestation, detta gjordes för att få både 
elevernas egen syn på hur de presterar men även, med hjälp av deras betyg, få en mer 
objektiv syn på deras studieprestation. Syftet med detta är att ge större förståelse för 
resultatet  samt  att  kunna  validera  det  med  ett  annat  mått.  Eftersom  graden  av 
exempelvis hopp eller tillfredsställelse skulle kunna påverka individen, då en positiv 
inställning kan leda till att individen tenderade att skatta sin studieprestation högre. I 
föreliggande studie validerar de båda prestationsmåtten inte varandra då resultaten som 
erhölls  skiljer  sig markant  från varandra.  Exempelvis så fanns inte samma samband 
mellan objektiv studieprestation, i form av studenternas självrapporterade betyg, och de 
olika  emotionerna  som  det  gjorde  mellan  subjektiv  studieprestation  och  de  olika 
emotionerna.  Detta  skulle  kunna  bero  på  att  det  som subjektivt  anses  vara  en  bra 
prestation kan hos en student representeras av betyget D medan en annan student kräver 
betyget A för att anse sin studieprestationen vara bra. 

Den objektiva studieprestationen som i föreliggande studie bestod av ett medelvärde 
från de två senaste tentorna är ett ganska osäkert mått då resultatet på tentor kan variera 
mycket för en och samma elev från tenta till tenta. Det fanns exempelvis studenter i 
samplet som rapporterade betyget F på den ena tentan och betyget A på den andra, detta 
gör att betyg i detta fall antagligen inte är ett så tillförlitlig prestations mått. Det vore  
rimligt att anta att medelvärdet från ett större antal tentor skulle tillhandahålla ett mer 
rättvisande mått.

Att hopp är en prediktor för subjektiv studieprestation kan bero på att individer som är 
mer hoppfulla tenderar att vilja tro att de presterar bra i större utsträckning än vad de 
faktiskt  gör,  de är med andra ord mer hoppfulla  inför  sin prestationsförmåga.  Detta 
skulle i sin tur kunna förklara varför hopp predicerar subjektiv studieprestation men inte 



objektiv  (Snyder  et  al.,  1991).  Det  bör  också  tilläggas  att  en  bra  studieprestation 
troligtvis också fungerar genom att förstärka beteendet att vara hoppfull, som i sin tur 
leder till  bättre  prestation.  Det blir  en uppåtgående spiral  där  beteendet  förstärks av 
utfallet.

Rand  (2009)  visade  i  sin  studie  att  hopp  påverkade  vilka  betyg  de  amerikanska 
psykologistudenterna väntade sig men inte  vilka betyg de fick.  Ett  liknande resultat 
erhölls i föreliggande studie där det finns ett samband och en unik påverkan för hopp 
och subjektiv- men inte objektiv studieprestation, vilket enligt Rand (2009) kan bero på 
att  hopp  fungerar  genom  skapandet  av  målspecifika  förväntningar.  Han  undersökte 
amerikanska psykologistudenter och använde samma test för hopp.

För att knyta an detta till  Bredda och Bygg-teorin för positiva emotioner så breddar 
hopp individens målspecifika förväntningar som i sin tur bygger motivation för hårdare 
arbete i strävan efter målet (Snyder et al., 1991), vilket i sin tur ökar förutsättningarna 
för att lyckas med studierna.

Att  studietillfredsställelse är en prediktor för studieprestation kan bero på att  en bra 
studieprestation uppmuntrar till högre tillfredsställelse som i sin tur bidrar till studentens 
motivation och ett fortsatt bra presterande. Dessa två kan påverka varandra då en bra 
prestation  kan  leda  till  studietillfredsställelse  och  vice  versa  (Samdal  et  al.,  1999). 
Resultatet i föreliggande studie går i linje med de resultat som Samdal et al., (1999) 
erhöll.  De  menar  att  trots  att  deras  data  var  insamlad  vid  ett  tillfälle  kan 
studietillfredsställelse  vara  en  viktig  prediktor  för  studieprestation  eftersom  detta 
antagande, enligt Samdal et al. (1999), stärks av resultat från ett flertal studier.

För att knyta an till Bredda och Bygg-teorin för positiva emotioner gällande även detta 
samband, så breddar de positiva emotionerna individens uppfattning om välbefinnande 
och studieprestation som i sin tur bygger upp resurser som som ökar förutsättningarna 
att  nå  eventuella  mål.  Detta  i  sin  tur  leder  till  en  bättre  studieprestation  och  i 
förlängningen antagligen även högre betyg.

Det  finns  även ett  positivt  samband mellan  subjektiv-  och objektiv studieprestation, 
vilket kan bero på att om vi upplever att vi presterar bra så kommer vi som genom en 
självuppfyllande profetia också, med största sannolikhet, att prestera bra. Detta gäller 
givetvis också i motsatt riktning, höga betyg skulle kunna leda till en uppfattning om 
bättre prestation. Att betyg var en så stark prediktor för den upplevda prestationen skulle 
därför kunna förklaras genom ovan nämnda resonemang.

Begränsningar
Eftersom samplet utgjordes av relativt få deltagare, så kan man anta att det har påverkat 
de statistiska resultaten såtillvida att vissa korrelationer hade kunnat vara signifikanta i 
ett större urval. Exempelvis så visar livstillfredsställelse en antydan till positivt samband 
och  det  finns  därför  rimliga  skäl  att  anta  att  det  sambandet  varit  signifikant  vid 
användande  av  ett  större  sampel.  Det  faktum  att  alla  respondenter  var 
psykologistudenter  vid  Stockholms  universitet  som  hade  anmält  sig  själva  innebär 
givetvis problem för generaliserbarheten.



Orginalversionerna av mätinstrumenten har visat på god validitet och realibitet, men i 
föreliggande studie är alfa nivån förhållandevis låg för en del av testen, vilket skulle 
kunna  bero  på  att  de  är  svenska  översättningar  av  amerikanska  test.  Detta  skulle 
eventuellt kunna avhjälpas genom att bättre översättningar utarbetades. Samtliga test är 
självrapporteringsenkäter,  vilket kan medföra bias.  Det finns en pågående diskussion 
angående de svar som erhålls genom självrapportering men den rör i huvudsak då den 
objektiva  aspekten  av  ett  begrepp mäts,  i  föreliggande  studie  är  det  den  subjektiva 
aspekten som är av intresse och då verkar metoden fungera bra (Diener, Oishi & Lucas, 
2009;  Peterson  & Seligman,  2004;  Spector,  1994).  Subjektiva  upplevelser  kan  inte 
mätas på något annat mer adekvat sätt (Spector, 1994).

Eftersom data är insamlad vid ett tillfälle går det inte att uttala sig om kausala samband 
över tid, vilket gör att det i framtida studier bör användas en longitudinell design. Det 
kan inte heller uteslutas att andra variabler, än de undersökta, kan ha påverkat resultatet. 
Dock har demografiska faktorer kontrollerats för då de är vanligen förekommande som 
bakomliggande  variabler,  det  visade  sig  dock  att  dessa  inte  hade  någon  signifikant 
påverkan på resultatet.

Framtida forskning
Då  resultaten  i  denna  studie  tyder  på  att  de  positiva  emotionerna  påverkar 
studieprestation vore det av värde för framtida forskning att undersöka detta ytterligare. 
I  synnerhet  då  det  finns  förhållandevis  lite  forskning  om  positiva  emotioner 
(Fredrickson,  1998).  Att  studera prestation utifrån positiva emotioner som en del av 
positiv psykologi kräver mer undersökning i form av experiment för att kunna uttala sig 
om vad som påverkar vad och att i förlängningen även kunna utarbeta interventioner 
som ökar den positiva inställningen och skapar välbefinnande som i sin tur leder till 
ökad studieprestation.

Interventionen  skulle  kunna  vara  inriktad  mot  att  hjälpa  studenterna  att  bli  mer 
medvetna  om det  egna  sättet  att  tänka  på  och  i  och  med  det  kunna  styra  in  sina 
uppfattningar  för  det  förflutna,  framtiden  och  nuet  på  ett  spår  som  breddar  deras 
tankehandlings repertoar  och bygger  upp resurser  som hjälper  dem att  klara  av fler 
situationer  såsom  motgångar,  stress  prestationskrav  osv.  Som  hjälper  dem  i  deras 
studier.

Slutsats
Sammanfattningsvis  tyder  resultaten  på  att  det  finns  vissa  samband mellan  positiva 
emotioner och studieprestation, särskilt subjektiv studieprestation, vilket kan tyda på att 
om man är lycklig i livet kan det mycket väl leda till att man har större förutsättningar  
att lyckas med studierna, men det kan givetvis också vara så att om man lyckas med 
studierna blir man lycklig.
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