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ABSTRACT - SAMMANFATTNING 

Studiens syfte är att undersöka om socialt stöd har olika betydelse för välbefinnandet 

beroende på individens psykologiska återhämtningsförmåga. Samt om det finns skillnader i 

sambandet kvantitativt socialt stöd - välbefinnade och kvalitativt socialt stöd – välbefinnande. 

Hypotesen är att det sociala stödet har en större betydelse för individer med låg 

återhämtningsförmåga för deras välbefinnade och att det sociala stödets betydelse är mindre 

för individer med hög återhämtningsförmåga för deras välbefinnande. Det kvantitativa stödet 

innebär hur ofta en individ träffar människor. Det kvalitativa stödet innebär den subjektiva 

upplevelsen av kontakterna, d.v.s. om relationen präglas av omsorg, respekt eller förtrolighet. 

Det är en kvantitativ studie och metoden är multipel linjär regressionsanalys. Datamaterialet 

är hämtat från European Social Survey (2006) runda 3 (ESS3 2006). De centrala begreppen 

och teorierna är individers subjektiva välbefinnande, socialt stöd, anknytningsteorin, 

återhämtningsförmåga och stress- sårbarhetsteorin. Studiens huvudsakliga resultat visade på 

att det sociala stödet hade en större betydelse för individer med låg återhämtningsförmåga 

jämfört med de som hade en högre återhämtningsförmåga. Individer med en låg 

återhämtningsförmåga hade en större ökning av välbefinnande om de fick tillgång till socialt 

stöd eller om de inte hade tillgång till detta, jämfört med de med hög återhämtningsförmåga. 

Studien visade också att det fanns ett positivt samband mellan både kvantitativt socialt stöd – 

välbefinnade och kvalitativt socialt stöd – välbefinnande. Det kvalitativa stödet hade också ett 

starkare samband med välbefinnande jämfört med det kvantitativa stödet.  Vid en kontroll för 

inkomst och arbete så var förklaringsvärdet ca 25 %.  

Nyckelord: Lycka, Subjektivt välbefinnande, Socialt stöd, Social support, 

Återhämtningsförmåga, Resiliens, Stress, Sårbarhet, Psykisk hälsa, Psykisk ohälsa   
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INLEDNING 

Har socialt stöd olika betydelse för individers subjektiva välbefinnande beroende på 

individens psykologiska återhämtningsförmåga? Har den känslomässiga kvaliteten i sociala 

kontakter ett starkare samband med välbefinnandet, eller räcker det med att man endast umgås 

med folk och vistas i sociala sammanhang för att uppleva ett högre välbefinnande? Att söka 

förståelse kring vad som bidrar till människors välbefinnade är någonting som i alla tider har 

sysselsatt människan. Det är ett ständigt aktuellt ämne. Extra viktigt är det i dagens samhälle 

med tanke på att den psykiska ohälsan ökar i västvärlden, framförallt hos unga vuxna. Denna 

ökning av ungdomars psykiska ohälsa är ett växande problem och gäller även i andra 

höginkomstländer. Detta har flera andra studier påvisat (SOU 2006; Folkhälsorapport 

2009:69; Johansson, Brunnberg & Eriksson 2007 ref. till SOU 1998, Berntsson 2000, 

Collishaw et al. 2004, Heyerdahl et al. 2004, Goodman et al.2005).  

Det är därför väldigt viktigt att undersöka vad som kan tänkas påverka människors 

välbefinnade. Det är naturligtvis omöjligt att utröna alla eventuella samband och det finns 

troligtvis inte heller en enda faktor som kan förklara allt. Däremot så kan denna studie 

förhoppningsvis bidra till ytterligare värdefulla insikter och förståelse kring vad som delvis 

bidrar till ökat välbefinnande hos människor. Denna kunskap kan sedan också användas till att 

dels hjälpa människor som lider av psykisk ohälsa, och dels hjälpa människor att i största 

allmänhet förbättra sin livskvalitet och sitt välbefinnande.    

Tidigare lyckoforskning har visat på att socialt stöd har en viss betydelse för individers 

välbefinnande. Socialt stöd och andra socio-demografiska faktorer såsom inkomst, utbildning, 

ålder, kön, etnicitet förklarar ca 10-20 % av variationen i välbefinnande. Ca 40 % - 60 % 

förklaras av stabila psykologiska dispositioner, där återhämtningsförmåga (resiliens) ingår. 

Slutligen så förklaras också en del av variationen i individers välbefinnande av biologiska 

faktorer såsom gener. Inom lyckoforskningen så är det sociala stödet den yttre faktor som har 

starkast samband med individers välbefinnade (Hansson, Hillerås & Forsell 2005:318; 

Furnham & Cheng 2000).   

På senare tid har forskningen även börjat intressera sig för människors psykologiska 

återhämtningsförmåga. T.ex. hur det kommer sig att vissa människor klarar av extra svåra 

förhållanden utan att nämnvärt fara illa. Samtidigt som andra individer reagerar väldigt starkt 

på till synes mindre svåra händelser. Människor har olika grad av motståndskraft och olika 

grad av sårbarheter som påverkar välbefinnandet. Det finns alltså psykologiska och 
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individuella faktorer som också har ett samband med individers subjektiva välbefinnade. 

Tidigare forskning har visat på att de som har en hög återhämtningsförmåga också har en 

bättre psykisk hälsa (Broberg et al. 2003:59; Karilampi 2011). 

 Det som inte har studerats lika mycket inom lyckoforskningen är om det sociala stödet kan ha 

olika betydelse för människors välbefinnade beroende på vilken grad av 

återhämtningsförmåga individen har. Eller uttryckt i kvantitativa vetenskapliga termer; finns 

det en interaktionseffekt mellan Socialt stöd – Psykologisk återhämtningsförmåga – 

Subjektivt välbefinnade? Man skulle kunna tänka sig att individer med en låg 

återhämtningsförmåga och mer sårbarheter har ett större behov av socialt stöd för att uppnå 

samma grad av välbefinnade jämfört med en individ med hög återhämtningsförmåga. Detta 

skulle kunna betyda att en person som har en låg återhämtningsförmåga och inte har en inre 

trygghet kan kompensera detta genom att få tillgång till trygg social yttre miljö. Hypotesen 

skulle då kunna vara att sambandet Socialt stöd – Välbefinnade är starkare för individer med 

låg återhämtningsförmåga jämfört med sambandet Socialt stöd – Välbefinnade för individer 

med hög återhämtningsförmåga.  

Socialt stöd har länge studerats inom forskningen och det finns omfattande studier inom detta 

område. Det är vanligt i forskningen kring socialt stöd med en uppdelning av det sociala 

stödet i kvalitativt respektive kvantitativt socialt stöd. Det kvalitativa stödet innebär den 

subjektiva upplevelsen av att det finns ett positivt emotionellt socialt stöd att tillgå, t.ex. att de 

sociala kontakterna präglas av omsorg, närhet, respekt, uppmuntran, bekräftelse etc. Detta 

kvalitativa sociala stöd innebär att stödet tillfredsställer vissa psykologiska behov av trygghet. 

Det kvantitativa sociala stödet innebär däremot bl.a. hur ofta individer har tillgång till olika 

sociala nätverk, t.ex. vänner, arbetskamrater eller andra sociala sammanhang (Klamas 

2010:29; Cacioppo & Hawkley 2009:9). Inom lyckoforskningen har visserligen det sociala 

stödet studerats utifrån olika definitioner och sambandet socialt stöd – välbefinnande. Men 

denna tydliga uppdelning kvalitativt och kvantitativt socialt stöd, skillnader, likheter och dess 

påverkan på det subjektiva välbefinnandet har inte studerats i en och samma studie inom 

lyckoforskningen (Hansson et al 2005). Denna studie kommer därför också att undersöka om 

det finns några skillnader i sambandet Kvantitativt socialt stöd – Välbefinnade och Kvalitativt 

socialt stöd – Välbefinnade. 

Även begreppet lycka har studerats utifrån en definition av att lycka som innehåller två olika 

delar, en kognitiv del som mäter livstillfredsställelse (hur människor uppfattar sina liv som 
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helhet, hur nöjd man är med livet som helhet) och en känslomässig del som mäter det 

subjektiva välbefinnandet (hur mycket positiva respektive negativa känslor en individ 

upplever i sin vardag) (Brulde 2007). Denna studie kommer att fokusera på den 

känslomässiga definitionen av lycka, subjektivt välbefinnade (graden av positiva och negativa 

känslor som personer upplever i sin vardag). Detta för att det blir en mer relevant indikator på 

individers verkliga grad av välbefinnande i sin vardag.  

Så denna kombination av att både studera sambandet och skillnader i det kvantitativa och 

kvalitativa sociala stödet betydelse för välbefinnandet samt studera samspelet socialt stöd och 

återhämtningsförmåga och slutligen att även använda den känslomässiga definitionen 

subjektivt välbefinnade gör denna studie unik.  

Syfte: 

 Syftet är att undersöka om det finns något samband mellan socialt stöd- psykologisk 

återhämtningsförmåga- och subjektivt välbefinnande. Samt om det finns skillnader i 

sambandet kvantitativt socialt stöd- välbefinnade och kvalitativt socialt stöd – välbefinnande.  

Hypotesen är att det sociala stödet har en större betydelse för individer med låg 

återhämtningsförmåga för deras välbefinnade och att det sociala stödets betydelse är mindre 

för individer med hög återhämtningsförmåga för deras välbefinnande.  

Frågeställningar:  

 Är sambandet mellan socialt stöd och välbefinnande olika starkt beroende på om en 

individ har hög eller låg återhämtningsförmåga? 

(Har det sociala stödet för individer med låg återhämtningsförmåga en större betydelse 

för individers välbefinnade? jämfört med det sociala stödets betydelse för individer 

med hög återhämtningsförmåga för deras välbefinnande)?  

 Finns det någon skillnad i sambandet kvantitativt socialt stöd- välbefinnande och 

kvalitativt socialt stöd- välbefinnande? 

 Hur starkt är sambanden? Hur stor del av variationen i personers välbefinnade kan 

förklaras av samvariationen socialt stöd- återhämtningsförmågan? 
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KUNSKAPSÖVERSIKT 

LYCKA-SUBJEKTIVT VÄLBEFINNANDE 

Bengt Brulde skriver i sin bok Lycka & Lidande (2007)  att lycka är ett psykologiskt begrepp 

som beskriver ett mentalt tillstånd hos individen. Eftersom lycka är ett mentalt tillstånd hos 

individen så är det skillnad på att vara lycklig och vad som gör oss lyckliga, d.v.s. vad som 

orsakar lyckan (lyckans bestämningsfaktorer). Dessa faktorer kan variera för olika personer, 

t.ex. kan någon bli lycklig av vackert väder, någon annan påverkas inte av vädret men 

däremot kan denne istället bli lycklig av god mat etc. Detta är lyckans bestämningsfaktorer 

och är alltså inte en beskrivning på vad lycka är och hur det är att vara lycklig (Brulde 

2007:20) 

Det är också skillnad på momentan (kortsiktig) lycka och lycka över tid (långsiktig). Den 

momentana lyckan är den lyckonivå som en person kan uppleva under en viss tidpunkt, eller 

vid en viss speciell händelse (t.ex. när Sverige herrfotbollslag gick vidare till EM). Den 

momentana lyckonivån kan variera mycket över tid och innebär tillfälliga känslor av glädje, 

eufori eller sinnesfrid. Den långsiktiga lyckan är mer varaktig över tid och också mer stabil, 

t.ex. så upplever en person att den i största allmänhet har ett lyckligt liv även om det finns 

vissa stunder som är mindre bra.  Inom lyckoforskningen har man framförallt intresserat sig 

för den långsiktiga lyckan och vad som påverkar människors genomsnittliga lyckonivå över 

tid. Detta kan bero på att det anses viktigare att ha tillgång till en varaktig stabil lycka över tid 

än att känna sig lycklig för stunden (Brulde 2007:17-22)  

Begreppet lycka har haft olika betydelse över tid, och även i modern tid finns olika 

definitioner. Dels karaktäriseras lycka som en allmän livstillfredsställelse, dels som ett 

subjektivt välbefinnande och slutligen som en kombination av båda dessa definitioner. Enligt 

Brulde är kombinationsteorin, (hybridteorin) den teori som bäst förklarar begreppet lycka 

Definitionen av lycka bör alltså innehålla båda komponenterna livsillfredsställelse och 

subjektivt välbefinnande (Brulde 2007:17-18).  

Den första komponenten livstillfredsställelse (Life Satisfication LS) innehåller en kognitiv 

aspekt som innebär att en person är lycklig om denne uppfattar och värderar sitt liv som 

positivt. Detta innebär att man är intresserad av hur tillfreds, nöjd en person är med sitt liv 

som helhet. Det är endast föreställningen som personen har om sitt liv, att man är nöjd och det 
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säger ingenting om de faktiska förhållandena, vilket mående personen egentligen har. Det 

viktiga är att personen uppfattar en förnöjsamhet med sitt liv som helhet (Brulde 2007:25)  

Den andra komponenten av lycka är subjektivt välbefinnande (Subjective Well-Being, SWB). 

Det innebär att lycka är ett affektivt, känslomässigt tillstånd av välbefinnande. Personer kan 

t.ex. känna glädje, upprymdhet eller tillfredställelse. Det välbefinnandet som forskare är mest 

intresserade av är de positiva känslor som är förknippade med ett gott välmående i största 

allmänhet, jämfört med kortvariga positiva känslor såsom eufori eller en tillfällig sinnesfrid 

(Brulde 2007:25). Lycka mäts i graden (förekomsten) av positiva respektive negativa känslor. 

En person är lycklig om denne har en hög grad av positiva känslor, affekter (PA) och en låg 

grad av negativa känslor, affekter (NA).   

Tidigare forskning har visat på att demografiska faktorer såsom ålder, kön, socio-ekonomisk 

status, barndom, livshändelser, sammanboende och ett socialt nätverk har en viss betydelse 

och ett samband med välbefinnande. Av dessa yttre faktorer har det sociala nätverket och 

framförallt stöd från vänner (social-psykologiska) störst betydelse för människors 

välbefinnande. Men dessa yttre faktorer kan endast förklara ca 20 % av variationen i 

välbefinnandet. 80 % beror således på andra faktorer (Hansson et al. 2005:318). Forskningen 

visar också på att dessa andra faktorer dels är psykologiska och biologiska. Men det är svårt 

helt särskilja psykologiska faktorer från biologiska och sociologiska, eftersom vissa 

psykologiska faktorer delvis är medfödda, men också beroende av yttre socialpsykologiska/ 

sociologiska faktorer. En del av de psykologiska och biologiska faktorerna handlar om 

självkänsla, optimism, tacksamhet och förnöjsamhet. personlighet, utåtriktade personer, 

känslomässigt stabila personer (Furnham & Cheng 2000).    

SOCIALT STÖD 

Socialt stöd är någonting som återfinns och är allmänt förekommande hos alla individer och 

grupper i samhället, i deras relationer och vardagsliv. Däremot kan behovet och ofta bristen 

på socialt stöd bli extra tydligt när en individ hamnar i en krissituation. En stor del av den 

tidigare forskningen kring socialt stöd har handlat om individer och grupper som är särskilt 

utsatta och lever under svårare omständigheter såsom fysisk eller psykisk ohälsa jämfört med 

andra individer och grupper (Klamas 2010:27 ref till Espvall 2001). Den tidigare forskningen 

kring socialt stöd är omfattande och det finns flera definitioner av socialt stöd (Klamas 

2010:28). En av den tidigaste definition av socialt stöd uttrycktes på följande sätt: 
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”Social support is the subjective feeling of belonging, of being accepted, of being loved, of 

being needed, all for oneself and not for what one can do”(Klamas 2010:27 ref. till Moss 

1973:237).  

Den gemensamma nämnaren i de olika definitionerna är det sociala stödets koppling till 

psykisk hälsa. Och hur socialt stöd genom relationer och interaktionen mellan människor kan 

bidra till att individer kan hantera kriser och svårigheter i livet. Men socialt stöd är även 

betydelsefullt i en icke-kris, i individers vardagliga liv. Det sociala stödet kan vara av 

reparativ karaktär, d.v.s. ett stöd för att hantera en kris. Men det kan också fungera 

förebyggande, som en buffert på så sätt att om en individ har ett vardagligt socialt stöd så kan 

det skydda mot stress och förhindra att en kris ska inträffa (Klamas 2010:28 ref till Vangelisti 

2009; Leatham & Duck 1990; Vaux 1988; Barnes & Duck 1994).  

Kvantitativt socialt stöd och Kvalitativt socialt stöd 

Det sociala stödet kan studeras från olika perspektiv. Dels utifrån en kvantitativ aspekt, ett 

nätverksperspektiv vilket innebär att strukturella och kvantitativa egenskaper beaktas. Detta 

innebär bl.a. det sociala nätverkets storlek, tätheten, hur ofta i tid man får stöd, kopplingen 

mellan de som ingår i nätverket, typ av stöd och i vilken omfattning individen får stöd.  

Det social kontakterna kan också studeras utifrån kvalitativa aspekter såsom hur individen 

tolkar innebörden i relationerna, d.v.s. om relationen är konstruktiv och ett verkligt stöd eller 

om det sociala stödet är dysfunktionellt (Klamas 2010:29 ref. till Hirsch 1980; Rook 1984; 

Miller & Berlin Ray 1994). Betoningen ligger på individens subjektiva upplevelse av 

tillgången på socialt stöd och om individen är nöjd med det stödet eller inte (Klamas 2010:29 

ref. till Burleson et al. 1994). Slutligen finns ett kommunikativt perspektiv, där det sociala 

stödet anses innebära interaktionen och kommunikationen mellan människor. Det sociala 

stödet skapas och tolkas i stödjande handlingar, i interaktionen och i relationen (Klamas 

2010:29 ref. till Burleson et al. 1994; Goldsmith 2004; Vangelisti 2009).  

Olika former av stöd: Det sociala stödnätverket kan delas in i tre typer; de som ingår i det 

privata nätverket såsom familj, släkt, partner och vänner. Människor som delar liknande 

erfarenhet kan också fungera som ett socialt stöd och slutligen professionellt stöd, d.v.s. de 

individer som i sin yrkesroll stödjer andra människor (Klamas 2010:30 ref. till Rönnmark 

1999). Alla dessa olika former av stöd kan innebära både ett kvantitativt socialt stöd och ett 

kvalitativt socialt söd. 
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Privat socialt stöd: Det privata sociala stödet såsom familj och släkt anses vara den viktigaste 

formen av stöd. Familjen har både ett starkt moraliskt och lagstadgat ansvar och skyldigheter 

att bistå familjemedlemmar. Även om barnen är vuxna så finns en förväntan att föräldrar ska 

finnas till hands om det inträffar en krissituation. Partnerrelationen är också betydelsefull i det 

sociala stödet. Familj och släkt kan tillföra både emotionella och materiella resurser. Men det 

är inte en självklarhet att familjen endast genom sin existens automatiskt fungerar som ett 

socialt stöd. Familjerelationer kan både var stödjande och stressande och ibland även 

förhindra en förändringsprocess mot ökat välbefinnande (Klamas 2010:30-31 ref. till Cassel 

1976; Rönnmark 1999; La Gaipa 1990; Wellman 1981; Hedin 1994). Vänner har inte samma 

moraliska ansvar att vara ett socialt stöd som en familj har. Men sann vänskap bygger ofta på 

en nära och ömsedig relation med ömsediga skyldigheter att hjälpa varandra. Och det finns en 

föreställning om att riktiga, äkta vänner finns för varandra och hjälps åt, också om det 

inträffar en kris, (Klamas 2010:31 ref. till Rönnmark 1999), därav ordspråket ”i nöden prövas 

vännen”.  

Liknande erfarenhet: Socialt stöd från andra personer som delar liknade erfarenhet är också 

ett betydelsefullt socialt stöd. Ofta inger dessa personer både hopp och motivation att ta sig 

igenom svårigheter. Det sociala stödet fungerar även som en identifikation och stärker 

samhörighetskänslan av att inte vara ensam om sina erfarenheter. Det återfinns även en stor 

förståelse för den egna livssituationen i denna form at socialt stöd. Det negativa med detta 

sociala stöd kan vara att det är svårt för individen att få nya perspektiv på tillvaron och 

komma vidare till andra sociala nätverk (Klamas 2010:32 ref. till Rönnmark 1999; Schön 

2009; Skårner 2001). 

Professionellt stöd: Det professionella stödet har ett samhälleligt ansvar för att vara ett socialt 

stöd. De professionella har ofta en extra kunskap och erfarenhet att stödja individer. De kan 

bidra med information och vägledning samt hjälpa stödbehövande individer till självhjälp. 

Däremot så finns det både lagstadgade och organisatoriska regler som begränsar det sociala 

stödet som en professionell har möjlighet att ge (Klamas 2010:31-32 ref. till Rönnmark 1999). 

Anknytningsteorin  

Begreppet anknytning kommer från engelskans attachment, som betyder att någonting mindre 

står i förbindelse med någonting större. Anknytningsteorins grundare var psykoanalytikern 

John Bowlby (1907-1990). Anknytningsteorin innebär att alla barn har en biologisk funktion 

att knyta an till minst en närstående vuxen för sin överlevnad i hopp om att bli omhändertagen 
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och skyddad. Anknytningen sker automatiskt oavsett om det är en trygg och kärleksfull 

omvårdnadsperson eller om det är en olämplig vuxen som t.o.m. skadar sitt barn.  

Anknytningen till den primära omvårdnadspersonen kommer sedan att införlivas som en inre 

arbetsmodell hos individen. Individer utvecklar således olika typer av anknytningsmönster 

beroende på vilket typ av anknytning som utvecklades i kontakten med de primära närstående 

omvårdnadspersonerna. Om en individ har fått en trygg och positiv anknytning under sin 

uppväxt så kommer arbetsmodellen att fungera som ett inre trygghet, stöd och hjälp senare i 

livet. Samtidigt som en otrygg anknytning kommer att begränsa och försvåra för individen att 

kunna hantera situationer konstruktivt i livet, eftersom individen har införlivat en otrygghet 

istället för en trygghet (Broberg, Almqvist & Tjus 2003; Broberg, Granqvist, Ivarsson & 

Risholm Mothander 2006; Crisp & Turner 2010). Anknytningsteorin, och typen av trygg eller 

otrygg anknytning är en indikator på det kvalitativa sociala stödet, eftersom det sociala stödet 

bör tillfredsställa vissa psykologiska behov. 

STRESS-SÅRBARHETSMODELLEN 
Stress- sårbarhetsmodellen grundar sig på en modell som ursprungligen utformades av Zubin 

& Spring 1977 (Broberg et al. 2003:59 ref till Zubin & Spring 1977). Den har senare 

vidareutvecklats och används som en förklaringsmodell för att förstå psykopatologi och 

psykisk ohälsa. Stress-sårbarhetsmodellen går ut på att individer har olika grad av sårbarheter 

vilket leder till att individer reagerar olika på samma nivå av yttre stress. 

Sårbarheter är en produkt av både medfödda biologiska, genetiska egenskaper, psykologiska 

faktorer som delvis är en produkt av både biologi och yttre sociala faktorer, socialt nätverk 

och miljö. Stressorer är den yttre stress och yttre påfrestningar som en individ utsätts för.   

 Hög nivå av yttre stress 

 

         Stressorer 

 

            

Låg nivå av yttre stress 

                                    Låg Sårbarhet                                                          Hög Sårbarhet 

                          

                           Stresströskel/Skydd                             

                                                                              Ohälsa 

  

                                                                        

Välbefinnande/Hälsa 
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FIGUR 1.  Stress – Sårbarhets och skyddsmodellen (Broberg et al. 2003:59; Karilampi 2011) 

Ju lägre grad av sårbarhet desto högre stresströskel, och desto högre grad av sårbarhet desto 

lägre stresströskel. För individer med en låg sårbarhet kan det inträffa ganska stora yttre 

påfrestningar (stressorer) och de bibehåller ändå sitt välbefinnande. För individer med hög 

sårbarhet kan det räcka med en relativt liten yttre påfrestning(stressor) för att denne ska 

drabbas av psykisk ohälsa och stress (Broberg 2003). 

Riskfaktorer    

Biologiska och psykologiska faktorer: Biologisk sårbarhet är dels genetisk men kan även 

vara icke-genetisk och bero på miljön. Exempel på biologisk sårbarhet som är miljöbetingad 

och som inte är genetisk kan vara att modern konsumerat alkohol under graviditeten, om 

kvinnan är äldre vid graviditet ökar risken för att barnet får Downs Syndrom och för tidigt 

födda barn, eller andra förlossningskomplikationer. Undernäring kan också bidra till en 

biologisk sårbarhet hos barnet. På senare tid har det också visat på att moderns livssituation 

under graviditeten också kan påverka den biologiska sårbarheten, t.ex. om modern utsätts för 

en extra påfrestande situation och är stressad utsöndras stresshormoner som i sin tur påverkar 

barnet biologiskt. (Broberg et al. 2003:59-60; Karilampi 2011). 

Personlighet och temperament har en viss betydelse för individens sårbarhet. Individens 

temperament handlar om det personliga tempot, grundstämningsläget och optimism. Andra 

personlighetsdrag är graden av sociabilitet, aktivitet, och drivkraft. (Broberg et al. 2003:60-

63).  

 Sociala miljöfaktorer: Socialt stöd och det sociala nätverket är mycket viktigt för huruvida 

sårbarheten hos individen utvecklas eller inte. Den tidiga anknytningen mellan föräldrar och 

barn påverkar individens sårbarhet. En otrygg anknytning leder till större sårbarhet och 

stresskänslighet senare, så även en tidig separation föräldrar och barn. Även den generella 

familjekulturen har en betydelse för sårbarheten. Tidigare studier har visat på att auktoritära 

familjer med negativa kommentarer/kritik, psykiska och fysiska bestraffningar generar 

sårbarheter. Även försummande eller alltför överbeskyddande familjer leder till sårbarheter 

hos individen (Broberg et al. 2003; Broberg et al 2006; Crisp & Turner 2010). Miljön utanför 

familjen har också en betydelse för utvecklingen av sårbarheter. Framförallt skolmiljön, 

kamratrelationer och mobbing (Broberg et al. 2003:66-68,74-76; Karilampi 2011) 
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Stress: Det är faktorer i den yttre omgivningen s.k. stressorer som framkallar en stressreaktion 

hos individen. Denna stressreaktion är i grunden kroppens sätt att mobilisera sig för att kunna 

bemöta dessa yttre krav. Negativ stress uppstår när yttre krav på anpassning eller förändring 

överstiger de egna resurserna. Individen upplever att den inte kan hantera de yttre krav som 

ställs och reagerar därför med en fysisk, psykisk och beteendemässig stressreaktion. Flera 

studier har visat på att stress är skadligt för hälsan och att det framförallt är vardagsstressen 

som är negativ för hälsan (Karilampi 2011) 

ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA  

Återhämtningsförmåga eller motståndskraft/resiliense kan liknas vid en människas förmåga 

att kunna bibehålla en god hälsa trots att denne drabbas av motgångar och svårigheter i livet. 

Detta innebär att individen har en förmåga att kunna hantera stressiga situationer och att 

kunna återhämta sig efteråt, (Broberg et al. 2003:78-79). Man skulle kunna jämställa hög grad 

av motståndskraft/återhämtningsförmåga med låg grad av sårbarhet. Ett vardagligt uttryck är 

s.k. maskrosbarn, barn som har vuxit upp under svåra och traumatiska förhållanden och trots 

detta klarat sig väl. Det är tyvärr lätt att missförstå begreppet och tro att det handlar om 

osårbara individer som överhuvudtaget inte påverkas av en yttre skadlig omgivningen. Att de 

helt själva, av egen individuell motståndskraft lyckas skydda sig mot det skadliga, och 

samtidigt tillgodogöra sig det lilla positiva som finns i miljön. Detta missförstånd beror på att 

det i tidigare forskning har fokuserats på nästan enbart de personliga statiska egenskaperna. 

En individs återhämtningsförmåga kan ses mer som en glidande skala, där ytterligheterna är 

extrem låg återhämtningsförmåga och extrem hög återhämtningsförmåga, men att de flesta 

individer befinner sig någonstans mittemellan på denna skala. En individs 

återhämtningsförmåga kan snarare också liknas vid en dynamisk process som ständigt 

utvecklas än en statisk individuell egenskap (Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick & Sawyer 

2003:2 ref. till Rutter 1985, 1999). Resiliense handlar egentligen inte om en osårbarhet inför 

stress utan mer om en förmåga att hantera och återhämta sig från påfrestande och negativa 

händelser (Olsson et al. 2003:2 ref. till Garmezy 1991). På senare tid har forskningen istället 

fokuserat på att en persons motståndskraft och återhämtningsförmåga beror på ett antal olika 

faktorer (Broberg et al. 2003:79; Olsson et al. 2003:1-2). På samma sätt som det finns 

riskfaktorer som kan leda till hög sårbarhet, så finns det flera olika faktorer som bidrar till att 

en person utvecklar en motståndskraft. Dessa faktorer kallas även skyddsfaktorer eller 

friskfaktorer.  
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Skyddsfaktorer 

Biologiska och psykologiska skyddsfaktorer: Biologiska och psykologiska faktorer, d.v.s. 

generna har en betydelse för individers återhämtningsförmåga, t.ex. ett positivt temperament 

har en viss påverkan på individers motståndskraft (Broberg et al. 2003; Olsson et al 2003) 

Problemlösningsförmåga hör samman med intelligens men är inte riktigt samma sak. 

Problemlösningsförmåga är viktig för att kunna förutse vad som kommer att inträffa och 

därmed också kunna planera sitt agerande och fatta beslut. Det innebär också en förmåga att 

intellektuellt kunna reflektera över det som händer. Detta är betydelsefullt för att t.ex. kunna 

skydda sig mot faror och att inte ta på sig skulden för negativa händelser (Broberg et al. 

2003:80; Olsson et al 2003). 

Jag-styrka är en förmåga att lyssna på sig själv och att vara ”inifrån-styrd” istället för att vara 

”utifrån-styrd”, ett annat ord för detta är ”locus of control”. Individen har en stark känsla av 

ett självständigt jag som ingen kan förstöra. Vilket gör att det blir lättare att stå emot negativa 

kommentarer såsom ”du duger inte” eller ”du borde vara bättre” etc. (Broberg et al. 2003:80; 

Olsson et al 2003). 

Social kompetens innebär en individs förmåga att relatera till andra personer, (både jämlika 

relationer t.ex. vänner, skol- arbetskamrater och ojämlika relationer t.ex. föräldrar, 

auktoriteter).  Denna sociala förmåga beror delvis på medfödda egenskaper men är också en 

kombination av en individs temperament och erfarenheter. Den sociala förmågan innebär bl.a. 

flexibilitet, empati och humor och en förmåga att utveckla vänskaps- och nära relationer. En 

hög grad av social förmåga fungerar som en skyddande faktor för individen både i relationen 

till den egna familjen och i relationer utanför familjen (arbets- skolkamrater) (Broberg et al. 

2003:80; Olsson et al 2003). 

Sociala miljöfaktorer: Stödjande familjer fungerar som en skyddsfaktor.  För många, 

framförallt för yngre personer utgör familjen det primära sociala stödet. Tidigare forskning 

visar på att det finns ett positivt samband mellan stödjande familjer och personers 

(ungdomars) motståndskraft och återhämtningsförmåga. Familjerelationer som präglas av 

föräldrars omsorg, värme, uppmuntran och stöd, och där det finns en nära omsorgsfull relation 

föräldrar-barn har en positiv inverkan på återhämtningsförmågan hos personer. En icke-

dömande attityd hos föräldrarna är också en viktig skyddsfaktor.  Även för vuxna är 

familjerelationen viktig, att det finns en ömsesidighet och sammanhållande omsorg inom 

familjen och ett äktenskapligt stöd sinsemellan (Olsson et al. 2003:5-7). Tidigare forskningen 
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visar också på betydelsen av en trygg anknytning till primära omvårdnadspersoner för att man 

senare ska kunna utveckla en inre trygghet, hög återhämtningsförmåga. (Broberg et al. 2003; 

Broberg et al. 2006; Crisp & Turner 2010; Olsson et al. 2003:5-7)    

Den sociala miljön utanför familjen har också en betydelse för personers 

återhämtningsförmåga. Socialt stöd utanför familjen kan vara jämlika kontakter såsom nära 

vänner, arbets- skolkamrater, eller (för ungdomar) även stöd från någon annan vuxen, t.ex. 

annan släkting, granne, dagmamma, lärare, etc. Detta är en viktig faktor som har betydelse för 

personers motståndskraft. För ungdomar är skolmiljön en extra viktig skyddande faktor, 

akademiskt lyckande kan också vara en skyddsfaktor, att få möjligheten att lyckas akademiskt 

i skolan och därmed växa i sitt självförtroende. Socio-ekonomisk status såsom 

klasstillhörighet, etnicitet, kön påverkar också återhämtningsförmågan. Även det större 

sociala sammanhanget/regionen, kommunen har ett samband med individers motståndskraft. 

En icke-straffande social struktur och stödjande samhällen spelar en stor roll i utvecklandet av 

motståndskraft (Olsson et al. 2003:8). 

SOCIALT STÖD-ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA-

VÄLBEFINNANDE 

Som tidigare nämnts är studiens syfte att undersöka om det sociala stödet har olika stor 

betydelse för individers välbefinnade beroende på om individen har en låg eller hög grad av 

återhämtningsförmåga. I tidigare studier vet man att det finns ett visst samband mellan socialt 

stöd och välbefinnande. Detta samband är dock relativt svagt och förklarar endast en liten del 

av variationen i välbefinnande (Hansson et al 2005). Även att det finns ett samband mellan 

individers återhämtningsförmåga och psykiska hälsa har studerats(Olsson et al 2003). 

Däremot så har det inte gjorts lika mycket studier på huruvida det sociala stödet kan ha olika 

stor betydelse för individer beroende på återhämtningsförmåga. Som tidigare nämnts så kan 

det sociala stödet både studeras utifrån ett kvantitativt mått(stöd), och ett kvalitativt mått 

(stöd). Det kvantitativa stödet kan vara hur ofta en individ träffar människor eller om 

individen är delaktig i sociala sammanhang. Det kvalitativa stödet studerar kvaliteten och 

individens subjektiva upplevelse av det sociala stödet. T.ex. hur tillfreds man är med stödet, 

om man upplever att andra bryr sig och visar respekt, att man har någon att prata personliga 

saker med. Hypotesen är att för individer med en låg återhämtningsförmåga så skulle både 

kvantitativt och kvalitativt socialt stöd kunna ha en större betydelse för att uppnå 
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välbefinnande, jämfört med individer som har en hög återhämtningsförmåga. Detta samband 

illustreras i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

FIGUR 2.  Sambandet mellan Socialt stöd - Återhämtningsförmåga – Välbefinnande 

Studien utgår ifrån att den beroende variabeln välbefinnande är den som antas påverkas av 

både socialt stöd och återhämtningsförmåga. Och att socialt stöd och återhämtningsförmåga 

följaktligen antas vara oberoende och vara det som påverkar välbefinnandet. Denna riktning 

på sambandet bygger på tidigare teorier och tidigare forskning som delvis redan har 

redogjorts för i detta kapitel, nämligen att både det sociala stödet och personers 

återhämtningsförmåga antas har en stor påverkan på individers psykiska hälsa. Socialt stöd är 

som tidigare nämnts både en riskfaktor och skyddsfaktor för utvecklandet av sårbarheter, 

psykisk hälsa - ohälsa och återhämtningsförmåga.  Ett annat exempel som bekräftar 

trovärdigheten i denna studies riktning på sambandet är anknytningsteorin. Där individer med 

en trygg anknytning och som har fått socialt stöd redan tidigt i barndomen och under 

uppväxten också antas utveckla en större trygghet och välbefinnande som vuxen.  

Visserligen kan det också finnas ett samband i motsatt riktning på så sätt att de som redan har 

ett välbefinnande också i större utsträckning är sociala och kan tillgodogöra sig de sociala 
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kontakterna som finns. Och att de med ett lägre välbefinnade isolerar sig från sociala 

kontakter och har dessutom svårare för att ta till sig det social stöd som faktiskt finns. En viss 

grad av dubbelriktning kan finnas i sambandet välbefinnande- socialt stöd och 

återhämtningsförmåga. Men jag menar ändå att den starkaste riktningen på sambandet är det 

som åskådliggörs i ovanstående figur 2. Vilket som sagt grundar sig på tidigare teorier och 

forskning. 



 

 

 
18 

METOD 

Studien ska i första hand belysa om det finns något samband mellan individers sociala stöd, 

återhämtningsförmåga, och deras subjektiva välbefinnande. D.v.s. ett orsakssamband skall 

undersökas, hur X påverkar Y beroende på Z. Därför är kvantitativ metod det mest lämpliga. 

Hypotesen är att det sociala stödet kan ha olika betydelse för individers välbefinnande 

beroende på individers återhämtningsförmåga. Både socialt stöd och återhämtningsförmåga 

antas samspela med varandra och därmed påverka det subjektiva välbefinnandet. Hypotesen 

är att det finns en interaktionseffekt mellan socialt stöd och grad av återhämtningsförmåga 

som i sin tur påverkar det subjektiva välbefinnandet. Detta innebär att de oberoende 

variablerna (x) är ”socialt stöd” och ”återhämtningsförmåga” och att den beroende 

variabeln (y) är ”subjektivt välbefinnande”.  

DATAMATERIAL  

ESS: Datamaterialet är hämtat från The European Social Survey (2006). Det är en akademiskt 

styrd organisation som genomför kvantitativa enkätundersökningar i över 30 europeiska 

länder. 2002 gjordes den första undersökningen och sedan upprepas enkätundersökningen 

vartannat år. För närvarnade har fem undersökningsrundor genomförts och det förbereds för 

en sjätte omgång. Det huvudsakliga syftet med ESS är att kartlägga och förklara förändringar 

i allmänna attityder, värderingar, beteendemönster inom Europa och i olika 

befolkningsgrupper. Och att studera hur dessa interagerar med institutionella förändringar. 

ESS syftar också till att utveckla och förbättra metodologiska mätinstrument vad det gäller 

länderjämförelser, samt att utveckla mått på sociala indikatorer däribland attityder.  

Det datamaterial som återfinns i denna undersökning är mer specifikt hämtat från ESS3 2006 

(tredje rundan). Det innefattar ett obundet slumpmässigt urval (OSU), med målet att ha en 

svarsfrekvens på minimum 70 %. Enkätundersökningen innebär en timmes långa intervjuer 

ansikte-mot-ansikte med frågor inom olika kärnämnen. Dessa kärnämnen och frågor har 

replikerats från tidigare omgångar. Undersökningen från omgång 3 2006 innehåller dessutom 

två nya avsnitt, som innehåller frågor kring personlig och socialt välbefinnande och 

organiseringen av livsstil i Europa. Detta gör att det var lämpligt att använda just detta ESS 

material utifrån den frågeställning som denna studie har.  

Urvalet består av individer över 15 år, boende i privat hushåll. Det totala antalet deltagare i 

ESS-materialet (n) är 49208 personer.  
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Det var 23 länder som ingick i ESS-materialet. Dessa var Österrike(AT), Belgien(BE), 

Bulgarien(BG), Cypern(CY), Danmark(DK), Finland(FI), Frankrike(FR), Tyskland(DE), 

Ungern(HU), Irland(IE), Nederländerna(NL), Norge(NO), Polen(PL), Portugal(PT), 

Rumänien(RO), Ryssland(RU), Slovakien(SK), Slovenien(SI), Spanien(ES), Sverige(SE), 

Schweiz(CH), Ukraina(UA), Storbritannien(GB). Av dessa länder så uppnådde fyra 

länder(SK, PT, RO, PL) en svarsfrekvens på 70 %. Tretton länder(RU, CY, UA, ES, HU, SE, 

SL, BG, NO, FI, AT, BE, NL) hade en svarsfrekvens på 60-69 % och resterande sex 

länder(DE, GB, DK, IE, CH, FR) hade en svarsfrekvens på 46-53 % (ESS 2006). 

Anledningen till att alla länder är med i denna studie är att ju större antal individer som ingår i 

en undersökning desto större är sannolikheten för att studiens resultat ska bli statistiskt 

signifikanta. D.v.s. att man med 95 % säkerhet kan säga att resultaten är tillförlitliga och inte 

beror på slumpen, vilket innebär att man också kan generalisera resultaten. Dessutom så är 

syftet med denna undersökning inte att göra en länderjämförelse. Därför lämpade det sig att 

ha med alla länder, som trots allt ingår i Europa. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 De variabler som ingår i denna undersökning är den beroende variabeln (y) ”Subjektivt 

välbefinnande”. De oberoende variablerna (x) ”Återhämtningsförmåga/sårbarhet”, 

”Kvantitativt socialt stöd”, ”Kvalitativt socialt stöd”, ”Interaktionseffekt kvantitativt socialt 

stöd-återhämtningsförmåga”, ”Interaktionseffekt kvalitativt socialt stöd-

återhämtningsförmåga” samt två kontrollvariabler ”Total inkomst/alla källor” och ”Arbete”. 

Subjektivt välbefinnande  

När det gäller variabeln ”subjektivt välbefinnande” så har jag utgått från en teori och metod 

kring lycka som är allmänt vedertagen inom lyckoforskningen. Subjektivt välbefinnade mäts i 

en känslomässig del, som mäter graden av positiva affekter (PA) respektive negativa affekter 

(NA). De individer som har en hög grad av positiva känslor och en låg grad av negativa 

känslor anses också ha ett högt välbefinnande (Brulde 2007).  

I denna studie används den känslomässiga delen som mått för välbefinnande. Variablerna och 

frågeställningarna från ESS handlade om hur ofta man hade känt en viss känsla senaste 

veckan. Följande variabler har används som mått på välbefinnande i denna studie; Först 

variabler som mäter graden av positiva affekter (PA): 
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 Were happy, how often past week? Enjoyed life, how often past week? Had lot of 

energy, how often past week? Felt calm and peaceful, how often past week? 

Variabler som mäter negativa affekter(NA): 

 Felt depressed, how often past week? Felt sad, how often past week?  Felt anxious, 

how often past week? Felt tired, how often past week? Felt bored, how often past 

week? 

För att få en enda variabel som en indikator på positiva affekter och en enda variabel som en 

indikator på negativa affekter så gjordes ett additivt index på vardera. De positiva variablerna 

adderades ihop och dividerades med 4. Liksom de negativa variablerna adderades ihop och 

delades med 5. Anledningen till divisionen var att få samma antal skalsteg på både det 

positiva indexet och negativa indexet. För att sedan slutligen få en enda variabel som ett mått 

på välbefinnade så subtraherades det positiva affektindexet med det negativa affektindexet så 

att man fick ett enda affektindex. Detta blev sedan den nya variabeln 

”Affektbalans/välbefinnande”.  Affektbalansvariabeln innebär att ju högre värde desto mer 

tillgång på positiva känslor och mindre tillgång på negativa känslor har individen, d.v.s. ju 

högre värde desto större välbefinnande. Affektbalans/Välbefinnandet har en skala på 8 steg 

som går från +4 till -4. Denna omkodade variabel blir en mer tillförlitlig indikator på 

individers välbefinnande och hur individer verkligen mår i vardagen. Detta sätt att mäta 

affektbalans är standard och allmänt vedertaget (Brulde 2007:57ff). Variabeln välbefinnande 

hade en fördelning som var ett medelvärde på 1,0067, median 1,1500 och standardavvikelsen 

var 1,02744.   

Socialt Stöd- Kvantitativt och Kvalitativt Socialt stöd 

När det gäller variabeln socialt stöd så gjordes en korstabell på de variabler som kunde 

förväntas mäta socialt stöd (p.g.a. datatekniska problem så finns denna korstabell som bilaga 

1). Korstabellen gjordes för att undersöka sambandet mellan de olika variablerna. För att det 

ska vara ett verkligt samband så krävs att Pearson R är +/- 1. Där 1 innebär ett perfekt 

samband och 0 innebär att det inte finns något samband mellan variablerna. Utifrån 

korstabellen så gjordes sedan en faktoranalys på de variabler som visade sig ha ett samband.  
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TABELL 1: Faktoranalys, Socialt stöd: 

VARIABEL KOMPONENT  1-

FAKTORLADDNING 

KOMPONENT 2-

FAKTORLADDNING 

Någon att diskutera 

intima/personliga saker med 

,267 ,495 

Det finns personer som bryr sig 

 

,002 ,780 

Personer behandlar mig med 

respekt 

,020 ,698 

Hur ofta man träffar människor 

 

,805 ,097 

Hur ofta man deltar i sociala 

aktiviteter m. jämnåriga 

,813 0,057 

Eigenvalues: Komponent 1=1,640. FörklaradVarians i % = 32,803 

Komponent 2=1,094. FörklaradVarians i % = 21,870 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

Faktoranalysen visade på att de manifesta variablerna(de som är hämtade från ESS) var 

indikatorer på två latenta underliggande dimensioner. Dessa två dimensioner hade ett 

eigenvalue på 1,640 respektive 1,094, vilket innebär att de manifesta variablerna är ett 

tillräckligt bra förklaringsvärde på den latenta dimensionen. Komponent 1 förklarar 32,8 % av 

variationen i den latenta dimensionen(socialt stöd) och komponent 2 förklarar 21,8 % av den 

latenta dimensionen(socialt stöd). Tillsammans förklarar dessa två komponenter 54,7 % av en 

latent dimension(socialt stöd). 

De manifesta variablerna som hade en faktorladdning på över +/- 0,4 kan användas som en 

indikator på en underliggande latent dimension. Som synes så blev det två komponenter som 

kunde vara en indikator på två underliggande latenta dimensioner (kvantitativt och kvalitativt 

socialt stöd).  De manifesta variablerna ”Hur ofta man träffar släkt, vänner, arbetskamrater” 

och ”Hur ofta man deltar i aktiviteter med jämnåriga” visade på en latent 

dimension(kvantitativt stöd). Medans variablerna ”Någon att diskutera intima/personliga 

saker med” ”Det finns personer som bryr sig” och ”Personer behandlar mig med respekt” 

visade på en annan latent dimension (kvalitativt stöd) Detta innebar att jag gjorde två nya 

variabler baserat på faktorladdningarna för de två olika dimensionerna (Barmark 2009). 

Den ena variabeln döptes till ”Kvantitativt socialt stöd” (och innefattade ”Hur ofta man träffar 

vänner, släkt arbetskamrater” och ”Hur ofta man deltar i aktiviteter med jämnåriga”). Den 

andra faktorvariabeln döptes till ”Kvalitativt socialt stöd” (och innefattade ”Någon att 

diskutera intima/personliga saker med” ”Det finns personer som bryr sig” och ”Personer 
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behandlar mig med respekt”). Både det kvantitativa och kvalitativa stödet innebär att ju högre 

värde desto mer socialt stöd.  

Interaktionsvariabler 

 Studien innehåller två interaktionsvariabler ”Interaktion återhämtningsförmåga/sårbarhet-

kvantitativt socialt stöd” och ”Interaktion återhämtningsförmåga/sårbarhet- kvalitativt stöd”. 

Det kan vara svårt att analysera de verkliga konsekvenserna av en interaktionseffekt bara 

genom att studera och jämföra de olika B-koefficienterna. Det kan lätt leda till missförstånd 

av resultaten och därmed också till felaktiga slutsatser. För att undvika detta gjordes därför 

matematiska uträkningar på möjliga utfall av interaktionseffekterna (Barmark, & Djurfeldt 

2009). Detta förtydligas i kapitlet resultat samt bilaga 2.   

Återhämtningsförmåga 

Den variabel som användes för att mäta individers återhämtningsförmåga var ”When things 

go wrong in my life it takes a long time to get back to normal”. Skalan var på 5 steg. Denna 

variabel var ursprungligen formad så att högt värde innebar hög återhämtningsförmåga/låg 

sårbarhet. För att göra regressionsanalysen enklare att tolka så omkodades denna variabel så 

att låg återhämtningsförmåga/hög sårbarhet istället hade ett högt värde.  

Kontrollvariabler, Totala nettoinkomsten och Arbete  

Som kontrollvariabel användes ”Hushållens totala nettoinkomst/alla källor” och ”Arbete”. 

Detta för att kontrollera att välbefinnandet också till viss del kunde vara beroende av inkomst 

och arbete, och inte enbart beroende av socialt stöd och återhämtningsförmåga. Valet av dessa 

variabler grundar sig på tidigare forskning, där man vet att både inkomst och arbete har en 

viss påverkan på individers välbefinnande. Vissa studier har pekat på att av dessa yttre 

faktorer så har socialt stöd störst förklaringsvärde (Hansson et al 2005). Poängen med 

kontrollvariabler är att försäkra sig om att det sambandet man undersöker verkligen är ett äkta 

samband och inte ett skensamband. Kontrollvariablerna bidrar även till att få ett relevant 

förklaringsvärde (Djurfeldt, Göran 2009). Variabeln ”Inkomst” hade en skala på 12 steg, 1-

12. Och innebar hushållens totala nettoinkomst från alla ekonomiska källor. Individerna fick 

välja om de ville svara på inkomst/vecka, inkomst/månad eller inkomst/år.  Det lägsta värdet 

för nettoinkomst/år var €1800 till under  €3600/år och det högsta värdet var en nettoinkomst 

på över  €120 000/år. Variabeln arbete hade endast två värden antingen i någon form av arbete 

eller inte (ESS 2006) Denna variabel kodades om så att det högre värdet innebar att man var i 

ett lönearbete och det lägre värdet innebar att man inte var i någon form av lönearbete.  
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Linjär Regressionsanalys 

För att undersöka de eventuella sambanden mellan variablerna gjordes en regressionsanalys i 

Spss. Man kan anta att det finns ett linjärt samband mellan socialt stöd, återhämtningsförmåga 

och välbefinnade. Troligtvis ett linjärt samband på så sätt att personer med en låg grad av 

återhämtningsförmåga, har en högre grad av socialt stöd för sitt välbefinnande. Och att 

individer med en högre återhämtningsförmåga har mindre grad av socialt stöd för sitt 

välbefinnande. Det är detta som skall undersökas därför lämpar det sig att använda linjär 

regressionsanalys (Djurfeldt, Göran 2009).  
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RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i individers välbefinnande 

beroende på tillgången på kvantitativt eller kvalitativt socialt stöd. Samt om det fanns något 

indirekt samband (interaktionseffekt) mellan individers återhämtningsförmåga- socialt stöd 

och välbefinnade. Alla resultat är statistiskt signifikanta, d.v.s. det går att med 95 % säkerhet 

fastslå att resultaten stämmer och inte är ett utfall av slumpen. De linjära 

regressionsanalyserna visade på följande resultat: 

KVANTITATIVT OCH KVALITATIVT SOCIALT STÖD & 

VÄLBEFINNANDE 
Att det sociala stödet har en betydelse för människors välbefinnande har studerats tidigare, 

men det har inte studerats lika noggrant om det kan finnas skillnader i det kvantitativa och 

kvalitativa stödets betydelse för välbefinnandet. Därför gjordes en regressionsanalys som 

innehöll båda dessa två olika former av socialt stöd, kvantitativt och kvalitativt socialt stöd. 

Tabell 1- Kvantitativt och Kvalitativt Socialt stöd. 

MODELL 0                        Multipel Linjär Regressionsanalys 

 

 

VARIABEL 

(ostandardiserad 

koefficient) 

 B 

 

 

STD.ERROR 

(standardiserad 

koefficient) 

BETA 

 

 

SIG. 

(Konstant) 1,018 ,005  ,000 

Kvantitativt stöd 0,224 ,005 ,218 ,000 

Kvalitativt stöd 0,288 ,005 ,278 ,000 

R2 = 0,126     

Beroende variabel: Välbefinnande.  n=49208 

 Förklaringsvärdet för kvantitativt och kvalitativt stöd är 0,126 = 12,6 %. Det sociala stödet 

förklarar således 12,6 % av variationen av individers välbefinnande.  

Kvantitativt socialt stöd: B-koefficienten för kvantitativt stöd är 0,224. Detta innebär att det 

finns en viss positiv effekt mellan kvantitativt stöd och välbefinnande. Ju mer kvantitativt stöd 

en individ får desto större grad av välbefinnande.  Om det kvantitativa stödet ökar med en 

standardavvikelse så kommer individers välbefinnande i genomsnitt att öka med 0,224 

enheter. 
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Analys: Endast genom att vistas bland folk och hur ofta detta sker innebär en viss grad av 

större välbefinnande oavsett kvaliteten på kontakterna.  Enbart den fysikiska sociala samvaron 

med andra har alltså en betydelse för välbefinnandet. Cacioppo & Hawkley (2009) har gjort 

studier vad det gäller personers ensamhetskänslor och hänvisar vidare till flera andra studier 

som menar att äktenskapet i sig själv motverkar ensamhetskänslor. Pensionering och 

arbetslöshet bidrar till mer ensamhetskänslor. Följaktligen så innebär detta att förvärvsarbete 

har en skyddande effekt mot ensamhet och innebär ett socialt stöd som i sin tur leder till ett 

större välbefinnade. Även medlemskap i frivilliga organisationer (t.ex. sociala föreningar, 

idrottsklubbar), religiösa föreningar, kyrkan motverkar individers ensamhetskänslor 

(Cacioppo & Hawkley 2009 ref. till Dykstra & Fokkema 2007; Pinquart 2003; Cattan, White, 

Bond & Learmouth 2005; Johnson & Mullins 1989). Denna studie som ju inte undersöker 

personers ensamhetskänslor utan individers välbefinnande visar på ett liknande reslutat. 

Nämligen att kvantitativt socialt stöd har en viss positiv effekt på individers välbefinnande. 

De variabler som ingick i det kvantitativa sociala stödet var ju som nämnts hur ofta individer 

träffar vänner, arbetskamrater och deltar i sociala aktiviteter. 

Kvalitativt socialt stöd: B-koefficienten för kvalitativt stöd är 0,288. Även det kvalitativa 

stödet har en viss positiv effekt på individers välbefinnande. Om det kvalitativa stödet ökar 

med en standardavvikelse så ökar individers välbefinnande i genomsnitt att öka med 0,288 

enheter.   

Analys: Det kvalitativa stödet(0,288) har en något starkare effekt på välbefinnande jämfört 

med det kvantitativa stödet(0,224). Hur individer faktiskt upplever det sociala stödet, att det 

upplevs som någonting positivt har en betydelse för välbefinnandet, oavsett hur ofta man 

träffar folk. T.ex. om en person endast träffar en viss person några ggr per år, men upplever 

att denne är en nära vän som bryr sig, visar respekt så bidrar detta till ett något större 

välbefinnande, jämfört med om samma person ofta träffar andra människor, t.ex. flera ggr i 

månaden, men upplever inte att kontakten är förtrolig och känner sig varken omtyckt eller 

respekterad. Klamas (2010) skriver i sin avhandling bl.a. att trots att familjen och det privata 

nätverket är den viktigaste formen av socialt stöd, så är det inte en självklarhet att familjen 

endast genom sin existens (kvantitativt stöd) fungerar som ett konstruktivt socialt stöd för 

individers välbefinnande. Familjerelationer kan både vara stödjande men också stressande, 

och t.o.m. ibland förhindra ett ökat välbefinnande (Klamas 2010:30-31 ref. till Cassel 1976; 

Rönnmark 1999; La Gaipa 1990; Wellman 1981; Hedin 1994). Det är alltså viktigt att 

familjerelationerna har en god kvalitet (kvalitativt stöd), som innebär omsorg, respekt och 
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förtrolighet för att det ska bidra till ökat välbefinnande. Cacioppo & Hawkley (2009) 

beskriver också liknande fenomen. Att kvaliteten och den subjektiva upplevelsen av det 

sociala stödet (kvalitativt stöd) har en större skyddande faktor för om individer upplever sig 

ensamma eller inte, än kvantiteten på det sociala stödet, d.v.s. hur stort socialt nätverk som 

finns eller hur ofta man deltar i sociala sammanhang. I synnerhet när det gäller det privata 

sociala nätverket såsom familj, vänner, vuxna barn så är kvaliteten på relationerna viktigare 

än kvantiteten. Att de sociala kontakterna tillfredställer vissa psykologiska behov, t.ex. så är 

det endast äktenskap som präglas av närhet och som tillfredställer behov av trygghet och tillit 

som motverkar ensamhetskänslor och som bidrar till ökat välbefinnade (Cacioppo & Hawkley 

2009 ref. till Pinquart & Sörensen 2003; Olson & Wong 2001). Denna studie som fokuserar 

på den känslomässiga delen av subjektivt välbefinnande visar också på att de kvalitativa 

sociala kontakterna är något viktigare för välbefinnandet än de kvantitativa sociala 

kontakterna, hur ofta man umgås med folk.   

ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA & VÄLBEFINNANDE 
För att undersöka hur sambandet återhämtningsförmåga och välbefinnade såg ut användes en 

variabel som ett mått på återhämtningsförmåga.  

Tabell 2- Återhämtningsförmåga 

MODELL 1                         Multipel Linjär Regressionsanalys 

 

 

VARIABEL 

(ostandardiserad 

koefficient) 

 B 

 

 

STD.ERROR 

(standardiserad 

koefficient) 

BETA 

 

 

SIG. 

(Konstant) 1,901 ,013  ,000 

Kvantitativt stöd ,176 ,004 ,171 ,000 

Kvalitativt stöd ,233 ,005 ,226 ,000 

Återhämtningsförmåga -,317 ,004 -,325 ,000 

R2 = 0,225     

Beroende variabel: Välbefinnande. n= 49208 

 

Förklaringsvärdet ökar nu till 0,225 och förklarar därmed ca 22,5 % av variationen i 

välbefinnandet. Det är en ökning på ca.10 %. Individers återhämtningsförmåga har alltså ett 

relativt stort förklaringsvärde på människors välbefinnande.   
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Återhämtningsförmåga: B-koefficienten för individers återhämtningsförmåga är – 0,317. Om 

sårbarheten ökar med ett så minskar det genomsnittliga välbefinnandet med – 0,317. Detta 

leder till att individer med låg återhämtningsförmåga också har ett lägre välbefinnade jämfört 

med de individer som har en hög återhämtningsförmåga.  

Analys: Graden av återhämtningsförmåga är den variabel som har starkast effekt på individers 

välbefinnande jämfört med kvantitativt och kvalitativt stöd . Även förklaringsvärdet nästan 

fördubblades. Sambandet mellan kvantitativt och kvalitativt stöd minskade något när man 

även tog hänsyn till återhämtningsförmågan. Detta beror troligtvis på att en del av det 

ursprungliga sambandet socialt stöd- välbefinnade (modell 0) också berodde på individers 

återhämtningsförmåga.  

Personers inre trygghet och förmåga att hantera påfrestande situationer har alltså ett samband 

med välbefinnandet. Denna återhämtningsförmåga och sårbarhet beror som tidigare nämnts i 

kunskapsöversikten på flera olika faktorer. Delvis handlar det om biologi och medfödda 

egenskaper hos individen, vissa personer är helt enkelt rustade med en större motståndskraft 

att klara av svårigheter medans andra är känsligare för yttre stress (Broberg et al. 2003:59-60; 

Karilampi 2011). Men även socialpsykologiska faktorer har en betydelse för personers 

återhämtningsförmåga och sårbarheter och därmed också välbefinnandet. Stödjande, 

omsorgsfulla, icke-dömande familjer har en stark påverkan på huruvida en individ utvecklar 

en hög återhämtningsförmåga eller inte (Karilampi 2011; Olsson et al. 2003:5-7). Om en 

individ har införlivat en trygg anknytning, så leder detta till att denne har utvecklat en egen 

inre förmåga att stödja och hjälpa sig själv i svåra situationer, och därmed också uppnå ett 

större välbefinnande. Men om anknytningsmönstret istället är otryggt, så leder detta till en 

lägre återhämtningsförmåga och större sårbarheter, så att individen blir stresskänsligare och 

får mer svårigheter att kunna hantera yttre påfrestningar (Broberg et al. 2003; Broberg et al. 

2006; Crisp & Turner 2010; Karilampi 2011; Olsson et al. 2003:5-7). Även andra sociala 

miljöfaktorer påverkar individers återhämtningsförmåga och sårbarhet. Det sociala nätverket 

utanför familjen, såsom vänner, arbets- skolkamrater är både en skyddsfaktor och en 

riskfaktor. T.ex. så kan en stödjande och icke-straffande skola eller arbetsplats vara ett skydd 

och bidra till en större återhämtningsförmåga. Samtidigt som det också kan innebära att en 

risk, på så vis att en person kan få större sårbarheter om de utsätts för mobbing eller annan 

kränkande behandlig (Olsson et al. 2003). Att individers återhämtningsförmåga och inre 

trygghet har ett starkt samband och stort förklaringsvärde på välbefinnandet är viktig 
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kunskap, eftersom detta visar på betydelsen av att hjälpa människor med hög sårbarhet att 

finna sin inre trygghet och inre förmåga till återhämtning och egenstöd.     

SAMSPELET ÅTERHÄMTNINGSFÖRMÅGA - 

KVANTITATIVT OCH KVALITATIVT STÖD & 

VÄLBEFINNANDE 
Frågeställningen i denna undersökning var om det sociala stödet kan ha olika betydelse för 

individer med olika återhämtningsförmåga. För att undersöka detta gjordes två 

interaktionsvariabler. En som visar på interaktionseffekten mellan återhämtningsförmåga - 

kvantitativt stöd och en som visar på interaktionseffekten återhämtningsförmåga - kvalitativt 

stöd. 

Tabell 3- Interaktionseffekter återhämtningsförmåga-kvantitativt stöd och återhämtningsförmåga-

kvalitativt stöd 

MODELL  2                         Multipel Linjär Regressionsanalys 

 

 

VARIABEL 

(ostandardiserad 

koefficient) 

 B 

 

 

STD.ERROR 

(standardiserad 

koefficient) 

BETA 

 

 

SIG. 

(Konstant) 1,911 ,013  ,000 

Kvantitativt stöd ,093 ,013 ,091 ,000 

Kvalitativt stöd ,174 ,013 ,169 ,000 

Återhämtningsförmåga -,318 ,004 -,326 ,000 

Int.återhämtning – kvantitativt 

stöd 

,028 ,004 ,085 ,000 

Int.återhämtning – kvalitativt 

stöd 

,020 ,004 ,061 ,000 

R2 = 0,227     

Beroende variabel: Välbefinnande. n=49208  

Förklaringsvärdet (R
2
) 0,227=22,7%. Detta innebär att kvantitativt stöd, kvalitativt stöd, 

återhämtningsförmåga, samt interaktionen mellan återhämtningsförmåga/sårbarhet-

kvantitativt respektive kvalitativt stöd förklarar ca.23 % av variationen i individers 

välbefinnande. 
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Konstanten (a) är 1,911. Detta innebär den nivå av välbefinnade som en individ har när de 

oberoende variablerna intar det lägsta värdet, t.ex. det sociala stödet är lägst och en individ 

har den lägsta graden av sårbarhet(hög återhämtningsförmåga). B-koefficienten för 

interaktionseffekten återhämtningsförmåga-kvantitativt stöd är 0,028 och interaktionseffekten 

för kvalitativt stöd är 0,020.  

Tabell 4: Stapeldiagram på interaktionseffekten återhämtningsförmåga och kvalitativt socialt stöd  

 

Analys: Interaktionseffekten för Återhämtningsförmåga- Kvantitativt stöd respektive 

Kvalitativt stöd på individers välbefinnade är ganska likvärdiga. Som tidigare nämnts 0,028 

resp. 0,020). Eftersom interaktionseffekterna är så pass lika så räcker det med en analys för 

interaktionsvariabeln återhämtningsförmåga- kvalitativt stöd. 

Utfall 1: Låg Återhämtningsförmåga och Högt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 1,691  

Utfall 4: Hög Återhämtningsförmåga och Lågt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 1,787 

Analys: En intressant iakttagelse av resultaten är att om en individ har låg 

återhämtningsförmåga men samtidigt har tillgång på mycket socialt stöd, så kommer denna 

individ att ha nästan samma grad av välbefinnande (1,691) som en person som har en hög 

återhämtningsförmåga men som samtidigt har en litet socialt stöd i sin vardag (1,787). 

Konkret skulle detta kunna innebära att en individ med mycket sårbarheter som påverkar 

välbefinnandet negativt, men som får tillgång till ett socialt nätverk med människor som bryr 

1,691 

2,563 

0,595 

1,787 

Låg återh./Högt soc.st. 

(utfall 1) 

Hög återh./Högt soc.st. 

(utfall 2) 

Låg återh./Lågt soc.st. 

(utfall 3) 

Hög återh./Lågt soc.st. 

(utfall 4) 

Graden av välbefinnade i sambandet återhämtningsförmåga och kvalitativt 

socialt stöd 

Välbefinnande 
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sig, visar respekt, och någon att prata med, kan förbättra sitt välbefinnade trots hög sårbarhet. 

Den med en hög sårbarhet som får socialt stöd uppnår då ett välbefinnande på nästan samma 

nivå som någon med lite sårbarheter men som inte har tillgång till socialt stöd, d.v.s. ingen 

som bryr sig, visar respekt eller någon att vara personlig med. En person som bär på en inre 

otrygghet och en otrygg anknytning kan alltså kompensera detta med en yttre trygghet, i form 

av kvalitativa sociala kontakter, för att därmed uppnå ett större välbefinnade. Även tidigare 

forskning som på olika sätt har studerat sambandet mellan socialt stöd och hälsa visar på 

liknade resultat, att det kvalitativa stödet har en reparativ funktion och underlättar för 

individer med stora sårbarheter att hantera kriser i livet. Det sociala stödet kan också fungera 

skyddande och förbyggande på så vis att det kan förhindra att en kris inträffar (Klamas 

2010:28 ref till Vangelisti 2009; Leatham & Duck 1990; Vaux 1988; Barnes & Duck 1994). 

Detta kan ju vara extra viktigt för människor med en hög sårbarhet, inre otrygghet.  

Utfall 2: Hög Återhämtningsförmåga och Högt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 2,563 

Utfall 3: Låg Återhämtningsförmåga - Lågt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 0,595 

Analys: Resultaten visar på det inte helt oväntade nämligen att individer som både har en 

högre återhämtningsförmåga och samtidigt har tillgång till högt socialt stöd har den största 

graden av välbefinnade (2,563). Och följaktligen att individer med en låg 

återhämtningsförmåga som dessutom har ett litet socialt stöd omkring sig har den lägsta 

graden av välbefinnande (0,595). När man jämför ytterligheterna så blir skillnaderna i 

personers välbefinnande av naturliga skäl den största. Den allra svåraste situationen för en 

individ är därmed att både ha stora sårbarheter och samtidigt ett litet socialt nätverk. Få eller 

inga människor omkring sig som bryr sig, visar respekt, samt att inte ha någon att prata 

personliga saker med. Dessa personer har också det lägsta välbefinnandet. De är troligtvis den 

grupp som lider av den största psykiska ohälsan. Det är också troligtvis delvis bristen på 

tidigare socialt stöd i det förflutna, bristen på nära omsorgsfulla stödjande relationer i 

barndomen, en otrygg anknytning, som delvis har bidragit till de stora sårbarheter som 

individen har senare i livet (Broberg et al. 2003; Broberg et al. 2006; Crisp & Turner 2010; 

Karilampi 2011; Olsson et al. 2003:5-7). Det blir en negativ spiral där den som behöver mest 

socialt stöd och kvalitativa relationer får minst som i sin tur leder till ytterligare större 

sårbarheter och lägre återhämtningsförmåga.  

Utfall 3: Låg Återhämtningsförmåga - Lågt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 0,595  
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Utfall 1: Låg Återhämtningsförmåga och Högt Kvalitativt stöd så blir Välbefinnandet 1,691 

Analys: Individer med en låg återhämtningsförmåga och som också har ett lågt socialt stöd 

har som tidigare nämnts det lägsta välbefinnandet (0,595). Men en intressant iakttagelse är att 

om en person med låg återhämtningsförmåga får tillgång till ett högt socialt stöd så ökar 

dennes personliga välbefinnande från 0,595 till 1,691, alltså en ökning av välbefinnandet med 

drygt ett steg (1,096) i lyckonivån. 

Utfall 4: Hög Återhämtningsförmåga och Lågt Kvalitativt socialt stöd så blir Välbefinnandet 

1,787 

Utfall 2: Hög Återhämtningsförmåga och Högt Kvalitativt socialt stöd så blir Välbefinnandet 

2,563 

Analys: För individer som har en hög återhämtningsförmåga och som samtidigt har ett lågt 

socialt stöd så har de ett välbefinnande på 1,787. Om de också samtidigt har tillgång till ett 

högt socialt stöd, d.v.s. nära relationer så blir välbefinnande 2,563, en ökning på ca 0,8.  

Om man då jämför denna ökning av välbefinnande för individer med låg 

återhämtningsförmåga som får socialt stöd, med ökningen i välbefinnandet för individer med 

hög återhämtningsförmåga som får socialt stöd. Så har de människor med låg 

återhämtningsförmåga som får socialt stöd en större ökning av välbefinnandet jämfört med 

personer med hög återhämtningsförmåga som får socialt stöd.  

Detta innebär att det sociala stödet har en något större betydelse för välbefinnandet för 

individer med låg återhämtningsförmåga, jämfört med det sociala stödets betydelse för 

välbefinnandet för individer med hög återhämtningsförmåga. Dock är det viktigt att komma 

ihåg att oavsett grad av sårbarhet eller återhämtningsförmåga så bidrar det sociala stödet till 

ett ökat välbefinnande. Det som skiljer är effekten/styrkan hur mycket välbefinnandet ökar 

vid socialt stöd. Detta innebär att en person med en låg återhämtningsförmåga som har 

mycket sårbarheter skulle få en större förändring i sitt välbefinnade, jämfört med någon med 

en inre trygghet och hög återhämtningsförmåga, om de får tillgång på samma sociala stöd, i 

form av nära relationer som innebar omsorg, respekt och någon att tala med. 

Kvalitativa sociala kontakter har alltså en betydelse för individers välbefinnande. Speciellt för 

individer med en inre otrygghet, låg återhämtningsförmåga blir de sociala kontakterna extra 

viktiga och fungerar som en yttre trygghet . Socialt stöd har en skyddande effekt när det gäller 
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individers återhämtningsförmåga, som i sin tur påverkar välbefinnandet. Stödjande familjer 

(både för barn och vuxna) som präglas av omsorg, uppmuntran och stöd bidrar till större 

återhämtningsförmåga och begränsar risken för sårbarheter. Även socialt stöd utanför 

familjen, såsom släktingar, vänner, grannar skolkamrater, arbetskamrater har en betydelse för 

individers återhämtningsförmåga och i förlängningen individers välbefinnande (Olsson et al. 

2003:5-7). Det verkar således finnas en samvariation (interaktionseffekt) mellan socialt stöd- 

återhämtningsförmåga och välbefinnande. 

KONTROLL FÖR INKOMST OCH ARBETE 
För att kontrollera för andra variabler som också kan tänkas ha ett samband med 

välbefinnande användes två kontrollvariabler, ”Inkomst” och ”Arbete”.  

Tabell 5- Kontrollvariabler Inkomst och Arbete 

MODELL  3                        Multipel Linjär Regressionsanalys 

 

 

VARIABEL 

(ostandardiserad 

koefficient) 

 B 

 

 

STD.ERROR 

(standardiserad 

koefficient) 

BETA 

 

 

SIG. 

(Konstant) 1,428 ,025  ,000 

Kvantitativt stöd ,060 ,015 ,059 ,000 

Kvalitativt stöd ,128 ,014 ,123 ,000 

Återhämtningsförmåga -,294 ,005 -,301 ,000 

Int.återhämtning – kvantitativt 

stöd 

,029 ,005 ,087 ,000 

Int.återhämtning – kvalitativt 

stöd 

,025 ,005 ,075 ,000 

Totala nettohushållsinkomst ,060 ,002 ,170 ,000 

För närvarande i någon form 

av lönearbete 

,060 ,011 ,029 ,000 

R2 = 0,254     

Beroende variabel: Välbefinnande. n= 49208 

När man kontrollerar för ”Inkomst” och ”Arbete” blir förklaringsvärdet (R
2
) 0,254 = 25,4%. 

Detta innebär att kvantitativt stöd, kvalitativt stöd, återhämtningsförmåga samt 

interaktionseffekten mellan återhämtningsförmåga - kvantitativt respektive kvalitativt stöd, 

individers inkomst och tillgång till arbete förklarar ca 25,5 % av variationen i individers 
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välbefinnande. Kontrollvariabeln ”inkomst” och ”arbete” bidrog alltså till en mindre ökning 

på 2,5 %. Så fortfarande förklarar Socialt stöd och Återhämtningsförmåga tillsammans ca.23 

% av variationen i välbefinnande. 

Analys: När man har med alla variablerna i analysen så har återhämtningsförmåga starkast 

effekt på välbefinnandet (-0,294). Förklaringsvärdet ökade som tidigare nämnts från ca 12,5 

% till 22,5 % när återhämtningsförmåga togs med i analysen, en ökning på 10 %. Det kan 

vara viktigt att tänka på när man diskuterar lycka och välbefinnade. En av de viktigaste 

faktorerna för individers subjektiva välbefinnande är att skapa förutsättningar för människor 

att utveckla en egen inre trygghet. Återhämtningsförmåga och individers sårbarheter är delvis 

medfödda, men det är trots det inte någonting statiskt som alltid måste förbli på en viss nivå 

resten av livet. En persons återhämtningsförmåga är snarare en dynamisk process som 

utvecklas hela livet från födelsen till döden (Olsson et al. 2003:2 ref. till Rutter 1985, 1999).  

Därför är det viktigt och meningsfullt att hjälpa människor att bearbeta sina sårbarheter, för 

att finna sin egen inre trygghet, tillit och återhämtningsförmåga, och förmåga till ett eget inre 

socialt stöd, som i sin tur bidrar till ett ökat välbefinnade.  

 Vid en kontroll av inkomst och arbete så har det kvalitativa sociala stödet (0,128) dubbelt så 

stor effekt på individers välbefinnande jämfört med ett kvantitativt stöd (0,060), individers 

inkomst (0,060) och arbete (0,060). Resultaten visar alltså på betydelsen av det kvalitativa 

stödet för individers välbefinnande. Att betona de kvalitativa aspekterna på socialt stöd går i 

linje med definitionen som återfinns i Klamas avhandling där hon hänvisar till Moss: 

 ”Social support is the subjective feeling of belonging, of being accepted, of being loved, of being 

needed, all for oneself and not for what one can do” (Klamas 2010:27 ref. till Moss 1973:237). 

Det är alltså mycket mer betydelsefullt att en person upplever att det verkligen finns någon 

som bryr sig om, visar respekt och någon att samtala med, än att ofta umgås med folk, ha hög 

inkomst eller ett arbete.   

Båda dessa resultat återhämtningsförmågan och det kvalitativa sociala stödets effekt på 

välbefinnandet är väldigt intressant. Framförallt med tanke på att den allmänna debatten ofta 

tenderar att kretsa kring kvantitativa samhällslösningar på sociala problem och psykisk 

ohälsa, t.ex. antalet vuxna i skolan, ekonomi, eller tillgången till ett arbete. Visserligen har 

dessa kvantitativa yttre faktorer också en viss betydelse för välbefinnandet men inte så 

mycket som det kan verka i den allmänna debatten, vilket denna studie har påvisat. Det är 
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sällan som diskussionen handlar om kvaliteten på de sociala kontakter som redan finns 

omkring individen. Huruvida de sociala relationerna också tillfredsställer vissa psykologiska 

behov. Kvaliteten på familjerelationerna både för barn och vuxna, det övriga sociala 

nätverket, vänner, arbets- skolkamrater eller lärare och chefer på arbetsplatsen. Det kanske 

ibland snarare beror på en kvalitetsbrist i det yttre sociala nätverket som en bidragande orsak 

till individers mindre välbefinnande och psykiska ohälsa. Och att lösningen i sådana fall hellre 

skulle vara att utveckla en förmåga hos individer som har ett socialt ansvar att kunna ge 

omsorg, visa respekt och att kunna lyssna på andra. Då skapas det en kvalitativ yttre trygghet 

som alla människor som ingår i det sociala sammanhanget tjänar på.  

När välbefinnandet sedan ökar p.g.a. en kombination av det kvalitativa sociala stödet och 

utvecklandet av en högre psykologisk återhämtningsförmåga så kommer de kvantitativa 

faktorerna förmodligen också att öka. Ju tryggare en individ är och ju större 

återhämtningsförmåga denne har desto större är sannolikheten att denne också både kan och 

vill förvärvsarbeta och får därmed också högre inkomst. Detta bidrar i sin tur både till ett 

större personligt välbefinnade, men också att arbetet i sig själv kan tillföra en kvalitativ (och 

kvantitativ) social betydelse för den enskilda individen. På samhällsnivå (macronivå) innebär 

dessutom tillgången till lönearbete också att välfärdsstaten får in mer skatt och därmed ökade 

ekonomiska resurser att omfördela till välfärden såsom skola, vård etc. Dessutom kommer 

troligtvis en trygg person också att bidra med ett allmänt kvalitativt stöd, i form av omsorg, 

respekt och förmåga att lyssna till personer i dess närhet, såsom inom familjen, vänner och i 

sitt yrke. Att investera i både kvalitativt stöd och återhämtningsförmåga genererar en positiv 

spiral, det är en win-win- situation. 
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SLUTSATSER & DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan socialt stöd- psykologisk 

återhämtningsförmåga och subjektivt välbefinnande.  Är sambandet mellan socialt stöd och 

välbefinnande olika starkt beroende på om en individ har hög eller låg återhämtningsförmåga? 

Hur starkt är sambandet? Samt om det fanns någon skillnad i sambandet kvantitativt 

respektive kvalitativt socialt stöd - välbefinnade? 

De viktigaste resultaten var att sambandet mellan det sociala stödet och välbefinnade var 

starkare för individer med låg återhämtningsförmåga. De hade en större ökning av 

välbefinnande om de fick tillgång till socialt stöd jämfört med om de inte hade tillgång till 

detta. Det fanns således en interaktionseffekt mellan socialt stöd- återhämtningsförmåga och 

subjektivt välbefinnade. Det kvalitativa stödet hade också ett starkare samband med 

välbefinnande jämfört med det kvantitativa stödet. Vid en kontroll för inkomst och arbete så 

var förklaringsvärdet för alla faktorerna som var med i undersökningen ca 25,5 %. 

Studiens svagheter och styrkor: Studiens svagheter är att det är alltid svårt med 

undersökningar som har en subjektiv frågeställning. Det är diffusa begrepp som också lätt går 

in i varandra. T.ex. socialt stöd, det finns många definitioner på socialt stöd, vad ska 

innefattas i detta begrepp? Även välbefinnande och positiva respektive negativa affekter är 

mångfacetterat. Är det en negativ känsla att vara trött? Uttråkad? Eller är det en del av livet 

och är det eftersträvansvärt att begränsa trötthet och uttråkning? Samtidigt så kan både trötthet 

och uttråkning vara ett lindrigare symptom på depression, sömnsvårigheter och psykiskt 

ohälsa? Återhämtningsförmåga är också ett komplext begrepp. Det hade kanske varit bra med 

flera variabler som indikatorer på återhämtningsförmåga, såsom var fallet både vad det gäller 

socialt stöd och välbefinnande. Men det fanns inte fler relevanta variabler för 

återhämtningsförmåga i ESS-undersökningen. Men trots detta så är just 

enkätundersökningarna i ESS materialet en bra indikator på att frågorna är väl utformade med 

en hög standard. De har både en god validitet och reliabilitet och är alltså mycket trovärdiga. 

Det är detta som också är studiens styrka.  

Styrkan är som sagt att datamaterialet är hämtat från ESS. Det är en erkänt tillförlitlig 

organisation som har fått flera utmärkelser för sina kvaliteter när det gäller kvantitativa 

sociala enkätundersökningar. Det är dessutom en stor urvalsgrupp som ingår i studien så 

resultaten går att generalisera (även om man alltid ska vara varsam med alltför kategoriska 

generaliseringar). Man kan se på övergripande mönster, skillnader/likheter och göra 
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jämförelser. T.ex. att det sociala stödet faktiskt har olika betydelse för välbefinnandet 

beroende på återhämtningsförmåga, och att det kvalitativa stödet har större betydelse för 

välbefinnandet jämfört med det kvantitativa stödet.  Att det går att generalisera studiens 

resultat har flera fördelar. Det är bl.a. en styrka om man vill använda resultaten till att 

argumentera och förändra de större strukturerna i samhället.  

Samspelet socialt stöd och återhämtningsförmåga: Studien visar bl.a. på att det sociala 

stödet har en större betydelse för välbefinnandet för människor med stora sårbarheter. Detta är 

viktig kunskap när beslut ska fattas om vart samhällets resurser ska riktas, och vilken form av 

resurser som behövs. Enligt denna studie är det de svagaste och mest sårbara grupperna som 

har mest nytta av och behöver det sociala stödet mest. En del av de individer som har stora 

sårbarheter återfinns inom t.ex. socialtjänsten, psykiatrin och utsatta barn och ungdomar i 

skolan. Det är dessa myndigheter som ofta möter människor med extra stora sårbarheter. Men 

även när det gäller utformandet av det informella privata sociala stödet så är det viktigt att se 

att fungerande stödjande familjer är en viktig faktor till människors välbefinnade. En 

välfungerande omsorgsfull familj är både förebyggande och ett betydelsefullt skyddsnät för 

individer i allmänhet (detta har flera studier visat på), men det är extra viktigt för de 

människorna med hög sårbarhet (Klamas 2010). Att samhället prioriterar insatser som syftar 

till att stärka en stödjande och konstruktiv familjekultur är något som framförallt gynnar de 

mest utsatta människorna. I förlängningen så tjänar både samhället och enskilda medborgare 

på detta. Desto större grad av välbefinnande och individuell psykologisk 

återhämtningsförmåga människor har i ett samhälle desto mer kreativa resurser frigörs till 

förmån för både den enskilda individen och samhället.  

Kvantitativt och Kvalitativt socialt stöd: Studiens generaliserbarhet och resultat är även 

användbart när det gäller resultaten kring kvalitativt och kvantitativt stöd. Vilka visade på att 

det kvalitativa stödet har en större betydelse för välbefinnande jämfört med det kvantitativa 

stödet. Om välfärdsstaten vill förbättra medborgarnas välbefinnade så bör man bl.a. satsa mer 

på det kvalitativa stödet. En sådan kvalitativ investering skulle exempelvis kunna innebära att 

öka kompetensen och att utbilda vuxna människor som har ett socialt ansvar både i den 

privata och offentliga sfären. Ett exempel på utbildning som riktar sig till föräldrar, vård- 

skolpersonal och andra professionella skulle kunna vara utvecklandet av förmågan att ge 

emotionellt stöd i form av omsorg, respekt och förmågan att lyssna på de som behöver stöd 

och hjälp. Återigen kommer detta att gynna alla medborgare men i synnerhet de mest sårbara 

och utsatta grupperna. 
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Att det kvalitativa stödet har en större betydelse för välbefinnande jämfört med det 

kvantitativa stödet är väldigt intressant med tanke på att Norden inklusive Sverige har en 

välutvecklad välfärdsstat. Vilket innebär att det finns mycket kvantitativt professionellt och 

formellt stöd i samhällets regi. Sverige/Norden har lägst andel fattiga barn i världen. 

Välfärdssystem som riktar sig till barn och ungdomar tillhör de bäst utvecklade. Den svenska 

och nordiska förskolans kvalitet är unik, lärartätheten i skolan är bland den högsta i OECD 

länderna. Även andra stödjande insatser såsom elevvård och ungdomsmottagningar är 

välutvecklade i Sverige jämfört med andra länder (SOU 2006:77:21). Liknade beskrivning av 

den svenska/nordiska välfärdsstaten beskrivs av Korpi & Palme (1999). De redogör för olika 

typer av välfärdsstater. Sverige klassificeras som en välfärdsstat som benämns ”generell 

standardtrygghet”. Denna välfärdstyp är den som har de högsta utgifterna, lägsta 

fattigdomsnivåerna och också de minsta ojämlikheterna i samhället (Korpi & Palme 1999).  

Trots en utbyggd välfärd visar flera undersökningar på att den psykiska ohälsan bland barn 

och ungdomar ökar. Psykisk ohälsa hos ungdomar är ett växande problem i Sverige. Även om 

de flesta ungdomar i Sverige mår bra, så finns det en ökning av andelen ungdomar som lider 

av psykisk ohälsa.  I SOU:s rapport (2006) hänvisar man till flera svenska studier som visar 

på att under de senaste 10-20 åren har alltfler ungdomar 15-24 år psykiska besvär. Även i 

andra höginkomstländer återfinns en ökning av ungdomars psykiska ohälsa. Denna ökning är 

en trend som startade redan efter andra världskrigets slut (SOU 2006:77:15). Trenden är 

specifik för höginkomstländer, däribland Sverige som tidigare nämnts, jämförelsevis har en 

omfattande och välutvecklad välfärdsstat (SOU 2006:77:21). Ungdomars ökande psykiska 

ohälsa kan således inte förklaras av ekonomiska och materiella neddragningar eller brister i 

välfärdsstaten. Tvärtom om, om välfärdsstatens kvantitativa omfattning är den faktor som bäst 

skulle förklara ungdomars hälsotillstånd så skulle ungdomar i Sverige ha en relativt god 

psykisk hälsa och den psykiska ohälsan skulle inte öka.  

Kan det vara så att välfärdsstaten har brister i att kunna leverera kvalitativt socialt stöd. 

Samtidigt som enskilda medborgare förväntar sig att få de subjektiva emotionella behoven av 

omsorg, respekt, förtroliga samtal tillgodosedda av professionella stödgivare, t.ex. lärare, 

vårdpersonal på äldreboende, i psykiatrin, i socialtjänsten eller hos leg. psykoterapeuter. Är 

det ens realistiskt att välfärdsstaten och det professionella sociala stödet ensamt ska bidra med 

kvalitativt socialt stöd. Professionella aktörer är begränsade genom lagar och regler i när 

stödet får ges och hur mycket stöd som får ges och på vilket sätt (Klamas 2010). Det blir 

tydligt att nästa steg i välfärdsstatens utveckling borde innefatta mer aspekter av kvalitativa 
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värden, såsom enskilda individers förmåga att ge kvalitativt emotionellt socialt stöd, både 

inom det offentliga professionella området men likväl inom det informella privata området 

såsom familj, släkt, vänner, grannar etc.  

Vidare forskning: Det behövs mer pengar till och vidare forskning kring hur både samhället, 

välfärdsstaten och individen kan bidra till ett större välbefinnande hos enskilda människor. 

Hur man kan komma tillrätta med den ökade psykiska ohälsan, framförallt hos unga vuxna. 

Och hur man bäst kan hjälpa människor med sårbarheter, som lider av psykisk ohälsa till en 

större inre trygghet och subjektivt välbefinnande. Framtida forskning bör också studera 

innebörden och konsekvenserna av hur kvalitativt socialt stöd kan utvecklas och förbättras.  
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BILAGA 1 - KORSTABELL 

Tabell 1: Korstabell- Socialt stöd 

  

 

 
Hur ofta man 

träffar 

människor 

Hur ofta man 

deltar i sociala 

aktiviteter m. 

jämnåriga 

Någon att 

diskutera 

intima/personl

iga saker med 

Det finns 

personer som 

bryr sig 

Personer 

behandlar mig 

med respekt 

Hur ofta man träffar 

människor 

Pearson Correlation 1 ,360
**

 ,157
**

 ,116
**

 ,102
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 48772 47052 48032 48338 47832 

Hur ofta man deltar i 

sociala aktiviteter m. 

jämnåriga 

Pearson Correlation ,360
**

 1 ,141
**

 ,086
**

 ,110
**

 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 

N 47052 47282 46644 46900 46467 

Någon att diskutera 

intima/personliga saker 

med 

Pearson Correlation ,157
**

 ,141
**

 1 ,194
**

 ,108
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 

N 48032 46644 48388 47978 47471 

Det finns personer som 

bryr sig 

Pearson Correlation ,116
**

 ,086
**

 ,194
**

 1 ,241
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 

N 48338 46900 47978 48740 47876 

Personer behandlar mig 

med respekt 

Pearson Correlation ,102
**

 ,110
**

 ,108
**

 ,241
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

N 47832 46467 47471 47876 48224 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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BILAGA 2 - INTERAKTIONSEFFEKTER 

 

Interaktionseffekten beräknas på följande sätt: y = a + b1(x1) + b2(x2) + b3 (x1*x2) 

b1= återhämtningsförmåga b2= kvantitativt resp. kvalitativt stöd.  b3= interaktionseffekterna 

för kvantitativt och kvalitativt stöd. 

Interaktionseffekt återhämtningsförmåga - Kvantitativt socialt stöd: 

Utfall 1: Låg Återhämtningsförmåga (x1=5) och Högt Kvantitativt stöd (x2=5) så blir 

Välbefinnandet (y): 

 Y = 1,911(+) -0,318(5) + 0,093(5) + 0,028(5*5) = 1,486 

Utfall 2: Hög Återhämtningsförmåga (x1=1) och Högt Kvantitativt stöd (x2=5) så blir 

Välbefinnandet:  

 Y = 1,911(+) -0,318(1) + 0,093(5) + 0,028(1*5) = 2,198 

Utfall 3: Låg Återhämtningsförmåga (X1= 5) - Lågt Kvantitativt stöd (X2=1) så blir 

Välbefinnandet:  

Y = 1,911(+) -0,318(5) + 0,093(1) + 0,028(5*1) = 0,554    

Utfall 4: Hög Återhämtningsförmåga (x1=1) och Lågt Kvantitativt stöd (X2=1) så blir 

Välbefinnandet:  

Y = 1,911(+) -0,318(1) + 0,093(1) + 0,028(1*1) = 1,714 

Interaktionseffekt återhämtningsförmåga – Kvalitativt socialt stöd: 

Utfall 1: Låg Återhämtningsförmåga (x1=5) och Högt Kvalitativt stöd (x2=5) så blir 

Välbefinnandet (y): 

Y= 1,911(+) – 0,318(5) + 0,174(5) + 0,020(5*5) = 1,691 

Utfall 2: Hög Återhämtningsförmåga (x1=1) och Högt Kvalitativt stöd (x2=5) så blir 

Välbefinnandet:  

Y= 1,911(+) – 0,318(1) + 0,174(5) + 0,020(1*5) = 2,563 
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Utfall 3: Låg Återhämtningsförmåga (X1= 5) - Lågt Kvalitativt stöd (X2=1) så blir 

Välbefinnandet:  

Y= 1,911(+) – 0,318(5) + 0,174(1) + 0,020(5*1) = 0,595 

Utfall 4: Hög Återhämtningsförmåga (x1=1) och Lågt Kvalitativt stöd (X2=1) så blir 

Välbefinnandet:  

Y= 1,911(+) – 0,318(1) + 0,174(1) + 0,020(1*1) = 1,787 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


