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Abstract 

Studenter som arbetar vid sidan av sina studier tvingas balansera de olika rollerna inom 

arbetslivet, privatlivet och studentlivet, vilket kan medföra stress och minskad 

livstillfredsställelse. Syftet med denna studie var således att undersöka om det fanns någon 

skillnad i upplevd lycka bland studenter som arbetar vid sidan av sina studier och studenter 

som enbart studerar. Urvalet bestod av 397 studenter vilka förvärvades genom ett 

bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. En kvantitativ enkätundersökning tillämpades för 

att uppfylla syftet. Enkäten bestod av en kombination av Oxford Happiness Questionnaire 

(Hills & Argyle, 2002) och Satisfaction With Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 

1985). Data från enkäten analyserades med enkel linjär regressionsanalys, ANOVA samt 

medelvärdesanalys. Resultatet visade att studenterna som hade en anställning hade ett 

signifikant högre medelvärde på lycka, i jämförelse med studenterna som enbart studerade. 

Ansatsen för denna undersökning har inte varit att hitta ett heltäckande svar på hur den 

myriad av psykologiska processer som utgör lycka samspelar, utan istället varit att identifiera 

hur de tillsammans påverkar en specifik del av en individs livspussel, nämligen arbete, och 

huruvida detta i sin tur påverkar den upplevda lyckan. Denna studie hade även för avsikt att 

belysa det forskningsgap med avseende på lycka och balans som råder gällande populationer 

med säregna arbets- och familjeförhållanden. 

Nyckelord: studenter, arbete, arbete- och privatlivsbalans, lycka, stress 
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Inledning 

Veenhoven (2008) definierar lycka som den övergripande uppskattningen av livet i 

helhet och hur mycket en individ trivs med livet den lever. I en omfattande undersökning om 

relationen mellan lycka och fysiskt välmående fann han ett signifikant samband mellan lycka 

och lång livslängd. Sharma och Patra (2014) genomförde en undersökning bland studenter 

där de ville fastslå vilka faktorer som var avgörande för lycka. Resultatet visade att lycka 

kom från att tillbringa tid med nära och kära, hjälpa andra människor samt genom att förändra 

tankeprocesser. Av studenterna var det 90% som ansåg att lycka kunde komma inifrån genom 

att ändra sin uppfattning om händelser och 78% menade att positivt tänkande ledde till att de 

blev lyckligare. Studien visade även att äldre studenter såg lycka som något de själva kunde 

kontrollera, snarare än externa faktorer. 

Detta skapade ett intresse hos författarna att undersöka och jämföra studenter som 

arbetar vid sidan av sina studier och studenter som enbart studerar, för att se om det finns en 

skillnad i lycka mellan grupperna.  

Tidigare forskning 

Det är inte ovanligt att studenter arbetar extra under tiden som de studerar, då 

högskola och universitet tenderar att ha ett flexibelt schema. Studenterna själva ges möjlighet 

till att ansvara för att lägga upp studierna på ett sätt som passar dem bäst. En del arbetar 

idéellt för olika studentutskott, andra arbetar helger eller kvällar, och några arbetar så fort 

tillfälle ges. 

Studenter och arbete  

Den huvudsakliga anledningen till att arbeta vid sidan av sina studier är på grund av 

ekonomiska skäl; antingen för att minska eller undvika skulder, eller för att kunna 

upprätthålla en livsstil som de har vant sig vid innan studierna påbörjades (Evans, Gbadamosi 
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& Richardson, 2014; Robotham, 2012). Enligt Van Der Meer och Wielers (2011) är individer 

som kan leva gott på sin ekonomi lyckligare än de som inte kan det, oavsett vad inkomsten 

är, och detta skulle kunna peka på att studenter med ett jobb vid sidan av sina studier är 

lyckligare än de som inte har det, även om den faktiska inkomsten inte är så stor. I en studie 

genomförd av Manthei och Gilmore (2005) uppgav hälften av studenterna att de inte hade 

arbetat om de hade haft en tillräckligt god ekonomi för att täcka sina utgifter. Anledningarna 

var att de ville ha en balanserad livsstil, kunna tillbringa tid med familj och vänner, fokusera 

på studierna och förbättra betygen och studera på heltid snarare än deltid på grund av arbetet. 

De upplevde även att arbetet skapade för mycket press och en omåttlig arbetsbelastning. 

En annan central anledning till att studenter har ett arbete vid sidan av sina studier är 

för att anförskaffa arbetslivserfarenhet och tillföra meriter till sina CV för att öka 

anställningsbarheten i framtiden (Curtis, 2007). Då många studenter kommer direkt från 

gymnasiet har de kanske inte hunnit samla på sig någon arbetslivserfarenhet överhuvudtaget 

och då är det ett ypperligt tillfälle att arbeta extra under högskolan där schemat är mer 

flexibelt och studenterna får eget ansvar till att planera sin studietid. 

Studenter och arbete- och privatlivsbalans 

Arbete- och privatlivsbalans innefattar förhållandet mellan de arbets- och 

icke-arbetsprocesser som utgör en individs tillvaro. Genom minskningen av den ena sidan 

samt följaktligen ökningen av den andra till följd, skapar de antingen en balans eller obalans 

(Kelliher, Richardson & Boiarintseva, 2018). Vad som utgör en balans är omstritt, men har av 

vissa forskare definierats som en lika fördelning mellan energi, tid och engagemang till 

arbets- och icke-arbetsprocesser (e.g Greenhaus, Collins & Shaw, 2003). Reiter (2007) 

framhåller ett mer situationistisk perspektiv där individens subjektiva uppfattning kring 

balansen är av intresse, vilket även Kalliath och Brough (2008) utvecklar och vidimerar. De 
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menar att det inte går att utgå ifrån en förutbestämd definition för att bedöma om det råder en 

balans eller inte för en individ. Balans konceptualiseras även av Grzywacz och Carlson 

(2007) som ett dyadiskt förhållande mellan de delade förväntningar som finns på 

rollinnehavaren (och dess rollrelaterade omgivning) och förmågan att uppfylla dessa 

förväntningar. De framhåller således en socialt driven definition av balans med grund i 

rollteori och ett fokus på prestation som en framgångsfaktor. Denna definition kan appliceras 

på det komplicerade balansförhållande som studenter med arbete har till de olika aspekterna 

av sitt livspussel, där tillräcklig prestation inom alla olika domäner kan vara svårt att uppnå. 

Grawitch, Maloney, Barber och Mooshegian (2013) och Hobfoll (1989) menar att det ligger i 

arbete- och privatlivsbalansens natur att de som är mest effektiva med avseende på att 

allokera sina resurser kommer att uppleva färre negativa konsekvenser och flera positiva 

effekter av sin livssituation. Detta innebär även att de som är mest effektiva kommer att 

uppleva en större grad av balans.  

Ozbilgin, Beauregard, Tatli och Bell (2011) framhäver att det inom ämnet arbets- och 

privatlivsbalans som helhet finns döda vinklar på grund av en för snäv definition av vad som 

utgör både arbete och privatliv. Kelliher et al. (2018) belyser i samklang med Manyika et al. 

(2016) att det finns knapphändiga uppgifter gällande de som med avseende på arbetsaspekten 

inte har en tillsvidareanställning (utan istället har flera olika deltidsarbeten, 

projektanställningar eller är egenföretagare) och med avseende på privatlivsaspekten de som 

inte har barn som kräver omsorg. Kelliher et al. (2018) menar därav att dessa individer kan ha 

ett behov av att balansera sina liv mot andra aspekter än familj såsom fritidsintressen, 

utbildning och sociala interaktioner.  Kelliher och kollegor (2018) framhåller att balans inom 

dessa områden kan vara av samma värde som de som traditionellt har undersökts. 
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Värderingen av vilka områden  som är viktiga för en individ påverkar på vilket vis hen 

försöker uppnå balans. 

 Att försöka balansera kombinationen av arbete och heltidsstudier kan ses ur ett 

“conservation of resources”-perspektiv (Hobfoll, 1989), där de positiva eller negativa effekter 

som upplevs härstammar ifrån allokeringen av resurser som förväntas läggas på ett specifikt 

område eller en specifik aktivitet. När det blir en snedfördelning av dessa resurser 

(exempelvis energi, tid eller materiella resurser) och en domän kräver mer resurser än väntat, 

upplevs obalans. I kontrast kan även positiva effekter av en resursfördelning spilla över och 

påverka andra domäner av livssituationen; en bra prestation på arbetet kan ha en positiv 

medierande effekt på en motgång i privatlivet. Hobfoll (1989) menar även att det finns en 

tendens att bibehålla de resurser som vi har tillgängliga och som upplevs vara viktiga för oss. 

För att behålla balans kan de studenter som arbetar antingen kompensera för den förlorade 

studietiden genom att minska på sin fritid (Applegate & Daly,  2006), eller så kan de 

kompensera den förlorade fritiden genom att minska på sin studietid (Robotham, 2012). Även 

kulturella skillnader kan påverka hur olika områden värderas; i individualistiska kulturer som 

Sverige är det socialt acceptabelt att särskilja mellan arbete och privatliv utan att behöva ge 

upp eller kompromissa det ena eller det andra. Individer lägger stor vikt på att upprätta en 

arbets- och privatlivsbalans, och det leder till en större känsla av tillfredsställelse då det 

överenskommer med de personliga samt samhälleliga värderingarna (Haar, Russo, Suñe & 

Ollier-Malaterre, 2014). 

Studenter, arbete- och privatlivsbalans och stress  

I en studie genomförd av Curtis (2007) uppgav de flesta arbetande studenter att de 

uppfattade sin livssituation som stressig, men de var inte lika stressade som studenterna som 

enbart studerade. De som arbetade kände sig även mer sällan omotiverade, vilket kunde bero 
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på att de hade mindre tid till att ge hän åt de känslorna. De som enbart studerade uppvisade 

dock en bättre fysisk hälsa, och blev inte sjuka lika ofta som de arbetande studenterna. 

Studien visade också att hälften av de arbetande studenterna ofta var trötta på föreläsningar 

och hade svårt för att koncentrera sig, vilket belyser att även den psykiska dimensionen kan 

påverkas. De uppgav att de många gånger missade föreläsningar samt inte bidrog tillräckligt 

mycket till grupparbeten, och en tredjedel upplevde att de ofta skyndade ihop inlämningar 

och hade troligtvis kunnat uppnå högre betyg om de hade spenderat mer tid på sina studier.  

Manthei och Gilmore (2005) kom fram till att den genomsnittliga arbetande studenten 

spenderar cirka 39.7 timmar i veckan på att vara i skolan, på jobbet, och att studera. Det är 

ekvivalent till de traditionella 40 timmar som en heltidsanställd arbetar varje vecka. Detta 

beräknar dock inte den tid som går åt till att ta sig till föreläsningarna, studieplatsen eller 

arbetet, men förklarar varför många studenter uppfattar att de ständigt känner sig 

överbelastade. Att de dessutom tvingas kombinera de olika ansvaren som student, anställd 

och familjemedlem kan skapa ytterligare stress (e.g Home, 1998).  

 Fastän många studenter inser att ett arbete skulle kunna ha en negativ påverkan på 

studierna, så upplever de att de i praktiken klarar av att balansera kombinationen av 

åtagandena effektivt utan att studierna påverkas negativt. Det kan förklaras genom att insikten 

av detta leder till att de aktivt lägger tid och energi på att hantera sina kombinerade roller. 

Genom att lyckas balansera de olika domänerna effektivt, upplever de inga stora negativa 

konsekvenser och därmed kan de hantera den stress som uppstår (Holmes, 2008). Forskning 

har även visat att de studenter som arbetar vid sidan av sina studier får en förbättrad förmåga 

att tidsplanera, och de lyckas pussla ihop arbete och studier på ett effektivt sätt (Applegate & 

Daly, 2006). Detta förhållande till stress där det både kan ge positiv och negativ påverkan har 

konceptualiseras på ett flertal olika vis inom stressforskning (e.g. Karasek & Theorell, 1990). 
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En modell som väl illustrerar detta är Hancock och Warms (2003) dynamiska modell som 

bygger på antagandet att brist på stressorer (eller input från sin omgivning) leder till negativa 

konsekvenser i form av hypostress, tristess och känsla av meningslöshet. Å andra sidan leder 

för mycket stressorer till hyperstress och negativa konsekvenser. Det är mellan dessa poler i 

en omvänd u-form som stress ger positiva effekter. Hancock och Warm (2003) lägger i sin 

dynamiska modell även in anpassningsbarhet med avseende på psykiska resurser samt fysiska 

resurser. Detta applicerat på studenter skulle innebära att en ökad förmåga att anpassa sig i 

den fysiska aspekten (såsom att hantera brist på sömn) och i den psykiska aspekten (såsom att 

klara av stressen av att ha mindre tid till skolarbete) skulle kunna bli en positiv effekt av att 

ha ett arbete vid sidan av studierna. De studenter som inte finner skolan utmanande nog 

riskerar att uppleva negativa konsekvenser av detta i form av hypostress. 

 Då alla individer är olika, så har studier visat olika resultat när det kommer till 

stressnivå. Robotham (2012) framhåller att en anställning utöver heltidsstudier kan öka 

stressnivån, men kombinationen kan även leda till en förbättrad förmåga att hantera stress. 

Huruvida en arbetande student känner mycket eller lite stress kan även bero på vad för typ av 

arbete den utför. Holmes (2008) och Evans et al. (2014) menar att studenter som vill arbeta 

tenderar att söka de anställningar med flexibla tider eller tider som inte kolliderar med 

studierna. Detta påvisar att de är ansvarsfulla och ser till att arbetet påverkar studierna så lite 

som möjligt.  

Aspekter av studier och arbete 

Även om studenter med arbete klarar av att tidsplanera och balansera arbete och 

studier så att det inte går ut över deras betyg, kan faktumet att de går miste om en del av den 

sociala aspekten av studentlivet minska känslan av livstillfredsställelse. Detta belyser även en 

studie av Curtis (2007) som visade att de flesta studenter som arbetade kände att de missade 
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en stor del av studentlivet, även om arbetet inte påverkade möjligheten att slutföra 

utbildningen. Många som börjar på högskolan flyttar till en helt ny stad utan kontaktnät, och 

att delta i studentevenemang eller klassaktiviteter kan underlätta processen att lära känna 

andra likasinnade. En studie genomförd av Bum och Jeon (2016) visade att socialt stöd från 

vänner och familj ökar självförtroende och minskar depression, och det fanns en koppling 

mellan ett högt självförtroende och ett hälsosamt och lyckligt liv. Ett högt självförtroende 

leder till självsäkerhet i olika aspekter av livet. Socialt stöd från vänner värderas högt då 

relationsskapandet sker spontant, till skillnad från relationen till familj (Bum & Jeon, 2016). 

De studenter som arbetar extra kan gå miste om den sociala aspekten av studentlivet, men 

samtidigt får de ett utökat socialt liv och nätverk utanför skolan med arbetsgivarkontakter och 

kollegor på sina arbetsplatser. Sammanfattningsvis kan de negativa konsekvenserna av att 

arbeta vid sidan av studierna vara att det leder till stress och en hög arbetsbelastning samtidigt 

som studenterna går miste om studentlivet. De positiva effekterna å andra sidan är att 

studenter utvecklar användbara kompetenser och färdigheter som exempelvis kundservice, 

social kompetens och socialt nätverkande. Studenter upplever att kombinationen av arbete 

och studier förbättrar deras förmåga att tidsplanera, och att de blir bättre på att organisera sina 

akademiska studier och liv mer effektivt. De utökar även sitt CV och blir mer 

anställningsbara, och genom självmotivation förstärks deras personliga egenskaper vilket 

ökar självförtroendet (Curtis, 2007; Evans et al., 2014; Manthei & Gilmore, 2005; Robotham, 

2012). 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka om det finns en skillnad i lycka mellan studenter som 

enbart studerar och studenter som arbetar vid sidan av studierna. Det är av intresse för denna 

studie att undersöka just studenter då de tenderar att vara en del av den grupp som befinner 
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sig i en död vinkel med avseende på arbets- och privatlivsbalans. För att kunna besvara syftet 

har två hypoteser formulerats.  

Hypotes 1: Det finns en signifikant skillnad i lycka mellan gruppernas medelvärden. 

Hypotes 2: Det finns ett statistiskt signifikant (p<.05) linjärt samband mellan lycka 

och arbete.  

Metod 

Design och val av instrument 

För att på ett så tillrådligt vis som möjligt kunna samla in data som skulle kunna testa 

undersökningens hypoteser, valdes en kvantitativ enkätundersökning. Designen valdes för att 

det ansågs vara mest lämpligt för att besvara syftet. Enkäten distribuerades sedan digitalt med 

avsikt att underlätta deltagande samt bearbetning av rådata. Detta även för att kunna få en 

tillräckligt stor datamängd för att få så rättvisande data som möjligt. För att mäta deltagarnas 

lycka utformades en enkät beståendes av en kombination av Oxford Happiness Questionnaire 

(OHQ, Hills & Argyle, 2002) och Satisfaction With Life Scale (SWLS, Diener, Emmons, 

Larsen & Griffin, 1985) med avsikt att dessa skulle komplettera varandra. 

Oxford Happiness Questionnaire (OHQ). Oxford Happiness Questionnaire 

utarbetades av Hills och Argyle (2002) och är baserad på Oxford Happiness Inventory 

(Argyle, Martin & Crossland, 1989). Den består av 29 påståenden som deltagaren tar 

ställning till med hjälp av en sexgradig Likert-skala som går från 1(håller absolut inte med) 

till 6 (håller absolut med). Anledningen till att den reviderade OHQ användes istället för den 

ursprungliga OHI är att OHQ är mer kompakt och lätthanterlig, samt att associationerna 

mellan skalorna och personlighetsvariablerna kopplade till välmående har visat sig vara 

starkare. Av de 29 påståendena är tolv av dem även omvända för att säkerställa att svaren 
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korrelerar. OHQ har en Cronbachs alfa på .91 vilket visar på en hög reliabilitet (Hills & 

Argyle, 2002). 

Satisfaction With Life Scale (SWLS). Satisfaction With Life Scale är en kort enkät 

utformad av Diener, Emmons, Larsen och Griffin (1985) som mäter deltagarens 

livstillfredsställelse. Den består av fem påståenden som mäts med en sjugradig Likert-skala 

som går från 1 (håller absolut inte med) till 7 (håller absolut med). Enkäten har fördelaktiga 

psykometriska egenskaper, en hög intern konsistens och en hög reliabilitet samt korrelerar 

högt till andra instrument som mäter välmående. Forskning har visat (Corrigan, 

Kolakowsky-Hayner, Wright, Bellon & Carufel, 2013) att resultatet av SWLS inte påverkas 

av den dåvarande sinnesstämningen, men att personlighetsdrag som extraversion och 

neuroticism kan göra det. SWLS fokuserar på den generella livstillfredsställelsen, och tar inte 

hänsyn till faktorer som positiv påverkan eller ensamhet. Den mäter inte heller 

tillfredsställelsen över specifika delar av livet som familj och inkomst, däremot är den totala 

tillfredsställelsen signifikant associerad med de specifika delarna av livet som individen 

finner viktiga. Gällande reliabilitet har SWLS en Cronbachs alfa på .78 med 95% 

konfidensintervall mellan .77 till .81 (Corrigan et al., 2013). 

Studiens enkät. Enkäten bestod av sammanlagt 36 items; 29 items (OHQ) med 

Likert-skala 1-6 och fem items (SWLS) med Likert-skala 1-7, samt ett item gällande om 

studenterna hade en anställning eller inte, vilket utgör den oberoende variabeln i 

undersökningen. Även information om deltagarnas kön samlades in för att få ytterligare 

deskriptiv statistik. 

Då OHQ utgörs av blandade items där tolv av dem är omvända, så behölls den 

ursprungliga frågeordningen. Likväl adderades items från SWLS i slutet då Likert-skalan 

ökades ett steg, för att eliminera risken att deltagarna skulle förbise förändringen av skalan. 
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Alla items gjordes obligatoriska för att undvika bortfall vid sammanställningen om deltagarna 

skulle missa att svara på ett item. 

Urval 

Då syftet var att undersöka studenters lycka och jämföra två studentgrupper bestod 

urvalet av studenter. Bekvämlighetsurval och snöbollsurval tillämpades för att få ett så stort 

urval som möjligt. Urvalet anskaffades genom att gå runt på skolområdet och hitta villiga 

studenter i de olika fackhögskolorna och skolbiblioteket i Jönköping, samt genom att 

publicera enkäten i olika Facebook-grupper med studenter. För att vidare bredda urvalet 

användes personliga kontaktnät och studerande vänner ombads publicera enkäten i sina olika 

klassgrupper på Facebook. Enkäten utformades i både en svensk och en engelsk version, då 

det var önskvärt med ett så stort urval som möjligt och Jönköping University består av en 

betydande del internationella studenter. Totalt svarade 384 svenska studenter och 14 

internationella studenter. Resultatet av den svenska och den engelska enkäten slogs sedan 

samman till ett rådata. 

Urvalet bestod av 81,7% kvinnor, 17% män och 1,3% icke-binära. Detta har tagits in i 

beaktning vid analysen, Medelvärdesanalys visade inte någon skillnad i lycka med avseende 

på kön mellan män (Mmän=6.52, SD=1.24) och kvinnor (Mkvinnor=6.52, SD=1.45). Icke-binära 

visade ett lägre medelvärde (Micke-binära=5.90, SD=1.83), dock utgjorde icke-binära ett för litet 

urval (n=5) för att Micke.binära ska kunna ses som tillförlitligt. Kön behandlades därav inte som 

en påverkande faktor vidare i undersökningen. Fokus har uteslutande legat på de som arbetar 

extra och de som enbart studerar då syftet var att jämföra just de två grupperna. Enkäten 

visade att 62% av deltagarna var i anställning och 38% inte (se Tabell 1). 

Sammanlagt svarade 398 deltagare på enkäten, och efter cleaning av data och 

avlägsnande av ett extremvärde resulterade det i 397 deltagare. 
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Tabell 1 

Sammanlagda enkätdeltagare innan cleaning av data 

Arbete Kvinnor Män Icke-binära Totalt 

Ja 205 39 3 247 

Nej 120 29 2 151 

Totalt 325 68 5 398 

  

Forskningskvalitet 

 För att säkerställa validiteten och reliabiliteten i undersökningen användes 

befintliga mätinstrument som testats i tidigare forskning om lycka och livstillfredsställelse, 

och som har en hög validitet och reliabilitet. Instrumenten använder sig av slutna frågor vilket 

minskar risken för tvetydiga svar. Datainsamling via enkät kan underlätta när det kommer till 

att samla in data kring faktorer som respondenterna kan tycka är privata, då det jämfört med 

en intervjusituation inte upplevs som lika utlämnande. Däremot medför denna brist på 

interaktion att det blir omöjligt att vidare förklara om respondenten skulle ha några frågor, 

samt att det med slutna frågor inte ges möjlighet till uttömmande svar. Dessa brister kan ta 

sig uttryck i extremvärden i insamlat data, vilket tas hänsyn till vid cleaning av data.  Då 

respondenterna i denna undersökning var från olika språkbakgrunder gavs enkäten på både 

engelska, vilket är originalspråk för instrumenten, och på svenska. Detta innebar att de items 

som förekommer i de befintliga instrumenten var tvungna att översättas till svenska. För att 

kontrollera att reliabiliteten inte försämrats genom denna översättning utfördes 
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reliabilitetsanalyser i SPSS för att jämföra enkätens Cronbachs alfa med det 𝛼-värde som 

tidigare forskning rapporterat (Hills & Argyle, 2002; Corrigan et al., 2013). Enkäten 

uppmätte ett högre 𝛼-värde (ökning med .02) för OHQ , samt även ett högre 𝛼-värde för 

SWLS (ökning med .10) än tidigare. Enkäten som helhet uppmätte ett 𝛼-värde på .94 (se 

Tabell 2), detta tillsammans med 𝛼-värdet för OHQ och SWLS tolkas som att instrumenten 

har bibehållit den interna reliabiliteten som tidigare forskning uppmätt och inte påverkats på 

ett negativt sätt av översättningen.  

 

Tabell 2 

Reliabilitetsanalys med Cronbachs alfa (N=397) 

Översatt instrument 𝛼 Standardiserad 𝛼 Antal items 

OHQ .93 .93 29 

SWLS .88 .87 5 

Totalt .94 .95 34 

 

Administrering 

Datainsamlingen skedde genom att en länk till enkäten distribuerades bland studenter 

som påträffades på skolområdet, med en vädjan om att sprida den vidare till andra som skulle 

kunna tänkas svara på den. De flesta studenter som påträffades personligt fann syftet 

intressant och var mer än villiga att delta. Personliga kontaktnät utnyttjades och vänner som 

studerade på andra orter blev kontaktade för att besvara enkäten och vidarebefordra den till 

sina klasskamrater. Länken till enkäten publicerades även i Facebook-grupper ämnade för 
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studenter med information om enkätens syfte och vad den handlade om. Målet med enkäten 

var att få in minst 200 svar, men med hjälp av kontakter och tillmötesgående studenter 

utmynnade det i 398 enkätsvar fyra dagar efter att den publicerades. Då urvalet blev stort nog 

för att kunna analyseras och eventuellt dra en generell slutsats, samt för att kunna påbörja 

analysprocessen togs beslutet att stänga ner enkäten för vidare deltagande. 

För att sammanställa enkäten användes Google Formulär då tjänsten var lätthanterlig, 

gratis att använda, och sparades på Google Drive där resterande material till studien redan 

förvarades. Ytterligare en anledning till att använda Google Formulär var att enkätsvaren gick 

att exportera till Microsoft Excel för att senare kunna importeras in till SPSS, vilket var 

kritiskt avgörande. 

Etiska hänsynstaganden 

De fyra etiska principerna som bör tas i beaktning inom svensk forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2017) är informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet. För att uppfylla informationskravet las det in ett avsnitt i början av enkäten 

med en kortare information om vilka som stod bakom enkäten, vad syftet var, vilka kriterier 

respondenterna behövde uppfylla för att delta, och att svaren var anonyma. Utöver denna 

information i enkäten publicerades det även en utförligare text tillsammans med länken till 

enkäten i Facebook-grupperna, där respondenterna underättades om att deras medverkan var 

frivillig och gick att avbryta när som helst i enlighet med samtyckeskravet. Den informativa 

texten skickades även för bifogning till de kontakter som ställde upp på att publicera enkäten 

i sina egna klassgrupper på Facebook. De deltagare som förvärvades vid personliga möten 

fick även veta hur många items det var och hur lång tid det skulle ta att besvara enkäten, för 

att de skulle bli mer positivt inställda till att besvara den. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet så har deltagarna hållits anonyma i högsta möjliga mån, och den enda 
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frågan i enkäten som hade med identitet att göra var vilket kön deltagaren hade, vilket inte är 

tillräckligt för att avslöja någons identitet. För att ytterligare säkerställa deras anonymitet i 

samstämmighet med GDPR har all rådata från enkäten raderats, vilket uppfyller 

nyttjandekravet. 

Analys 

Tester för att bedöma lämpligheten och användbarheten för data (Levene’s test p>.05, 

skewness och kurtosis med gränsvärden ±2, samt tester för homoskedacitet och 

normalfördelning) utfördes och datat konstaterades vara av god kvalité. 

Efter cleaning av data med Stem and Leaf plots i SPSS identifierades och uteslöts ett 

extremvärde. One-way between subjects ANOVA (se Tabell 3) utfördes för att jämföra 

skillnader i lycka (momentan, generell och total) för studenter som hade ett arbete vid sidan 

av studierna och de som inte hade det. För att möjliggöra detta kodades variabeln Arbete om 

till dikotoma värden, där 0 blev de som hade ett arbete och 1 de som inte hade det. 

Data standardiserades med z-scores (se Tabell 4). För att undersöka Hypotes 2 (H2) 

utfördes enkel linjär regressionsanalys. För att tydligare underbygga och illustrera sambandet 

så utfördes medelvärdesanalys (se Tabell 5). 

Resultat 

Det primära intresseområdet för studien har varit att undersöka om arbete vid sidan av 

studierna har en påverkan på upplevd lycka, samt vad den påverkan i sådana fall skulle vara. 

Följande stycken behandlar resultatet av de statistiska uträkningar som gjorts med hjälp av 

IBM SPSS Statistics. 

Korrelationsanalyser utfördes med en one-way between subjects ANOVA. Analysen 

visade att Arbete hade en signifikant påverkan (vid p<.05) på momentan-lycka (OHQ) för de 

två grupperna, F(1,395)=7.50, p=.006. 
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Korrelationsanalyser med en one-way between subjects ANOVA visade att Arbete 

även hade en signifikant påverkan vid p<.05 på generell lycka (SWLS), F(1,395)=6.05, 

p=.014. 

Vid tolkning av enkäten som helhet visade korrelationsanalysen (one-way between 

subjects ANOVA) att Arbete har en signifikant påverkan vid p<.05 för de två grupperna, 

F(1,395)=5.87, p=.016. 

Då enbart den oberoende variabeln bestod av två dikotoma kategorier utfördes inte 

några post hoc tester för att identifiera interna korrelationseffekter. 

ANOVA visade att 15% av variansen i upplevd lycka (i enkäten som helhet) kunde 

förklaras av den oberoende variabeln Arbete.  
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Tabell 3 

One-way ANOVA på Arbete med avseende på Lycka (N=397) 

Instrument Källa SS df MS F p η2 

OHQ Between 

Groups 

3.88 1 3.88 7.50 .006 .019 

  Within 

Groups 

204.34 395 .52       

  Total 208.22 396         

SWLS Between 

Groups 

9.80 

  

1 9.80 6,05 .014 .015 

  Within 

Groups 

640.05 395 1.62       

  Total 649.85 396         

Total Between 

Groups 

11.68 1 11.68 5.87 .016 0.15 

  Within 

Groups 

786.65 395 1.99       

  Total 798.34 396         
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I förberedelse för att vidare undersöka datat genom enkel linjär regressionsanalys, 

standardiserades datat med z-scores (se Tabell 4). För att testa datats prediktiva egenskaper 

samt för att se om det fanns ett statistiskt signifikant linjärt samband (p<.05) utfördes enkel 

linjär regressionsanalys. 

Regressionsanalysen visade ett starkt signifikant samband vid p<.01 för 

momentan-lyckan (Z-score(OHQ) [F(1,395)=7.50, p= .006]), och att 19% av variansen kan 

förklaras med hjälp av Arbete-variabeln, R2= .019. 

Även för den generella lyckan visade regressionsanalysen ett starkt signifikant linjärt 

samband vid p<.01 (för Z-score(SWLS) [F(1,395)=6.05, p= .014]) där 15% av variansen kan 

förklaras av Arbete-variabeln, R2= .015. 

För de sammanräknade poängen visade regressionsanalysen ett medelstarkt 

signifikant linjärt samband (p<.05) för Z-score(TOTAL) [F(1,395)= ,5.87 p=.016], där 15% 

av variansen kunde förklaras av Arbete-variabeln, R2= .015. 

  

Tabell 4 

Enkel linjär regressionsanalys (N=397) 

Beroende variabel*Arbete B SE B β t p 

z-score OHQ -.28 .10 -.14 -2.74 .006** 

z-score SWLS -.25 .10 -.12 -2,46 .014** 

z-score TOTAL -.25 .10 -.12 -2.42 .016* 

*=p<.05, ** p< .01 
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En medelvärdesanalys utfördes för att validera resultatet av tidigare analyser. 

Medelvärdesanalysen (se Tabell 5 nedan) visade att de som hade ett arbete vid sidan av sina 

studier hade ett högre medelvärde i alla kategorier (OHQ, SWLS, TOTAL). 

  

Tabell 5 

Medelvärdesanalys (N=397) 

Arbete   OHQ SWLS TOTAL Z-score 

(OHQ) 

Z-score 

(SWLS) 

Z-score 

(TOTAL) 

Ja Medelvärde 4.18 4.47 6.67 .10 .11 .10 

  N 244 244 244 244 244 244 

  Standardavvikelse .72 1.28 1.41 .99 .99 .99 

Nej Medelvärde 3.97 4.14 6.29 -.15 -.17 -.15 

  N 153 153 153 153 153 153 

  Standardavvikelse 0.72 1.26 1.41 1.00 1.00 .98 

 

Resultatet av analyserna medförde att Hypotes 1 kunde bekräftas, samt även Hypotes 2.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns en skillnad i lycka mellan studenter 

som enbart studerar och studenter som arbetar vid sidan av studierna. Studien visade att det 

finns en signifikant skillnad, och att medelvärdet av lycka är högre hos de som arbetar utöver 
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studierna. Detta innebär att den första hypotesen kan bekräftas. Vidare kan även den andra 

hypotesen bekräftas då analysen visade att det finns ett statistiskt signifikant linjärt samband. 

Tidigare forskning har visat att de huvudsakliga anledningarna till att studenter 

arbetar extra är av ekonomiska skäl och för att öka anställningsbarheten. Van Der Meer och 

Wielers (2011) menade att de som kunde leva gott på sin ekonomi var lyckligare än de som 

inte kunde det, och detta kan vara en anledning till att studenterna med en anställning känner 

sig lyckligare än de utan. Med en extrainkomst utöver eventuellt bidrag och lån från CSN 

behöver de inte oroa sig lika mycket över en begränsad budget och att leva det fattiga 

studentlivet. Å andra sidan går de miste om en stor del av studentlivet som innefattar sociala 

evenemang ämnade för umgänge och kontaktskapande. Dessa evenemang byts istället ut mot 

arbetsplatser med nya kollegor att lära känna och bilda vänskaper med. De som arbetar med 

samma kollegor varje arbetspass kan finna stöd hos dem då de arbetar tillsammans i ett team 

och hjälper varandra. Det blir även naturligt att skapa en kontakt och prata med varandra då 

de redan har arbetet gemensamt. Genom att arbeta extra utökar studenterna sin 

arbetslivserfarenhet samt tillför meriter till sitt CV. Detta leder till att de blir mer 

anställningsbara och har en fördel vid arbetssökande efter examen. Även detta kan vara en 

anledning till att de känner sig lyckligare än de utan arbete, då de har med sig mer erfarenhet i 

bagaget när det väl är dags för att söka arbete. Innan de blev anställda fick de även skriva CV 

och personligt brev, samt gå på en intervju vilket är en bra erfarenhet sen när de ska söka mer 

kvalificerade arbeten. Erfarenheten av själva rekryteringsprocessen kan skapa en känsla av 

trygghet och minska på oron över processen efter examen. Utöver arbetslivserfarenhet och 

rekryteringsprocessen får de även med sig olika sorters kompetens beroende på vad 

arbetsuppgifterna innebär, som kan gynna senare i arbetslivet. Kommunikation, samarbete, 
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kundbemötande, stresshantering och multitasking kan vara exempel på några kompetenser. 

Dessa kompetenser kan även appliceras på studierna under grupparbeten och tentaperioder. 

Holmes (2008) menar att studenter som arbetar upplever att de kan kombinera och 

balansera både arbete och studier, utan att arbetet påverkar studierna negativt. Studenter som 

arbetar har mindre fritid än de utan en anställning, och därmed mindre tid till att spendera på 

studierna vilket kan skapa en känsla av stress. Å andra sidan tenderar arbetande studenter vid 

arbetssökande att välja de arbeten med flexibla tider eller tider som inte kolliderar med 

studier för att kunna anpassa sina studier utefter detta (Holmes, 2008; Evans et al., 2014). Det 

kan tänkas att studierna kommer i första hand för studenterna då det är deras huvudsakliga 

syssla, och att de arbeten de då väljer går att kombinera med studierna. Genom effektiv 

tidsplanering och jämn fördelning av energi och tid på studier och arbete går det att balansera 

de två domänerna utan att det ena eller det andra behöver påverkas avsevärt mycket. 

Vidare känner de arbetande studenterna även mindre stress än de som enbart studerar 

då de lär sig att hantera stress samt lär sig att effektivt tidsplanera (Curtis, 2007; Robotham, 

2012). För att klara av att kombinera båda åtaganden på ett framgångsrikt sätt utan att någon 

av domänerna lider krävs det en ansats, vilket kan förklara deras ökade förmåga att hantera 

stress och tidsplanera. Hur pass väl någon klarar av stress och att balansera och kombinera 

olika åtaganden är individuellt, och alla motiveras och drivs av olika faktorer. Huruvida det 

finns en skillnad på upplevd stress bland grupperna framgår inte i denna studie, då det 

huvudsakliga fokuset har varit på lycka som helhet. Av den orsaken har själva stressfaktorn 

inte mätts, däremot utgör den en del av helheten. 

I samklang med arbete- och privatlivsbalansen förekommer det naturligt att de som är 

effektivast på att fördela sina resurser upplever färre negativa konsekvenser och flera positiva 

effekter av sina livssituationer. Med andra ord är det de som är mest effektiva som upplever 
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en större balans i sina liv (Grawitch et al., 2013; Hobfoll, 1989), vilket kan medföra en högre 

nivå av lycka. 

Utöver detta menar Curtis (2007) att de arbetande studenterna mer sällan känner sig 

omotiverade i jämförelse med de enbart studerande, då de har mindre tid till att ge hän åt de 

känslorna. Med mindre fritid och därmed mindre tid till att återhämta sig kan det tänkas att de 

utnyttjar den lediga tid de har så effektivt som möjligt på det mest nödvändiga såsom sömn, 

vila och socialt umgänge. Mindre brist på motivation kan vara en anledning till att de 

arbetande studenterna känner sig lyckligare än de som enbart studerar som denna studie visar. 

Det har främst varit av intresse att jämföra de studenter som arbetar och de studenter 

som enbart studerar, och därmed har ingen vikt lagts vid kön. Eftersom urvalet bestod av 

avsevärt fler kvinnor (n=325) än män (n=67) och icke-binära (n=5) kontrollerades det om kön 

kunde vara en signifikant påverkande faktor på skillnaden i lycka, vilket det inte gjorde 

mellan kvinnor och män. Icke-binära rapporterade ett lägre medelvärde av lycka, men då 

urvalet var för obetydligt avfärdades den skillnaden. 

Andra aspekter som kan påverka lycka 

Denna studie har inte undersökt vad för typ av arbete studenterna i anställning 

besitter, och om det finns någon skillnad i lycka beroendes på arbete.  Det kan tänkas att ett 

monotont och icke-stimulerande arbete besparar på tankeverksamheten som senare kan ägnas 

åt studier istället, men å andra sidan kan ett mer stimulerande och tankekrävande arbete hålla 

igång hjärnan och förbättra tankeverksamheten. Troligtvis väljer studenterna de arbeten som 

passar dem bäst och som inte påverkar deras studieförmåga avsevärt mycket. Då studien 

fokuserade på skillnaden i lycka mellan de som arbetar utöver studierna och de som enbart 

studerar, har inga frågor ställts om familjeliv eller civilstånd. Detta är en faktor som skulle 

kunna påverka lyckan. De arbetande studenter som har barn som kräver omhändertagande 
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kan ha mindre tid till återhämtning och fler åtaganden än de som inte har det, vilket kan 

påverka upplevelsen av stress som i sin tur kan påverka lycka. Samtidigt kan ett familjeliv 

bidra till en högre lycka och känsla av livstillfredsställelse i helhet. På samma sätt kan 

individer med en partner vara lyckligare och ha mer tid till återhämtning när de vardagliga 

sysslorna fördelas på två, samtidigt som en ensamstående individ inte behöver anpassa sitt liv 

efter en partner och har mer frihet till att fördela sin tid bäst den vill.  Då dessa faktorer 

påverkar individer på olika sätt blir det svårt att generalisera och dra slutsatser, och därmed 

uteslöts dem från undersökningen.  

Vidare har inga frågor gällande psykisk ohälsa heller ställts, trots att det kan vara en 

central påverkande faktor på lycka och välmående. Resonemanget angående det har varit att 

psykisk ohälsa är något som sker internt och kommer inifrån, och därmed bör det inte 

påverkas avsevärt mycket när det kommer till externa orsaker såsom ett arbete. Ett arbete kan 

påverka stressnivån och återhämtningsförmåga, men bör inte påverka lyckan om någon 

exempelvis är deprimerad. En intressant frågeställning är om individer med psykisk ohälsa 

väljer att arbeta extra eller inte, då den psykiska ohälsan kan förhindra eller påverka deras 

motivation till att arbeta extra utöver studierna. Detta var inte något som studien fokuserade 

på eller undersökte, och därmed förblir det okänt. 

Även det sociala kan påverka lyckan; individer med ett större socialt nätverk och nära 

relationer kan finna mer stöd och uppskattning än individer som upplever en ensamhet. 

Samtidigt får ensamma individer som arbetar möjligheten att lära känna nya kollegor och 

skapa relationer via arbetet om de har få nära relationer i privatlivet. 

Konklusionen av detta är att det finns flertalet olika faktorer som skulle kunna 

påverka lycka, men då de inte varit det huvudsakliga fokuset i denna studie kan inga 

slutsatser dras huruvida de påverkar eller inte. Den slutsats som kan dras är att de studenter 
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som arbetar vid sidan av sina studier är signifikant lyckligare än de studenter som enbart 

studerar, baserat på urvalet i undersökningen. 

Generalisering av resultatet 

Angående generaliserbarhet kan det ses som god forskningssed att vara något 

restriktiv med vilka paralleller som dras. En av de främsta hinder som generaliserbarheten 

möter är kulturella skillnader. Undersökningen har i detta fall utförts i en västerländsk 

kontext, med rådande normer och ideal för vad som utgör lycka. Dessa normer kan dock 

skilja sig markant mot exempelvis en österländsk kontext där värdet av arbete kan ses ur ett 

helt annat perspektiv och därav resultera i ett helt annat utfall av studien. Lyckans subjektiva 

natur är även detta ett hinder när det kommer till generaliserbarhet, och därav har i denna 

undersökning lite vikt lagts vid att försöka mäta någon typ av objektiv lycka. Det har istället 

varit av intresse att undersöka hur de subjektiva processerna som är kopplade till den myriad 

av psykologiska processer (e.g arbete- och privatlivsbalans, rollteori och  kollegialt stöd) som 

utgör en individs tillvaro påverkar och tar sig uttryck i upplevd lycka (eller olycka). Ansatsen 

för denna undersökning har inte på något vis varit att hitta ett heltäckande svar på hur alla 

dessa psykologiska processer samspelar, utan istället varit att identifiera hur de tillsammans 

kristalliserats kopplat till en specifik del av en individs livspussel, nämligen arbete, och i sin 

tur om det finns skillnader och samband i interaktionen med lycka. 

Detta till trots så visar resultatet av denna undersökning att det finns en signifikant 

påverkan hos den population som undersökts (N=397). Detta är en indikation på att det 

åtminstone finns, i denna kontext, vidare kunskap att införskaffa. För att det ska vara av 

generaliserbart värde behöver dock vissa delar av undersökningen revideras och anpassas. 

Det främsta problemet är med avseende på urvalet, där det för att ge högre validitet och 

reliabilitet behövs ett slumpmässigt urval av studenter. För att ge ytterligare tydlighet till 
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vilka delar av arbetet som påverkar vilka delar av lycka, skulle mer specifika faktorer 

behövas identifieras och undersökas. Det finns även ett stort antal bakomliggande faktorer 

som skulle kunna påverka som tidigare nämnt (såsom generell psykisk hälsa, 

familjeförhållanden och socialt nätverk), och information kring dessa skulle behöva adderas i 

ett mer heltäckande experiment. 

Ozbilgin et al. (2011) framhöll att det fanns luckor inom arbete- och 

privatlivsbalansforskning, exempelvis forskning som omfattar de som varken har barn eller 

en fast anställning. Denna studie har för avsikt att påbörja fyllandet av nämnd lucka, genom 

att belysa och undersöka en population som präglas av andra ideal, normer och attityder än de 

som ingår i den befintliga forskningen av arbete- och privatlivsbalans. Förhoppningsvis 

kommer andemeningen i denna ansats att återfinnas inom andra undersökningar, och att de 

luckor som finns får fyllas i breda penseldrag, istället för att en till prick i en impressionistisk 

målning blir ifylld (e.g. Seurat: A Sunday on the island of La Grande Jatte, 1884). 
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Bilaga 1 

Enkät – Svenska versionen 

Är du lycklig? 

  

Hej! 

Vi är två Human Resources-studenter på Jönköping University som vill undersöka hur 

lyckliga studenter är, beroende på om man enbart studerar eller om man även jobbar vid sidan 

av studierna. Om du studerar 100% på högskola/universitet är du perfekt för vår studie! 

Dina svar är anonyma och kommer att användas i vår kandidatuppsats. 

  

Enkäten tar ca 2 minuter att besvara, och vi är tacksamma för din medverkan! 

Allt gott! 

/Jacob Alpteg & Nini Le 

  

Kön? 

□ Kvinna 

□ Man 

□ Icke-binär 

  

Arbetar du vid sidan av studierna? 

□ Ja 

□ Nej 

  

Oxford Happiness Questionnaire 
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 1   2   3   4   5   6 

Instämmer absolut inte □  □  □  □  □  □ Instämmer absolut 

* Omvänd poängskala 

  

1*. Jag är inte särskilt nöjd med hur jag är 

2. Jag är mycket intresserad av andra människor 

3. Jag tycker att livet är mycket givande 

4. Jag känner positiva känslor för nästan alla människor 

5*. Jag känner mig sällan utvilad när jag vaknar 

6*. Jag är inte särskilt optimistisk inför framtiden 

7. Jag tycker det mesta är rätt kul 

8. Jag är alltid väldigt intresserad och engagerad 

9. Livet är bra 

10*. Jag tycker inte att världen är ett särskilt bra ställe 

11. Jag skrattar ofta 

12. Jag är mycket nöjd med allt i mitt liv 

13*. Jag tycker inte att jag ser bra ut 

14*. Det finns ett glapp mellan vad jag skulle vilja göra och vad jag har gjort 

15. Jag är väldigt lycklig 

16. Jag kan se skönheten i en del saker 

17. Jag har alltid en positiv inverkan på andras humör 

18. Jag hinner med allt jag vill göra 

19*. Jag känner inte att jag har särskilt bra kontroll över mitt liv 

20. Jag känner att jag skulle kunna klara av vad som helst 
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21. Jag känner mig mentalt alert 

22. Jag känner mig ofta glad och upprymd 

23*. Jag har svårt att för fatta beslut 

24*. Jag upplever inte att det finns någon särskild mening eller syfte med mitt liv 

25. Jag känner mig väldigt energisk 

26. Jag har ofta en positiv inverkan på händelser 

27*. Jag har inte kul med andra människor 

28*. Jag känner mig inte särskilt hälsosam 

29*. Jag har inte särskilt lyckliga minnen av det förflutna 

  

Satisfaction With Life Scale 

 1   2   3   4   5   6   7 

Instämmer absolut inte □  □  □  □  □  □  □ Instämmer absolut 

  

30. På de flesta sätt är mitt nuvarande liv nära mitt idealliv 

31. Omständigheterna i mitt liv är utmärkta 

32. Jag är nöjd med mitt liv 

33. Hittills har jag fått de viktiga sakerna jag vill ha i livet 

34. Om jag kunde leva om mitt liv hade jag ändrat nästintill ingenting 
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Bilaga 2 

 

Enkät – Engelska versionen 

  

Are you happy? 

  

Hello! 

We are two Human Resources students at Jönköping University that would like to look into 

the happiness level of students, depending on if you are only studying or if you are also 

working part time. So if you are studying 100% on college or university level, you are perfect 

for our study! 

All of your answers will be anonymous and used in our bachelor thesis. 

  

The survey takes about 2 minutes to answer, and we are very grateful for your participation! 

Kind regards, 

/ Jacob Alpteg & Nini Le 

  

Gender? 

□ Female 

□ Male 

□ Non-binary 

  

Do you work alongside your studies? 

□ Yes 
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□ No 

  

Oxford Happiness Questionnaire 

                             1   2  3  4   5   6 

Strongly disagree □  □  □  □  □  □ Strongly agree 

* Omvänd poängskala 

  

1*. I don’t feel particularly pleased with the way I am 

2. I am intensely interested in other people 

3. I feel that life is very rewarding 

4. I have very warm feelings towards almost everyone 

5*. I rarely wake up feeling rested 

6*. I am not particularly optimistic about the future 

7. I find most things amusing 

8. I am always committed and involved 

9. Life is good 

10*. I do not think that the world is a good place 

11. I laugh a lot 

12. I am well satisfied about everything in my life 

13*. I don’t think I look attractive 

14*. There is a gap between what I would like to do and what I have done 

15. I am very happy 

16. I find beauty in some things 

17. I always have a cheerful effect on others 
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18. I can fit in everything I want to 

19*. I feel that I am not especially in control of my life 

20. I feel able to take anything on 

21. I feel fully mentally alert 

22. I often experience joy and elation 

23*. I do not find it easy to make decisions 

24*. I do not have a particular sense of meaning and purpose in my life 

25. I feel I have a great deal of energy 

26. I usually have a good influence on events 

27*. I do not have fun with other people 

28*. I don’t feel particularly healthy 

29*. I do not have particularly happy memories of the past 

  

Satisfaction With Life Scale 

                              1   2  3  4   5  6  7 

Strongly disagree □  □  □  □  □  □  □ Strongly agree 

  

30. In most ways my life is close to my ideal life 

31. The conditions of my life are excellent 

32. I am satisfied with my life 

33. So far I have gotten the important things I want in life 

34. If I could live my life over, I would change almost nothing 

 


