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Förord 
 

Vi anser att tacksamhet och uppskattning kan påverka självkänsla och livskvalité och vi är 

övertygade om att välbefinnande börjar med självkärlek. Intresset för dessa ämnen kommer 

från början från personliga erfarenheter och har vuxit med livserfarenhet och genom studier. 

Genom livet har vi författare utvecklat en stabil och hög självkänsla och ser hur vi genom 

detta upplever mer välbefinnande, ökad förmåga att använda friskfaktorer samt bättre 

förutsättningar att hantera krävande perioder. Det här verkar te sig sant för många kvinnor i 

vår omgivning och vi har även funnit stöd för detta i forskning. Vi ser en nära koppling 

mellan självkänsla, självacceptans och uppskattning och har upplevt hur reflektion kring 

tacksamhet för den egna personen, våra kroppar och vår omgivning har haft en positiv 

påverkan inom detta område. Vi vill därför med denna studie titta närmare på andra 

kvinnors upplevelse av just reflektion kring tacksamhet. Förutom vårt intresse för ämnet i sig 

så vill vi även undersöka möjligheten till framtida arbete med ämnet som en internetbaserad 

tjänst då vi ser stora möjligheter för just hälsopromotion på distans. Vi vill passa på att rikta 

ett stort tack till vår handledare Anna-Karin Lindqvist för hennes energi och engagemang.  

 

                                                                                                                                       Tack! 

 

                                                                                                  Therés & Zara 
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Abstrakt 
 

Det finns starka belägg för att tacksamhet kan skapa välbefinnande genom att exempelvis öka 

självkänsla, verka stressreducerande och skapa hälsosamma vanor. Att föra 

tacksamhetsdagbok kan vara ett sätt att öva upp ett tacksamt förhållningssätt genom att 

dagligen reflektera över tacksamhetsämnen och anteckna dessa. Syftet med denna studie var 

att beskriva kvinnors upplevelser av att föra tacksamhetsdagbok samt synliggöra vad som 

väcker deras tacksamhet. För att besvara syftet användes kvalitativ metod. En veckolång 

internetbaserad intervention med 19 deltagare ägde rum och datainsamlingen skedde genom 

insamling av dagböcker samt öppna brev. Det insamlade materialet analyserades med latent 

innehållsanalys och presenteras utifrån ett huvudtema ”Medveten tacksamhet sätter 

guldkant på tillvaron och ger ökad livskvalitet” samt fyra subteman; (1) starkare relationen 

till sig själv med uppskattning som spegel, (2) reflektion lyser upp tillvaron och skapar 

sammanhang, (3) ökad närvaro sätter värde på stort och smått och (4) tacksamhet föder 

tacksamhet och skapar vardagslycka. Resultatet visar att tacksamhetsdagbok föder en positiv 

livssyn som skapar lycka och ger ökat värde till vardag och omgivning. Den ger grund för en 

starkare relation till både sig själv, sin omgivning och till livet i stort vilket skapar 

uppskattning och välbefinnande. Resultatet diskuteras i förhållande till hälsopromotiva 

teorier med fokus på praktisk användning av tacksamhetsdagboken som ett hälsopromotivt 

redskap för att främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

 

Nyckelord: Hälsopromotion, välbefinnande, psykisk hälsa, tacksamhet, tacksamhetsdagbok, 

självkänsla, lycka, kvinnor 

 

 

Abstract 
 

There is strong evidence that gratitude can create wellbeing; for example by increasing self-

esteem, reduce stress and enable healthy habits. Keeping a gratitude journal may be a way of 

practicing a grateful approach by reflecting on, and writing down, things to be grateful for on 

a daily basis. The aim of this study was to describe women’s experiences with keeping a 

gratitude journal and to shine light on what they feel grateful for. To address the aim of the 

study, a qualitative method was used. A one week long internet based intervention with 19 

participants took place and the data collection consisted of both the journals of the 

participants as well as open letters. The collected material was analyzed through a latent 

content analysis and resulted in the development of one main theme “gratitude brightens up 

your day and increases quality of life” and four sub-themes; (1) a stronger relationship to 

oneself through a mirror of appreciation, (2) reflection shines light on life and creates 

coherence, (3) increased presence adds value to big and small things and (4) gratitude feeds 

gratitude and creates everyday happiness. The result shows that keeping a gratitude journal 

helps form a stronger relationship to oneself as well as to one’s surroundings and to life as a 

whole, thereby creating appreciation and wellbeing. The result is discussed in relation to 

health promotion theories with a focus on practical usage of the gratitude journal as a health 

promotion tool to be used for the purpose of strengthening mental health and wellbeing. 

 

Keywords: Health promotion, wellbeing, mental health, gratitude, gratitude journal, self-

esteem, happiness, women 

 
 



 

Therés Enström & Zara Hedman 

Innehållsförteckning 

 

INTRODUKTION ....................................................................................................................................... 1 

HÄLSOPROMOTION ............................................................................................................................................ 1 
PSYKISK HÄLSA OCH SJÄLVKÄNSLA .................................................................. FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
LYCKA, VÄLBEFINNANDE OCH TACKSAMHET ..................................................................................................... 3 
RATIONALE ......................................................................................................................................................... 4 

SYFTE ............................................................................................................................................................ 4 

METOD ............................................................................................................................................................. 4 

URVAL ................................................................................................................................................................ 4 
INTERVENTION ................................................................................................................................................... 5 
DATAINSAMLING ................................................................................................................................................ 5 
ETIK .................................................................................................................................................................... 5 
DATAANALYS ...................................................................................................................................................... 6 
STEG 1 - “BEARBETNING AV RÅDATA” ................................................................................................................ 6 
STEG 2 - “SAMMANSTÄLLA DATA - LATENT INNEHÅLLSANALYS” ....................................................................... 6 
TABELL 1. ÖVERSIKT AV DATAANALYS FRÅN MENINGSBÄRANDE ENHETER TILL TEMA ..................................... 7 

RESULTAT ................................................................................................................................................... 7 

TABELL 2. ÖVERSIKT AV RESULTAT.................................................................................................................... 8 
STARKARE RELATION TILL SIG SJÄLV MED UPPSKATTNING SOM SPEGEL ........................................................... 8 
REFLEKTION LYSER UPP TILLVARON OCH BYGGER SAMMANHANG .................................................................... 9 
ÖKAD NÄRVARO SÄTTER VÄRDE PÅ STORT OCH SMÅTT .................................................................................... 10 
TACKSAMHET FÖDER TACKSAMHET OCH SKAPAR VARDAGSLYCKA .................................................................. 11 

DISKUSSION ............................................................................................................................................ 12 

METODDISKUSSION .......................................................................................................................................... 12 
RESULTATDISKUSSION ..................................................................................................................................... 14 
FRAMTIDA FORSKNING ..................................................................................................................................... 17 
SLUTSATS.......................................................................................................................................................... 18 

REFERENSER........................................................................................................................................... 19 

BILAGOR ................................................................................................................................................... 25 

BILAGA 1: INFORMATIONSBREV ....................................................................................................................... 25 
BILAGA 2: ÖPPET BREV .................................................................................................................................... 26 

 

 



 

Therés Enström & Zara Hedman 

Introduktion 

Tacksamhet är en nyckel till lycka vilket i sin tur främjar hälsa och välbefinnande (Erikssons 

& Norlings, 2013; Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005).  

Hälsopromotion 

Hälsopromotion är ett begrepp som beskriver ett relativt nytt perspektiv på vad som 

definierar hälsa samt strategier för att arbeta för en god hälsa på olika nivåer i samhället 

(Tremblay & Richard, 2014; Norman, 2009). Hälsopromotion betraktas som ett område 

inom vilket aktivt handlande för hälsofrämjande bedrivs snarare än en vedertagen disciplin 

(Tremblay & Richard, 2014). Istället så står hälsopromotion för en holistisk syn på hälsa och 

är ett positivt begrepp som tar hänsyn till hälsans olika perspektiv samt betonar sociala och 

personliga resurser (Norman, 2009).  Inom hälsopromotion ligger utgångspunkten i det 

friska och strategier utformas med fokus på att bevara och förstärka det som fungerar utifrån 

individens eller gruppens behov, önskemål och förutsättningar (Tremblay & Richard, 2014). 

Empowerment och eget bestämmande framhålls och arbetas aktivt med inom 

hälsopromotiva insatser (ibid.). Enligt världshälsoorganisation (World Health Organization 

[WHO], 1986) skapar hälsopromotion möjlighet för människor att öka kontrollen över och 

förbättra sin hälsa. Den menar också att hälsa ses som en resurs i vardagen och inte målet 

med livet. Vidare förklarar de att nå den högsta möjliga hälsan inte bara innebär en 

individuell vinst och resurs utan även är en nödvändighet för den sociala och ekonomiska 

utvecklingen i ett samhälle samt för jämställdhet. De hävdar dessutom att det finns gott om 

bevis för att hälsopromotiva strategier är effektiva i syftet att uppnå god hälsa (WHO, 2009). 

 

Empowerment är ett koncept som syftar till att främja autonomi genom att ge kraft till 

individen att själv att ta kontroll över sin situation (Cattaneo & Chapman, 2010). Det är 

sammankopplat med en positiv utveckling och strävan mot att förbättra levnadsvillkor inom 

olika områden genom att se till en individs eller en grupps tillgångar och styrkor (ibid.). Den 

höga personliga kontroll som empowerment främjar är tydligt kopplad till god hälsa och 

välbefinnande (Chandola, Kuper, Singh-Manoux, Bartley & Marmot, 2004). Det finns fem 

etablerade dimensioner av empowerment där varje dimension representerar en arena inom 

vilken just ökad empowerment kan främja exempelvis hälsa, social status och jämställdhet 

(Pratley, 2016). Dessa fem dimensioner är psykologisk, social, ekonomisk, rättslig och 

politisk. Hälsa betraktas inte som en etablerad dimension men empowerment modellen är 

likväl viktig och väl använd inom hälsopromotion (ibid.). Hälsa kan dels påverkas genom 

arbete med empowerment inom alla olika dimensioner samt genom att applicera egenmakt 

hos individen vad gäller val och handlingar inom just hälsobeteenden och hälsoförändringar 

specifikt (de Souza, Tholl, Córdova, Heidemann, Boehs & Nitschke, 2014). 

 

Antonovsky (2005) myntade begreppet “KASAM” som är en förkortning för känsla av 

sammanhang. KASAM består av begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet och kan 

länkas till empowerment genom att arbeta från individens kärna (Super, Wagemakers, 

Picavet, Verkooijen & Koelen, 2016). Dessa tre aspekter samverkar och påverkar varandra 

genom att exempelvis en känsla av sammanhang kan skapa en känsla av meningsfullhet 

vilket kan göra livet mer hanterbart och öka välbefinnande (Antonovsky, 2005). 

 

 

 



 

Therés Enström & Zara Hedman 

 

Hälsa & självkänsla 

Definitionen av hälsa enligt världshälsoorganisations (WHO, 1986) omfattar fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande. Varje människa har rätt till att ha ett välbefinnande och god hälsa 

oavsett socioekonomisk status, religion, ursprung eller övertygelse (WHO, 1948). Ett 

välbefinnande kan definieras som en subjektiv, självutvärdering av upplevd hälsa, som kan 

innefatta känslor av tillfredsställelse och lycka (SOU, 2001: 55).  

 

Med ett existentiellt välbefinnande är det den egna uppfattningen av syftet och meningen 

med livet samt kopplingen mellan kropp och själ som är det centrala (Adams, Bezner, 

Drabbs, Zambarano och Steinhardt, 2000). Enligt WHO (2002) är existentiell hälsa det vi 

uppnår genom åtta aspekter: existentiell koppling, mening och syfte i livet, upplevelsen av 

vördnad och förundran, helhet och integration, andlig styrka, inre frid, hopp och optimism 

samt tro. Renger et. al. (2000) menar att existentiell hälsa är att hitta ett syfte till ett 

meningsfullt liv som innebär att ge och ta emot kärlek, glädje och frid.  

Melder (2011) berättar i sin religionspsykologiska studie om hur viktigt det är att den 

existentiella hälsan får ta plats i våra liv. Hook et al. (2010) belyser hur interventioner med en 

existentiell dimension blir allt vanligare och uppmärksammar de positiva effekter på hälsa 

och välbefinnande som dessa interventioner kan ge. 

 

Psykisk ohälsa är ett begrepp med bred definition som spänner från mindre allvarliga 

symptom som oro och nedstämdhet till depression och psykiatriska diagnoser 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). 2015 rapporterade 37 procent av vuxna kvinnor i Sverige att 

de upplevde lätta eller svåra besvär av oro, ängslan och ångest. Motsvarande siffra bland 

vuxna män var 24 procent (ibid.). Att leva med psykisk ohälsa kan innebära allt från en sänkt 

livskvalitét och problem att fungera i sociala situationer till självskadebeteende och 

självmordsbenägenhet (Rostila & Toivanen, 2012).  

 

Psykisk ohälsa och depression kan kopplas till låg självbild och självkänsla, självkritik, 

förstoring av brister, minimering av egenskaper och underskattning av prestation (Fennell, 

2004). En långvarig eller fortsatt låg självkänsla och osäkerhet har kraftfulla effekter på 

hälsan vilket ökar chanserna för psykisk ohälsa och för tidig död (Wilkinson & Marmot, 

2003). Självkänsla kan betraktas som antingen ett fast personlighetsdrag eller en 

transformerande aspekt av självet som svarar på situationer och omständigheter (Nosek, 

Robinson-Whelen, Hughes & Nosek, 2016). Självkänsla kan delas in i generell och specifik 

självkänsla kopplat till olika kategorier som exempelvis kroppsuppfattning och 

självkompetens (Lindwall, 2011). Den generella självkänslan är den övergripande känslan 

kring den egna personen och påverkar även den specifika självkänslan (ibid.). Självkänsla är 

sedan över 100 år tillbaka erkänd som en viktig aspekt av psykiskt välbefinnande (Nosek, 

Robinson-Whelen, Hughes & Nosek, 2016) och låg självkänsla är en riskfaktor bakom 

depression (Kuster, Orth, & Meier, 2012; Orth, Robins, Trzesniewski, Maes, & Schmitt, 

2009). Genom att arbeta med ett uppskattande och medkännande förhållningssätt till den 

egna personen kan vi skapa ett visst skyddsnät mod de skadliga effekter låg självkänsla kan 

medföra (Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson & Heaven, 2015). Självuppskattning 

och självacceptans har även kraften att kunna påverka självkänsla, och därmed 

välbefinnande, positivt (ibid.). 
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Lycka, välbefinnande och tacksamhet 

Enligt Veenhoven (1984) definieras lycka över hur vi totalt uppskattar våra liv eller helt 

enkelt hur mycket vi tycker om det liv vi har. Lyckliga människor är mer självsäkra och öppna 

för världen och gör därför bättre livsval och undviker att falla i stressade tankemönster 

(Zautra, 2003). Veenhoven (2008) menar också att lyckliga människor lever hälsosammare 

och är mer fysiskt engagerade och samhället kan och bör därför arbeta hälsofrämjande med 

mål för mer välbefinnande och mindre psykisk ohälsa genom att veta vilka faktorer som 

kommer att påverka individens lycka (ibid.). Tacksamhet och uppskattning är viktiga 

komponenter för lycka (Eriksson & Norling, 2013) och att ha ett positivt perspektiv och en 

positiv mentalitet skyddar oss mot sjukdomar (Cohen, Doyle, Skomer, Fireman, Gwaltney, 

Newson, 1995). Förutom den direkta effekt som uppskattning har för vår känsla av lycka, och 

därmed välbefinnande så är självuppskattning ett kraftfullt verktyg för att öka självkänsla 

(Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson & Heaven, 2015) och förbättra 

kroppsuppfattning (Webb, Wood-Barcalow & Tylka, 2015). 

 

Ordet tacksamhet kommer från engelskans gratitude med rötterna från latinets gratia, som 

betyder vänlighet och den vackra konsten att ge och ta emot (Emmons & McCullough, 2003). 

Tacksamhet och uppskattning beskrivs som en karakteristisk styrka men även som en känsla, 

en vana eller copingstrategi (Emmons & McCullough, 2003; Peterson & Seligman, 2004). Det 

har visats vara en stark buffert mot stress, bidrar till en mindre neurotisk personlighet och 

har en stark relation till ökat välbefinnande, positiva relationer samt är vanligen förknippat 

med en positiv känsla (Fredrickson, Tugade, Waugh & Larkin, 2003; Wood, Froh & 

Geraghty, 2010). Tacksamhet är kopplat till mer sömn, bättre sömnkvalitet och högre 

funktionalitet under dagen (Emmons & McCullough, 2003; Wood, Lloyd & Atkins, 2009). 

Det finns också en koppling till lycka, stolthet, hopp, optimism, empati, andlighet och ett ökat 

positivt perspektiv (Walker & Pitts, 1998; Overwalle, Mervielde, & De Schuyter, 1995; 

McCullough, Emmons, & Tsang, 2002; Lambert, Graham, & Fincham, 2009). Enligt 

McCullough, Kirkpatrick, Emmons och Larson (2001) ökar vår moral och vilja till välvilligt 

agerande mot vår omgivning genom upplevelsen och känslan av tacksamhet. Tacksamhet 

hjälper oss även att bygga personliga resurser genom positiva känslor (Martfnez-Marti, Avia 

och Hernandez-Lloreda, 2010). Watkins (2004) beskriver hur tacksamhet och välbefinnande 

går ihop. Genom att exempelvis uppfatta positiva händelser i livet som “gåvor” kan vårt 

välbefinnande öka (ibid.). 

 

I en studie av Frye (2014) visade det sig att genom att uttrycka tacksamhet ökade deltagarnas 

hälsosamma beteenden och deras motivation att ta hand om sig själva genom att bland annat 

ta sig tid till vila och dyka upp på läkarbesök. Tacksamhet visade sig i Erikssons och Norlings 

(2013) studie vara en nyckel till lycka. Deltagarna beskriver de välgörande effekterna av att 

vara tacksam för det lilla i vardagen och njuta av att bara vara, att bli uppskattad och att 

uppskatta (ibid.). Emmons och McCullough (2003) har publicerat tre stycken experimentella 

studier över tacksamhet, där resultaten från samtliga studier visade på positiva effekter och 

ett ökat välbefinnande i livet genom att uttrycka tacksamhet. Dessa studier syftar på 

effektiviteten i att uttrycka och reflektera över sina välsignelser och de dem är tacksamma 

över, genom tacksamhets- och uppskattningsövningar, något som kan leda till ökat 

välbefinnande över tid (Chan, 2013). Från ovan beskrivna studier gjorde Martfnez-Marti, 

Avia och Hernandez-Lloreda (2010) en fortsättning, där deltagarna fick skriva 

tacksamhetsdagbok i två veckor. Resultatet blev även här att tacksamhet gav ett ökat 

välbefinnande men de menar även att mer forskning baserat på tacksamhetsdagbok bör 

utföras (ibid.). I en studie av Lyubomirsky, Sheldon och Schkade (2005) lät man deltagarna, 
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en gång per vecka, i sex veckor få reflektera över det som de uppskattade och var tacksamma 

för och det man kunde se var att deltagarna ökade deras välbefinnande i jämförelse med 

kontrollgruppen. Hälsosamma beteenden verkar i allmänhet vara nyanserade av tacksamhet 

och borde bli mer utforskat (Lavelock et al., 2016). 

 

Rationale 

Kvinnors hälsa och välbefinnande behöver stärkas och det finns ett behov av att arbeta från 

grunden med självkänsla och förhållningssätt till livet, detta är något som kan göras med 

hjälp av tacksamhet. Tidigare forskning har visat att tacksamhet har en positiv effekt på 

välbefinnande och hälsa samt är en lättillgänglig metod som kan användas oavsett fysiska 

eller socioekonomiska förutsättningar, det finns dock ett behov av vidare forskning för att 

kunna belysa tacksamhetens fulla potential inom hälsopromotion. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av att föra tacksamhetsdagbok samt 

synliggöra vad som väcker deras tacksamhet. 

 

Metod 

Då studiens syfte är att beskriva deltagarnas upplevelser används kvalitativ forskningsmetod. 

Med kvalitativ metod ser man till individens upplevelse av verkligheten nyanserat av egen 

erfarenhet och kunskap (Backman, 2008). Att arbeta med kvalitativ metod ger ofta ett 

innehållsrikt material (Lerner & Tolan, 2016) samtidigt som den skapar ökad flexibilitet och 

möjliggör spontanitet (Farrelly, 2013).  Insamlingsmetod var öppna brev vilket är mest 

ändamålsenligt för studien, med öppna brev får deltagarna valmöjligheten att välja svarens 

längd, svara med egna ord samt använda sitt egna språkbruk (Farrelly, 2013; Olsson & 

Sörensen, 2011). Med mer detaljer än ja och nej ges chans till att skapa en form av 

personberättelse där individen i fråga får en möjlighet att återge en förståelseprocess baserad 

på sina erfarenheter (ibid.).  I hälsopromotivt syfte ser författarna till denna studie en 

koppling mellan vald metod och empowerment, detta då empowerment skapas genom att 

autonomin hos en person stärks vilket exempelvis kan ske genom att individen sätts i fokus 

(Cattaneo & Chapman, 2010). 

Urval 

Ett ändamålsenligt urval användes vilket innebär att det riktar sig till den målgrupp som kan 

besvara studiens syfte (Emerson, 2015). Även snöbollsurval användes vilket innebär att 

deltagarna som tackat ja till deltagande i sin tur rekryterar vänner och bekanta 

(ibid.).  Facebook var huvudsaklig rekryteringskanal för att nå ut till kvinnor som inte har en 

nära relation till oss författare. Den rikstäckande Facebookgruppen vid namn “What do you 

need help with today buddy?” är ett exempel på en sida som nyttjades och ledde till kontakt 

med majoriteten av studiens deltagare. För att säkerställa tillräckligt deltagarantal användes 

även författarnas privata Facebook sidor samt grupper riktade till uteslutande kvinnor. När 
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en möjlig informant visade intresse mottog hon ett informationsbrev med detaljer kring 

studien, etik och samtycke. För att bekräfta sitt deltagande fick hon skriva under 

informationsbrevet och maila tillbaka detta till oss författare. Målgruppen för denna studie är 

kvinnor över 18 år. Antalet deltagare som skickade in samtycke var 23, av dessa så påbörjade 

21 kvinnor studien och 19 av dessa fullföljde studien med fullständig datainlämning. 

Intervention 

Interventionen är inspirerad av tidigare liknande studier utförda av Emmons och 

McCullough (2003) samt Martfnez-Marti, Avia och Hernandez-Lloreda (2010. 

Interventionen var baserad på en tacksamhetsdagbok som sträckte sig över 7 dagar, den 

genomfördes på distans via mail och hanterades av författarna till denna studie. Varje dag 

fick deltagarna göra en skriftlig reflektion kring tre saker de var tacksamma för, reflektionen 

mailade de in till oss författare. Deltagarna var fria att skriva så lite eller mycket de själva ville 

och leddes inte in på några specifika teman. Författarna skickade dagligen ut ett mail i syfte 

att påminna och möjligen inspirera. Mailet i fråga kunde innehålla kortfattad vetenskaplig 

information kring tacksamhet, ett bildcollage eller en länk till ett filmklipp gällande temat 

tacksamhet eller uppskattning. Exempel på detta är en länk till ett “Ted talks” där en munk 

talar om sin erfarenhet av tacksamhet, ett dokument med vetenskaplig fakta kring möjlig 

effekt av tacksamhet samt ett bildcollage som författarna skapat av egna bilder. 

Datainsamling  

Det öppna brevet bestod av en öppen frågeställning där författarna frågade efter upplevelse 

av deltagande i interventionen, samt bakgrundsinformation om ålder och civilstatus. Den 

öppna frågan löd: “Nu ska jag beskriva hur jag upplevde min vecka med tacksamhetsdagbok 

samt den eventuella effekt den hade på exempelvis mitt humör, mitt välbefinnande, min 

självkänsla och/eller min livssyn…” Deltagarna uppmuntrades att uttrycka sig fritt med så 

mycket eller lite reflektion och detaljer de önskade.  Samma frågeställningar användes i alla 

öppna brev vilket höjer sannolikheten att få svar på samma fråga från de olika deltagarna och 

på så sätt ökar pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Motiveringen bakom vald 

metod ligger i viljan att ge deltagarna möjligheten att reflektera och skriva ned sina tankar 

med så lite yttre påverkan som möjligt vilket förhoppningsvis kan leda till ett ärligt svar. 

Datainsamlingen i form av de öppna breven skedde efter avslutad intervention då syftet med 

den är att undersöka deltagarnas upplevelse av interventionen som helhet. De öppna breven 

mailades till deltagarna som mailade tillbaka svaren. Förutom det öppna brev som mottogs 

efter utförd intervention så skedde även en löpande insamling av deltagarnas dagböcker. 

Etik  

Studien följer forskningsetiska principer genom individskyddskravet. Enligt vetenskapsrådet 

(u.å.) betyder individskyddskravet att forskare inte utsätter deltagare för psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning. I denna studie har detta säkerställts genom väsentliga 

frågor och fokus på att undersökningen håller god kvalitet. Samtliga krav som beskrivs av 

vetenskapsrådet har följts (vetenskapsrådet, 2013): 

 

● Informationskravet: Viktigt var att informera deltagarna om deras uppgift i projektet samt 

vilka villkor som gäller, att det var frivilligt med rätten att avbryta när som helst och att 
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eventuella risker för obehag och skador redovisades. Detta säkerställdes i denna studie 

genom det informationsbrev som samtliga deltagare fick. 

 

● Samtyckeskravet: Skriftligt samtycke från deltagarna har samlats in i form av underskrifter 

som mailats till författarna. 

 

● Konfidentialitetskravet: Författarna har förvarat personuppgifterna så att ingen obehörig 

kunde ta del av dem. Det material som har sparats har gjorts konfidentiellt genom att 

kopplas till siffror istället för namn och deltagarnas mailadresser har inte spridits mellan 

varandra. Eftersom informationen som framkommit ur undersökningen är etiskt känslig har 

författarna undertecknat en förbindelse med tystnadsplikt om dessa uppgifter genom det 

informationsbrev som skickades ut till alla deltagare.  

 

● Nyttjandekravet: Alla uppgifter som har framkommit om deltagarna har endast använts för 

studiens ändamål, detta kommuniceras tydligt till deltagarna via informationsbrevet och de 

har även fått information kring att de kan ta del av det färdiga resultatet. 

 

Dataanalys  

I studien användes en kvalitativ innehållsanalys med ansatsen latent (Olsson & Sörensen, 

2011). Med det menas att arbetet sker nära den omfattande rådatan från de öppna breven 

samt dagböckerna och författarna gör en egen tolkning bortom det som uppenbart blivit 

uttryckt i materialet (ibid.). Informationen delas upp i olika koder och kategorier för att 

författarna ska kunna utläsa det som anses vara viktigt för studien samt underlätta arbetet 

med att slutligen tolka materialet och hitta det som ligger bakom orden (Olsson & Sörensen, 

2011; Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Inspirerad av Graneheim & Lundman (2004) har dataanalysen gått till som följande: 

 

Steg 1 - “Bearbetning av rådata” 

Innehållsanalysen inleddes med att författarna läste igenom rådata ett flertal gånger för att få 

en känsla för materialet och skapa sig en helhetsbild. Denna bearbetning skedde både 

löpande under tiden interventionen ägde rum samt i efterhand. Detta då rådatan bestod av 

både dagböcker som inkom dagligen samt öppna brev efter avslutad intervention. Den första 

bearbetningen skedde individuellt. Detta för att ge bägge författare utrymme till egen 

tolkning i syftet att få ett brett och nyanserat perspektiv på materialet. Meningsbärande 

enheter identifierades genom att hitta gemensamma komponenter i ord och uttalanden från 

rådatan (Graneheim & Lundman, 2004). Denna första identifiering av meningsbärande 

enheter skedde separat för dagböckerna och de öppna breven och registrerades i olika 

dokument. 

 

Steg 2 - “Sammanställa data - latent innehållsanalys” 

I steg två arbetade författarna tillsammans för att jämföra, diskutera och sammanställa de 

meningsbärande enheter de tagit fram individuellt. Detta skedde först för data som tagits 

fram ur dagböckerna och sedan för data som tagits fram ur de öppna breven. Analysen 

fortsatte med att de meningsbärande enheterna bröts ned till koder som samlades i 

kategorier, även detta separat för dagböcker och öppna brev. Därefter skedde en 
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sammanställning av kategorierna ur de två olika dokumenten och det sammanslagna 

materialet tolkades slutligen till fyra teman och ett huvudtema (se tabell 1). 

 

Tabell 1. Översikt av dataanalys från meningsbärande enheter till tema 

Meningsbärande enhet Kod Tema Huvudtema 

“En stor del av detta har kommit 

ur att känna mitt 

människovärde pga den jag är 

och inte för det jag presterar.” 

Värdet i sig 

själv som 

person. 

Starkare 

relationen till sig 

själv med 

uppskattning 

som spegel 

Medveten 

tacksamhet sätter 

guldkant på 

tillvaron och ger 

ökad livskvalitet. 

“Jag har kunnat se dom positiva 

sakerna som kommit av dåliga 

upplevelser, och jag har insett 

att jag är tacksam för att ha 

upplevt sakerna.” 

Tacksamhet 

för upplevda 

prövningar. 

Reflektion lyser 

upp tillvaron och 

skapar 

sammanhang 

Medveten 

tacksamhet sätter 

guldkant på 

tillvaron och ger 

ökad livskvalitet. 

“Känslan av tacksamhet gör att 

jag vill vara i min kropp, i nuet 

och UPPLEVA det som känns” 

Ökad 

medveten 

närvaro 

Ökad närvaro 

sätter värde på 

stort och smått 

Medveten 

tacksamhet sätter 

guldkant på 

tillvaron och ger 

ökad livskvalitet. 

“Och precis som en gravid 

kvinna börjar se barnvagnar 

överallt så börjar den inre 

blicken ställa in sig på vad som 

kan bli dagens 

tacksamhetsämnen.” 

Ökat fokus 

på 

tacksamhet 

Tacksamhet föder 

tacksamhet och 

skapar 

vardagslycka 

Medveten 

tacksamhet sätter 

guldkant på 

tillvaron och ger 

ökad livskvalitet. 

 

 

 

Resultat 

Resultatet som presenteras i tabell 2 är baserat på deltagarnas dagböcker samt öppna brev 

och presenteras som ett huvudtema och fyra teman (se tabell 2). Samtliga teman återspeglar 

både det som kvinnorna upplevde tacksamhet för samt upplevelsen av att föra tacksamhet. 
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Tabell 2. Översikt av resultat  

Huvudtema  Medveten tacksamhet sätter guldkant på tillvaron och ger ökad livskvalitet. 

Teman  Starkare 

relationen till mig 

själv med 

uppskattning som 

spegel 

Reflektion lyser 

upp tillvaron och 

skapar 

sammanhang 

Ökad 

närvaro 

sätter värde 

på stort och 

smått 

Tacksamhet föder 

tacksamhet och 

skapar 

vardagslycka 

 

 

Starkare relation till sig själv med uppskattning som spegel 

Deltagarna upplevde att tacksamhetsdagbok kan stärka självkänsla och öka känsla av 

empowerment. Deltagarna var i sina dagböcker tacksamma för att de sätter värde på sig 

själva, ger sig själva tid och blir bättre på att sätta gränser. De skrev om hur de uppskattade 

och kände sig stolta över sig själva, sin personliga utveckling och sina egenskaper. Deltagarna 

skrev även om olika beskrivna känslolägen, exempelvis så berättade de att de älskar sig själva 

och var tacksamma för att få känna sig älskade av både andra och av sig själv.  

 

”Jag är tacksam för mig själv, min kropp och allt som jag gjort hittills. Jag 

är tacksam för att jag är tacksam.” 

Deltagare 3 

Deltagarna beskrev tacksamhet riktad till sin självkännedom, medvetenhet, mod och förmåga 

att ta kontroll över situationer och över sitt liv. Deltagare berättade om modet att vara ärlig i 

samtal, hantera konflikter och stressade situationer samt att inse begränsningar och 

prioritera det som är viktigt. Det förekom meningar om tacksamheten till att våga förändra 

sin livssituation, pröva nya saker och hitta tillbaka till sin kärna.  

 

”Tack för att jag antar nya utmaningar, jag ska förverkliga en dröm jag 

har.”  

Deltagare 6 

 

Deltagarnas öppna brev visade att även känslan av självvärde ökade genom att fokusera på 

tacksamhet i dagboksformat. Detta genom att medvetenheten om sitt eget värde som 

människa utan prestationer ökade. Fokus på det man har, kan och klarar av ökade vilket 

gjorde det lättare att se hur mycket som är bra i livet. Tacksamhet över det man kan göra 

överstiger känslan av det som man inte längre klarar av. 
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“Tacksamhetsdagboken har hjälpt mig att fokusera på det jag har, kan och 

klarar och hur mycket som faktiskt är bra.” 

Deltagare 8 

Genom att dagligen utmana sig i att finna det positiva i sin vardag skapades enligt deltagarna 

tid för reflektion över sig själv, vem man är och vad som är viktig i livet. De menade att 

tacksamhetsdagboken gav tillfälle att belysa sina goda egenskaper och förmågor vilket 

skapade en starkare självkänsla, en ökad självtillit och ett ökat mod.  

 

“Jag tycker också att tacksamhetsdagboken ökar självkänslan. Det är som 

om att uppmärksamma alla bra saker i livet gör att det känns som om man 

får ett berg av presenter. Jag känner mig älskad och privilegierad och att 

jag hör hemma i världen. “ 

Deltagare 19 

Deltagarna skrev att föra tacksamhetsdagbok öppnade upp för en ökad självmedvetenhet 

samt att perspektivet på olika situationer förändrades och det blev lättare att hantera 

stressade situationer och konflikter. Då det blev lättare att se det positiva i prövande 

situationer blev det även lättare att lugna sig själv och ta tillbaka kontrollen i sitt liv.  

 

Reflektion lyser upp tillvaron och bygger sammanhang 

Enligt deltagarna hjälpte tacksamhetsdagboken dem att skapa en känsla av sammanhang och 

ett positivt fokus, detta genom reflektion. Deltagarna reflekterade mycket kring sin sociala 

omgivning och många tack riktades till familj, partners, vänner, arbetskollegor och andra 

människor som de på olika sätt hade kontakt med. Deltagarnas barn tog stor plats i 

dagböckerna och vittnade om hur bandet mellan mamma och barn skapar lycka och mening. 

De var tacksamma för samvaro och gemenskap och belyser ofta i sina dagböcker hur de var 

tacksamma för att kunna ge och få kärlek och hur detta skapade förankring och känsla av 

betydelse. Deltagarna skrev ofta om tacksamhet för situationer och företeelser som handlade 

om familjelivet och glädjen över att få leva med sina familjer. I de öppna breven berättar 

deltagarna om hur tacksamheten till familj och vänner fick dem att reflektera över hur viktigt 

det är att få känna sig hemma någonstans. I dagböckerna beskrevs hur mycket de uppskattar 

den kärlek, gemenskap och samvaro de har med sina familjer och vänner.  

 

“... världens underbaraste sambo, och jag känner verkligen så! Jag har fina 

vänner som ger mig energi och det i sig är jag så tacksam för. Jag ska 

definitivt fortsätta tacksamhetsdagbok”  

Deltagare 18 

 

Deltagarna delar med sig i sina öppna brev av hur reflektion kring tacksamhet ledde till 

givande samtal med nära och kära vilket i sig var utvecklande för relationerna. De beskrev 

hur detta skapar starkare band och gav ökat välbefinnande, välbefinnande och energi till 
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relationerna. Deltagarna nådde genom reflektion även fram till insikter om hur allt det som 

de upplevt i livet har haft en mening och lett fram till där de står idag. De gav uppskattning 

till prövningar likväl som till självklara lyckoämnen och kopplade dessa till sin personliga 

utveckling. Genom att se tillbaka på sitt förflutna med ett nytt perspektiv skapades en 

förståelse och acceptans för nuet som upplevdes välgörande.  

 

“Jag har kunnat se dom positiva sakerna som kommit av dåliga 

upplevelser, och jag har insett att jag är tacksam för att ha upplevt 

sakerna.” 

Deltagare 12 

Andra ämnen och situationer som ägnades tacksamhet och som knyter an till känsla av 

sammanhang var tacksamhet för sin tro, sina värderingar och för livet i stort. Deltagarna 

beskrev hur reflektion kring tacksamhet öppnade dörrar både in till sig själv och ut mot 

världen, något som möjliggjorde en känsla av trygghet i sig själv och tilltro till livet.  

 

Ökad närvaro sätter värde på stort och smått 

Genom att övningen kräver att deltagarna skulle reflektera över tacksamhet så ökade den 

medvetna närvaron och små ting i livet som annars kan tas för givet blev uppmärksammade 

och uppskattade. Förmågan att hitta dessa guldkorn växte under veckans gång och 

deltagarna upplevde hur ett positivt perspektiv föddes vilket i sin tur ökade välbefinnande.  

 

“Att avsluta varje dag eller kväll med att reflektera över det som varit 

positivt och som jag kan känna glädje och tacksamhet över har gjort mig 

gott. Har nästan längtat till de stunderna och vill gärna fortsätta fokusera 

på det goda.”                                                

Deltagare 7 

Deltagarna använde närvaro, närvaro i vardagen och medvetenhet framkom ofta och frekvent 

i deltagarnas dagböcker samt i de öppna breven. Ökad medveten närvaro ledde till att de 

började lyssna på sina sinnesintryck på ett nytt sätt och därmed finna mer uppskattning för 

sin omgivning. Ett ökat välbefinnande skapades och flera deltagare beskriver hur denna nya 

medvetenhet om omgivningen och den tacksamhet den kan väcka gjorde dem mer 

avslappnade och frambringade en känsla av att landa i sin kropp. 

 

“Känslan av tacksamhet gör att jag vill vara i min kropp, i nuet och 

UPPLEVA det som känns” 

                                                                                                                          

            - Deltagare 3 

 

Genom en ökad närvaro uppmärksammade deltagarna fler situationer, saker och människor 

som de inte har medvetet uppskattat eller uppmärksammat tidigare. Deltagarna beskriver 
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hur tacksamhet över både små och stora saker i vardagen har ökat. Naturromantik och den 

medvetna närvaron kopplad till naturen präglade dagböckerna men de var även fyllda med 

tacksamhet för allt från en god kebabtallrik till livets gåva. 

 

“Öppnade upp och se de små sakerna i vardagslivet och i världen 

fågelkvitter, solen skiner, snälla människor, en god maträtt, givande samtal, 

kärleken runt omkring, små saker som är livet “ 

Deltagare 14 

 

Ordet uppskattar förekom ofta och över olika teman, som uppskattning över kärleksfulla 

människor i omgivningen, sin familj, sina husdjur, miljön, pengar, arbete, sin kropp och 

hälsa. Vid upprepade tillfällen riktas tack till smärta som avtar eller medicin som lindrar en 

sjukdom, och även till att kunna landa i tillstånd som är prövande. Något som visar på hur 

tacksamhet riktar fokus på det positiva i ett sammanhang som kan uppfattas negativt.  

 

Genom att komma till nya insikter kring vad de kan uppskatta i sin vardag ökade positivitet, 

lugn och välbefinnande. De kunde se mer positivt på situationer, dåliga som bra, och hade 

lättare för att vara tacksam för de upplevelser som hade mindre lyckat utfall. 

 

Tacksamhet föder tacksamhet och skapar vardagslycka 

Genom att ägna riktad tanke till tacksamhet så upplevde deltagarna att det blev lättare och 

lättare att hitta ämnen att vara tacksam över. Det var även tydligt att tacksamhetsdagboken 

kan vara en möjlig väg till upplevd lycka i vardagen. Genom att uppleva en ökad närvaro och 

börja se till värdet i både stort och smått vittnade deltagarna om att det blev lättare och 

lättare att komma på ämnen att vara tacksam över. Deltagarna beskrev hur det från början 

kändes svårt att komma på tre saker, men hur det för varje dag blev lättare och lättare och 

när veckan var slut kände många att de skulle kunna fylla en hel lista med ämnen att vara 

tacksamma över. Enligt deltagarna föder tacksamhet tacksamhet. 

 

“Jag har mer positiv livssyn: Låta livet vara som det är, landa i det och lita 

på mig själv och livet, jag är lycklig - en känsla jag nästan glömt. Jag kan 

känna glädje för omgivningen och det som kommer till mig och hade lättare 

att hitta saker att vara tacksam för för var dag som gick” 

Deltagare 11 

Med ett tacksamt fokus hittade deltagarna njutning i vardagen. De berättar hur de började se 

och uppskatta aktiviteter med nära och kära och finna glädje i det vardagliga livet. De vittnar 

exempelvis om ökad kvalitetstid med familjen endast genom att se på vardagen från ett 

tacksamt perspektiv, en lekstund med barnen eller ett samtal med maken bringade mer 

glädje än tidigare. När det inte fanns tid eller ork att hitta på något extravagant så fick 

övningen deltagarna att börja öva på att njuta av det som finns och det som är.  

 

Från de öppna breven berättar deltagarna om hur reflektionen kring livet, det som finns runt 

omkring har blivit tydlig och hur veckan med dagboken har gett plats för att fundera lite mer 
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på de saker som är bra i livet. Genom att ge detta mer utrymme menar deltagarna att det lett 

till att mindre utrymme har getts för de dåliga sakerna och de har känt tacksamhet, även för 

de svåra sakerna. Denna övning skapade, enligt deltagarna, njutning i vardagen och de 

menade att detta skulle kunna vara vägen till vardagslycka.  

 

“Som småbarnsförälder har man ju inte tid eller ork till att hitta på så 

mycket roligt, men att hitta njutning i vardagen känns som vägen till lycka.” 

Deltagare 15 

Tacksamhetsdagboken gjorde många deltagare lugna och skapade plats för att känna mer 

glädje över det som händer runt omkring och för nära och kära. Vissa menade även att detta 

fokus på att uppmärksamma det man har och vara tacksam för det gjorde dem till mer 

ödmjuka och harmoniska personer. Även känslan av att vara i sin kropp, vara i nuet och att 

uppleva det som känns i en själv var det många som tog upp. Deltagarna menade att 

tacksamhet gav en känsla av rikedom som inte hade att göra med ekonomi eller materiella 

tillgångar. 

 

“Att reflektera över det man är tacksam för ger en en bra känsla, en känsla 

av lycka. Man känner sig rik, fast man inte har en massa pengar på kontot” 

Deltagare 10 

 

 

Medveten tacksamhet sätter guldkant på tillvaron och ger ökad 

livskvalitet 
 

Sammanfattningsvis så skapade tacksamhet känslor av lugn och acceptans, en känsla av frid, 

glädje, kärlek och lycka. Tryggheten i sig själv tycktes öka och övertygelsen att allt kommer 

att lösa sig växte. Deltagarna hittade en ny känsla av närvaro och upplevde nya glädjeämnen i 

sin omgivning och i sina relationer. Känslan av att lita på sig själv och livet växte även den, 

och deltagarna såg ny mening i förflutet och nutid. Som huvudtemat speglar så skapade 

övningen mer livskvalitet och satte guldkant på tillvaron.  

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att beskriva deltagarnas upplevelse av att föra tacksamhetsdagbok 

användes kvalitativ metod vilket lämpar sig bäst för denna studie då den syftar till att 

undersöka individers personliga upplevelse (Backman, 2008). Genom kvalitativ metod kan 

ofta ett innehållsrikt material växa fram (Lerner & Tolan, 2016). Utrymme ges för just 

deltagarnas egna upplevelser men även för författarnas tolkning av dessa (Farrelly, 2013). 
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Studien använde sig av öppna brev som insamlingsmetod vilket tillåter deltagarna att 

skriftligen reflektera över sin upplevelse i sin egen takt och med sitt eget språk vilket 

möjliggör ett representativt material (ibid.). Denna studie resulterade i en stor mängd data 

där både djup och bredd representerades, något som är karaktäristiskt och eftersträvansvärt 

för kvalitativa studier (Lerner & Tolan, 2016). Kvantitativ metod leder ofta till mindre mängd 

data från varje deltagare vilket gör att det är en lämplig metod att använda då syftet med 

studien kräver svar från ett större antal deltagare (Farelly, 2013). Hade denna studie använt 

sig av kvantitativ metod skulle materialet med största sannolikhet se annorlunda ut, både i 

mängd och karaktär, då en kvantitativ metod generellt ger svar som är styrda och begränsade 

i högre grad (Olsson & Sörensen, 2011). Vi anser därför att kvantitativ metod inte hade 

lämpat sig för att besvara studiens syfte.  

 

Arbete för att nå trovärdighet är av stor vikt vid genomförande och rapportering av en studie 

och bör hela tiden finnas med under processens alla stadier (Graneheim & Lundman, 2004). 

Inom kvalitativ forskning så talar man om fyra sammankopplade och överlappande begrepp 

som ska eftersträvas för att nå trovärdighet; giltighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (ibid.).  

 

Giltighet fokuserar på syftet med studien och hur väl metod svarar mot syftet (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att uppnå giltighet bör datainsamling, urval av deltagare, dataanalys 

och resultat beskrivas noggrant, vilket uppfylls i denna studie (ibid.).  

När ett urval av deltagare görs så bör urvalet vara ändamålsenligt på så vis att deltagarna 

anses representera den målgrupp som forskarna vill undersöka (Emerson, 2015). Genom att 

använda en mångfald av deltagare inom målgruppen så ökar chansen till att representera 

olika aspekter av forskningsfrågan vilket i sin tur höjer giltigheten (ibid). Urvalet i denna 

studie är ändamålsenligt då endast kvinnor rekryterats, däremot så är urval vad gäller 

exempelvis ålder och socioekonomiska faktorer slumpmässigt då inga kriterier förutom 18-

års åldersgräns tillämpats. Den enda persondata som insamlats är ålder och civilstatus och 

där framgår en mångfald, däremot anser författarna det troligt att ett mer riktat urval skulle 

ge ett bredare spann både vad gäller ovanstående och andra faktorer.  

 

Överensstämmelsen mellan data, tolkning av data och verkligheten är en annan viktig punkt 

inom giltighet (Graneheim & Lundman, 2004). Att använda sig av meningsenheter som är 

nog stora för att undvika fragmentering men tillräckligt små för att undvika multipla 

betydelser är viktigt för att tolka data på ett så sanningstroget sätt som möjligt (ibid.). 

Författarna anser att använda meningsenheter möjliggjort en tolkning av data som är 

sanningsnära samt att tillvägagångssätt och presentation av dataanalysen är beskrivet på ett 

sätt som ger läsaren en tydlig inblick i arbetet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 

en studies giltighet i det fall författarna analyserar materialet både enskilt och tillsammans 

samt använder relevanta citat som ger stöd till de fynd som presenteras i resultatet, detta 

uppfylls i denna studie.  

 

En viktig aspekt i denna studie är att författarna höll såväl i interventionen samt utvärderade 

den. Oavsett hur neutrala författarna ämnar vara så finns det en naturlig risk för en vinkling 

av resultatet. Enligt Socialstyrelsen (2012) påverkas tillförlitligheten av personliga 

observationer av en studie på grund av mänskliga begränsande kognitiva förmågor. När 

författarna har förväntningar och tilltro till interventionens möjliga effekter kan detta leda till 

att tecken som bekräftar förväntningar noteras i högre grad och tecken som inte gör det blir 

förbisedda (ibid.). 
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Tillförlitlighet relaterar till hur stabil data är över tid samt möjliga inkonsekvenser och/eller 

förändringar under datainsamling och analys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 

begränsa tidsramen för datainsamling samt ställa samma fråga till samtliga deltagare kan 

tillförlitligheten stärkas (ibid.). Då studiens datainsamling pågick under sammanlagt 10 

dagar anser författarna att perioden kan betraktas begränsad och ingen nämnvärd förändring 

skedde under denna tid. Det öppna brev som deltagarna besvarade efter avslutad 

intervention hade alla samma frågeställning vilket ökar tillförlitligheten, däremot så 

varierade svaren på breven både vad gäller detaljrikedom och längd och det är svårt att 

avgöra hur pass öppna och uttömmande deltagarna var. Den är delvis ledande då författarna 

var intresserade av särskilda områden vilket antingen kan ses som en svaghet eller som något 

som ökar sannolikheten att resultatet är rättvisande. 

 

Bekräftelsebarhet kan uppnås genom att söka medhåll för de resultat som tagits fram hos 

andra forskare, experter eller från deltagarna i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Studien presenterar tidigare forskning inom området där resultaten visar på liknande 

effekter, däremot har deltagarna inte fått chans att bekräfta resultatet vilket skulle höja 

bekräftelsebarheten ytterligare.  

 

Överförbarhet handlar om hur väl resultatet av aktuell studie kan föras över till en generell 

population eller andra relevanta grupper inom en population (Graneheim & Lundman, 

2004). Genom att använda sig av en tydlig beskrivning av studie, arbetssätt, analys och 

resultat ökar överförbarheten och även om det är upp till läsaren att avgöra så kan forskarna 

föreslå huruvida de anser att resultatet kan föras över (ibid.). Författarna ser att studien har 

en hög överförbarhet då ovanstående kriterier uppfylls. En reflektion är dock att studien 

skulle få en högre överförbarhet genom att samla in mer persondata och på så sätt möjligen 

kunna se till skillnader och variationer mellan olika grupper inom målgruppen kvinnor. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka deltagarnas upplevelser av att föra 

tacksamhetsdagbok samt synliggöra vad de var tacksamma för. Resultatet visar att 

tacksamhetsdagboken är ett effektivt hälsopromotivt verktyg vilket styrks av Martfnez-Marti, 

Avia och Hernandez-Lloreda (2010). Det positiva resultatet visar även att 

tacksamhetsdagbok lämpar sig att kommuniceras via internet.  

 

Två av de mest framträdande fördelarna med tacksamhetsdagbok är att den är lättillgänglig 

och kostnadsfri vilket gör den användarvänlig oavsett fysiska eller socioekonomiska 

förutsättningar. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) är olika socioekonomiska grupper 

kopplat till en icke jämlik hälsa. För att främja en jämlik hälsa behöver vi därför 

uppmärksamma de socioekonomiska skillnaderna och utgå från sociala faktorer så som var 

människor lever, föds, växer upp, arbetar och åldras (WHO, 2008). Baserat på resultatet i 

denna studie är tacksamhetsdagboken ett starkt hälsopromotivt verktyg då den kan användas 

för att främja hälsa över de socioekonomiska gränserna. 

 

I denna studie fick deltagarna möjlighet att belysa sina goda egenskaper och förmågor vilket 

skapade en starkare självkänsla och en känsla av ökad empowerment. Deltagarna upplevde 

sig bli mer modiga, gav sig själva mer tid och blev bättre på att sätta gränser. De upplevde 
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även att förmågan att ta kontroll över situationer och över sitt liv stärktes. Deltagarna började 

fokusera på vad de har, vad de kan och klarar av och detta gav en effekt av att de lättare 

kunde se hur mycket som är bra i livet och hur detta överstiger känslan av det som de inte 

längre klarar av.  

 

Empowerment innebär att människor stärker sin autonomi och förmåga att själv ta kontroll 

över sin situation genom att fokusera på sina kvaliteér, styrkor och förmågor (Cattaneo & 

Chapman, 2010). Empowerment är därför en viktig faktor för att uppnå en jämlik hälsa 

(Marmot, 2010). Att uppleva egenmakt kan verka hälsofrämjande i sig samt även främja 

exempelvis social status vilket i sin tur är kopplat till välbefinnande (Pratley, 2016). Inom 

hälsopromotion belyses empowerment som ett eftersträvansvärt verktyg för att främja 

autonomi och för att individen ska kunna använda sin egen kraft och kontroll (Cattaneo & 

Chapman, 2010; Pratley, 2016) och för att främja styrkor, tillgångar och hälsa (de Souza, 

Tholl, Córdova, Heidemann, Boehs & Nitschke, 2014).  

 

Tacksamhet kostar ingenting, det krävs ingen särskild fysisk förmåga eller utrustning att vara 

tacksam och det tar inte heller mycket tid av en dag. Genom sitt okomplicerade format är 

tacksamhetsdagboken därför ett verktyg vi som hälsovägledare kan kommunicera till kunder 

för att på ett enkelt sätt öka välbefinnande. Emmons och McCullough (2003) visar med sina 

studier att positiva effekter och ökat välbefinnandet uppnås genom att uttrycka tacksamhet. 

Vi ser hur detta kan vara en inkörsport för kunder som mår psykiskt dåligt att öppna upp för 

förändring och vi ser också hur kunder med fysiska begränsningar kan använda detta som ett 

steg mot bättre hälsa. Vi finner stöd för detta hos Seligman et al. (2005) som med sin studie 

kring tacksamhet, där ingen speciell fysisk förmåga krävdes, visar på resultat som ökning av 

upplevd lycka och en minskning av depressiva symptom.  Vi anser att det faktum att 

tacksamhetsdagbok inte kräver några fysiska träffar gör den till ett lämpligt verktyg för de 

hälsovägledare som önskar arbeta med distanstjänster. Genom att kommunicera övningen 

via internet kan vi nå ut till större grupper, till kunder som bor otillgängligt eller som av 

annan anledning inte har möjlighet till fysiska träffar. Kaczmarek, Kashdan, Drążkowski, 

Enko, Kosakowski, Szäefer och Bujacz (2015) visar i sin studie att tacksamhetsdagbok är en 

socialt accepterad metod som anses möjlig att genomföra via internet då deltagarna 

förväntade sig en låg svårighetsgrad och därför ansåg sig kapabla att utföra en hel 

intervention. Då tacksamhetsdagboken är så pass användarvänlig och enkel att utföra ser vi 

hur den lämpar den sig att använda som ett tillägg till andra tjänster eller som en del i en mer 

omfattande hälsoplan. Exempelvis kan den ingå i en stresshanteringsplan då tacksamhet 

skapar ett lugn och kan fungera som en copingstrategi för att hantera stress (Fredrickson, 

Tugade, Waugh & Larkin, 2003); Wood, Froh & Geraghty, 2010).  Tacksamhetsdagboken kan 

även fungera som en form av bonus som lyfter kundens upplevda välbefinnande ytterligare, 

exempelvis som komplement till en PT-tjänst.  

 

Resultatet visade på att föra tacksamhetsdagbok födde ett uppskattande och accepterande 

förhållningssätt hos deltagarna vilket stärkte relationen till dem själva och ökade upplevd 

självkänsla. Marshall, Parker, Ciarrochi, Sahdra, Jackson och Heaven (2015) menar att 

självkänslan påverkas kraftfullt positivt genom självuppskattning och självacceptans. Genom 

att deltagarna riktade tacksamhet mot sig själva och sin omgivning ökade deras medvetenhet 

om sitt människovärde utan att sätta prestationer i fokus, vilket gav en effekt av ökat 

välbefinnande och lycka. Detta kan bekräftas av Martfnez-Marti, Avia och Hernandez-

Lloreda (2010) och Erikssons och Norlings (2013) då deras studier med tacksamhet gav 

liknande resultat. När vi börjar att uppskatta våra liv blir vi lyckligare och detta medför att vi 

blir mer självsäkra, öppensinnade och gör livsval som gynnar oss (Veenhoven, 1984). Ett 
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intressant resultat som framkom i studien var att tacksamhet skapade ett lugn och blev en 

copingstrategi för att hantera stress, vilket vi finner stöd för i studier utförda av Fredrickson, 

Tugade, Waugh och Larkin (2003) samt Wood, Froh och Geraghty (2010).  

 

 

Vissa av deltagarna hade erfarenhet av tacksamhetsövningar sedan innan. Detta skulle kunna 

tala för att studien möjligen kan ha lockat till sig kvinnor som är mer öppna för tacksamhet 

än medelsnittet vilket i sin tur skulle kunna ha en påverkan på resultatet. Kaczmarek et al. 

(2015) beskriver hur individer med en högre självskattad känsla av tacksamhet är mer 

benägna att delta i en studie kring tacksamhet och väntar sig en mer positiv effekt. Även om 

detta må vara fallet så anser vi inte att detta talar emot tacksamhetsdagbokens effekt då även 

kvinnorna i fråga la vikt vid hur just tacksamhet i dagboksform hade en effekt de inte upplevt 

med tidigare övningar. De ansåg att detta format, att föra tacksamhetsdagbok dagligen, 

hjälpte dem att öka sitt positiva fokus och skapade en ny medvetenhet kring tacksamhet. 

Resultatet i studien visar på att genom att föra tacksamhetsdagbok så ökar uppmärksamhet 

på sin omgivning och uppskattningen över alla små och stora saker i vardagen, vilket ledde 

till en ökad positivitet och glädje. Denna del av resultatet hittar vi stöd för hos Emmons och 

McCullough (2003) som fann att deltagarna beskrev en större öppenhet för omgivande ting 

och företeelser. Resultatet i vår studie visade på att deltagarna blev mer positiva, gladare och 

kände mer lycka och hur denna glädje blev bestående under hela tiden interventionen pågick. 

Även detta fynd anser vi kan kopplas till en studie av Emmons och McCullough (2003), som 

menar att tacksamhet föder tacksamhet, positivitet och glädje, skapar ett positivt perspektiv 

samt skapar en bestående känsla av glädje och positivitet. Även Eriksson och Norling (2013) 

menar att tacksamhet och uppskattning är viktiga komponenter för lycka.  

 

Deltagarna beskrev hur de börjat uppskatta människor mer omkring dem som de kanske inte 

uppmärksammat tillräckligt tidigare och tacksamhetsdagboken främjade mer positiva 

relationer till barn, föräldrar, partners, vänner och andra människor som de på olika sätt 

hade kontakt med. McCullough, Kirkpatrick, Emmons och Larson, (2001) menar att 

tacksamhet är kopplat till ett högre socialt beteende och stärker sociala band. Lambert & 

Fincham (2011) beskriver hur uttrycka tacksamhet i ett förhållande eller en social relation är 

en viktig nyckel för att utveckla ett lyckat och långt förhållande och har visats vara ett 

kraftfullt verktyg för känsla av rättvisa och avsaknad av diskriminering. Genom att uttrycka 

och uppleva känslan av tacksamhet ökar vår moral och viljan till ett vänligt agerande 

(McCullough, Kirkpatrick, Emmons och Larson, 2001).  

    

Tacksamhetsdagboken hjälpte deltagarna att genom reflektion skapa en känsla av 

sammanhang och ett positivt fokus. Detta finner vi stöd för hos Super, Wagemakers, Picavet, 

Verkooijen & Koelen (2016) och Chan (2013) som belyser hur tacksamhet skapar ett positivt 

förhållningssätt till livet. Resultatet visade även på att reflektionen gav en ökad känsla av 

begriplighet över det förflutna och gav dem ett nytt perspektiv och hanterbarhet över nuet. 

Den medföljande effekten av detta beskrev de som en ökad meningsfullhet och sammanhang 

som de beskrev var välgörande. Beskrivningen över familjens betydelse förekom ofta i denna 

studie samt gemenskap, kärlek och vikten av att känna sig hemma någonstans. Antonovsky 

(2005) beskriver begreppet “KASAM” som står för känslan av sammanhang, där vi känner en 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet och hur dessa tre aspekter både påverkar och 

samverkar mellan varandra och kan bidra till ett ökat välbefinnande.  

 

I denna studie förekom beskrivningar likt naturromantik där deltagarna berättar om hur 

tacksamheten fick dem att känna in naturen, omgivningen och hur solen fick dem att bli 
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upprymd, likt andlighet. Enligt McCullough, Emmons och Tsang (2002) så finns det en tydlig 

koppling mellan tacksamhet och en ökad existentiellt välbefinnande vilket kan verka 

hälsofrämjande.  

 

I interventionen bad vi deltagarna att skriva ner tre tre saker de var tacksamma för varje dag 

och med det motiverade vi dem att tänka positivt. Vi skickade även dagligen ut mail som var 

ämnade att inspirera deltagarna till att vara just tacksamma. Detta är viktigt att betona då det 

kan spela roll för trovärdigheten i vårt resultat. Martfnez-Marti, Avia och Hernandez-

Lloreda, (2010) menar att det finns en problematik i dessa interventioner. De menar att 

processen och upplevelsen av att föra tacksamhetsdagbok kan skapa positiva resultat men 

samtidigt så måste det belysas att den motivation som skapas av interventionsledarna kan 

vara det som egentligen skapar eller påverkar resultatet. Författarna menar även att själva 

uppgiften i sig skapar motivation och inspiration. De mail som skickades ut i inspirerande 

syfte kan ha fungerat som positiv priming. Positiv priming inom hälsofrämjande arbete kan 

ha en effekt på välbefinnande, särskilt i de fall då ingen allvarlig sjukdomsbild finns 

(Meerman, Brosschot, & Verkuil, 2013).  Gaitan-Sierra och Dempster (2016) menar att en 

hälsofrämjande intervention kan verka mer motiverande och därmed få ett mer positivt 

resultat i det fall information kring metodens potentiellt hälsofrämjande effekter har delgetts 

deltagarna i förväg. Även detta kan vara en aspekt som påverkar resultatet i vår studie då 

deltagarna har fått information om tacksamhetens möjliga positiva utkomster, både i förväg 

och löpande under interventionens gång. En ytterligare tanke som är viktig i denna 

diskussion är möjligheten att tacksamhet kan vara ett epifenomen av lycka (Watkins, 2004). 

Positivitet skapar lycka och lycka kan främja tacksamhet (ibid.) Även detta pekar på att det 

positiva förhållningssätt som både intervention och interventionsledare har haft en möjlig 

påverkan på därför kan ha haft del i det positiva resultat som resultatet visar. 

 

    

Vi ifrågasätter även hur pass effektiv tacksamhetsdagboken är för dem som inte frivilligt sökt 

till en sådan studie utan “tvingas” skicka in sina tacksamheter, exempelvis en kund som får 

övningen som del av en stresshanteringsplan. Vi menar att frekvensen och en regelbundet 

med att skriva tacksamhetsdagbok påverkar de positiva utkomster av tacksamhet som 

verktyg ger, vilket Chan (2013) ger stöd för. Seligman et al. (2005) visade med sin studie att 

den positiva effekten av tacksamhet hos deltagarna hade avtagit tre månader efter studien. 

Tacksamhet kan alltså betraktas som en färskvara och för att effekten av tacksamhetsdagbok 

som verktyg ska bibehållas kan vi som hälsovägledare därför behöva påminna våra kunder att 

skriva dessa tacksamheter. Detta kan förslagsvis göras genom ett mail eller möjligen vara ett 

delmål i kundens process. Till sist vill vi lyfta att interventionsforskare inte kan undkomma 

andra faktorer som påverkar deltagaren utanför interventionen och att placeboeffekt eller 

dess motsats noceboeffekt kan uppstå av egna förväntningar (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Framtida forskning 

Tidigare forskning inom ämnet tacksamhet kopplat till hälsa har belyst behovet av att vidare 

utforska området (Lavelock et al., 2016). Även om de potentiella positiva effekterna av 

tacksamhet för individer och samhället är många är forskning på området begränsad 

(Lambert, Graham & Fincham (2009). Vi upplever att många artiklar inom ämnet är något 

äldre och ofta skrivna av samma forskare. Empiriska studier kring tacksamhet som ett 

hälsopromotivt verktyg är i vår uppfattning inte väl representerade. Detta kan vara ett 
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problem för trovärdigheten av de styrkta påståendena och resultaten av tacksamhet som 

verktyg. McCullough, Kirkpatrick, Emmons och Larson, (2001) menar att empiriska 

samhällsvetare (däribland psykologer, sociologer och antropologer) är ambivalenta till 

tacksamhet som ett ämne att göra empirisk forskning på. Fredrickson (1998) menar att en 

orsak till att positiva känslor kan ha fått mindre empirisk uppmärksamhet är att psykologin i 

överlag graviterar mot olika problem och arbetar för att lösa dem. Som hälsovägledare 

arbetar vi med ett hälsopromotivt synsätt och vill belysa tacksamheten som ett 

hälsopromotivt verktyg för att använda i hälsovård och för att stärka välbefinnande hos 

människor (Kostenius & Lindqvist, 2006). Vi anser att detta ämne bör tas mer på allvar och 

önskar att fler forskar på tacksamhet för att kunna stärka och utveckla detta som ett 

hälsopromotivt verktyg.  

 

Denna studie visar på att tacksamhetsdagbok är ett effektivt och lättillgängligt verktyg som 

kan användas av exempelvis hälsovägledare för att främja välbefinnande. De resultat som 

framkommer bekräftar tidigare forskning och visar dessutom att verktyget lämpar sig att 

kommuniceras via internet. Denna studie undersökte även vad deltagarna var tacksamma för 

vilket skulle kunna vara av värde att forska vidare kring. Män verkar påverkas annorlunda än 

kvinnor av tacksamhet och det kan även finnas skillnader mellan olika socioekonomiska 

grupper (Kaczmarek et al., 2015).  Genom att undersöka vad olika målgrupper är tacksamma 

för skulle möjligen en grund för skräddarsydda hälsopromotiva verktyg tas fram. Framtida 

forskning skulle med fördel därför kunna riktas in på att undersöka både vilken effekt 

tacksamhetsdagbok har på olika målgrupper, men även vad de olika grupperna är tacksamma 

för. Vi efterlyser även mer forskning kring interventionsledarens roll kopplat till motivation 

och resultat då detta kan vara en starkt påverkande faktor (Martfnez-Marti, Avia och 

Hernandez-Lloreda, 2010) och är av stor vikt för oss som hälsovägledare i vår yrkesroll. 

 

Slutsats 

Den psykiska ohälsan är utbredd i Sverige och fler kvinnor än män är drabbade. Det finns 

därmed ett behov av att arbeta hälsopromotivt för att stärka psykisk hälsa, inte minst hos 

kvinnor. Tacksamhet kan användas för att skapa begriplighet och acceptans kring det svåra i 

livet och bidra till ett upplevt värde i prövningar. Det finns tydliga kopplingar mellan psykiskt 

välbefinnande, hälsosamma beteenden, stark självkänsla, lycka, uppskattning och 

tacksamhet. Tacksamhet har inte endast kraften att påverka välbefinnande på ett direkt sätt 

utan kan även specifikt påverka varje ovan nämnd komponent. Det är dock viktigt att betona 

att tacksamhet är en färskvara som behöver användas kontinuerligt för att de goda effekter 

som kan uppstå ska bevaras. Tidigare forskning har visat på den positiva effekt 

tacksamhetsövningar kan ha, däribland tacksamhetsdagbok. Denna studie bekräftar tidigare 

fynd då deltagarna upplevde god effekt på välbefinnande, självkänsla, empowerment, känsla 

av sammanhang, positiv livssyn och vardagslycka hos kvinnor. Därmed kan 

tacksamhetsdagbok fungera som ett kraftfullt hälsopromotivt verktyg som både är 

lättillgängligt, kostnadseffektivt och kan användas av alla oavsett förutsättningar. I resultatet 

ges även en inblick i vad deltagarna är tacksamma för. Denna information är användbar för 

att i en hälsofrämjande insats kunna peka ut både existerande och nya aspekter i en persons 

liv som möjligen kan bringa tacksamhet och öka välbefinnande. Då denna studie är gjord på 

distans via internet visar den även att tacksamhetsdagbok fungerar bra som ett verktyg att 

använda sig av på distans, vilket ytterligare stärker dess användbarhet i en tid där fler och fler 

tjänster kommuniceras online. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 
Tack - en interventionsstudie kring upplevelsen av en tacksamhetsdagbok 
 
Vi heter Therés Enström och Zara Hedman och är studenter vid Institutionen för 
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet (LTU). Vi arbetar för närvarande med vår 
kandidatuppsats som ska handla om ämnet tacksamhet. 
 
Vi vill med detta brev ge dig information kring vår studie och, om du väljer att delta, be om 
ett svar som bekräftar ditt deltagande samt ger oss ditt samtycke till användande av material 
enligt nedanstående beskrivning. 
 
Interventionen kommer att pågå under sju dagar, mellan den 27/3 - 2/4. Interventionen 
består av att du varje dag ska ägna en stund till skriftlig reflektion kring tacksamhet i en sorts 
dagbok. Varje dag kommer du att få skriva ned tre saker som du är tacksam för och sedan 
maila in detta till oss. Tidsåtgången för detta beror helt på hur mycket du vill reflektera och 
skriva. Efter avslutad intervention kommer vi skicka ut en mall för ett öppet brev till dig. I 
detta öppna brev kommer vi be dig att skriftligen redogöra för din upplevelse av 
interventionen (dagboken). Vi kommer ge dig tre fulla dagar att svara på detta öppna brev.  
 
Vi förhåller oss till forskningsetik föreskriven av vetenskapsrådet. Du kommer att vara 
anonym för övriga deltagare, all data kommer att behandlas konfidentiellt och kommer 
endast att användas inom ramen för vår uppsats. Vi kommer inte att be dig ange ditt namn 
på något av det material du tillhandahåller oss med. Det inkomna materialet kommer endast 
att hanteras av oss författare.  
 
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att uppge anledning.  
 
För att bekräfta ditt deltagande och samtycket, vänligen skriv på talongen nedan och maila 
tillbaka den till oss. (Dataskriven namnteckning är tillräckligt) 
 
 
 

Namn:  

 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Zara Hedman, 072 205 84 75  
Therés Enström, 073 089 79 55  
 
tacksamhet7@gmail.com 
 
 
 



 

Dubbelklicka här. Markera texten och skriv era namn. 

 

Bilaga 2: Öppet brev 

 

                 
 
Öppet brev kring en vecka med tacksamhetsdagbok 

 

 
Ålder (frivilligt): 
Civilstatus (frivilligt): 
 

 

 
Nu ska jag beskriva hur jag upplevde min vecka med tacksamhetsdagbok samt den 
eventuella effekt den hade på exempelvis min vardagslycka, mitt välbefinnande, min 
självkänsla och/eller min livssyn… 
 
 
 


