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Sammendrag 
Forfattere: Therese Johanne Berntzen og Karoline Brochmann 

Tittel: Subjektivt velvære hos norske kvinner i midtlivet: En longitudinell studie om 

betydningen av alder og personlighetstrekk 

Veileder: Professor Margarete Vollrath 

 

Formål: Forskning på subjektivt velvære har økt betydelig i omfang de senere årene. 

Middelaldrende personer, herunder særlig kvinner, har imidlertid fått lite oppmerksomhet. 

Denne studien har for det første som formål å undersøke betydningen av personlighetstrekk 

på subjektivt velvære hos middelaldrende kvinner, kontrollert for betydningen av sentrale 

situasjonelle variabler både retrospektivt og prospektivt. For det andre er formålet å få bedre 

kunnskap om betydningen av alder for subjektivt velvære med hensyn til kvinner i denne 

aldersgruppen. 

Metode: Studien benytter et kohort-sekvensielt design med to målepunkter. Utvalget består 

av norske kvinner mellom 40 og 62 år ved første innsamlingstidspunkt (2002-2003) og 45 og 

67 år ved andre innsamlingstidspunkt (2007-2008). Utvalget inkluderer 1025 deltakere delt i 

to grupper basert på alder. En gruppe består av kvinner mellom 40-50 år (N=501) og den 

andre gruppen består av kvinner mellom 51-62 år (N=524) ved T1. Deltakerne er trukket og 

lokalisert i 30 kommuner og bydeler over fire regioner i Norge. Datainnsamlingen er 

gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Norsk institutt for forskning om 

oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Måleinstrumentene som er brukt er SWLS, PANAS og 

Engviks 5PFa. Disse måler henholdsvis livstilfredshet, positiv- og negativ affekt, og 

personlighet. Sammenhenger undersøkes hovedsakelig gjennom korrelasjons- og multivariate 

regresjonsanalyser. 

Resultater: Krysseksjonelle analyser avdekket at yngre kvinner rapporterte signifikant mer 

negativ affekt enn eldre kvinner ved begge målepunkter. Ved andre målepunkt rapporterte 

yngre kvinner også signifikant mer positiv affekt enn de eldre. Livstilfredshet var lik på tvers 

av aldersgrupper og målepunkter. Longitudinelle analyser viste likevel at negativ affekt og 

livstilfredshet holdt seg stabil over tid for alle kvinnene, mens positiv affekt viste en absolutt 

endring og øker over femårsperioden. For både yngre og eldre kvinner var nevrotisisme den 

viktigste personlighetsprediktoren for reduksjon i subjektivt velvære. Trekket var primært 

assosiert med negativ affekt. Åpenhet var den viktigste prediktoren for økt subjektivt 

velvære, særlig ved å øke frekvensen av positiv affekt.  
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1 Innledning 
 

1.1 Introduksjon 
I Norge, som i store deler av verden for øvrig, lever vi stadig lengre. Samtidig fødes færre 

barn, og andelen eldre i forhold til yngre i befolkningen er derfor økende. De eldre blir med 

dette en mer betydelig gruppe i samfunnet enn tidligere, og myndighetene er opptatt av å 

iverksette tiltak som fremmer sunn og aktiv aldring (Langballe & Evensen, 2011). God 

fysisk- og psykisk helse, samt høy livskvalitet, vil bidra til at de eldre forblir selvhjulpne 

lengst mulig. 

   Kvinner og menn har alltid hatt ulike roller i samfunnet, og norske kvinners rolle har 

endret seg betydelig de siste 50 årene. På begynnelsen av 60-tallet var kun 22 % av 

studentene kvinner, men i løpet av 80-tallet hadde andelen kvinner oversteget menn på 

norske høgskoler og universiteter (Benum, 2017). Den moderne kvinnen har ansvar på flere 

arenaer enn tidligere. I tillegg til utdanning og karriere har kvinner flest fortsatt 

hovedansvaret i hjemmet når det kommer til omsorg for barn og husarbeid (Statistisk 

sentralbyrå, 2018). Etter hvert som kvinner beveger seg over i den andre halvdelen av livet, 

gjennomgår de flere endringer fysiologisk, psykologisk og sosialt (Lucas & Donnellan, 

2011). Overgangsalderen medfører eksempelvis betydelige kroppslige endringer (Daan & 

Fauser, 2015), samtidig som barna forlater hjemmet og man blir mer sårbar for helseplager 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2018).  

   Med alle disse endringene er utviklingsperioden fra middelalderen til alderdommen 

viktig å studere. Det er imidlertid få studier som har fokusert på denne befolkningsgruppen. 

De siste årene har flere studier undersøkt eldre utvalg, men aldersperioden like før man trer 

inn i alderdommen er det færre som har forsket på. Kunnskap om kvinner i midtlivet er derfor 

noe som etterspørres og som vil kunne bidra til viktige nyanser i et folkehelseperspektiv.  

    Inntil begynnelsen av 2000-tallet var Norge et av få vestlige land uten en større 

longitudinell studie om aldring og livsløp (Slagsvold et al., 2012). Norske aldringsstudier har 

stort sett vært mindre og krysseksjonelle. Det viktige empiriske fundamentet som følger av 

longitudinelle studier har derfor manglet som bakgrunnsteppe for norsk velværepolitikk 

(Slagsvold et.al., 2012). Den norske studien om livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) var 

den første av sitt slag i Norge, og er en longitudinell studie som inneholder data om blant 

annet helse, arbeid, livskvalitet, omsorg og familierelasjoner for nordmenn over 40 år (Løset 



2 
 

& Herlofson, 2014).  Det er til nå gjennomført to runder med datainnsamling, i henholdsvis 

2002-2003 og 2007-2008. NorLAG-studien kan dermed bidra med etterspurt kunnskap om 

kvinner i midtlivet. 

  Det har foregått en bevegelse på det psykologiske forskningsfeltet de siste årene; fra 

et fokus på psykopatologi og mekanismene bak psykisk lidelse, over til hva som bidrar til 

god psykisk helse. I forlengelsen av dette har det skjedd en dreining mot forebygging og 

tidlig intervensjon både innenfor psykologien, og for helsemyndighetene som skal iverksette 

tiltak overfor befolkningen. I den forbindelse har begrepet «subjektivt velvære» blitt 

fremholdt som et sentralt konstrukt. Begrepet oppstod på 50-tallet og viste seg å være en 

nyttig indikator på livskvalitet, slik at myndighetene kunne overvåke sosiale endringer som 

følge av sosialpolitikken (Land, 1975). Subjektivt velvære reflekterer kort sagt i hvilken grad 

mennesker tenker og føler at livene deres går godt (Lucas & Diener, 2008). Bruken av 

begrepet vokste etter hvert som det ble klart at mennesker først og fremst responderer på sin 

subjektivt definerte opplevelse, og ikke bare det objektivt definerte miljøet de befinner seg i 

(Campbell, Converse & Rodgers, 1976; Andrews & Withey, 1976). Dette viser hvorfor den 

subjektive opplevelsen av velvære, heller enn kun objektive parametere, er en så viktig 

indikator innen folkehelsen.  

  Forskningslitteraturen viser at subjektivt velvære er stabil over tid og situasjon, 

moderat arvelig og forbundet med flere andre indre og ytre påvirkningsfaktorer (Lucas & 

Diener, 2008). Ulike forståelser av de bakenforliggende prosessene har vokst frem i takt med 

empirien. Selv om man finner at situasjonelle variabler som helse, utdanning og relasjoner 

virker inn på subjektivt velvære, er den mest utbredte forståelsen i dag at indre subjektive 

prosesser har større forklaringsverdi. Personlighet er regnet som den sterkeste, mest reliable 

og stabile prediktoren for subjektivt velvære over tid (Pavot & Diener, 2013).  

   Denne studien ønsker å bidra med kunnskap om forholdet mellom viktige 

situasjonelle og intrapsykiske faktorer, og hvordan disse påvirker subjektivt velvære over tid 

hos middelaldrende kvinner. I det videre følger en forklaring av velværebegrepet og en 

redegjørelse for hvordan personlighets- og situasjonsvariablene som inngår i studien henger 

sammen med subjektivt velvære. For å få en bred og inngående forståelse av konstruktet, 

vurderte vi det som nødvendig å inkludere forskning som ikke gjaldt vårt utvalgt spesifikt. 

Årsaken er at store deler av den tilgjengelige forskningen er basert på begge kjønn i ulike 

aldersgrupper. Der de empiriske funnene gjelder middelaldrende og/eller kvinner spesifikt, 

vil dette presiseres. Når vi i denne studien refererer til middelalderen eller midtlivet, henviser 

vi til aldersperioden mellom 40-70 år. 
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1.2 Subjektivt velvære 
 

 Definisjon  
   Lykke anses som essensielt for å leve et godt liv. Lykkens natur har imidlertid vært 

diskutert i en årrekke uten at man har kommet til enighet om konstruktets definisjon, og 

refleksjoner og uenigheter strekker seg helt tilbake til oldtidens Hellas. Aristoteles var opptatt 

av «eudaimonia», som innebar en tilstand av lykke som var oppnåelig gjennom å leve et liv 

etter moralske og etiske prinsipper (Tranøy, 2018). Andre greske filosofer var opptatte av 

«hedoni» som innebar tilstedeværelse av glede og nytelse, og fravær av smerte og ubehag 

(Huta, 2013).  

   Forskning i nyere tid viser, i likhet med det som ble foreslått av filosofene for over 

1400 år siden, at lykke blant annet kan innebære å leve et meningsfullt liv, å være tilfreds 

med livet, å oppleve nytelse og positive følelser (Diener, Scollon & Lucas, 2009).  

Psykologisk forskning har i senere år gitt nytt liv til velværekonstruktet, og det finnes nå 

omfattende forskningslitteratur på området. Fremdeles benyttes et mangfold av begreper og 

forståelsesmodeller. Fordi lykkebegrepet kan ha mange ulike definisjoner velger flere 

forskere å erstatte begrepet med det noe mer presise «subjektivt velvære» (Diener et al., 

2009).  

  Det er enda noe uenighet om hvilke komponenter subjektivt velvære skal inneholde, 

men de fleste er likevel enige om at det er et flerdimensjonalt konstrukt. Den mest utbredte 

forståelsen i dag er at subjektivt velvære inneholder både en affektiv og en kognitiv 

komponent (Pavot & Diener, 2013). Den affektive komponenten beskriver balansen mellom 

positive og negative emosjoner som et individ opplever, mens den kognitive komponenten 

beskriver en kognitiv evaluering av livet som helhet, kalt livstilfredshet. Positiv og negativ 

affekt anses vanligvis som uavhengige av hverandre. Noen studier har funnet at de to 

dimensjonene korrelerer (Green, Goldman & Salovey, 1993; Russel & Carroll, 1999), men en 

stor mengde empiri støtter en funksjonell separasjon av positiv og negativ affekt innenfor 

subjektivt velvære (Watson & Tellegen, 1985; Cacioppo, Gardner & Berntson, 1999; Diener, 

Smith & Fujita, 1995; Keyes, 2000).  

  En tenker seg derfor et konstrukt bestående av tre komponenter: livstilfredshet, 

positiv affekt og negativ affekt. De affektive og den kognitive komponenten vil være delvis 

overlappende som følge av at tilstedeværende følelser vil kunne påvirke ens generelle 

kognitive vurdering av livet. De tilfører likevel unike bidrag til subjektivt velvære når de 
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behandles separat (Pavot & Diener, 2013). Høyere nivåer av subjektivt velvære vil dermed 

være en følge av høy livstilfredshet, tilstedeværelse av positiv affekt og fravær av negativ 

affekt.  

 

 Subjektivt velvære i midtlivet  
 I en review-artikkel knyttet til endringer i subjektivt velvære gjennom livsløpet 

hevder Charles og Carstensen (2010) at velværenivået øker fra 30-årene og frem til 60-årene. 

Forskere har de siste årene hevdet at noe av det mest overraskende med menneskelig aldring, 

er at affektivt velvære ofte øker med alderen (Carstensen et al., 2011). I krysseksjonelle 

studier er høyere alder forbundet med lavere nivåer av negativ affekt (Diener & Suh, 1997; 

Mroczek & Kolarz, 1998). Også longitudinelle studier finner en nedgang i negativ affekt med 

alder. I en longitudinell studie av Charles og kolleger (2001) undersøkte de fire 

familiegenerasjoner over en tidsperiode på 23 år (N=2804). Her fant de at negativ affekt sank 

med alderen hos alle generasjonene (Charles, Reynolds & Gatz, 2001). Nedgangen i nivå av 

negativ affekt varte imidlertid kun frem til 60-årsalder. Man finner også lavere frekvens av 

angst- og depresjonslidelser blant middelaldrende sammenlignet med de yngre (Blazer, 

2003).  

  Mønsteret for aldersrelaterte endringer i positiv affekt er noe mindre tydelig. Charles 

og Carstensen (2010) hevder i sin review-artikkel at positiv affekt holder seg relativt stabilt 

over livsløpet. Resultatene fra krysseksjonelle studier spriker. Noen har funnet en økning i 

nivåer av positiv affekt med alder (Mroczek & Kolarz, 1998), mens andre har funnet en 

nedgang (Diener & Suh, 1997). Longitudinelle studier har stort sett funnet at positiv affekt 

viser stabile nivåer over livsløpet (Charles et al., 2001; Costa et al., 1987). Stacey og Gatz 

(1991) fant imdlertid en liten, men signifikant, nedgang i positiv affekt med alder i sine 

longitudinelle analyser, en effekt som ble sterkere etter 65 år.  

  Livstilfredshet ser ut til å øke med alder (Charles & Carstensen, 2010). Flere store 

krysseksjonelle studier de siste årene har funnet at livstilfredshet viser en u-formet kurve 

gjennom livsløpet, med laveste nivåer mellom 35 og 50 år (Frijters & Beatton, 2012). 

Blanchflower og Oswald (2008) gjennomførte en stor internasjonal spørreundersøkelse, som 

inkluderte 500 000 amerikanere og vest-europeere fra 72 ulike land, hvor de fant at 

livstilfredshet viser en u-formet kurve gjennom livsløpet for både kvinner og menn, 

kontrollert for kohorteffekter. Mroczek og Spiro (2005) er en av de få som har undersøkt 

denne sammenhengen, og de fant en økning i livstilfredshet med alder, hvor høyeste nivå var 
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ved 65 år. Deltakerne i deres studie var riktignok kun menn, og resultatene er derfor ikke 

nødvendigvis overførbare til denne studien.  

  Til tross for at både yngre og eldre ofte vil forbinde den stereotypiske eldre med 

pessimisme, tristhet og tap, opplever de eldre seg stort sett tilfredse i livene sine (Carstensen 

et al., 2011). Ulike teorier har blitt foreslått i et forsøk på å forklare disse aldersrelaterte 

endringene i subjektivt velvære. Utvikling er en tilpasningsprosess, og vellykket utvikling 

avhenger av at mennesker lærer fra sine handlinger og opplevelser, forstår sine omgivelser, 

tilnærmer seg belønnende situasjoner og tar avstand fra situasjoner som medfører straff 

(Carstensen et al., 2011). Carstensen har blant annet foreslått at affektiv velvære øker med 

alder, grunnet endringer i emosjonsregulering (Carstensen, 1995; 2006). I følge hennes 

sosioemosjonelle selektivitetsteori vil individer tilpasse seg til sine omstendigheter, og i 

større grad bli opptatt av å ta valg som maksimerer positiv affekt og minimerer negativ affekt 

etterhvert som de blir eldre og tidshorisonten deres snevres inn. Bevissthet på at 

tidshorisonten blir kortere, medfører på denne måten endringer i motivasjon og mål (Charles 

& Carstensen, 2010).  

 

 Teorier om stabilitet og endring i subjektivt velvære 
   Tidlig forskning på subjektivt velvære var i stor grad begrenset til å utforske 

sammenhengen mellom ulike demografiske eller situasjonelle faktorer og subjektivt velvære. 

Ettersom kunnskapen på området har økt de siste tiårene, har en rekke teoretiske forståelser 

blitt foreslått. Mange av disse teoriene kan sorteres inn i bottom up- og top down-

tilnærminger (Brief, Butcher, George, & Link, 1993; Diener, 1984; Schimmack, 2008). Disse 

tilnærmingene skisserer en av de eldste debattene innen psykologien, om hvorvidt det er 

betingelser ved situasjonen eller personen som påvirker subjektivt velvære (Heller, Watson, 

& Ilies, 2004). 

 

 Situasjon: Bottom up-teorier  

  Teorier som tar utgangspunkt i at situasjonelle faktorer har størst betydning for 

subjektivt velvære, kalles bottom up-teorier. Et slikt perspektiv antyder at individets 

opplevelse av subjektivt velvære representerer summen av pågående negative og positive 

opplevelser, samt følelser individet erfarer fra øyeblikk til øyeblikk, og fra dag til dag (Pavot 

& Diener, 2013). Teoriene fokuserer på situasjoner, hendelser og kontekstens rolle. Dersom 

opplevelsene samlet er mer positive enn negative, vil individet ha høyere opplevd subjektivt 
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velvære (Pavot & Diener, 2013). Tanken om at objektive hendelser hadde stor betydning for 

subjektivt velvære, var initialt svært populære. Imidlertid mistet disse teoriene mye av sin 

kraft, da forskningen som fulgte, blant annet med grunnlag i atferdsgenetisk data, viste stor 

grad av stabilitet (Heller et al., 2004). Eksterne, objektive faktorer har i seg selv vist seg å 

forklare lite varians i subjektivt velvære. Studier som har undersøkt dette viser til en forklart 

varians på mellom 8 % og 20 % (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; Heller et al., 2004). 

Dermed skjedde det et skifte av fokus, med en dreining mot top down-teorier.   

 

  Person: Top down-teorier 

  Teorier som tar utgangspunkt i at egenskaper ved personen har størst betydning for 

subjektivt velvære, kalles top down-teorier. Disse angir at individet er predisponert for å 

reagere på hendelser på en mer positiv eller negativ måte (Brief et al., 1993). Dette innebærer 

at individet har en affektiv stil som påvirker hvordan han/hun evaluerer livet som helhet 

(Pavot & Diener, 2013). På denne måten kan vi si at enkelte personer vil være mer lykkelige 

enn andre uavhengig av omstendighetene. Mange teoretikere hevder at denne affektive stilen 

stammer fra personlighetstrekk (Costa & McCrae, 1980; Headey & Wearing, 1992).  

  Individet er nødt til å bearbeide store mengder informasjon om separate domener i 

livet for å kunne gi en helhetlig vurdering av subjektivt velvære. Når informasjonsmengden 

blir for stor, tyder eksperimentelle studier på at man tyr til kognitive snarveier som 

tilgjengelighetsheuristikker, holdninger og forventninger (Kahneman, 1999). Individuelle 

forskjeller i kognitiv og emosjonell prosessering kan på denne måten ha en sammenheng med 

individuelle forskjeller i subjektivt velvære.  

   Overordnet sett vil teorier basert på en top down-tilnærming anse subjektivt velvære 

som et stabilt konstrukt over tid. Videre tyder det på at personlighet kan påvirke 

prosesseringen av hendelser et individ opplever. Magnus, Diener, Fujita og Pavot (1993) fant 

i en longitudinell studie at personlighetstrekket ekstroversjon predikerte flere objektivt 

positive livshendelser, mens personlighetstrekket nevrotisisme predikerte flere objektivt 

negative livshendelser. Personlighet kan på denne måten påvirke subjektivt velvære både på 

en direkte og indirekte måte, gjennom individets emosjonelle stil og ved å fasilitere ulike 

hendelser i personens liv.   

  

 Interaksjon mellom situasjon og person  

  Det er i dag konsensus om at subjektivt velvære utleder av en interaksjon mellom 

bottom up- og top down-prosesser, der både personlighet og livshendelser spiller en viktig 
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rolle (Schimmack, 2008). Schimmack (2008) poengterer blant annet at dersom man legger til 

grunn en top down-modell, bør individet være like tilfreds med ulike domener i sitt liv, slik 

som ekteskap, jobb, familieliv etc. Empiri tyder likevel på at korrelasjoner mellom ulike 

livsdomener kun viser små til moderate korrelasjoner. Man ser at individer kan oppleve høy 

tilfredshet innen enkelte domener, og på samme tid lav tilfredshet innenfor andre domener. 

Schimmack hevder at domenespesifikk livstilfredshet vil påvirke global livstilfredshet, som 

igjen påvirker nivået av subjektivt velvære. På denne måten får bottom up-faktorer en 

betydning.  

  I en metaanalyse av Heller et al. (2004) undersøkte man tre ulike forklaringsmodeller 

for sammenhengen mellom livstilfredshet, personlighetstrekk og tilfredshet med ulike 

livsdomener. To av modellene forsøkte å forklare sammenhengen ved hjelp av rene top 

down-tilnærminger. Den tredje modellen postulerte en integrativ forståelse, hvor både top 

down og bottom up-tilnærminger var inkludert i forståelsen av denne sammenhengen. 

Forskerne fant at den integrative forståelsen av sammenhengen var den som ga best 

forklaringsverdi.  

  Påvirkning av personlighet er gjennomgående større for de affektive komponentene 

enn for livstilfredshet (Pavot & Diener, 2013; Schimmack, 2008). Dette fordi enkelte 

personlighetstrekk har stor grad av overlapp med de affektive subjektivt velvære-

komponentene. Man tenker seg også at de affektive komponentene fungerer som medierende 

faktorer for livstilfredshet på subjektivt velvære, ettersom mennesker vurderer affekt når de 

skal evaluere sin livstilfredshet. Det er likevel tilfredshet med ulike livsdomener som har 

størst betydning for livstilfredshet (Schimmack, 2008).   

 

 Set punkt-teorier 

  Til tross for at tilfredshet med ulike livsdomener har stor betydning for livstilfredshet, 

har flere longitudinelle studier vist at subjektivt velvære holder seg relativt stabilt over tid 

(Magnus et al., 1993; Pavot & Diener, 2013). Brickman og Campbell (1971) forklarte dette 

med prinsippet om en hedonisk tredemølle. De hevdet at livshendelser initialt kan ha stor 

positiv eller negativ kraft, men at effekten ganske fort vil avta grunnet tilpasning eller 

habituering. Personen vil da falle tilbake til et nøytralt nivå.  Man har blant annet funnet bevis 

for at personer som har vunnet store pengebeløp raskt venner seg til den nye tilstanden, og 

etter kort tid oppgir samme nivå av subjektivt velvære som tidligere (Kahneman, 1999). En 

begrensning ved teorien er at den ikke forklarer de individuelle forskjellene som observeres 
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mellom ulike nasjoner og ved ulike levevilkår (Pavot & Diener, 2013). Videre er 

gjennomsnittsnivåer av subjektivt velvære høyere enn det nøytrale midtpunktet.  

  Dette ledet videre mot en set-punkt teori, som refererer til et stabilt individuelt nivå 

for subjektivt velvære (Lykken, 1999). Tvillingstudier av Lykken og Tellegen (1996) slo 

blant annet fast at subjektivt velvære var minst 50% arvbart, noe som støtter opp under et 

grunnleggende stabilt individuelt nivå. Teoretikere har videre koblet dette individuelle stabile 

nivået til personlighet, da særlig personlighetstrekkene ekstraversjon og nevrotisisme (Costa 

& McCrae, 1980; Headey & Wearing, 1992). Set punkt-teorier har stått sterkt de siste årene, 

men har samtidig fått kritikk. Denne kritikken har i hovedsak dreid seg om at teorien ikke 

åpner opp for en varig endring i subjektivt velvære-nivå etter store livshendelser. Man ser 

blant annet at tap av et barn eller ektefelle kan føre til en slik varig endring (Pavot & Diener, 

2013). Dette gjelder riktignok ikke alle, da det alltid vil være individuelle forskjeller i 

tilpasning.  

   Basert på de ulike teoriene – bottom-up, top-down og set-punkt – kan mye tyde på at 

alle tre kan gjøre seg gjeldende for subjektivt velvære. Man har et set-punkt, eller et baseline-

nivå, som i stor grad er bestemt av arvelige faktorer, deriblant personlighetstrekk. Man 

fluktuerer stort sett rundt dette set-punktet gjennom livet, der situasjonelle faktorer (bottom-

up) er med på å skape disse svingningene. Intrapsykiske faktorer, slik som personlighet, vil 

virke inn på hvordan, i hvor stor grad og hvor lenge disse situasjonelle betingelser vil påvirke 

velværenivået. Etter en tid vil de aller fleste, selv etter større dramatiske hendelser, vende 

tilbake til sitt nøytrale nivå. Enkelte livshendelser kan likevel være av en slik art at de bidrar 

til en forlenget eller vedvarende endring i livstilfredshet og/eller affekt. 

 

 Kvinners subjektive velvære 
  Det finnes per i dag lite empiri på kjønnsforskjeller i subjektivt velvære, særlig i 

midtlivet. Man har funnet små kjønnsforskjeller i gjennomsnittsnivåer av subjektivt velvære i 

eldre utvalg (Pinquart & Sörensen, 2001), men i liten grad i yngre utvalg (Røysamb, Tambs, 

Reichborn-Kjennerud, Neale & Harris, 2003). 

  I en metaanalyse av Pinquart og Sörensen (2001), der studiene som var inkludert 

hadde en gjennomsnittsalder på 55 år, fant de at kvinner oppga lavere livstilfredshet enn 

menn. Forskerne begrunner dette med at kvinner har høyere sannsynlighet for å miste sin 

partner, får større helseproblemer og et økt omsorgsbehov. Forskjellen mellom gruppene var 

allikevel svært liten og av begrenset empirisk verdi. Gjennom kohortundersøkelser viser de 
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også at kjønnsforskjeller i livstilfredshet har økt fra de første til de siste studiene. Dagens 

kvinner er mindre tilfreds enn kvinnene var tidligere. Ifølge Pinquart og Sörensen (2001) 

finnes det ingen forklaring på denne tendensen utover spekulasjoner om at kvinners økede 

rettigheter kan ha ført til høyere ambisjoner som igjen er negativt assosiert med 

livstilfredshet. En metaanalyse som inkluderte 93 studier av kjønnsforskjeller i livstilfredshet 

hos kvinner og menn i alle aldere, fant ingen signifikant forskjell mellom kjønnene (Wood, 

Rhodes & Whelan, 1989). En svensk krysseksjonell studie med deltakere mellom 18 og 64 år 

kunne heller ikke finne noen kjønnsforskjell i livstilfredshet (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-

Meyer, 2002). 

  Det har lenge vært kjent at kvinner opplever mer negative følelser og viser flere 

symptomer på depresjon enn menn. Allerede i 1960 fant man gjennom en nasjonal 

spørreundersøkelse blant amerikanere at kvinner rapporterte flere emosjonelle vansker enn 

menn (Gurin, Veroff & Feld, 1960). Kvinner rapporterer også mindre tilfredshet med 

ekteskap og helse (Fujita, Diener & Sandvik, 1991). Selv om man sjeldent finner ulike 

gjennomsnittsnivåer i subjektivt velvære for kvinner og menn, er det en tendens at kvinner 

oftere skårer veldig høyt eller veldig lavt. Dette indikerer at kvinner er mer sannsynlig til å 

oppleve både positive og negative følelser sterkere enn menn (Pavot & Diener, 2013). En 

kostnad ved å oppleve intense positive følelser, er at en ofte også opplever sterke negative 

følelser (Fujita et al., 1991). Selv om kvinner ofte opplever positive og negative følelser av 

høyere intensitet, betyr ikke nødvendigvis dette at de erfarer lavere subjektivt velvære. Et 

velreplikert funn er at affektiv intensitet og affektiv balanse er to uavhengige dimensjoner. 

Basert på dette kan kvinner oppleve samme grad av subjektivt velvære (Larsen & Diener, 

1987).  

  Det finnes holdepunkter for kjønnsforskjeller i hvilke prediktorer og mekanismer som 

er involvert i å skape og opprettholde subjektivt velvære (Røysamb et al., 2003). I en studie 

av eldre fant French, Gekoski og Knox (1995) kjønnsforskjeller i sammenhengen mellom 

livshendelser og subjektivt velvære. Korrelasjonene mellom stressende livshendelser og 

subjektivt velvære var sterkere for kvinner enn for menn (French et al., 1995). Kvinner er 

mer responsive for både positive og negative hendelser. Ut over dette finnes det lite empiri på 

kjønnsforskjeller i subjektivt velvære. Undersøkelser av kjønnsspesifikke effekter i 

prosessene bak subjektivt velvære etterspørres (Pinquart & Sörensen, 2001). 
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1.3 Personlighet som prediktor for subjektivt 
velvære 

    Personligheten består av stabile og relativt vedvarende mønstre av tanker, følelser og 

atferd, som skiller individer fra hverandre (Roberts & Mroczek, 2008). Personligheten er med 

på å bestemme den overordnede stilen, tilpasningen og engasjementet individet har i ulike 

situasjoner og over tid (McAdams og Pals, 2006). En rekke leksikalske studier og 

faktoranalyser har vist at personlighetsforskjeller har en tendens til å fordele seg langs fem 

ulike dimensjoner: nevrotisisme (N), ekstraversjon (E), planmessighet (C), 

medmenneskelighet (A) og åpenhet (Å) (Costa & McCrae, 2008). Disse refereres oftest til 

som «Big Five» (Goldberg, 1990) eller «femfaktormodellen» (Costa & McCrae, 1988). 

Førstnevnte utleder fra leksikalske tilnærminger, mens sistnevnte bygger på analyser av 

personlighetsinventorier. Det er spesielt èn forskjell mellom dem som vil være relevant for 

vår studie. Begge modellene er hierarkiske der seks underliggende fasetter lader på hvert av 

trekkene. De fleste studier som refereres til i denne oppgaven har tatt utgangspunkt i 

femfaktormodellen der fasetten «varme» sorterer under ekstraversjonsdimensjonen. I den 

leksikalske tradisjonen lader derimot den samme fasetten på medmenneskelighet. 

Måleverktøyet for personlighet i denne studien tar utgangspunkt i Big Five-modellen 

(Engvik, 1993).  

   Personligheten er den viktigste prediktoren for subjektivt velvære, og korrelerer 

betydelig høyere med subjektivt velvære enn hva situasjonelle faktorer gjør (Lucas & Diener, 

2008). Det finnes flere ulike teorier om hvordan personlighet henger sammen med subjektivt 

velvære, og disse kan grovt sett inndeles i to kategorier. Instrumentelle teorier postulerer et 

indirekte forhold, der personligheten påvirker hvilke valg man tar og hvilke situasjoner man 

oppsøker. Eksempelvis kan personer som skårer høyt på planmessighetstrekket prioritere 

karriere, som igjen vil øke subjektivt velvære (McCrae & Costa, 1991). Temperamentsteorier 

postulerer derimot en direkte link, der det enkelte trekket predikerer forskjeller i 

velværekomponentene. Det finnes blant annet en stor mengde evidens for at nevrotisisme er 

assosiert med økt negativ affekt og ekstraversjon med økt positiv affekt (DeNeve & Cooper, 

1998).  

   Uansett hvilke mekanismer som ligger bak, har forskerne funnet at personligheten er 

relatert til både den kognitive og de affektive komponentene i subjektivt velvære, ved å 

påvirke hvordan individet føler om og vurderer ulike domener i livet sitt (Diener, Oishi & 
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Lucas, 2002). Det kan foregå ved at personen retter oppmerksomheten mot, husker og 

rekonstruerer informasjon og hendelser kongruent med personligheten (Rusting, 1998).  

I tillegg predisponerer trekkene for individuelle forskjeller i hyppigheten, intensiteten og 

lengden på emosjonelle reaksjoner (Larsen & Diener, 1987; Schimmack, Oishi, Diener & 

Suh, 2000).  

  

  Kvinners personlighetsstruktur og personlighetsutvikling 
med alder 

  Et etablert funn i forskningslitteraturen, er at kvinner skårer høyere enn menn på 

trekkene medmenneskelighet og nevrotisisme (Chapman, Duberstein, Sörensen & Lyness, 

2007; Costa, Terracciano & McCrae, 2001; Goodwin & Gotlib, 2004; McCrae & 

Terracciano, 2005). Kjønnsforskjeller i de andre trekkene er inkonsistente, der noen 

rapporterer manglende forskjeller, mens andre har funnet at kvinner skårer høyere enn menn 

på samtlige (Schmitt, Realo, Voracek & Allik, 2008). Utfordringen med å stadfeste 

kjønnsrelaterte forskjeller på aggregert nivå er at det ofte oppstår motstridende tendenser på 

fasettnivå. For eksempel skårer kvinner høyere på fasettene varme, sosiabilitet og positive 

emosjoner, men lavere på dominans og selvhevdelse innfor ekstraversjonsdimensjonen. 

Kjønnsforskjellene er forsøkt forklart både biologisk og kulturelt. De samme mønstrene er 

funnet på tvers av kulturer, men er overraskende nok sterkere i vestlige samfunn (Costa et al., 

2001). Det er foreslått at større frihet til variasjon i samfunnet gir biologiske tendenser mer 

spillerom (Schmitt et al., 2008).    

  Tilpasning til middelalder og alderdom er en prosess som drar veksler på blant annet 

kognitive, fysiske, sosiale og emosjonelle ressurser. Med alderen skårer mennesker generelt 

høyere på planmessighet og medmenneskelighet, og lavere på nevrotisisme, ekstraversjon og 

åpenhet (Roberts, Walton & Viechtbauer, 2006). Disse endringene, som skjer i voksen alder 

og frem mot alderdom, kan sies å være fordelaktige hva subjektivt velvære angår (Roberts et 

al., 2006; Specht, Egloff & Schmukle, 2011). Det finnes likevel evidens for store individuelle 

forskjeller. Dette kommer sannsynligvis av spesifikke livshendelser og eksponering for ulike 

miljømessige faktorer (Mroczek & Spiro, 2005, Specht et al., 2011). 
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 Personlighetstrekkenes sammenheng med subjektivt velvære 
 

Nevrotisisme  

   I følge teorien bak femfaktormodellen vil en person som skårer høyt på nevrotisisme 

ha en tendens til å oppleve negativ affekt, slik som tristhet, håpløshet og skyldfølelse, som 

kan lede til lav selvfølelse, pessimisme og bekymring (Costa & McCrae, 2008; McCrae & 

Costa 1987). En person som skårer lavt på trekket regnes som emosjonelt stabil, og er i større 

grad rolig, trygg og har et jevnt temperament.  

   Nevrotisisme er det personlighetstrekket som i størst grad er assosiert med subjektivt 

velvære (Vittersø, 2001). En longitudinell studie som benyttet den norske oversettelsen av 

«Big Five Inventory» (Engvik, 1993), viste at nevrotisisme forklarte hele 34 % av variansen i 

subjektivt velvære (Vittersø, 2001). En større metaanalyse viste en moderat negativ 

korrelasjon mellom nevrotisisme og subjektivt velvære på r= -.22 (DeNeve & Cooper, 1998). 

Trekket påvirker alle tre velværekomponentene ved å redusere livstilfredshet og positiv 

affekt, og ved å øke negativ affekt. I en større metaanalyse (N=122 588) fant forskerne en 

gjennomsnittlig korrelasjon mellom nevrotisisme og livstilfredshet på r= -.38. Trekket 

korrelerte også r= -.30 med positiv affekt og r=.54 med negativ affekt (Steel, Schmidt & 

Schultz, 2008). 

   Den kanskje viktigste årsaken til at høy nevrotisisme reduserer subjektivt velvære er 

trekkets assosiasjon med negativ affekt. Jeronimus og kolleger (2016) beskriver at selve 

kjernen i nevrotisismetrekket er tilbøyeligheten til å oppleve negative emosjoner. Deres 

metaanalyse av longitudinelle studier (N=443 313) indikerte en robust prospektiv effekt av 

nevrotisisme for utviklingen av angst- og depresjonssymptomer (Jeronimus, Riese & Ormel, 

2016). En annen longitudinell studie som varte over to år, viste en korrelasjon på r=.47 

mellom nevrotisisme ved første måling og negativ affekt målt ved andre måling (Suh, Diener 

& Fujita, 1996). 

   Da nevrotisisme er en så sentral velværeprediktor har forskningen fokusert mye på 

sammenhengen mellom disse to konstruktene. Individer som skårer høyt på nevrotisisme har 

vist seg å være mer oppmerksomme på negativ stimuli, og rapporterer oftere og mer intens 

negativ affekt (Larsen & Ketelaar, 1991). Høy skåre på trekket er knyttet til en særlig sterk 

respons på stress, slik at mindre frustrasjoner og hverdagslige situasjoner kan oppleves 

overveldende (Bolger & Schilling, 1991; McCrae & Costa, 1987; Mroczek & Almeida, 

2004). Den hyppig aktivering av negativ affekt gjør individet enda mer sensitiv og den 
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affektive responsen sterkere. Det observeres mer aktivitet i HPA-aksen, som vist gjennom økt 

konsentrasjon av stresshormonet kortisol (Nater, Hoppmann, & Klumb, 2010; Portella, 

Harmer, Flint, Cowen, & Goodwin, 2005). Man finner samtidig at personer som skårer høyt 

på nevrotisisme ofte anvender suboptimale mestringsstrategier som fornektelse eller å 

klandre seg selv (Lazarus & Folkman, 1984; Penley & Tomoka, 2002; Suls, 2001). 

    

Ekstraversjon  

   Wilson (1967, s. 294) beskrev en lykkelig person som «ung, sunn, velutdannet, godt 

betalt, ekstravert, optimistisk og bekymringsløs». Personer som skårer høyt på ekstraversjon 

beskrives ofte som sosiale, optimistiske, utadvendte, energiske, aktive, selvhevdende og 

spenningssøkende (Steel et al., 2008). De som skårer lavt på trekket er mer sosialt reserverte 

og har mindre energi og selvtillit (Hermes, Hagemann, Naumann, & Walter, 2011). 

Ekstraversjon kjennetegnes av høye nivåer av positiv affekt og sosiabilitet.  

  Det er foreslått at positiv affekt utgjør selve kjernen i ekstraversjonstrekket, i og med 

at fasettene korrelerer sterkere med positiv affekt enn med hverandre (Watson & Clark, 

1997). Diener og Lucas (1999) beskriver den moderate korrelasjonen mellom ekstraversjon 

og positiv affekt som et av de mest konsistente funnene i forskningen på personlighet og 

affekt. Det er foreslått at ekstraversjon predikerer subjektivt velvære blant annet fordi 

mennesker har en tendens til å være lykkeligere i sosiale situasjoner, og de som skårer høyt 

på denne skalaen oftere engasjerer seg sosialt. Utover dette har ekstraversjon som regel en 

positiv innvirkning på relasjoner til venner, familie og partner (Steel et al., 2008). Videre 

benytter de som skårer høyt på trekket oftere effektive mestringsstrategier som 

problemløsning (Carver & Connor-Smith, 2010). 

  Ekstraversjon og nevrotisisme fremholdes ofte som de to viktigste prediktorene for 

subjektivt velvære, men i de fleste studier forklarer nevrotisisme likevel betydelig mer 

varians enn ekstraversjon (DeNeve & Cooper, 1998). I en norsk longitudinell studie forklarte 

nevrotisisme 34 % av variansen i subjektivt velvære, mot 1 % av variansen forklart av 

ekstraversjon (Vittersø, 2001). En annen norsk krysseksjonell studie, med en 

gjennomsnittsalder på 47,8 år, viste at ekstraversjon forklarte 3 % av variansen i subjektivt 

velvære (Vittersø og Nilsen, 2002). 

  Studier som har tatt for seg sammenhengen mellom ekstraversjon og positiv affekt har 

gitt blandede resultater. Noen har funnet at høye skårer på ekstraversjon predikerer mer 

positiv affekt når man eksponeres for positiv stimuli (Gomez, Cooper & Gomez, 2000; 

Gross, Sutton, & Ketelaar, 1998; Penley & Tomoka, 2002; Oerlemans & Bakker, 2014), 
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mens andre ikke har funnet slike effekter (Carver & White, 1994; Lucas & Baird, 2004). 

Positiv affekt er ofte, men ikke alltid, inkludert som fasett i ekstraversjonsskalaer. En 

utfordring i forskningssammenheng er at skalaen som benyttes kan være av vesentlig 

betydning for sammenhengen mellom ekstraversjon og positiv affekt (Kim, Schimmack, 

Oishi, & Tsutsui, 2017). 

   Ekstraversjon regnes som en konsistent, men ikke særlig sterk, prediktor for 

livstilfredshet (Kim et al., 2017). Det er også funnet aldersforskjeller, der trekket kun 

forklarer varians i livstilfredshet for personer under 60 år (Gomez, Allemand, & Grob, 2012). 

I metaanalysen til Steel og kolleger (2008) korrelerte ekstraversjon r=.28 med livstilfredshet, 

r=.44 med positiv affekt og r= -.18 med negativ affekt. En longitudinell studie viste at 

ekstraversjon korrelerte moderat med positiv affekt og forklarte ca 4 % av variansen i positiv 

affekt over en periode på ti år (Costa & McCrae, 1980). 

 

Planmessighet  

   Personer som skårer høyt på planmessighet følger ofte sosiale normer, har god 

impulskontroll, er oppgave- og måleorienterte og har en evne til å utsette belønning (John & 

Srivastava, 1999). De som skårer lavt på trekket kan oppfattes som mindre nøyaktige, mindre 

målrettede og med mindre enjasjement. Lav skåre på planmessighet er forbundet med mer 

daglig stress som følge av færre finansielle og atferdsmessige ressurser (MacCann, 

Duckworth & Roberts, 2009). Høy planmessighet kan derimot fasilitere mestringsopplevelser 

(McCrae & Costa, 1991). Individer som skårer høyt på trekket utfører ofte oppgaver på en 

effektiv og nøyaktig måte, noe som kan lede til suksess i skole og jobbsammenheng (Berry, 

Ones, & Sackett, 2007; Noftle & Robins, 2007). Dette kan igjen medføre materielle og 

psykologiske belønninger, slik som høyere inntekt og en opplevelse av mening. Å studere, 

være i jobb og lignende gir også flere sosiale relasjoner, som kan bidra til å styrke ens 

identitet (Myers & Diener, 1995). På den andre siden kan de samme personene sette høyere 

mål for seg selv, slik at effekten på livstilfredshet utlignes (Kim et al., 2017).  

   En metaanalyse, som inkluderte 115 studier, viste en gjennomsnittlig positiv 

korrelasjon mellom planmessighet og subjektivt velvære på r=.21 (DeNeve & Cooper, 1998). 

Hayes & Joseph (2003) hevder at planmessighetstrekket har sterkest sammenheng med den 

kognitive komponenten i subjektivt velvære, men metaanalyser har vist at trekket også 

korrelerer positivt med positiv affekt (DeNeve & Cooper, 1998; Steel et al., 2008). I den ene 

av disse metaanalysene fant forskerene at planmessighet korrelerte r=.22 med livstilfredshet, 

r=.27 med positiv affekt og r=-.20 med negativ affekt (Steel et al, 2008). Denne 
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metaanalysen viste altså sterkest korrelasjon mellom planmessighet og positiv affekt. 

Gjennomgående finner man også en negativ assosiasjon mellom planmessighet og negativ 

affekt (Fayard, Roberts, Robins, & Watson, 2012). En årsak kan være at personer som er lite 

impulsive sjeldnere havner i situasjoner som kan gi skyldfølelse eller undergrave målene 

deres (Noftle & Robins, 2007).  

    Studier har funnet at høy planmessighet er assosiert med en mer optimal HPA-

aksefungering, som indikert ved lavere konsentrasjon av stresshormonet kortisol. De 

reduserte kortisolnivåene var i stor grad drevet av høyere nivåer av positiv affekt, og det er 

dermed foreslått at trekket fungerer som en affektrelatert regulator i HPA-aksen (Nater et al., 

2010). Dette er i tråd med studier som viser at høy planmessighet er assosiert med bedre 

emosjonell bedring etter eksponering for negativ stimuli (Javaras et al., 2012). Trekket kan 

altså fungere som en buffer mot stress (Zellars, Perrewe, Hochwater & Anderson, 2006), og 

planmessige individer benytter ofte effektive mestringsstrategier (Penley & Tomaka, 2002). 

Personlighetstrekk er imidlertid ikke grunnleggende gode eller dårlige. De interagerer med 

situasjonen man befinner seg i, og personer som skårer høyt på planmessighet rapporterer 

desto mer negativ affekt hvis de opplever nederlag, slik som å miste jobben (Boyce, Wood, & 

Brown, 2010).   

    

Medmenneskelighet  

   Medmenneskelighetsdimensjonen reflekterer individuelle forskjeller i 

samarbeidsevne og sosial harmoni (Hogan, Johnson & Briggs, 1997). Personer som skårer 

høyt på medmenneskelighet oppfattes ofte som snille, sympatiske, varme og hensynsfulle. De 

som skårer lavt på trekket kan i større grad oppfattes som mindre empatiske, kyniske og 

egoistiske (Thompson, 2008). Costa og McCrae (1992) mente at evnen til å forme gode 

relasjoner samt å ha tillit til at andre mennesker har gode intensjoner, var avgjørende for 

subjektivt velvære. Ettersom høy skåre på medmenneskelighet øker kvaliteten på sosiale 

relasjoner, foreslo McCrae og Costa (1991) trekket som en av de viktigste prediktorene for 

livstilfredshet. I en studie som kun inkluderte medmenneskelighet og planmessighet fant 

forskerne likevel ikke noen signifikant effekt av medmenneskelighet på denne komponenten 

(Mayungbo, 2016). Dette er i tråd med metaanalyser som har funnet at trekket korrelerer 

relativt lavt med livstilfredshet, r=.14 (Steel et al., 2008), r=.16 (DeNeve & Cooper, 1998). 

   Personer som skårer høyt på medmenneskelighet er mer emosjonelt responsive i 

sosiale situasjoner, som også er vist med fysiologiske målinger, spesielt hos kvinner. Dette 

indikerer at medmenneskelighet kan være en viktig prediktor for den affektive komponenten i 
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subjektivt velvære (Tobin, Graziano, Vanman & Tassinary, 2000). I en metaanalyse av Steel 

et al (2008) korrelerte trekket r=.12 med positiv affekt og r= -.20 med negativ affekt. DeNeve 

og Cooper (1998) fant i sin metastudie at medmenneskelighet (r=.17) og ekstraversjon 

(r=.20) predikerte positiv affekt omtrent likt. De forklarte funnet med at positiv affekt ikke 

bare stammer fra kvantiteten på relasjoner (ekstraversjon), men like mye kvaliteten på dem 

(medmenneskelighet). På den andre siden har en studie vist at de som skårer høyt på 

medmenneskelighet opplever mer intens negativ affekt ved interpersonlige problemer (Tobin, 

Graziano, Vanman & Tassinary, 2000; Suls, Martin & James, 1998). Det betyr at forholdet 

mellom medmenneskelighet og subjektivt velvære kan avhenge av kvaliteten på de sosiale 

relasjonene personen inngår i.  

 

Åpenhet for erfaringer 

   Åpenhet for erfaringer er sterkt assosiert med intelligens, og karakteriseres ved en 

bredere bevissthet og et behov for å utvide og gå i dybden av opplevelser (McCrae & Costa, 

1991). Personer som skårer høyt på åpenhetstrekket har et rikt fantasiliv, er sensitive for 

estetikk, legger merke til indre tilstander, foretrekker variasjon og er intellektuelt nysgjerrige 

(Costa & McCrae, 1992). De som skårer lavt på trekket er mer tradisjonelle og 

konvensjonelle i deres oppfatninger og atferd. Åpenhet er moderat korrelert med krystallisert 

intelligens og kunnskap (Moutafi, Furnham & Crump, 2006). Selv om trekkene i 

femfaktormodellen er antatt å være uavhengige har man funnet korrelasjoner mellom 

ekstraversjon og åpenhet (Aluja, Garcı́a & Garcı́a, 2002).  

   Åpenhetstrekket regnes som det minst forståtte i sammenheng med subjektivt velvære 

(DeNeve & Cooper, 1998). Sammenlignet med de andre femfaktortrekkene finner 

metaanalyser vanligvis at åpenhet er det trekket med svakest forbindelse til 

velværekonstruktet (Kim et al., 2017; Steel et al., 2008). Det er foreslått at trekket kan 

fungere som et tveegget sverd, ved at det gjør individet mottakelig for hendelser som både 

kan lede til positiv og negativ affekt (McCrae & Costa, 1991). Det har imidlertid vist seg at 

trekket korrelerer moderat med positiv affekt, men svært lavt med negativ affekt (DeNeve & 

Cooper, 1998). En fransk studie der gjennomsnittsalderen var 67 år viste en korrelasjon 

mellom åpenhet og livstilfredshet på r=.15, og forklart varians i livstilfredshet på 2% 

(Stephan, 2009). I metaanalysen til Steel et al (2008) var tekket kun assosiert med en økning i 

positiv affekt (r=.20). I en annen større metaanlyse forklarte åpenhet nest mest varians i 

positiv affekt, etter ekstraversjonstrekket (Gutiérrez, Jiménez, Hernández, & Puente, 2005).  

  Åpenhet er karakterisert som en søken etter personlig utvikling og vekst, som kan 
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lede personen til opplevelser som fasiliteter subjektivt velvære (McCrae & Costa, 1991; 

Stephan, 2009). De som skårer høyt på åpenhet engasjerer seg også oftere i aktiviteter som 

promoterer fysisk helse (Duberstein et al., 2003), og er i tillegg raskere og mer effektive til å 

tilpasse seg forandringer (LePine, Colquitt, & Erez, 2000). Kvinner i middelalderen 

gjennomgår flere forandringer, og åpenhet kan derfor tenkes å fungere som en buffer i denne 

aldersperioden.  

   

1.4 Situasjonelle variablers sammenheng med 
subjektivt velvære 

 
Sykdom 

  Longitudinelle studier som har fulgt deltagerne i en periode over 10 år viser at 

subjektivt velværenivå fungerer som en indikator for senere sykdom og levetid (Diener & 

Chan, 2011; Lyubomirsky, Diener & King, 2005). Høy subjektivt velvære kan predikere 

lengre levetid og mindre risiko for sykdommer, men hvorvidt sykdom har en kausal effekt på 

subjektivt velvære er mer omdiskutert. Empirisk forskning har stort sett feilet i å finne direkte 

effekter av objektiv helse på livstilfredshet (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). Man finner 

derimot effekt av subjektiv helse som reflekterer den emosjonelle tilpasningen til ens fysiske 

tilstand (Diener et al., 1999). Likevel finnes det evidens for at det å leve med en kronisk 

sykdom kan påvirke frekvensen av positiv og negativ affekt på ulike måter. Tidligere 

forskning har stort sett vist at negativ affekt er positivt korrelert med somatiske symptomer 

(Kvaal & Patodia, 2000). Det er også mye som tyder på at funksjonstap og opplevd smerte 

begrenser mulighetene for positive opplevelser, som igjen kan medføre en reduksjon i 

positive følelser (Zautra et al., 1995). I en studie av Zautra og kolleger (1995) fant de at 

personer som opplevde mye smerte rapporterte mer negativ affekt, og at begrensninger i 

aktivitet som følge av sykdom både reduserte frekvensen av positiv affekt og økte frekvensen 

av negativ affekt.  

 

Partner 

  Et veletablert funn i forskningslitteraturen er en positiv sammenheng mellom 

ekteskap og subjektivt velvære (Diener et al., 1999; Mastekaasa, 1995; Pavot & Diener, 

2013). Sammenhengen er robust, ikke begrenset til enkeltpopulasjoner og forsvinner heller 
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ikke ved kontroll for andre demografiske karakteristikker (Lucas, Clark, Georgellis & Diener, 

2003). Store internasjonale spørreundersøkelser finner at de som er gift rapporterer høyere 

livstilfredshet enn de som aldri har vært gift, er separert eller er enker (Diener et al., 1999). 

En longitudinell studie gjennomført av Lucas (2005) fant at både seleksjonseffekter og 

fordeler med å ha en livsledsager kan spille inn. Lykkelige mennesker har bedre sjanse for å 

finne seg en partner, og når de forplikter seg kan psykologiske fordeler av samlivet videre 

øke subjektivt velvære.  

  I den vestlige verden er samboere i stor grad sidestilte med de som er gift, og skårer 

høyere på livstilfredshet enn de som bor alene (Diener, Gohm, Suh & Oishi, 2000; Diener et 

al., 1999). To studier på norske utvalg har vist at samboende og gifte kvinner var mer tilfreds 

med livet enn enslige kvinner (Mastekaasa, 1994; Mastekaasa, 1995). Deltakerne (N=51 000) 

ble fulgt fra 20-årsalder og oppover. Forskjellen mellom de single og gifte kvinnene var størst 

ved 40 år, deretter sank den relative forskjellen frem til 65 års-alder. Svært få studier har 

undersøkt hvordan partnerstatus påvirker de affektive komponentene i subjektivt velvære, 

men en større krysseksjonell studie undersøkte effekt av sivilstatus over ulike nasjoner 

(Diener et al., 2000). I det norske utvalget fant de at samboende og gifte skåret høyere på 

positiv affekt enn personer som var skilt. De som var skilt rapporterte også mer negativ 

affekt. Luhmann, Hofmann, Eid og Lucas (2012) fant ingen endring i affekt i forbindelse med 

ekteskap i sin metaanalyse, og etterspør mer forskning på dette området.  

 

 Utdanning  

  I følge Diener og kolleger (1999) finner man ofte små, men signifikante korrelasjoner 

mellom utdanning og subjektivt velvære. Veenhoven (2010) konkluderte derimot i sin 

review-artikkel med at skoleutdanning kun er en evne, og ikke noe som ser ut til å gjøre 

personer lykkeligere. Nikolaev (2018) hevder at grunnen til dette er at de fleste studier kun 

undersøker livstilfredshet. I hans panelstudie, med et utvalg fra Australia (N=20 143) mellom 

22 og 65 år så han på sammenhengen mellom utdanning og de tre komponentene i subjektivt 

velvære. Han fant at personer med høyere utdanning så på livene sine som mer meningsfulle, 

og opplevde mer positiv og mindre negativ affekt. For kvinner er denne sammenhengen enda 

sterkere enn for menn. Personer med høyere utdanning skårer også høyere på livstilfredshet 

enn personer uten høyere utdanning, selv om denne sammenhengen er noe mindre enn for de 

affektive komponentene. I en amerikansk studie med deltagere mellom 25 og 74 år (N=2727) 

fant Mroczek og Kolarz (1998) at utdanning ikke var relatert til positiv affekt for kvinner, 
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men at kvinnene med høyere utdanning viste signifikant mindre negativ affekt. Dolan, 

Peasgood og White (2008) påpeker at utdanning er høyt korrelert med helse og inntekt. 

Dersom man ikke kontrollerer for disse faktorene kan utdanning ofte få en sterkere positiv 

effekt. I studien til Nikolaev (2018) var begge disse faktorene kontrollert for, mens Mroczek 

og Kolarz (1998) kun kontrollerte for helse.   

 

 Arbeid  

  Empirien viser gjennomgående en negativ effekt av arbeidsledighet på subjektivt 

velvære (Dolan et al., 2008). I en studie som inkluderte 21 europeiske land, fant Lelkes 

(2006) at arbeidsledighet reduserte sjansen for en høy skåre (en skåre som tilsvarte minst 

8/10) på livstilfredshet med 19 % og en høy skåre på subjektivt velvære som helhet på 15 % 

sammenlignet med de som var i arbeid. Data fra Sveits tyder på at denne reduksjonen kan 

være enda høyere (Frey & Stutzer, 2000). Det har vært stilt spørsmål om hvorvidt de som er 

ulykkelige i større grad velger seg til arbeidsledighet. Data tyder likevel på at slike 

seleksjonseffekter er minimale (Dolan et al., 2008). Flere studier finner at kvinner ikke 

påvirkes av arbeidsledighet i like stor grad som menn, men samtidig at de middelaldrende 

påvirkes i større grad enn de yngre og de eldre (Dolan et al., 2008; Pichler, 2006). Innbyggere 

i høyinntektsland ser også ut til å påvirkes i større grad (Fahey & Smyth, 2004). I en 

krysseksjonell studie som inkluderte 33 europeiske land, fant Fahey og Smyth (2004) at 

arbeidsledige i snitt skåret nesten et punkt lavere på en tipunktsskala for livstilfredshet 

sammenlignet med de som var i arbeid. Når det gjelder affekt, har en longitudinell studie 

funnet at arbeidsledige får mindre glede av typiske fritidsaktiviteter selv om de har mer tid å 

bruke på dem, og at de rapporterer mer negativ affekt. Denne effekten forsvinner når 

deltagerne kommer tilbake i arbeid (Krueger & Mueller, 2012).  

 

 Barn  

  Konsekvensen av å ha barn har fått lite fokus innenfor forskning på subjektivt 

velvære, men blant de studiene som finnes konkluderes det oftest med at det å ha barn 

medfører redusert velvære (Blanchflower, 2009). I følge Angeles (2010) kan effekten av å ha 

barn interagere med sivilstatus, noe forskningen sjelden tar høyde for. I en britisk panelstudie 

(N=89 000) rapporterte gifte personer med barn høyere livstilfredshet enn de som var 

separerte, samboere eller single (Angeles, 2010). Den positive effekten av barn var større for 

gifte kvinner enn for gifte menn. I en dansk tvillingstudie fant forskerne en positiv effekt av 
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førstefødte barn for kvinner mellom 25 og 45 år, men ingen signifikant sammenheng mellom 

det å ha barn og livstilfredshet for gruppen mellom 50-70 år (Kohler, Behrman & Skytthe, 

2005). Hva angår affekt viste en metaanalyse av Luhmann, Hofmann, Eid og Lucas (2012)  at 

barn medfører en økning av positiv affekt i dagliglivet, til tross for reduksjon i livstilfredshet. 

 

1.5 Forskningsspørsmål og hypoteser 
NorLAG tilbyr en unik mulighet til å studere ikke bare de middelaldrende, men også 

kvinner spesifikt. Gjennom anvendelse av datamaterialet har vi anledning til å studere 

subjektivt velvære for middelaldrende kvinner longitudinelt, med hensyn til hvordan de ulike 

komponentene som utgjør konstruktet utvikler seg over tid. På samme tid får vi muligheten til 

å undersøke hvilke personlighets- og situasjonelle variabler som henger sammen med 

subjektivt velvære for denne aldersgruppen. Dette er kunnskap som kan være nyttig for å 

forstå hva som vil predikere god livskvalitet, og en sunn og aktiv aldringsprosess for den 

stadig økende andelen eldre kvinner i den norske befolkningen. 

Spørsmål 1:  

  Er alder av betydning for subjektivt velvære hos norske middelaldrende kvinner?  

Hypotese:  

  Basert på teori og empiri vil vi forvente at affektivt velvære øker med alderen, særlig 

med hensyn til en nedgang i nivåer av negativ affekt. Livstilfredshet vil trolig øke med alder. 

Spørsmål 2:  

  Hvilken betydning har personlighetstrekkene i femfaktormodellen for subjektivt 

velvære for norske middelaldrende kvinner når vi kontrollerer for situasjonelle faktorer? 

Hypotese: 

  Med utgangspunkt i de største metaanalysene på feltet (Steel et al., 2008; DeNeve & 

Cooper, 1998) forventer vi at nevrotisisme er det personlighetstrekket med størst betydning 

for subjektivt velvære. Metaanalysene har identifisert trekket som den sterkeste prediktoren 

for redusert livstilfredshet og økt negativ affekt. Ekstraversjon er i begge studiene den 

sterkeste prediktoren for økt positiv affekt, noe vi også forventer å finne i denne studien.   
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2 Metode 
I de to påfølgende kapitlene benyttes forkortelsene SWB for subjektivt velvære, PA for 

positiv affekt og NA for negativ affekt, samt de engelske bokstavforkortelsene for 

personlighetstrekkene (A, C, E, N og O). T1 og T2 refererer til første og andre måletidspunkt. 

 

2.1  Design, utvalg og prosedyre 
  Denne studien benytter et kohort-sekvens-design, og er gjennomført med data fra 

«den norske studien om livsløp, alder og generasjon» (NorLAG). Forskningsdesignet 

innebærer at vi undersøkte to ulike alderskohorter som over en femårig periode hadde besvart 

spørreskjemaer og telefonintervjuer to ganger (T1 og T2). Det populasjonsbaserte utvalget er 

norske kvinner mellom 40 og 62 år ved T1, og 45 og 67 år ved T2. Utvalget består av 1025 

deltakere som har deltatt to ganger. Datasettet er splittet på alder, hvor en gruppe består av 

kvinner mellom 40-50 år (N=501) og den andre gruppen består av kvinner mellom 51-62 år 

(N=524). Inklusjonskriteriet var at deltakerne hadde skårer på alle variablene for begge 

måletidspunkt, noe som førte til et frafall på 45,5 %.  

  Deltakerne som ble trukket var lokalisert i 30 ulike kommuner og bydeler over fire 

regioner i Norge (Agder, Oslo/Akershus, Nord-Trøndelag og Troms). Utvalget er 

representativt for aldersgruppen i den enkelte kommune/bydel. Kommunene ble valgt ut fra 

kriterier som levekårsindeks, folkemengde, tettbygd/spredtbygd andel, andel unge/eldre, 

næringsstruktur og kommunale inntekter (Løset & Herlofson, 2014).  

  Datainnsamlingen er gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Datainnsamlingene 

ble gjennomført i årene 2002-2003 og i 2007-2008. Ved begge rundene ble det innhentet 

informasjon gjennom telefonintervjuer og deretter et spørreskjema som ble sendt til 

respondentene på mail innen tre uker. Registerinformasjon ble i tillegg koblet på i forkant og 

etterkant av intervjurundene (Løset & Herlofson, 2014). I forkant av vår studie ble det 

undertegnet taushetserklæringer for å få tillatelse fra Datatilsynet til å arbeide med datasettet. 
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2.2 Måleinstrumenter 
 

 Subjektivt velvære 
  Satisfaction with life scale (SWLS) er et psykometrisk måleredskap laget for å måle 

livstilfredshet. Siden den ble introdusert av Diener, Emmons, Larsen & Griffin i 1985 har 

skalaen vært hyppig brukt til å måle den evaluerende eller kognitive siden av subjektivt 

velvære (Pavot & Diener, 2008). Skalaen finnes på en rekke språk. I denne studien er den 

norske versjonen benyttet. Gjennom faktoranalyser ble 48 opprinnelige ledd redusert til fem, 

med minimal effekt på alpha-reliabiliteten (Diener et al., 1985). Gjennomsnittskårene av 

disse fem leddene ble regnet ut og brukt som mål på livstilfredshet. Ved gjennomgang av 

flere studier viser skalaen god reliabilitet, med Cronbach’s alpha-nivåer mellom α=.78 og 

α=.89 (Pavot & Diener, 2008). Skalaen består opprinnelig av fem ledd og sju svarkategorier. 

En versjon med fem svarkategorier er også i bruk og det er denne som benyttes i NorLAG. 

Svaralternativer rangeres fra 1 «svært enig» til 5 «svært uenig». I NorLAG ble de fem 

spørsmålene delt mellom telefonintervjuet og postskjema, slik at to spørsmål ble plassert i 

telefon og tre i det postale skjemaet. Skalaene går fra 5 til 25 – jo høyere verdi, desto høyere 

livstilfredshet.  

   Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) ble utviklet av Watson og kolleger i 

1988. Gjennom faktoranalyser fant de at affektens struktur best kunne forklares av to 

uavhengige dimensjoner, nemlig positiv affekt og negativ affekt. Disse to dimensjonene viste 

seg å være relativt ukorrelerte, ha høy indre konsistens og å være stabile over en 2-

månedersperiode (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Den opprinnelige skalaen har til 

sammen 20 ledd, henholdsvis 10 ledd på positiv affekt og 10 ledd på negativ affekt. 

Versjonen som anvendes i NorLAG er komprimert og består av kun 12 ledd. Fire ledd som 

måler positiv affekt og fire ledd som måler negativ affekt er utelatt. 12-leddsvarianten ble 

Figur 1. Utvalg og måletidspunkter. 
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testet ut i pilotstudier i forkant av første NorLAG-innsamling. Spørsmålene har fem 

svarkategorier: 1 “overhodet ikke”, 2 “litt”, 3 “i noen grad”, 4 “en hel del” og 5 “i stor grad”. 

Leddet “årvåken”, som ble brukt i første datainnsamling, ble i andre datainnsamling erstattet 

med leddet “oppmerksom”, noe som trolig vil ha minimal betydning for resultatene (Løset & 

Herlofson, 2014). 

 Personlighet   
  Det finnes en rekke tester og skalaer som måler personlighetstrekkene i 

femfaktormodellen, men de fleste er for omfattende for en undersøkelse som NorLAG. Det 

ble derfor benyttet en persononlighetstest med 20 testledd, Engviks 5PFa (1993). Skalaen 

inkluderer 20 bipolare adjektivpar slik som «varm vs. kald» eller «original vs. tradisjonell» 

og favner de fem personlighetstrekkene i «Big Five». Deltageren rangerer seg mellom 1 og 7 

på en Likert-skala, og en gjennomsnittsskåre beregnes basert på fire adjektivpar (1-7). Engvik 

brukte betegnelsene varme (A), dominans (E), kontroll (C), fravær av negative følelser (N) 

og åpenhet (O) på de «fem store». 5PFa bygger på den leksikalske tradisjonen og er 

organisert noe ulikt fra inventorier som NEO-PI-R. Resultatene fra homogenitets- og 

faktoranalyser på et norsk utvalg gjorde at adjektivet «varme» ble sortert under A, i stedet for 

E, som er vanlig i NEO-PI-tradisjonen. I Engviks studie varierte Cronbachs alfa mellom 

α=.73 og α=.83 for de ulike trekkene. Samvariasjon mellom selvbeskrivelse og 

observatørbeskrivelse er målt, med korrelasjoner på mellom r=.63 og r=.78 på de fem 

trekkene (Engvik, 1993). 

 Kontrollvariabler  
  Kontrollvariabler i denne studien er valgt ut med sikte på å fange opp aspekter av 

kvinnenes livssituasjon som har kjente effekter på subjektivt velvære. Alle variablene er 

dikotome og listes opp i tabell 1, under, sammen med de andre variablene som er inkludert i 

studien. Da den aktuelle studien er longitudinell, ble det vurdert som hensiktsmessig at noen 

av variablene skulle hentes fra første datainnsamling, mens andre skulle hentes fra andre 

datainnsamling. Variablene barn og utdanning, som sjeldent ville forandret seg i løpet av 

undersøkelsen, ble hentet fra første innsamlingstidspunkt. Variabler som potensielt kunne 

forandre seg i løpet av undersøkelsen, som sivilstand, å være i arbeid og det å ha en sykdom 

ble hentet fra andre innsamlingstidspunkt.  
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Tabell 1. Samtlige variabler som er inkludert i studien 

Situasjonelle variabler Kovariater Utfallsvariabler 

Har høyere utdanning etter  Livstilfredshet (LT) T1 Livstilfredshet T2 

videregående skole (0,1) T1 Positiv affekt (PA) T1 Positiv affekt T2 

Har minst én langarig sykdom/kronisk 

lidelse/funksjonshemming (0,1) T2 

Negativ affekt (NA) T1 Negativ affekt T2 

Er i inntektsgivende arbeid (0,1) T2 Nevrotisisme (N) T1  

Er gift/har partner (0,1) T2 Ekstaversjon (E) T1  

Har egne barn (0,1) T1 Medmenneskelighet (A) T1  

 Planmessighet (C) T1  

 Åpenhet (O) T1  

T1: Tidspunkt 1, T2: Tidspunk 2. 0,1: Dikotome variabler kodet 0/1. Variblenes forkortelse i parentes. 
 
 
 

2.3 Analyser 
 

 Eksplorerende analyser 
De statistiske analysene ble gjennomført i IBM SPSS 25 og er grafisk fremstilt ved hjelp 

av Microsoft Word, Microsoft PowerPoint og Microsoft Excel. Egenskapene ved datasettet 

og de aktuelle skalaene ble undersøkt med tanke på om de hadde de nødvendige statistiske 

forutsetningene for å besvare våre hypoteser. Gjennom reliabilitetsanalyser fant vi akseptable 

Cronbachs alfa-nivåer for skalaene, som henholdsvis var α=.85 for SWLS, α=.88 for positiv 

affekt, α=.86 for negativ affekt, samt α=.67 for E, α=.82 for A, α=.84 for N, α=.84 for O og 

α=.88 for C. 

   Missing values for dikotome variabler ble ikke erstattet. For intervallvariablene 

personlighet, SWL og PANAS, fulgte vi resonnementet til Schafer om at et datasett blir 

mindre representativt når programmet bruker «listwise deletion» av data (Schafer & Graham, 

2002). Derfor brukte vi programmet Missing Values Analysis for å imputere manglende 

verdier ved hjelp av EM (expectation maximization). Dette anbefales når manglende data 

ikke er fordelt helt tilfeldig (missing not completely at random). Vi brukte skalaer som var 

inkludert i denne studien samt skalaer som var inkludert i det øvrige NorLAG-datasettet til å 

estimere manglende verdier. Eksempler er en depresjonsskala, en mental helse skala, en 
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selvfølelsesskala, en ensomhetsskala samt en maskulinitets- og en femininitetsskala. Som 

nevnt satte vi som kriterium at alle deltakere var med ved T1 og T2, noe som ga oss 

muligheten til å observere eventuelle generasjonseffekter, samt evaluere utvikling over tid for 

deltakerne.  

  Etter dette ble datasettet splittet slik at vi fikk separate resultater for hver av 

alderskohortene. Det opprinnelige NorLAG-datasettet inneholdt over 3000 ulike variabler. I 

den eksplorerende fasen valgte vi ut ulike kontrollvariabler som vi undersøkte nærmere, med 

utgangspunkt i teoretisk kunnskap om prediktorer for subjektivt velvære. Dette var for 

eksempel sivilstatus, skilsmisse, det å ha egne barn, om man hadde hjemmeboende barn, 

inntekt, utdanning, helse, livshendelser og det å ha inntektsgivende arbeid. Vi analyserte 

deretter variablenes sammenheng med velværekonstruktet. Det viste seg blant annet at 

inntekt hadde sterk sammenheng med utdanning, men kun en svak sammenheng med 

subjektivt velvære. Skilsmisse hadde ingen sammenheng med velvære når vi kontrollerte for 

partner, og det å ha barn hadde sterkere sammenheng med velvære enn hvorvidt barna 

fremdeles bodde i samme husholdning. På bakgrunn av dette valgte vi ut fem situasjonelle 

variabler, som korrelerte signifikant med subjektivt velvære, og ikke hadde sterke 

interkorrelasjoner med hverandre, til å bli inkludert i de videre analysene.  

   Vi gjennomførte deskriptive analyser for å få kjennskap til aldersgruppenes 

gjennomsnittsskårer, standardavvik og hvordan kvinnene fordelte seg når det gjaldt de 

situasjonelle kontrollvariablene, som for eksempel hvor stor prosentandel som hadde høyere 

utdanning. Det ble da brukt en T-test for uavhengige utvalg for å måle om forskjellene i 

alderskohortenes gjennomsnittskårer på skalaene for personlighet og subjektivt velvære var 

signifikant forskjellige. Når en variabel er dikotom anbefales en Pearsons chi-kvadrat-test 

(McHugh, 2013; Pearson, 1900) som vi brukte til å sammenlikne gruppenes skårer på 

kontrollvariablene. Vi fremstilte også gjennomsnittskårene for subjektivt velvære grafisk, for 

å illustrere om det hadde skjedd en endring mellom målepunktene. Dette ga et visuelt 

inntrykk av eventuelle interaksjonseffekter, som deretter ble undersøkt nærmere i 

hovedanalysene.  

  En viktig del av de innledende analysene var korrelasjonsanalysene. De bivariate 

samvariasjonene mellom subjektivt velvære og de uavhengige variablene ble oppgitt i 

Pearsons produkt-moment korrelasjonskoeffisient r og er fremsatt i tabell 3. De ulike 

konstruktene kan tross teoretisk uavhengighet samvariere, noe som kan skape 

multikolinearitetsproblematikk i en videre multivariat analyse. For eksempel kan det tenkes å 

være stort overlapp mellom personlighetstrekket nevrotisisme og negativ affekt. 
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Multikollinearitet ble kontrollert både ved å studere korrelasjonsmatrisen, og ved å estimere 

toleransen til hver uavhengig variabel i en regresjonsanalyse. Grensen ble satt ved 0,40 TOL. 

Alle variablene hadde en toleranse over 0,80 TOL, noe som tyder på at multikolinearitet ikke 

er en sannsynlig feilkilde i denne studien.  

 Hovedanalyser  
   Etter de innledende analysene konverterte vi skårene på de ulike skalaene om til Z-

skårer. Dette gjorde vi både for at betaverdiene lettere kunne sammenliknes, og for å 

indentifisere eventuelle avvikende Z-verdier i tilfelle univariate uteliggere. Den første 

analysen var krysseksjonell, og viste forholdet mellom prediktorene (personlighetstrekkene 

og de situasjonelle variablene) og den avhengige variabelen (subjektivt velvære), for hver av 

alderskohortene. Subjektivt velværenivå ble målt ved T2. Målet var å undersøke om det var 

noen forskjeller i hvilke variabler som påvirket velværenivået for de ulike aldersgruppene, 

eller om effektstørrelsene varierte. Videre ønsket vi å få klarhet i hvilke av komponentene i 

subjektivt velvære – de emosjonelle eller den kognitive – de uavhengige variablene 

predikerte. Dermed utførte vi også en univariat analyse der de avhengige variablene ble 

behandlet separat.  

   For at studien skulle følge et kohort-sekvens-design måtte den også inkludere 

longitudinelle analyser, der målinger av subjektivt velvære ved begge måletidspunkt inngikk. 

På den måten kunne vi undersøke de multivariate korrelasjonelle sammenhengene mellom 

subjektivt velvære målt ved første og andre måletidspunkt. Dette ga oss muligheten til å måle 

hvor stor andel varians i velværenivå ved T2 som kunne forklares av velværenivået 

deltagerne rapporterte ved T1, som var viktig for å forstå hvor stabilt eller foranderlig 

konstruktet var over tid. Samtidig kunne vi avdekke hvor stor andel av variansen forklart av 

personlighets- og kontrollvariablene i den krysseksjonelle analysen, som egentlig kunne 

forklares av subjektivt velvære. Deretter undersøkte vi igjen de univariate sammenhengene 

mellom de uavhengige variablene og de tre komponentene som utgjør subjektivt velvære. 

   For å undersøke hvorvidt alder hadde betydning for subjektivt velvære benyttet vi en 

multivariat analyse med gjentatte målinger for å teste om de absolutte skårene på de tre 

subjektivt velvære-variablene hadde endret seg signifikant fra T1 til T2. I denne analysen 

brukte vi variablenes ikke-standardiserte verdier. For å undersøke hvorvidt effekten av 

personlighetstrekkene interagerte med alder, gjennomførte vi en ny multivariat analyse der 

personlighetstrekkene og en dikotom aldersvariabel ble inkludert som uavhengige variabler.  
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3 Resultater 
 

3.1 Sammenligning av subjektivt velvære, personlighet 
og situasjonsvariabler for aldersgruppene 

    

  Tabell 2 viser standardavvik, gjennomsnitts- og prosentverdier for begge utvalgene, 

samt gruppeforskjeller i gjennomsnittskårene.  

 

 

 

Figur 2. Sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle faktorer og subjektivt 
velvære. 
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Tabellen viser små forskjeller i subjektivt velvære mellom de yngre og de eldre kvinnene, 

både ved T1 og T2. Eldre kvinner skåret noe lavere på både PA og NA ved begge 

måletidspunkt. Differansen mellom gruppene var signifikant for NA ved begge 

måletidspunkt, og PA ved T2. Her må det imidlertid tas i betraktning at informasjonen om 

subjektivt velvære stammer fra kun to forskjellige måletidspunkt hos de samme kvinnene. 

  For de fem personlighetsfaktorene fant vi ingen forskjeller mellom de yngre og de 

eldre kvinnene. Derimot skilte aldersgruppene seg tydelig fra hverandre hva gjelder 

situasjonsvariablene. Andelen som hadde en partner var ikke signifikant ulik, men de eldre 

Tabell 2. Subjektivt velvære, personlighet og situasjonelle karakteristikker ved utvalgene 
Variabler 

 
Yngre 

N= 501 
Eldre 

N=524 
Univariate T- og 

X2-tester 

T1 Subjektivt velvære 𝑋"/% SD 𝑋"/% SD T/X2 p 
 Livstilfredshet (1-5) 3.80 0.68 3.81 0.67 -0.34 0.72 

 Positiv affekt (1-5) 3.24 0.76 3.15 0.75 1.87 0.06 

 Negativ affekt (1-5) 1.99 0.69 1.89 0.60 2.56 0.01 

 Personlighet       

 Nevrotisisme (1-7) 3.38 1.22 3.29 1.17 1.13 0.25 

 Ekstraversjon (1-7) 4.93 0.90 4.93 0.91 0.04 0.96 

 Medmenneskelighet (1-7) 5.86 0.85 5.86 0.87 -0.12 0.90 

Planmessighet (1-7) 5.12 1.07 5.14 1.05 -0.33 0.73 

Åpenhet (1-7) 4.46 1.07 4.37 1.10 1.29 0.19 

Situasjonelle variabler       

Høyere utdanning (%) 42.50  34.50  6.88 0.00 

Barn (%) 83.00  88.00  5.06 0.02 

T2 Subjektivt velvære       

 Livstilfredshet (1-5) 3.82 0.72 3.80 0.66 0.56 0.57 

 Positiv affekt (1-5) 3.46 0.70 3.30 0.72 3.61 0.00 

 Negativ affekt (1-5) 2.00 0.70 1.90 0.65 2.28 0.02 

 Situasjonelle variabler       

 Partner (%) 75.20  71.20  2.15 0.14 

 Sykdom (%) 30.70  39.50  8.62 0.00 

 Arbeid (%) 89.60  62.80  1.00 0.00 

T1: tidspunkt 1, T2: tidspunkt 2. p: signifikansnivå. SD: standardavvik, 𝑋"/%: gjennomsnitts- eller 
prosentverdi. T: t-test for uavhengige utvalg, X2: Chi-kvadrat-test. Tallene i parentes viser antall 
svaralternativer i skalaen. Yngre: 40-50 år ved T1. Eldre: 51-62 år ved T1.  



29 
 

kvinnene hadde oftere egne barn, langvarig sykdom og/eller funksjonshemning, og sjeldnere 

verken inntektsgivende arbeid eller høyere utdanning etter videregående skole. 

 

3.2 Absolutt forandring i subjektivt velvære hos 
begge aldersgrupper 
Figurene 3-5 viser gjennomsnittskårene for henholdsvis positiv affekt, negativ affekt og 

livstilfredshet ved begge måletidspunkt for begge aldersgrupper.   

 

 

 

Figur 3. Positiv affekt ved T1 og T2 for eldre og yngre kvinner. Fem års intervall mellom 
måletidspunkt. Yngre: 40-50 år, eldre: 51-62 år ved T1.  
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Figur 4. Negativ affekt ved T1 og T2 for eldre og yngre kvinner. Fem års intervall mellom 
måletidspunkt. Yngre: 40-50 år, eldre: 51-62 år ved T1. 

 

 

 

   

Figur 5. Livstilfredshet ved T1 og T2 for eldre og yngre kvinner. Fem års intervall mellom 
måletidspunkt. Yngre: 40-50 år, eldre: 51-62 år ved T1. 
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  Figurene indikerer at nivået av livstilfredshet og negativ affekt forble tilnærmet 

uforandret over fem år hos begge aldersgrupper, mens positiv affekt økte noe. For å teste om 

aldergruppe eller tid var assosiert med absolutte forandringer i subjektivt velvære, beregnet vi 

en multivariat variansanalyse med repeterte målinger, hvor livstilfredshet, positiv og negativ 

affekt inngikk som multivariate gjentatte målinger. De tre variablene livstilfredshet, positiv 

og negativ affekt ved T1 og T2 fungerte som multivariate avhengige variabler, tid som 

«within subject variabel», og aldersgruppe som «between subject variabel».  

  Analysen viste at både aldersgruppe (Wilks lambda=6.70; df=3; P ≤0.000) og tid 

(Wilks lambda=26.2; df=3; P≤0.000) hadde en signifikant effekt på multivariat subjektivt 

velvære på tvers av T1 og T2. Effekten av interaksjonsleddet alder*tid var derimot ikke 

signifikant (Wilks lambda=1.1; df=3; P≤.352). Det betyr at den absolutte forandringen av 

subjektivt velvære ikke var forskjellig i aldersgruppene. Da tid hadde en signifikant 

multivariat effekt på subjektivt velvære analyserte vi de univariate effektene på de ulike 

SWB-komponentene livstilfredshet, positiv affekt og negativ affekt. Tid hadde ingen 

signifikant effekt på livstilfredshet (F=0.7; df=1; P=0.784) eller negativ affekt (F=0.244; 

df=1; P≤0.622), men bidro til en signifikant økning av positiv affekt for begge aldersgrupper 

(F=70.7; df=1; P≤0.000). 

 
3.3 Korrelasjonelle sammenhenger mellom 

variablene i studien 
Tabell 3 viser de korrelasjonelle sammenhengene mellom alle variablene i studien for 

begge aldersgrupper. Vi var for det første (1) opptatte av å undersøke hvorvidt de uavhengige 

variablene, altså personlighets- og situasjonsvariablene, korrelerte signifikant med de tre 

avhengige variablene som representerer subjektivt velvære: livstilfredshet, positiv og negativ 

affekt. Dette fordi et avgjørende inklusjonskriterium i analysen var at prediktorene korrelerte 

signifikant med minst en av utfallsvariablene for en av aldersgruppene. For det andre (2) 

testet vi hvorvidt skalaene som skulle måle samme konstrukt, altså personlighet og subjektivt 

velvære, korrelerte seg imellom, for å kunne vurdere overlapp eller multikollinearitet, samt 

behovet for multivariate analyser. For det tredje (3) vurderte vi stabiliteten til variablene for 

subjektivt velvære, da disse korrelasjonene ville antyde hvorvidt de uavhengige variablene 

kunne predikere varians i subjektivt velvære ved T2, tatt i betraktning relative individuelle 

forskjeller i velvære ved T1.  
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  Korrelasjonskoeffisienter rundt r=.10 vil videre refereres til som svake, r=.30 som 

moderate og r=.50 som høye, slik som foreslått av Cohen (1988). Det bør likevel påpekes at 

tolkningen av korrelasjonskoeffisienter avhenger av formål og kontekst, der man i 

sosialvitenskapen ofte finner lavere korrelasjoner grunnet flere kompliserende faktorer som 

lav reliabilitet av måleinstrumentene (Durlak, 2009). Der ikke annet er nevnt, vil resultatene 

som presenteres gjelde begge aldersgrupper ved T2. 

   (1) Blant personlighetstrekkenes sammenheng med subjektivt velvære skilte 

nevrotisisme seg ut som den sterkeste prediktoren for både LT, PA og NA. N viste moderate 

negative korrelasjoner med LT og PA, og moderat til sterke positive korrelasjoner med NA. 

E korrelerte moderat positivt med PA og LT, og svakt til moderat negativt med NA. For de 

yngre korrelerte C moderat positivt med LT og PA, og svakt negativt med NA. C korrelerte 

ikke med PA for den eldste gruppen, men moderat positivt med LT og moderat negativt med 

NA. A korrelerte moderat positivt med LT og PA for begge gruppene. Den negative 

korrelasjonen med NA var svak for de yngste og moderat for de eldste. O korrelerte kun 

positivt med PA, og sammenhengen var moderat.  

   Av de situasjonelle variablene korrelerte utdanning moderat positiv med PA og LT 

hos de eldre kvinnene, men kun moderat positivt med PA hos de yngste. Å ha egne barn 

hadde ingen sammenheng med SWB for de yngste, men korrelerte moderat positivt med LT 

for de eldste. Å være i arbeid korrelerte moderat positivt med LT og PA, og svakt negativt 

med NA for de yngste. For de eldste var det en svak positiv korrelasjon med LT og en 

moderat positiv korrelasjon med PA. Å ha en partner hadde en moderat positiv korrelasjon 

med LT for de yngre, og en moderat negativ korrelasjon med NA. For de eldste hadde det 

kun moderat positiv sammenheng med LT. Å ha en sykdom korrelerte moderat negativt med 

LT, moderat positivt med NA for begge gruppene, og svakt negativt med PA for de yngste. 

Alle de uavhengige variablene korrelerte signifikant med minst en av de tre utfallsvariablene, 

og sammenhengene var oftest moderate.  

  (2) Interkorrelasjonene mellom de uavhengige variablene varierte mellom r=0.03 og 

r=0.50, og var stort sett moderate. Den sterkeste interkorrelasjonen var mellom 

medmenneskelighet og ekstraversjon, med r=0.44 hos de yngre kvinnene og r=.50 hos de 

eldre. Dette kan potensielt være av betydning for de påfølgende analysene.  

Interkorrelasjonene mellom subjektivt velvære-komponentene viste at LT korrelerte moderat 

positivt med PA, og moderat negativt med NA. PA og NA viste enten ikke signifikante, eller 

svake til moderate negative korrelasjoner. Korrelasjonene indikerer at de tre aspektene av 

subjektivt velvære ikke var redundante, men utfylte hverandre – hvilket støtter antakelsen om 
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et felles velværebegrep.  

  (3) Korrelasjonsmatrisen viste også høy stabilitet over tid for de subjektive 

velværekomponentene. Sterkest korrelasjon ble observert for LT, som korrelerte r=.60 hos de 

yngste og r=.66 hos de eldste. Også PA og NA korrelerte moderat til høyt mellom 

måletidspunktene. Overordnet gav korrelasjonene ikke holdepunkter for at sammenhengen 

mellom de uavhengige og de avhengige variablene var forskjellig mellom yngre og eldre 

kvinner.   
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Tabell 3  
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3.4 Retrospektive sammenhenger mellom 
personlighet, situasjonelle variabler og subjektivt 
velvære ved T2 
   Den første multivariate analysen var et tverrsnitt av hvordan personlighetstrekk og 

situasjonelle variabler påvirket subjektivt velvære for de to alderskohortene. Sammenhengene 

kan betegnes som retrospektive fordi vi kun så på hvilke tidligere (i noen tilfeller samtidige) 

variabler påvirket det gitte velværenivået ved T2. Tallene i tabell 4 representerer de 

krysseksjonelle multivariate resultatene for hver av aldersgruppene. 

 

Tabell 4. Retrospektive multivariate sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle 
variabler og subjektivt velvære ved T2 

 Subjektivt velvære T2 

Yngre 

 Subjektivt velvære T2 

Eldre 

Uavhengig variabel F p η2  F p η2 

N (T1) 38.50 0.00 0.19  31.3 0.00 0.15 

E (T1) 3.48 0.01 0.02  1.08 0.35 0.00 

A (T1) 3.04 0.02 0.01  0.73 0.53 0.00 

O (T1) 12.70 0.00 0.07  20.80 0.00 0.10 

C (T1) 0.42 0.73 0.00  2.79 0.04 0.01 

Sum (%)   30.60    29.00 

Utd. (T1) 13.00 0.00 0.07  9.77 0.00 0.05 

Barn (T1) 0.16 0.91 0.00  1.54 0.20 0.00 

Arb. (T2) 1.21 0.30 0.00  3.68 0.01 0.02 

Part. (T2) 12.80 0.00 0.07  14.8 0.00 0.08 

Syk. (T2) 5.14 0.00 0.03  5.86 0.00 0.03 

Sum (%)   18.6    19.70 

N: nevrotisisme, E: ekstraversjon, A: medmenneskelighet, O: åpenhet, C: planmessighet. Utd: har høyere 
utdanning, barn: har egne barn, arb: i inntektsgivende arbeid, part: har en partner, syk: har minst én 
langvarig sykdom/funksjonshemming. T1: tidspunkt 1. T2: tidspunkt 2. F: f-verdi. p: signifikansnivå. η2: 
delvis eta kvadrert. Sum: samlet η2 for personlighetstrekk og situasjonsvariabler. Yngre: 40-50 år ved T1. 
Eldre: 51-62 år ved T1. 
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Nevrotisisme var den sterkeste prediktoren for SWB både for de yngre og de eldre 

kvinnene. Trekket forklarte henholdsvis 19.2 % varians i SWB for de yngste, og 15.5 % 

varians for de eldste, og resultatet var signifikant på P ≤.001-nivå. Åpenhet forklarte nest 

mest varians av personlighetstrekkene for begge gruppene, 7.2 % for de yngste og 10.9 % for 

de eldste. Deretter kom ekstraversjon for de yngste (2.1 %) og planmessighet for de eldste 

(1.6 %). Medmenneskelighet forklarte 1.8 % varians i SWB hos de yngste, men hadde ikke 

signifikant effekt for de eldste. Planmessighet hadde motsetningsvis ikke signifikant effekt på 

SWB for de yngste. Ekstraversjon hadde ingen effekt på SWB hos de eldste. 

  Flere av de situasjonelle variablene hadde fortsatt effekt på SWB, etter kontroll for 

personlighetstrekkene. Høyere utdanning var en viktig positiv prediktor for begge gruppene, 

og forklarte 7.4 % varians for de yngre og 5.4 % varians for de eldre. Å være i arbeid hadde 

kun betydning for de eldre kvinnene, mens det å ha partner var en viktig prediktor for begge 

aldersgrupper. For de eldste var partnerstatus den situasjonelle variabelen som forklarte mest 

varians i SWB (8 %). Sykdom predikerte omtrent like mye varians for begge aldersgruppene.  

   Videre undersøkte vi de uavhengige variablenes univariate sammenheng med hver av 

de tre SWB-komponentene: livstilfredshet, positiv affekt og negativ affekt. Tabell 5 viser 

parameterestimater fra en variansanalyse.  

 

 

Tabell 5. Retrospektive multivariate sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle 
variabler og subjektivt velvære ved T2 

Uavhengig 

Variabel 

Alders- 

gruppe 

Livstilfredshet T2 Positiv affekt T2 Negativ affekt T2 

β p η2 β p η2 β p η2 

N (T1) Yngre 

Eldre 

-0.17 

-0.13 

0.00 

0.00 

0.08 

0.06 

-0.07 

-0.06 

0.00 

0.02 

0.01 

0.01 

0.26 

0.20 

0.00 

0.00 

0.17 

0.12 

E (T1) Yngre 

Eldre 

0.04 

0.04 

0.25 

0.19 

0.00 

0.00 

0.11 

0.04 

0.00 

0.27 

0.02 

0.00 

0.01 

-0.03 

0.70 

0.25 

0.00 

0.00 

A (T1) Yngre 

Eldre 

0.06 

0.01 

0.06 

0.67 

0.00 

0.00 

0.10 

0.04 

0.00 

0.21 

0.01 

0.00 

-0.02 

0.02 

0.49 

0.45 

0.00 

0.00 

C (T1) Yngre 

Eldre 

0.01 

0.05 

0.59 

0.02 

0.00 

0.01 

0.00 

0.00 

0.77 

0.98 

0.00 

0.00 

0.02 

-0.05 

0.46 

0.02 

0.00 

0.01 
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 N var sterkest assosiert med økt NA og deretter lavere LT. Trekket hadde også negativ 

sammenheng med PA. E og A var knyttet til økt PA for de yngste. C predikerte høyere LT og 

lavere NA for de eldste. O predikerte høyere PA for begge aldersgrupper. Utdanning økte PA 

for begge grupper, og LT for de eldste. Å ha en partner økte LT for begge grupper, og PA for 

de yngste kvinnene. Å ha en sykdom reduserte LT, og økte NA for begge aldersgrupper. I 

tillegg predikerte det å være i arbeid økt PA for de eldste kvinnene. 

 

3.5  Prospektive sammenhenger mellom 
personlighet, situasjonelle variabler og subjektivt 
velvære ved T2 
I den longitudinelle delen av kohort-sekvens-designet ble også nivået av subjektivt 

velvære ved T1 inkludert i analysen, slik at de multivariate korrelasjonene kunne måles.  

 

Fortsettelse tabell 5.  

O (T1) Yngre 

Eldre 

-0.01 

0.03 

0.68 

0.22 

0.00 

0.00 

0.15 

0.21 

0.00 

0.00 

0.06 

0.10 

0.03 

-0.01 

0.20 

0.46 

0.00 

0.00 

Utd. (T1) Yngre 

Eldre 

-0.02 

0.14 

0.63 

0.00 

0.00 

0.01 

0.33 

0.32 

0.00 

0.00 

0.06 

0.04 

-0.01 

-0.00 

0.74 

0.98 

0.00 

0.00 

Barn (T1) Yngre 

Eldre 

-0.05 

0.15 

0.49 

0.06 

0.00 

0.00 

-0.02 

0.00 

0.77 

0.97 

0.00 

0.00 

0.03 

-0.12 

0.68 

0.12 

0.00 

0.00 

Part. (T2) Yngre 

Eldre 

0.41 

0.38 

0.00 

0.00 

0.07 

0.07 

0.13 

0.11 

0.04 

0.07 

0.00 

0.00 

-0.11 

-0.01 

0.11 

0.84 

0.00 

0.00 

Syk. (T2) Yngre 

Eldre 

-0.24 

-0.16 

0.00 

0.00 

0.02 

0.01 

-0.04 

0.01 

0.48 

0.75 

0.00 

0.00 

0.14 

0.19 

0.02 

0.00 

0.01 

0.02 

Arb. (T2) Yngre 

Eldre 

0.10 

0.05 

0.26 

0.32 

0.00 

0.00 

0.13 

0.17 

0.16 

0.00 

0.00 

0.01 

0.06 

0.08 

0.51 

0.12 

0.00 

0.00 
N: nevrotisisme, E: ekstraversjon, A: medmenneskelighet, O: åpenhet, C: planmessighet. Utd: har høyere 
utdanning, barn: har egne barn, arb: i inntektsgivende arbeid, part: har en partner, syk: har minst én langvarig 
sykdom/funksjonshemming. T1: tidspunkt 1. T2: tidspunkt 2. β: betaverdi. p: signifikansnivå. η2: delvis eta 
kvadrert. Sum: samlet η2 for personlighetstrekk og situasjonsvariabler. Yngre: 40-50 år ved T1. Eldre: 51-62 år 
ved T1.  
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Dermed kan resultatene sies å være prospektive, da man undersøker hvorvidt en rekke 

mål på personlighet og velvære ved et tidspunkt henger sammen med mål ved et senere 

tidspunkt. Tabell 6 viser prediktorenes multivariate effekt på SWB ved T2, kontrollert for 

SWB T1.  

  Når SWB T1 ble lagt inn som en kovariat i analysen, hadde personlighet en tydelig 

redusert forklaringsverdi for subjektivt velvære. Likevel pekte nevrotisisme- og 

åpenhetstrekkene seg ut som sentrale prediktorer. Nevrotisisme forklarte 5.4 % varians i 

subjektivt velvære for de yngste, og 4.9 % for de eldste. Åpenhet predikerte 2.9 % varians for 

de yngste og 3.7 % for de eldste kvinnene. Av de situasjonelle variablene var høyere 

utdanning viktigst, og forklarte 4.9 % varians for de yngste, og 3 % for de eldste.  

Partnerstatus hadde også signifikant effekt på subjektivt velvære, mens det å ha en 

sykdom/funksjonshemming kun reduserte subjektivt velvære hos de yngste kvinnene.  

Tabell 6. Prospektive multivariate sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle 
variabler og subjektivt velvære ved T2 

Uavhengig 

Variabel 

Subjektivt velvære T2 

Yngre 

 Subjektivt velvære T2 

Eldre 

F p η2  F p η2 

N (T1) 9.28 0.00 0.05  8.79 0.00 0.04 

E (T1) 1.24 0.29 0.00  0.08 0.96 0.00 

A (T1) 2.51 0.51 0.01  0.58 0.62 0.00 

O (T1) 4.89 0.00 0.02  6.59 0.00 0.03 

C (T1) 0.75 0.51 0.00  1.37 0.25 0.00 

Sum (%)   11.10    9.80 

Utd. (T1) 8.38 0.00 0.04  5.25 0.00 0.03 

Barn (T1) 0.94 0.41 0.00  1.91 0.12 0.01 

Arb. (T2) 0.31 0.81 0.00  1.55 0.20 0.00 

Part. (T2) 2.90 0.03 0.01  2.96 0.03 0.01 

Syk. (T2) 3.35 0.01 0.02  2.53 0.05 0.01 

Sum (%)   9.50    8.20 

N: nevrotisisme, E: ekstraversjon, A: medmenneskelighet, O: åpenhet, C: planmessighet. Utd: har høyere 
utdanning, barn: har egne barn, arb: i inntektsgivende arbeid, part: har en partner, syk: har minst én langvarig 
sykdom/funksjonshemming. T1: tidspunkt 1. T2: tidspunkt 2. F: f-verdi. p: signifikansnivå. η2: delvis eta 
kvadrert. Sum: samlet η2 for personlighetstrekk og situasjonsvariabler. Yngre: 40-50 år ved T1. Eldre: 51-62 
år ved T1.  
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   Vi undersøkte videre prediktorenes univariate sammenhenger med de ulike SWB-

komponentene, som presenteres i tabell 7.   

 

  Parameterestimatene fra variansanalysen viste at nevrotisisme reduserte LT og økte 

NA hos begge aldersgruppene. Åpenhet derimot økte PA, og det samme gjorde høyere 

utdanning. Å ha en partner økte LT for begge gruppene, mens det å ha en 

sykdom/funksjonshemming reduserte LT og økte NA hos de yngste. Figur 6 vil gi en grafisk 

Tabell 7. Prospektive univariate sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle variabler 
og relativ forandring av komponentene til subjektivt velvære mellom T1 og T2 
Uavhengig 

variabel 

Alders- 

gruppe 

Livstilfredshet T2 Positiv affekt T2 Negativ affekt T2 

β p η2 β p η2 β p η2 

N (T1) Yngre 

Eldre 

-0.07 

-0.05 

0.00 

0.02 

0.01 

0.01 

-0.00 

-0.04 

0.89 

0.08 

0.00 

0.00 

0.14 

0.12 

0.00 

0.00 

0.05 

0.04 

E (T1) Yngre 

Eldre 

0.00 

0.00 

0.95 

0.92 

0.00 

0.00 

0.05 

0.01 

0.09 

0.78 

0.00 

0.00 

0.02 

-0.01 

0.43 

0.66 

0.00 

0.00 

A (T1) Yngre 

Eldre 

0.05 

-0.01 

0.07 

0.67 

0.00 

0.00 

0.08 

0.03 

0.01 

0.33 

0.01 

0.00 

-0.03 

0.02 

0.32 

0.43 

0.00 

0.00 

C (T1) Yngre 

Eldre 

-0.02 

0.02 

0.35 

0.19 

0.00 

0.00 

-0.00 

-0.00 

0.73 

0.87 

0.00 

0.00 

0.03 

0.04 

0.15 

0.07 

0.00 

0.00 

O (T1) Yngre 

Eldre 

-0.03 

0.03 

0.16 

0.10 

0.00 

0.00 

0.07 

0.12 

0.00 

0.00 

0.01 

0.03 

0.03 

-0.03 

0.22 

0.18 

0.00 

0.00 

Utd. (T1) Yngre 

Eldre 

-0.04 

0.08 

0.43 

0.07 

0.00 

0.00 

0.24 

0.22 

0.00 

0.00 

0.04 

0.02 

-0.01 

-0.02 

0.79 

0.61 

0.00 

0.00 

Barn (T1) Yngre 

Eldre 

-0.11 

0.11 

0.09 

0.08 

0.00 

0.00 

-0.01 

-0.00 

0.83 

0.98 

0.00 

0.00 

0.03 

-0.16 

0.68 

0.04 

0.00 

0.00 

Part. (T2) Yngre 

Eldre 

0.18 

0.14 

0.00 

0.00 

0.01 

0.01 

0.08 

0.08 

0.22 

0.17 

0.00 

0.00 

-0.01 

0.00 

0.80 

0.96 

0.00 

0.00 

Syk. (T2) Yngre 

Eldre 

-0.17 

-0.06 

0.00 

0.16 

0.01 

0.00 

-0.05 

0.01 

0.34 

0.73 

0.00 

0.00 

0.12 

0.13 

0.04 

0.01 

0.00 

0.01 

Arb. (T2) Yngre 

Eldre 

-0.00 

-0.01 

0.97 

0.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.08 

0.95 

0.12 

0.00 

0.00 

0.08 

0.08 

0.35 

0.13 

0.00 

0.00 

N: nevrotisisme, E: ekstraversjon, A: medmenneskelighet, O: åpenhet, C: planmessighet. Utd: har høyere 
utdanning, barn: har egne barn, arb: i inntektsgivende arbeid, part: har en partner, syk: har minst én langvarig 
sykdom/funksjonshemming. T1: tidspunkt 1. T2: tidspunkt 2. β: betaverdi. p: signifikansnivå. η2: delvis eta 
kvadrert. Sum: samlet η2 for personlighetstrekk og situasjonsvariabler. Yngre: 40-50 år ved T1. Eldre: 51-62 år 
ved T1. 
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fremstilling av de ulike variablenes bidrag til de ulike komponentene i subjektivt velvære for 

begge aldersgrupper. 

  

Figur 6. Prospektive multivariate sammenhenger mellom personlighet, situasjonelle variabler 
og relativ forandring av komponentene til subjektivt velvære mellom T1 og T2. Figuren 
illustrerer betydningen av de ulike variablene for livstilfredshet, positiv affekt og negativ 
affekt for begge aldersgrupper med utgangspunkt i standardiserte beta-verdier. 
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  I tillegg til analysene med aldersgruppene separert ønsket vi å undersøke hvorvidt 

sammenhengen mellom personlighet og subjektivt velvære var forskjellig for aldersgruppene. 

Det undersøkte vi med en multivariat variansanalyse for hele utvalget, der vi ikke skilte 

mellom aldersgruppene, men inkluderte alder som en fast faktor. Vi inkluderte fem 

interaksjonsledd med alder og de ulike personlighetstrekkene. Resultatene oppgis i tabell 8. 

Tabell 8. Multivariate interaksjonseffekter av alder og personlighet på subjektivt velvære ved 
T2 kontrollert for subjektivt velvære ved T1 

Uavhengige variabler  F p η2 

Personlighet    

Nevrotisisme (T1) 17.53 0.00 0.05 

Ekstraversjon (T1) 0.56 0.63 0.00 

Medmenneskelighet (T1) 1.96 0.11 0.01 

Planmessighet (T1) 0.07 0.97 0.00 

Åpenhet (T1) 9.39 0.00 0.03 

Situasjonelle variabler    

Alder (T2) 2.11 0.09 0.01 

Partner (T2) 6.06 0.00 0.02 

Utdanning (T1) 11.90 0.00 0.03 

Sykdom (T2) 6.07 0.00 0.02 

Barn (T1) 0.58 0.62 0.00 

Arbeid (T2) 1.77 0.15 0.00 

Interaksjoner     

Alder (T2) * N (T1) 0.38 0.76 0.00 

Alder (T2) * E (T1) 0.68 0.56 0.00 

Alder (T2) * A (T1) 1.16 0.32 0.00 

Alder (T2) * C (T1) 1.89 0.12 0.01 

Alder (T2) * O (T1) 2.22 0.08 0.01 

T1: tidspunkt 1. T2: tidspunkt 2. F: f-verdi. p: signifikansnivå. η2: delvis eta kvadrert. *: 
interaksjonsledd.  Alle skårer er standardiserte.  

 
 

   Resultatene i tabell 8 viser at alder ved andre måletidspunkt hadde en effekt på 

absolutt forandring i subjektivt velvære. De multivariate analysene viste likevel ikke 

forandringer i rangordenstabilitet. Alder hadde ingen interaksjonseffekt med noen av 

personlighetstrekkene, som betyr at alder ikke påvirket styrken på sammenhengene mellom 

personlighetstrekkene og endring i subjektivt velvære.  
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4 Diskusjon 
Denne studien har undersøkt betydningen av alder og personlighetstrekk på subjektivt 

velvære hos middelaldrende og eldre kvinner, kontrollert for betydningen av sentrale 

situasjonelle variabler, både retrospektivt og prospektivt. I diskusjonen presenteres 

resultatene med utgangspunkt i forskningsspørsmålene. Fortolkninger av resultatene vil 

diskuteres i sammenheng med relevant empiri og teori.   

4.1 Betydningen av alder for subjektivt velvære hos 
norske kvinner i midtlivet 

   Med det kohort-sekvensielle-designet kunne vi stadfeste eventuelle forskjeller 

mellom de yngre og de eldre kvinnene for hvorvidt alder hadde innvirkning på subjektivt 

velvære. Det ga oss samtidig mulighet til å sammenligne resultater fra tverrsnittsanalyser og 

longitudinelle analyser med fem år mellom målepunktene. Den første prospektive analysen, 

sammen med de deskriptive resultatene, avdekket enkelte forskjeller mellom gruppene i 

subjektivt velværenivå. Disse resultatene, som baserte seg på et tverrsnitt, viste at de yngre 

kvinnene rapporterte mer negativ affekt enn de eldre kvinnene ved T1, men var lik de eldre 

når det gjaldt livstilfredshet og positiv affekt. Også ved T2 var det en forskjell mellom 

gruppene for negativ affekt, hvor de yngre kvinnene opplevde mer negativ affekt enn de eldre 

kvinnene. Ved T2 rapporterte de eldre kvinnene i tillegg mindre positiv affekt sammenlignet 

med de yngre kvinnene. Det var ingen forskjell i nivå mellom gruppene for livstilfredshet ved 

T2. Resultatene fra de longitudinelle analysene avdekket imidlertid at det kun var positiv 

affekt som viste en absolutt forandring over tid. Over femårsperioden økte nivået av positiv 

affekt for alle kvinnene i studien. Samtidig fant vi ingen absolutt forandring for negativ affekt 

eller livstilfredshet over tid. Den absolutte forandringen var ikke forskjellig mellom 

aldersgruppene.  

  Resultatene som baserer seg på tverrsnittanalyser kan gi et inntrykk av at man med 

alderen opplever emosjoner mindre frekvent, særlig de negative, men potensielt også de 

positive. Livstilfredshet kan synes å holde seg relativt stabilt, og derfor være uavhengig av 

alder. Hva gjelder negativ affekt, er resultatene i tråd med resultater fra andre krysseksjonelle 

studier, som stort sett finner at høyere alder er relatert til lavere nivåer av negativ affekt 

(Diener & Suh, 1997; Mroczek & Kolarz, 1998). Med hensyn til livstilfredshet kunne vi 

trolig forventet å se en økning i nivåer over tid, tatt i betraktning resultater fra andre 

krysseksjonelle studier (Charles & Carstensen, 2010). For positiv affekt er empirien mer 
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sprikende, noe som også gjenspeiles i våre resultater. Charles og Carstensen (2010) hevder på 

sin side at positiv affekt forholder seg relativt stabilt over livsløpet. 

  Krysseksjonelle studier er riktignok sårbare for generasjonseffekter. I vårt utvalg var 

det eksempelvis betydelig færre av de eldre kvinnene, født mellom 1940 og 1952, som hadde 

høyere utdanning. En av utfordringene med tverrsnittsanalyser er nettopp at vi undersøker to 

ulike aldersgrupper, men legger til grunn at de er like. Ulike aldersgrupperinger vil derimot 

ikke være forskjellige kun i henhold til alder, men også i henhold til andre faktorer. Gjennom 

tverrsnittsundersøkelser kan en derfor ikke utelukke at forskjellene skyldes ulikheter som kan 

tilskrives generasjon heller enn alderseffekter. Costa og kolleger (1987) har blant annet pekt 

på at eldre generasjoner er mindre villige til å uttrykke negativ affekt enn de yngre. En kan 

heller ikke utelukke periodeeffeker, som vil si at omstendigheter i tidspunktet hvor målingen 

fant sted kan spille inn (Suzuki, 2012).  

  Av disse grunnene inkluderer studien også longitudinelle målinger. På denne måten 

kunne vi også sammenligne gruppenes skårer på subjektivt velvære ved et tidligere tidspunkt. 

Vi kunne således få et bedre innblikk i hvorvidt skårene var avhengig av hvilken generasjon 

kvinnene tilhørte, den perioden målingen fant sted, eller hvilken alder kvinnene hadde ved de 

ulike måletidspunktene. For å få et mer fullstendig bilde av denne sammenhengen, er det i 

tillegg en fordel å inkludere situasjonsvariabler som kan endre seg med alder, som for 

eksempel arbeidsdeltakelse og helse.  

  Til tross for at negativ affekt var signifikant lavere for de eldste kvinnene ved begge 

måletidspunkt, representerte denne forskjellen ingen absolutt forandring i negativ affekt over 

tid. Undersøkelsene av absolutt forandring viste samtidig at positiv affekt økte over 

femårsperioden, selv om tverrsnittanalysene kunne tyde på det motsatte. Livstilfredshet var 

stabil over tid på tvers av ulike metoder og alder. Krysseksjonelle studier har som regel vist 

en u-kurve for livstilfredshet, der nivået når et bunnpunkt mellom 30- og 50-årsalder 

(Blanchflower & Oswald, 2008). Den ene av de svært få longitudinelle studiene på feltet fant 

en økning i livstilfredshet gjennom middelalderen, men deltagerne var imidlertid kun menn 

(Mroczek & Spiro, 2005). Funnet fra vår longitudinelle studie som fokuserer på kvinner kan 

dermed sies å være interessant, og bidra med økt kunnskap om livstilfredshet for denne 

gruppen.  

   Samlet kan funnene fra vår studie indikere at subjektivt velvære holder seg relativt 

stabilt gjennom middelalderen, men at positiv affekt-komponenten øker med tiden hos alle 

kvinner uavhengig av alderskohort. Ved en sammenligning av resultatene fra 

tverrsnittsanalysene og de longitudinelle analysene finner vi at periodeeffekter eller 



44 
 

generasjonseffekter kan ha spilt inn. Dette innebærer at kohortene kan ha tredd inn i 

middelalderen med ulike utgangspunkt for emosjonelt velvære, eller at omstendigheter rundt 

måletidspunktet har vært av betydning. Samtidig viste de multivariate variansanalysene en 

stabilitet i rangorden, noe som vil antyde at kvinnene opplever økt positiv affekt, men 

beholder sin relative plass i hierarkiet.  

  Ifølge Carstensens sosioemosjonelle selektivitetsteori vil affektivt velvære øke med 

alder med bakgrunn i endringer i motivasjon og mål etterhvert som tidshorisonten blir kortere 

(Carstensen, 1995; 2006). Affektivt velvære kan øke enten ved en reduksjon i negativ affekt, 

en økning av positiv affekt, eller med en kombinasjon av begge. Vår studie avdekker således 

en positiv utvikling i affektivt velvære med alderen ved at positiv affekt øker over tid. På 

grunn av det begrensede omfanget av vår studie, har vi likevel ingen forutsetninger for å 

antyde noe om mekanismene bak en slik endring.  

 Funnene fra vår studie understøtter derfor subjektivt velvære som et stabilt konstrukt. 

Det kan langt på vei bekrefte det trekkaktige ved vår opplevelse av velvære, og kan videre 

støtte opp under teorier som vektlegger individets intrapsykiske tilbøyeligheter. På samme tid 

kan subjektivt velvære endre seg over tid. Et slikt funn understreker viktigheten av å studere 

utviklingstendenser med gjentatte målinger over tid, med et design som kombinerer 

krysseksjonelle og longitudinelle metoder. Basert på det lave antallet longitudinelle studier på 

området, er funnene fra denne studien et viktig bidrag til forståelsen av subjektivt velværes 

sammenheng med alder og endring over tid. 

   

4.2 Betydningen av ulike personlighetstrekk for 
subjektivt velvære hos norske kvinner i midtlivet 

  Resultatene fra denne studien indikerer at personligheten til en kvinne i midtlivet har 

en substansiell og vedvarende innvirkning på hennes nivå av subjektivt velvære. De bivariate 

korrelasjonene mellom hvert av personlighetstrekkene og subjektivt velvære viste at alle 

personlighetstrekkene korrelerte signifikant med minst en av komponentene i subjektivt 

velvære. Styrken på disse sammenhengene var forholdsvis like de man har funnet i større 

metaanalyser, som hovedsakelig inkluderer tverrsnittsanalyser (Steel et al., 2008; DeNeve & 

Cooper, 1998). Tatt i betraktning at personlighet ble målt fem år tidligere enn subjektivt 

velvære, indikerer et slikt funn at sammenhengene er stabile over tid.   

  I de retrospektive multivariate analysene undersøkte vi personlighetstrekkenes 

sammenheng med subjektivt velvære kontrollert for effektene av hverandre og de 
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situasjonelle variablene. Dette ledet til at nevrotisisme og åpenhet for erfaring stod igjen som 

prediktorer for subjektivt velvære med en forklart varians på 30 %, mens situasjonsvariablene 

forklarte i underkant av 20 %. Etter kontroll for subjektivt velvære ved T1 i den prospektive 

analysen, forklarte nevrotisisme og åpenhet samlet sett mellom 10 % - 11 % av variansen i 

subjektivt velvære, mens situasjonsvariabler forklarte 9 % - 11 % av variansen. Dette funnet 

understreker at personlighetens effekt på subjektivt velvære kan overvurderes når det ikke 

kontrolleres for subjektivt velvære ved et tidligere tidspunkt. På samme tid er det en 

konseptuell overlapp mellom subjektivt velvære og personlighet. At nevrotisisme forble en så 

sentral prediktor, også etter kontroll for de situasjonelle variablene, var i tråd med litteraturen 

som har identifisert trekket som en konsistent og viktig negativ prediktor for subjektivt 

velvære (DeNeve & Cooper, 1998; Diener et al., 1999; Steel et al., 2008).  

   Det mest overraskende i vår studie er at åpenhet var det trekket etter nevrotisisme 

som forklarte mest varians i subjektivt velvære ved å øke frekvensen av positiv affekt.  I 

litteraturen er åpenhet regnet som det minst forståtte personlighetstrekket i sammenheng med 

subjektivt velvære, og har ofte blitt foreslått som irrelevant sammenliknet med de andre 

trekkene (DeNeve & Cooper, 1998).  Hvis man ser til åpenhetstrekkets definisjon er det blant 

annet karakterisert ved et ønske om å forsøke nye ting, nysgjerrighet og et større 

interesserepertoar (Costa & McCrae, 1992; McCrae & Costa, 1997). Åpenhet er assosiert 

med høyere krystallisert intelligens, utdanningsnivå, tilpasningsdyktighet, og god fysisk og 

mental helse (Duberstein et al., 2003; LePine et al., 2000; Lüdkte, Roberts, Trautwein & 

Nagy, 2011; Ozer & Benet-Martinez, 2006; Gregory, Nettelback & Wilson, 2010). Både 

helse og utdanning er kontrollert for i denne studien, men åpenhet forklarer likevel en 

betydelig porsjon varians i subjektivt velvære. Det er hypotetisert at høy åpenhet fungerer 

som en buffer mot stress, fordi åpne individer engasjerer i mer adaptive og fleksible 

mestringsstrategier (Lee-Baggley, Preece & DeLongis, 2005). Man ser også at åpenhet er 

korrelert med svakere fysiologiske reaksjoner på stress, og faktisk med noe økende positiv 

affekt i møte med stressende hendelser (Williams, Rau, Cribbet & Gunn, 2009).  

   Av de trekkene som ikke viste noen effekt på subjektivt velvære i den longitudinelle 

analysen, var ekstraversjonstrekket det mest overraskende. Sammenhengen mellom 

ekstraversjon og positiv affekt har blitt beskrevet som en av de mest konsistente funnene i 

forskningen på personlighet og affekt (Diener & Lucas, 1999). Det har imidlertid blitt 

foreslått at samvariasjonen vil avhenge av om det inngår en fasett for positive følelser i 

ekstraversjonsskalaen (Kim et al., 2017). Skalaen som ble benyttet i denne studien inneholdt 

ingen følelsesbegreper, men korrelasjonen mellom ekstraversjonstrekket og positiv affekt var 
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r=.24 for de yngste og r=.14 for de eldste kvinnene. En større metastudie har likevel ikke 

kunnet bekrefte at en følelsesfasett er av betydning for forholdet mellom ekstraversjon og 

positiv affekt (Lucas & Fujita, 2000). Det finnes også studier på nordiske utvalg som har vist 

at ekstraversjon forklarer lite varians i subjektivt velvære når nevrotisisme er inkludert i 

analysen (Vittersø, 2001; Vittersø & Nilsen, 2002; Galinha, Martin, Oishi, Wirtz & Esteves, 

2016). Resultatene fra vår studie ser ut til å føye seg inn i denne rekken.  

   Det kan tenkes at det finnes metodiske årsaker til den manglende effekten, deriblant 

at ekstraversjonskalaens relativt lave reliabilitet (α=.67) gir større rom for feilvarians. Det er 

heller ikke usannsynlig at interkorrelasjoner mellom trekkene har medført at forklart varians 

for enkelte av trekkene har minsket. Ekstraversjon og medmenneskelighet delte 25 % varians 

hos de eldste kvinnene, mens åpenhet som forklarte overraskende mye varians var det 

personlighetstrekket som viste færrest og svakest interkorrelasjoner med de andre 

personlighetsvariablene. Studier har gitt sprikende funn om hvilken betydning planmessighet 

og medmenneskelighet har for subjektivt velvære, men planmessighet er ofte fremholdt som 

en viktig prediktor for livstilfredshet (Hayes & Joseph, 2003). Ingen av disse trekkene hadde 

likevel effekt på subjektivt velvære. Kanskje kan interkorrelasjoner også i dette tilfellet ha 

redsert andelen forklart varians. 

  Vi ønsket videre å undersøke om ulike personlighetstrekk påvirket subjektivt velvære 

ulikt basert på alderen til kvinnene. Med andre ord, hvorvidt eksempelvis nevrotisisme hadde 

ulik betydning for subjektivt velvære for de yngre og de eldre kvinnene. Vi fant ingen 

signifikante effekter når vi undersøkte interaksjonen mellom de fem personlighetstrekkene og 

alder. Dette betyr at selv om styrkeforholdet mellom personlighetstrekkene og subjektivt 

velvære varierte mellom gruppene, påvirket ikke trekkene velværekonstruktet ulikt for de 

yngre og de eldre kvinnene. 

 

 Situasjonelle variabler som prediktorer for subjektivt velvære 
  Denne studien har på samme tid gitt oss mulighet til å si noe om situasjonelle 

variablers sammenheng med subjektivt velvære. Av disse var det særlig tre av variablene som 

pekte seg ut som viktige. Å ha høyere utdanning predikerte økt positiv affekt for begge 

aldersgrupper. Å ha en partner hadde sammenheng med økt livstilfredshet for begge 

aldersgruppene, mens det å ha en langvarig sykdom/funksjonshemming var assosiert med 

økte nivåer av negativ affekt. Disse situasjonelle variablene påvirket subjektivt velvære selv 

etter kontroll for personlighet og subjektivt velvære ved baseline, og kan derfor tenkes å ha 
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viktige individuelle bidrag til velværekonstruktet.  

  Disse resultatene er i tråd med tidligere forskning. Man har funnet en sammenheng 

mellom høyere utdanning og økt positiv affekt hos kvinner (Nikolaev, 2018) og man finner 

ofte en signifikant sammenheng mellom somatiske symptomer og høyere nivåer av negativ 

affekt (Kvaal & Patodia, 2000). Ekteskap/samboerskap har vist seg å ha en robust 

sammenheng med livstilfredshet på tvers av ulike kulturer og etnisiteter (Diener et al., 1999; 

Mastekaasa, 1995; Pavot & Diener, 2013).  

  Det er flere mekanismer som kan forklare disse sammenhengene. Nikolaev (2018) 

peker blant annet på at høyt utdannede personer ofte har større sosiale nettverk som kan bidra 

til materiell og emosjonell støtte i livets opp- og nedturer. Sosial støtte kan anses som en 

fasilitator for positive følelser. Emmons (1986) har på samme tid funnet at å oppnå et mål 

genererer mer positiv affekt hvis det å oppnå målet koster noe. Det er for øvrig verdt å merke 

seg at utdanning korrelerer høyt med inntekt, og forskere har påpekt at utdanning potensielt 

forklarer mer varians hvis man ikke kontrollerer for inntekt (Dolan et al., 2008).  

  Å ha en livsledsager kan oppleves som en emosjonell trygghet i gjennom livsløpet. På 

samme tid kan de materielle godene være større (Diener et al., 1999). På mange måter kan det 

å være i et partnerskap også oppfattes som en forventning fra kulturen, og derav oppleves 

som et nederlag om man går gjennom voksenlivet som enslig. Samtidig kan 

seleksjonseffekter tenkes å bidra til denne effekten, ettersom personer som i utgangspunktet 

er lykkeligere, oftere finner seg en livsledsager (Lucas, 2005).  

  Det er ikke vanskelig å forestille seg at å leve med en langvarig sykdom medfører 

økte nivåer av negativ affekt. Å ha smertesymptomer har en kjent sammenheng med økt nivå 

av negativ affekt (Zautra et al., 1995), og det å leve med en sykdom kan også tenkes å 

medføre mer bekymring over livet og fremtiden. 

  Våre resultater kan kaste lys over ulike teoretiske tilnærminger til subjektivt velvære. 

En top-down tilnærming som postulerer at individet er predisponert for å reagere på 

hendelser på en mer positiv eller negativ måte (Brief et al., 1993) kan på mange måter 

understøttes av våre funn. Over en femårsperiode holder kvinnene seg på et jevnt velvære-

nivå og en rangordenstabilitet som er sammenliknbar med personlighetstrekk. Samtidig fant 

vi en økning i positiv affekt med tid, noe som strider mot en slik tilnærming. Set punkt-

teorier åpner i større grad opp for situasjonell påvirkning, men har også sine svakheter ved at 

de ikke tar høyde for varig endring av set punkt-nivå, noe vi finner i vår studie. Våre funn 

kan derfor ikke fullt ut forstås i lys av verken en top down- eller en set punkt-tilnærming.  
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 Livshendelser har de senere år fått mindre oppmerksomhet, og forskere har, basert på 

empiri, attribuert majoriteten av subjektivt velværes varians til personlighet. En bottom-up 

tilnærming, som vektlegger situasjonen og omstendighetenes rolle, bør likevel ikke avskrives 

fullstendig. Vi finner at situasjonsvariabler forklarer en signifikant andel varians i subjektivt 

velvære, selv når vi har kontrollert for konstruktets stabilitet. For kvinner i middelalderen, 

synes det å ha høyere utdanning, en partner å dele livet med, og fravær av langvarig sykdom, 

å være av betydning for subjektivt velvære. Samtidig kan vi ikke se bort fra 

seleksjonseffekter og det faktum at situasjonelle faktorer, personlige egenskaper og 

tilbøyeligheter påvirker hverandre gjensidig over tid. Til tross for høy grad av stabilitet i 

subjektivt velvære-konstruktet, ønsker vi å understreke viktigheten av å ikke miste de 

situasjonelle faktorene helt ut av syne. 

 

4.3 Styrker og begrensninger ved studien  
  Denne studie har flere styrker. Til nå finnes det svært få studier på middelaldrende 

kvinners subjektive velvære, til tross for at denne befolkningsgruppen er stadig økende. Å 

fokusere på velvære heller enn på psykisk helse fremhever et positivt syn på livet som vil 

være viktig selv om aldringen i og for seg er en prosess av nedbygging. Det kan være gunstig 

å studere kvinner separat av flere årsaker. Kvinner og menn har alltid hatt ulike roller i 

samfunnet, og norske kvinners rolle har endret seg betydelig de siste 50 årene. Den moderne 

kvinnen har ansvar på flere arenaer enn tidligere. I tillegg til karriere har kvinner flest fortsatt 

hovedansvaret i hjemmet når det kommer til omsorg for familien og husarbeid. Etter hvert 

som kvinner beveger seg over i den andre halvdelen av livet, gjennomgår de flere endringer 

fysiologisk, psykologisk og sosialt (Lucas & Donnellan, 2011). Å basere en studie på et 

utvalg bestående kun av kvinner kan dermed bidra til å besvare spørsmål vi fra tidligere ikke 

har tydelige svar på innenfor forskning på subjektivt velvære. 

  En studie med et kohort-sekvensielt-design slik som denne, er særlig solid, og vil gi 

mer konsise og valide resultater da man tester de samme deltagerne ved to tidspunkt. I tillegg 

til dette sammenlignet vi i denne studien to aldersgrupper mot hverandre for å kunne avdekke 

generasjonseffekter. Forskningsdesignet har flere fordeler, blant annet at man kan avdekke 

endringer i variabler over tid. Dermed kunne vi stadfeste hvorvidt det hadde skjedd endringer 

i subjektivt velvære for deltagerne i løpet av en femårsperiode. Et slikt forskningsdesign kan 

bidra til å avdekke kausale forbindelser mellom de uavhengige og de avhengige variablene. 

Ved å kontrollere for situasjonelle faktorer som er sentrale og under endring i femårsperioden 
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(f.eks. at deltakelsen i arbeidslivet opphører, sykdom inntreffer) fikk vi mulighet til å utforske 

mulige sammenhenger til at endring fant sted. Vi kunne se hvordan karakteristikker ved 

deltagerne, slik som personlighet og stabilitet i subjektivt velværenivå, virket inn på 

utfallsvariablene. 

  En ytterligere styrke ved denne studien er at vi har undersøkt betydningen av 

personlighet på et helhetlig subjektivt velværekonstrukt, hvor vi har kontrollert for overlapp 

mellom de tre komponentene som inngår (livstilfredshet, positiv affekt og negativ affekt). 

Det er få studier som har gjort det på denne måten tidligere. Til tross for at man anser positiv 

affekt, negativ affekt og livstilfredshet som atskilte og selvstendige aspekter ved subjektivt 

velvære, vil de alltid samvariere i noen grad, noe vi har tatt høyde for i våre analyser. 

  All forskning har likevel mangler. En generell utfordring ved longitudinelle 

panelstudier er at deltagerne ofte representerer et selektert utvalg. Studier har vist at de som 

velger å følge opp longitudinelle studier ofte blant annet har høyere sosioøkonomisk status 

(Baltes, 1968). Det kan også spekuleres i om de også skårer høyere på planmessighet og 

medmenneskelighet, noe som bidrar til økt tilbøyelighet for å bidra i longitudinelle studier.  

  En utfordring som gjelder denne studien spesifikt, er måleverktøyet som er brukt for å 

måle personlighet. De fleste studiene som har studert forholdet mellom subjektivt velvære og 

personlighet har benyttet ulike versjoner av Costa & McCraes «NEO-PI-R». Måleverktøyet 

som er utgangspunkt for denne studien, 5PFa (Engvik, 1993), operasjonaliserer ikke trekkene 

helt på samme måte og er heller ikke internasjonalt validert. Det er kun enkelte av begrepene 

som er like, deriblant aktivitet (E) og fantasi (O). De fleste fasettene i 5PFa gjenspeiler 

likevel liknende fasetter i NEO-PI-R, slik som «hårsår» og «sårbarhet», eller «velorganisert» 

og «orden». 5PFa er laget med den hensikt å favne «de fem store» på samme måte som NEO-

PI-R, men førstnevnte er en kortversjon med 20 testledd, mens sistnevnte har 240 ledd. 

Sammenlignbarneten til andre studier er demed ikke gitt. Reliabiliteten er riktignok høy for 

de fleste skalaene. Reliabiliteten varierer mellom r= 0.82-0.88, med unntak for 

ekstraversjonsskalaen som viste noe lavere reliabilitet (r =0.67). En kan imidlertid sette 

spørsmålstegn ved validiteten til dette måleinstrumentet. En test med såpass få ledd trolig kan 

komme til kort med tanke på å fange opp alle aspektene ved personlighetstrekkene.  

  Korrelasjonelle multivariate analyser kan samtidig være sårbare for multivariate 

uteliggere. Dette refererer til deltagere som har svært avvikende kombinasjoner av skårer på 

de ulike skalaene. Dette faktum kan være viktig i forbindelse med tolkninger av resultatene 

der multivariate sammenhenger i hovedsak underestimeres. I tillegg var det relativt liten 
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variasjon i skårene på utfallsvariablene, som i noen tilfeller kan medføre at korrelasjonene 

svekkes.  

5 Konklusjon og implikasjoner 
   I tråd med et ønske om mer forskning på personer i midtlivet med hensyn til 

forebygging, har denne studien undersøkt betydningen av alder og personlighetstrekk for 

subjektivt velvære hos norske kvinner mellom 40 og 62 år. Vår studie er på denne måten med 

på å utvide kunnskapen om aldersrelaterte endinger i velvære, noe som kan være nyttig ut fra 

et folkehelseperspektiv. I tillegg til dette, er det lite forskning som studererer kjønnene 

separat. Studien kan derfor hevdes å være en viktig brikke i forståelsen av kjønnsforskjeller i 

subjektivt velvære, da livssyklusen til kvinner og menn kan betegnes som ulike.  

  Subjektivt velvære holder seg stabilt over en femårsperiode for norske kvinner i 

midtlivet, med unntak av at positiv affekt øker frem mot pensjonsalder. Lav nevrotisisme og 

høy åpenhet for erfaringer synes å være de mest vesentlige personlighetsprediktorene av 

trekkene i femfaktormodellen, med tanke på høy grad av subjektivt velvære for denne 

gruppen. De situasjonelle faktorenes betydning bør samtidig ikke undervurderes, og særlig 

utdanningsnivå, partnerstatus og å ha en sykdom og/eller funksjonshemming er av betydning 

for kvinnenes velværenivå. 

  Det bør tas høyde for begrensninger i måleverktøyet for personlighet ved evaluering 

av resultatene fra denne studien, i tillegg til generelle begrensninger ved metoden. Studien, 

med sitt sterke forskningsdesign, understøtter viktigheten av å foreta gjentatte målinger over 

tid når man studerer utviklingstendenser. Ved å sammenlikne ulike aldersgrupper mot 

hverandre, får man samtidig muligheten til å oppdage eventuelle generasjons- og 

periodeeffekter. Hvordan ulike prediktorer for subjektivt velvære interagerer med alder bør 

være et moment for videre undersøkelse i fremtidig forskning. Åpenhet for erfaringer er i 

tillegg et personlighetstrekk som i liten grad tidligere har blitt koblet til subjektivt velvære. 

Det hadde derfor vært interessant om etterfølgende studier på middelaldrende kvinner vil 

replisere dette funnet. 
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Vedlegg 
I NorLAG ble spørsmålene delt mellom telefonintervju og postskjema, i tillegg til det ble 

innhentet registerinformasjon om deltakerne. Skalaene som er anvendt i vår studie vil 

henvises til under, og markeres med «telefonintervju», «postskjema», eller 

«registerinformasjon».  

 

Postskjema: Skala for måling av personlighetstrekk, 5-PFa (Engvik, 1993)  
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Postskjema: Positive and negative affect schedule (Watson, Clark & Tellegen, 1988) 

 
 
 
 
Satisfaction with life scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin i 1985; Vittersø, 2009) 

 

Postskjema: 

 

Telefonintervju: 

 

d Jeg er tilfreds med livet mitt  

e Hvis jeg kunne leve livet om igjen, ville jeg ikke forandret på nesten noen ting  
 
1=Svært enig 2=Nokså enig 3=Verken eller 4=Nokså uenig 5=Svært Uenig  
 

 

 

 



68 
 

 

Tabell 1. Situasjonelle variabler 

Variabel Spørsmål Koding 
Utdanning Registerinformasjon (koblet 

på i etterkant av 

feltperioden) 

Ingen utdanning/ førskoleutdanning=0 

Barneskoleutdanning=0 

Ungdomsskoleutdanning=0 

Videregående, grunnutdanning=0 

Videregående, avsluttende utdanning=0  

Påbygging til videregående utdanning=0  

Universitets- og høgskoleutdanning, 

lavere nivå=1 

Universitets- og høgskoleutdanning,  

høyere nivå=1 

Forskerutdanning=1 

Partner Hva er din sivilstand for 

øyeblikket? 

Ugift – bor uten partner=0 

Ugift – bor med samboer=1 

Gift – bor med ektefelle/reg partner=1 

Gift – bor uten ektefelle=1 

Enke – bor uten partner=0 

Enke – bor med samboer=1 

Skilt/sep – bor uten partner=0 

Skilt/sep – bor med samboer=1 

Barn Har du egne barn? 0= Nei 

1= Ja 

Sykdom Har du noen langvarig 

sykdom, kronisk 

helseproblem eller varig 

funksjonshemming? 

0= Nei  

1= Ja 

Arbeid Er du i inntektsgivende 

arbeid? 

0= Ikke i arbeid 

1= I arbeid 

 

 


