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Sammanfattning 

Livsstilssjukdomar är ett allt växande problem i dagens samhälle. 

Orsakerna till detta ligger till stor del i samspelet mellan biologiska, 

psykologiska och sociala faktorer. För att bättre förstå samspelet har detta 

arbete för avsikt att undersöka huruvida ett antal psykologiska faktorer kan 

förutse utvecklingen av hälsa, dels i en generell population (n=4667) samt i en 

subgrupp (n=190) med historik av hjärt- och kärlsjukdom. En logistisk 

regressionsanalys utfördes med prediktorvariablerna Depression, Mastery, 

Sense of Coherence och Resiliens samt utfallsvariabeln Självskattad hälsa. 

Resultaten visar att samtliga variabler kan förutse utfallet i Självskattad hälsa 

hos den generella populationen medan endast Mastery och Depression kan 

förutse utfallet i Självskattad hälsa hos subgruppen med historik av hjärt- och 

kärlsjukdom. Resultaten i den generella populationen bekräftar tidigare fynd, 

denna gång i en större kohort. Med tanke på det låga antalet deltagare i 

subgruppen med hjärt- och kärlsjukdom bör dessa resultat replikeras i en större 

grupp innan slutsatser dras. För framtida forskning rekommenderar vi att 

denna grupp följs för att se hur deras hälsa utvecklats om några år.   

 

Nyckelord: Psykologiska faktorer, Självskattad hälsa, Resiliens, Hjärt- och 

kärlsjukdom, Depression, Mastery, Sense of Coherence, Positiv Psykologi. 

 

Psykologprogrammet, Examensuppsats, HT 2018. Handledare: 

Matilda Wurm. Biträdande handledare: Margareta Kristenson. 
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Abstract 

Life-style diseases are a growing concern for today’s society. This 

depends on many factors, most of which originate in the interplay between 

biological, psychological, and social factors. To gain a better understanding of 

this interplay, this paper aims to investigate whether psychological factors can 

predict self-rated health. Two groups were analyzed, one containing a sample 

from the general population (n=4667) and one containing a subsample (n=190) 

of individuals with a history of cardiovascular disease. A logistic regression 

analysis was performed using the predictive variables Depression, Mastery, 

Sense of Coherence, and Resilience. The dependent variable was Self-rated 

health. The results show that all variables were able to predict Self-rated health 

in the sample of the general population. In the sample containing individuals 

with a history of cardiovascular disease, only Depression and Mastery were 

able to predict Self-rated health. Results concerning the general population 

confirm earlier findings. Due to the small sample of participants with 

cardiovascular disease, results should be replicated with a larger sample before 

any conclusions are drawn. For future research, we recommend a follow up 

study that monitors the health of participants in this paper. 

 

  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

4 

 

Tack till 

Vi vill ge våra varmaste tack till vår handledare Matilda. Tack för din tid och dina kloka 

tankar som hjälpt oss genom denna process. Vi vill även tacka Margareta som gett oss 

möjligheten att ta del av denna intressanta forskning. Och tack till Karin som hjälpt oss med 

data och statistik. Slutligen vill vi tacka Evalill som möjliggjort detta samarbete. Tack alla för 

ert stöd, er tid och era vänliga ord! 

 

“Cheerfulness is the best promoter of health, and is as friendly to the mind as to the body.” 

 

–Joseph Addison (English essayist, poet, and dramatist; 1672–1719) 

 

  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

5 

 

 

Innehållsförteckning 

 

  Den Biopsykosociala modellen ................................................................................................ 8 

Psykologi .......................................................................................................................... 9 

Fysiologi ......................................................................................................................... 10 

Utfallsvariabler ............................................................................................................... 10 

   Självskattad hälsa .................................................................................................................. 11 

   Psykologiska variabler .......................................................................................................... 12 

Resiliens .......................................................................................................................... 14 

Sense of Coherence ......................................................................................................... 15 

Mastery ........................................................................................................................... 16 

Depression ...................................................................................................................... 16 

   Syfte och frågeställning ......................................................................................................... 18 

Frågeställning 1 ............................................................................................................... 18 

Frågeställning 2 ............................................................................................................... 18 

Metod ....................................................................................................................................... 18 

 Deltagare ........................................................................................................................ 19 

  Datainsamling  .............................................................................................................. 19 

 Bortfall ........................................................................................................................... 19 

 Etiska reflektioner .......................................................................................................... 20 

  Mätinstrument ........................................................................................................................ 20 

Självskattad hälsa (SRH) ................................................................................................ 21 

Resiliens .......................................................................................................................... 22 

Mastery ........................................................................................................................... 23 

Sense of Coherence (SOC)  ............................................................................................ 24 

Depression (CES-D)  ...................................................................................................... 26 

  Hjärt- och kärlsjukdom ........................................................................................................... 27 

  Beskrivning av analyser ......................................................................................................... 27 

  Korrelationsanalys .................................................................................................................. 27 

  Analys av frågeställningar ...................................................................................................... 28 

Logistisk Regressionsanalys ........................................................................................... 28 

Resultat ..................................................................................................................................... 28 



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

6 

 

  Beskrivande statistik för samtliga deltagare  .......................................................................... 28 

  Korrelationsanalys .................................................................................................................. 29 

  Logistisk regressionsanalys I ................................................................................................ .30 

  Beskrivande statistik för deltagare med historik av hjärt- och kärlsjukdom .......................... 31 

  Logistisk regressionsanalys II ................................................................................................ 32 

Diskussion ................................................................................................................................ 33 

  Diskussion av resultaten ......................................................................................................... 34 

  Metoddiskussion ..................................................................................................................... 36 

Utfallsvariabeln Självskattad hälsa ................................................................................. 37 

Resiliensskalan ................................................................................................................ 38 

  Vad betyder resultaten för forskningsfältet?  ......................................................................... 39 

  Klinisk implikation ................................................................................................................. 39 

  Framtida forskning ................................................................................................................. 41 

  Referenser ............................................................................................................................... 44 

  Bilaga I ................................................................................................................................... 50 

  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

7 

 

Historiskt sett har kroppen och psyket setts som två skilda entiteter. Kroppen 

betraktades länge som ett maskinellt system vars funktion varit totalt avskilt från mentala 

upplevelser (Mehta, 2011). Detta uppdelade sätt att se på individen var länge medicinskt 

funktionellt, då den ohälsa som under lång tid plågat mänskligheten till stor del bestått av 

infektions- och bristsjukdomar. Men under det senaste seklet har en förändring skett. 

Samhället har blivit allt bättre på att finna bot mot traditionella sjukdomar, vilket har lett till 

att sjukdomspanoramat skiftat. Idag kan istället livsstilssjukdomar anses vara vår tids största 

hot mot befolkningens välbefinnande (Pellmer Wramner, Wramner, & Wramner, 2017). 

Åkommor som hjärt- och kärlsjukdom, cancer, smärta, stress, diabetes och psykisk ohälsa är 

idag några av våra vanligaste folkhälsosjukdomar (Lager, Ahrén, & Andersson, 2016). 

Gemensamt för dessa tillstånd är att de i hög grad påverkas av vår livsstil. Det finns tydliga 

samband mellan hur vi lever och utvecklandet av våra vanligaste sjukdomar (Pellmer 

Wramner m.fl., 2017). Med dessa förändringar av sjukdomspanoramat, från infektions- och 

bristsjukdomar till livsstilssjukdomar, har nya sätt att se på kopplingen mellan kropp och 

psyke uppstått.  

I undersökandet av kopplingen mellan kropp och psyke har modern forskning 

bekräftat att även psykologiska faktorer har inverkan på många typer av hälsoproblem (Krantz 

& McCeney, 2002). Merparten av forskningen har varit inriktad på psykologiska riskfaktorer, 

såsom den negativa inverkan depression visat sig ha för både insjuknande samt 

återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom (Baumeister, Hutter, & Bengel, 2011). En förändring 

inom forskningen har dock gått att skönja och de senaste två decennierna har forskningen på 

psykologiska friskfaktorer ökat (Lundgren, 2018). Ett sådant forskningsområde inriktat på 

förebyggande och skyddande åtgärder benämns Positiv Psykologi (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). Inom området Positiv Psykologi har man funnit att positiva känslor 

skyddar mot utvecklandet av ohälsa. Men det finns fortfarande många luckor inom 
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forskningsområdet att fylla.  Även om forskningen av psykologiska riskfaktorer än så länge 

varit ledande, har ett växande behov av förebyggande åtgärder drivit på fokusskiftet som nu 

riktar sig allt mer mot de psykologiska friskfaktorerna (Fjorback, Arendt, Ørnbøl, Fink, & 

Walach, 2011; Lundgren, 2018). Inom det här området ser vi att forskning inom positiv 

psykologi och dess stärkande och förebyggande funktion har en viktig roll att spela. 

Avslutningsvis kan konstateras att livsstilssjukdomar ställer höga krav både på vårt samhälle 

och på den enskilda individen. Att förebygga livsstilssjukdomar skulle således minska 

belastningen på samhället i stort samt vara gynnsamt för befolkningens välmående (Pellmer 

Wramner m.fl., 2017). I en ansats att bidra till den forskning som utforskar mekanismerna 

bakom vår tids ohälsa vill vi belysa faktorer som antas vara förebyggande. Vårt syfte med 

detta arbete är att undersöka huruvida olika psykologiska faktorer påverkar hur en individ 

skattar sin hälsa.  

I det här inledande avsnittet av uppsatsen presenteras den Biopsykosociala modellen, 

vars funktion är att erbjuda ett teoretiskt ramverk för frågeställningarna. Sedan följer en 

beskrivning av utfallsvariabeln Självskattad hälsa och vad begreppet innefattar. För att 

presentera de psykologiska variablerna ges en kort presentation av positiv psykologi och 

därefter följer en beskrivning av tidigare forskning för varje ingående variabel. Slutligen 

presenteras arbetets syfte och frågeställningar. 

Den Biopsykosociala Modellen 

I detta arbete fördjupar vi oss i hur psykologiska faktorer i interaktion med biologiska 

funktioner tar sig uttryck i form av subjektivt upplevd hälsa. För att förtydliga hur de 

samverkar har vi valt att illustrera det med den biopsykosociala modellen, framtagen av 

Marmot (se figur 1).  Den biopsykosociala modellen är uppbyggd av ett flertal komponenter 

som på olika vis påverkar hälsan. Vi har valt att beskriva de komponenter som är relevanta för 
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fokusområdet, nämligen psykologi och fysiologi samt självskattad hälsa (Marmot & 

Wilkinson, 2006). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Den Biopsykosociala modellen av Marmot (2006).  

Psykologi.  Den psykologiska komponenten i den biopsykosociala modellen 

innehåller variabler som inverkar på den psykiska hälsan. Dessutom interagerar dessa 

psykologiska variabler med de biologiska variablerna från den fysiologiska komponenten 
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genom påverkan av beteendet, som exempelvis hur aktiv eller social man är. Men framförallt 

menar Marmot att psykologiska faktorer har en tydlig koppling till vårt utvecklande av 

sjukdom genom dess påverkan på kroppens stressystem (Marmot & Wilkinson, 2006), något 

som till exempel långa perioder av hög psykisk påfrestning kan leda till. Stressystemet 
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vara en oberoende riskfaktor för utvecklandet av sjukdom och tidig död (Marmot & 

Wilkinson, 2006). Exempel på en psykologisk riskfaktor som identifierats påverka vår hälsa 

negativt är depression. Utöver psykologiska riskfaktorer har ett flertal psykologiska 

friskfaktorer identifierats. Friskfaktorer har en positiv inverkan på hälsan och skyddar mot 

insjuknande och tidig död. Några av de faktorer som identifierats och visats ge upphov till 

god hälsa är förmågan att hantera motgångar (Mastery), återhämta sig från krävande 

situationer (Resliens) och känsla av sammanhang (Sense of Coherence) (Allebeck, Burström, 

Hensing, & Kristenson, 2015; Marmot & Wilkinson, 2006). Avslutningsvis kan nämnas att 

det finns luckor att fylla gällande psykologiska faktorers koppling till vår hälsa. Särskilt är 

forskningen om psykologiska friskfaktorer eftersatt. Inte minst i jämförelse med den 

omfattande forskning som historiskt gjorts inom det somatiska området (Mehta, 2011). 

Fysiologi.  Den fysiologiska komponenten i den biopsykosociala modellen står i direkt 

anknytning både till utfallsmåtten och till den psykologiska komponenten. Den fysiologiska 

komponenten handlar till stor del om den effekt stressorer har på de biologiska systemen. När 

människan upplever stress aktiveras de system i kroppen som signalerar att vi ska agera. Ett 

exempel är det system som reglerar stresshormonet kortisol. Det är essentiellt för vår 

överlevnad och krävs för att vi ska fungera under stunder av påfrestning. Vid ständig 

påfrestning aktiveras dock systemet oavbrutet och bristen på återhämtning gör att hälsan 

påverkas negativt. Då systemet inte får vila får vi en ogynnsam utsöndring av kortisol. Detta 

innebär en stor påfrestning på kroppen och är i förlängningen kopplat till utvecklandet av 

sjukdom och även tidig död, tillstånd som motsvarar utfallsvariablerna i den biopsykosociala 

modellen (Allebeck m.fl., 2015; Marmot & Wilkinson, 2006).  

Utfallsvariabler.  Utifrån ovan beskrivna psykologiska och fysiologiska faktorer kan 

olika områden i modellen härledas till att ömsesidigt påverka varandra vilket slutligen tar sig 

uttryck i utfallsmåtten Självskattad hälsa, Sjuklighet eller Tidig död (Allebeck m.fl., 2015). 
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Sjuklighet och tidig död är traditionella mått som under många år använts för att mäta 

hälsoläget i en befolkning (Undén & Elofsson, 1998). Utöver dessa två mått har Självskattad 

hälsa på senare år blivit allt vanligare. En anledning till SRHs ökade förekomst tros vara dess 

enkelhet i att administreras samt dess förmåga att fånga upp en bredare definition av hälsa 

(Bjorner, 1996; Undén & Elofsson, 1998).Vidare är måttet möjligt att använda i studier som 

ser till hälsoläget vid ett givet tillfälle, vilket gör måttet fördelaktigt då man vill undersöka 

hälsoutfall men ej har möjlighet att utföra longitudinella studier (Bjorner, 1996).  

Sammanfattningsvis innehåller den biopsykosociala modellen tre utfallsmått, 

Självskattad hälsa, Sjuklighet och Tidig död. Även om dessa mått undersöker olika saker kan 

det tänkas att alla tre påverkas på liknande vis av modellens övriga komponenter. I detta 

arbete kommer måttet Självskattad hälsa användas som utfallsmått.   

Självskattad hälsa – Self Rated Health (SRH)  

Självskattad hälsa anses vara ett mångdimensionellt och globalt begrepp. Begreppet är 

vanligt förekommande i epidemiologiska studier i syfte att ge en bild av hälsotillståndet i en 

befolkning (Undén & Elofsson, 1998). Det finns flera exempel där måttet har kunnat förutse 

sjuklighet och tidig död bättre än traditionella medicinska mått (Undén & Elofsson, 

1998).  Måttets förmåga att kunna predicera sjuklighet och död väckte forskningens intresse 

för vad som ligger bakom hur en individ skattar sin hälsa. Man har konstaterat att den 

medicinska bedömningen har betydelse för självskattningen, utöver det har detta subjektiva 

hälsomått visat sig fånga en bredare definition av hälsa (Bjorner, 1996). För att undersöka 

vilka motiv som låg bakom den subjektiva skattningen av hälsan genomförde Krause och Jay 

(1994) en intervjustudie. De kom fram till att majoriteten baserade sin skattning på antingen 

somatiska hälsoproblem, hälsobeteenden eller någon generell fysiologisk förmåga. Endast 1 

procent rapporterade psykologiskt välmående som orsak till sin skattning (Krause & Jay, 

1994). Slutsatsen från studien är att frånvaro eller närvaro av kroppsliga problem eller 
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sjukdomar anses vara den största orsaken till hur en person skattar sin hälsa, enligt deltagarna 

själva. Andra studier har kommit fram till att SRH fångar ytterligare dimensioner av hälsa. 

Till skillnad från den slutsats som presenterades ovan (Krause & Jay, 1994) där deltagarna 

uppgav fysiologiska faktorer som största orsaken till sin självskattade hälsa, har 

korrelationsstudier sett samband mellan psykosociala faktorer och SRH. Bland annat har 

riskfaktorerna hög fientlighet, hög jobbstress och lågt stöd på arbetet visats hänga ihop med 

låg Självskattad hälsa (Wu m.fl., 2013), medan de psykosociala resurserna känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1984), upplevd kontroll; tilltro till andra (Barefoot m.fl., 1998) 

samt mastery (Pearlin & Schooler, 1978) visats hänga ihop med hög Självskattad hälsa (Wu 

m.fl., 2013). Sammanfattningsvis har dessa studier kommit fram till att det finns psykologiska 

riskfaktorer som påverkar den Självskattade hälsan negativt samt psykologiska friskfaktorer 

som påverkar den Självskattade hälsan positivt. Denna information ger en bild av begreppet 

Självskattad hälsa som mer komplext än enbart närvaro eller frånvaro kroppsliga besvär.  

Ett uppmärksammat forskningsfynd gällande SRH är som tidigare nämnts dess 

egenskap att kunna predicera framtida sjuklighet och tidig död (Bjorner, 1996; Idler & 

Benyamini, 1997). Den prediktiva förmågan har dessutom setts kvarstå även efter man 

kontrollerat för befintliga sjukdomar, samt efter 20 års uppföljning (Idler & Benyamini, 1997; 

Undén & Elofsson, 1998). En möjlig förklaring till måttets prediktiva förmåga ges av Idler 

och Benyamini (1997). De föreslår att kopplingen mellan Självskattad hälsa och utvecklandet 

av sjukdomar samt tidig död medieras av närvaro eller frånvaro av psykologiska frisk- och 

riskfaktorerna. 

Psykologiska variabler  

Ett forskningsområde inriktat på att studera det mänskliga psykets styrkor, eller 

friskfaktorer, är positiv psykologi. Inom positiv psykologi är man intresserad av vilka 

egenskaper som skyddar och stärker vår psykiska och fysiska hälsa (Seligman & 
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Csikszentmihalyi, 2000). En tongivande forskare inom området är Barbara Fredrickson som 

har fått mycket uppmärksamhet med sin teori ”The Broaden and Build Theory of Positive 

Emotions” (2004). I den hävdar Fredrickson att en central funktion av positiva känslor är att 

utvidga eller bredda individens perspektiv. Fredrickson menar att det utvidgade perspektivet 

gör individen medveten om fler sätt att agera på, vilket ökar handlingsutrymmet. Hon menar 

att det ökade handlingsutrymmet stärker individens resurser som sedan fungerar skyddande 

när man ställs inför krävande situationer. Positiva känslor breddar helt enkelt personens 

handlingsutrymme, vilket ökar chansen för att utfallet ska bli gynnsamt för individen 

(Fredrickson, 2004). Vidare har positiva känslor också visat sig skydda mot somatiska 

påfrestningar. Vid till exempel stresspåslag med ökad puls blir de positiva känslornas 

funktion att få hjärtat att snabbare återgå till sin normala baslinje.  

Ett exempel på hur Positiv Psykologi kan användas som förebyggande behandling 

kallas Well-Being Therapy, en terapiform som kännetecknas av att man uppmärksammar 

positiva känslor och upplevelser. Well-Being Therapy har med goda resultat hindrat 

återinsjuknandet bland patienter med historik av depression (Fava & Ruini, 2003). En effekt 

av att använda positiva känslor för att hantera motgångar är att det bidrar till att upprätthålla 

en jämn, positiv känslomässig nivå. Den effekten har både visat sig skydda mot stress och 

vara stärkande för immunförsvaret. Vid studier på patienter med hjärt- och kärlproblematik 

har positiva känslor dessutom setts motverka återinsjuknande (Middleton & Byrd, 1996).  

Genom detta exempel ser vi ett framgångsrikt sätt att använda den positiva psykologins 

kunskaper för att främja hälsan. Trots detta områdes potential finns det fortfarande stora luckor 

att fylla gällande att förebygga och behandla psykisk och fysisk ohälsa. Sammanfattningsvis kan 

man säga att positiva känslor optimerar människans förmåga att fungera i stort genom ett 

utvidgat handlingsutrymme.  Dessutom skyddar de positiva känslorna kroppen mot skadlig 

stress (Tugade, Fredrickson, & Feldman Barrett, 2004) och bidrar till att återställa sådant som 

skadats på grund av stresspåslag (Lazarus, Kanner, & Folkman, 1980).   
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Resiliens.  En psykologisk friskfaktor som återfinns inom ramen för positiv psykologi 

är Resiliens (Block & Kremen, 1996). Ordet kommer ursprungligen från det latinska 

”resilire”, vilket betyder studsa tillbaka (Edmar, 1996). Forskning kring resiliens har ökat 

kraftigt de senaste tjugo åren vilket har medfört ett antal olika tolkningar av begreppet 

(Bonnano, Romero, & Klein, 2015). I litteraturen har vi stött på tre följande tolkningar av 

resiliens: Resiliens som en process vid tillfällig påfrestning, resiliens som ett resultat efter att 

ha uthärdat påfrestningar under en längre period och att se resiliens som ett medfött 

personlighetsdrag. Gemensamt för dessa definitioner är att de uppmärksammar faktorer som 

gör människor välfungerande, trots svårigheter i livet. Bland annat kan faktorer som bra 

sociala nätverk, optimistisk livssyn samt givande fritidsintressen till viss del förklara varför 

individer är välfungerande, trots motgångar (Ryff & Singer, 2003). Resiliens som 

personlighetsdrag är den definition av begreppet som används i detta arbete.  

Kännetecken för Resiliens som personlighetsdrag är att man har en optimistisk 

livssyn, är energisk, öppen; har en god social förmåga samt tillgång till positiva känslor 

(Block & Kremen, 1996). Personlighetsdraget förklaras även som förmågan att vara flexibel 

och att gynnsamt anpassa sig till svåra situationer. Förmågan till anpassning anses också 

avspeglas i hur dessa individer hanterar stress. Forskning har visat att högresilienta individer 

återhämtar sig från stresspåslag snabbare än andra (Bonanno, Romero, & Klein, 2015) och att 

detta även stämmer vid återkommande höga nivåer av stress (Lü, Wang & You, 2016), vilket 

forskarna tror gynnar den fysiska hälsan på sikt. Det har exempelvis visats att Resiliens är 

associerat med bättre återhämtning efter insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom (Chan, Lai, & 

Wong, 2006). Det finns även samband mellan Resiliens och psykologisk välmående och 

negativa samband till depression (Alessandri, Vecchione, Caprara, & Letzring, 2012). Vidare 

har definitionen av Resiliens som ett personlighetsdrag setts stämma väl överens med 

personlighetsdragen extraversion och öppenhet (Alessandri m.fl., 2012). Sammantaget finns 
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det enligt forskning flera komponenter i Resiliens som talar för att en individ kan leva ett gott 

liv trots påfrestningar. 

För att knyta an till “Broaden and Build Theory” som nämns ovan har forskning också 

konstaterat att det finns ett samband mellan Resiliens och positiva känslor. Dels har man sett 

att resilienta personer ofta använder sig av positiva känslor när de navigerar sig i livet. Men 

framförallt har man kommit fram till att det är de positiva känslorna som föregår Resiliens. 

Det har visat sig att de som oftare upplever positiva känslor ökar sannolikheten för gynnsam 

utveckling av Resiliens, vilket i sin tur ökar livskvaliteten (Cohn, Fredrickson, Brown, 

Mikels, & Conway, 2009). Sammanfattningsvis är det centrala för Resiliens en förmåga att 

anpassa sig utifrån situationen. Något som kännetecknas av fallenheten att reglera sig själv 

och därigenom kunna anpassa sig efter olika omständigheter. Vi kan också konstatera att 

Resiliens också har komponenter av både extraversion och öppenhet. Slutligen kan man kan 

både hävda att positiva känslor är resultatet av ett resilient förhållningssätt samt att resilienta 

personer använder sig av positiva känslor för att uppnå sina mål (Tugade m.fl., 2004). 

Sense of Coherence (SOC).  En annan psykologisk friskfaktor som återfinns inom 

ramen för positiv psykologi är Sense of Coherence, ett begrepp skapat av Aaron Antonovsky 

med fokus på salutogena, hälsobringande faktorer. Med Sense of Coherence ville Antonovsky 

identifiera faktorer som gynnar hälsa och motståndskraft. Begreppet är uppbyggd kring de tre 

komponenterna begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet (Antonovsky, 1987). Han 

hävdar att det är vårt sammanhang som styr hur vi upplever vår livskvalitet. Hög grad av SOC 

kan enligt detta synsätt leda till upplevelsen av god livskvalitet, trots motgångar och 

svårigheter. Forskning har dessutom sett att Sense of Coherence visat sig vara associerad med 

lägre dödlighet av både hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. I en studie sågs mortaliteten vara 

20 procent lägre bland individer med höga värden av Sense of Coherence jämfört med 

kontrollgruppen (Surtees, Wainwright, Luben, Khaw, & Day, 2006). Sammanfattningsvis kan 
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Sense of Coherence, det vill säga närvaro av begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet 

tänkas ge bättre förutsättningar att uppnå en god hälsa, trots svårigheter och motgångar i livet.  

Mastery.  Ytterligare en psykologisk friskfaktor som återfinns inom ramen för positiv 

psykologi är Mastery. Mastery beskrivs som en uppsättning egenskaper kopplade till en 

individs personlighet och kan definieras som en typ av coping, ett sätt att hantera svårigheter 

på. Essensen i Mastery är förmågan att hantera sitt liv utifrån givna förutsättningar samt tilltro 

till sin förmåga (Pearlin & Schooler, 1978). Andra tolkningar av begreppet har tillkommit på 

senare år, bland annat förmågan att se sig själv som agent över sitt handlande med möjlighet 

att påverka sin framtid (DeSocio, Kitzman, & Cole, 2003). Mastery är välanvänt inom studier 

om folkhälsa eftersom det anses vara relaterat till livskvalitet och allmänt välmående (Eklund, 

Erlandsson, & Hagell, 2012). Precis som Sense of Coherence och Resiliens visar sig även 

Mastery vara associerat med somatisk hälsa. I en stor longitudinell studie framkom att 

Mastery är associerat med lägre dödlighet till följd av både hjärt- och kärlsjukdomar och 

cancer (Surtees m.fl., 2006). Sammantaget innebär Mastery förmågan att kunna hantera livets 

svårigheter och en tilltro till sig själv. Måttet är associerat med lägre mortalitet och är 

användbart i studier om folkhälsa. 

Depression.  En riskfaktor som återfinns inom ramen för psykopatologi är depression. 

Depressionens negativa effekt på välmående är välkänd och dess förekomst är idag ett allt 

växande folkhälsoproblem (Pellmer Wramner m.fl., 2017). Att drabbas av depression 

innefattar ofta en känsla av hopplöshet, minskad ork och lust samt en variation av andra 

symptom. Symtomen innebär ett lidande som påverkar individens livsfunktion (American 

Psychiatric Association. DSM-5 Task Force, 2013). Utöver den påfrestning som depression 

innebär föreligger dessutom en ökad risk att drabbas av ytterligare sjukdomar (Krantz & 

McCeney, 2002). Den ökade förekomsten av depression i samhället är således inte bara ett 

stort problem i sig utan medför även ökad risk för ytterligare ohälsa.  
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Uppfattningen om att depression påverkar vår kropp negativt och därigenom ökar 

risken för en tidig död har varit känt sedan långt tillbaka (Glassman & Shapiro, 1998). 

Koppling mellan depression och andra hälsoproblem fastställdes så tidigt som på 1930-talet 

(Fuller, 1935). Sedan dess har sambandet undersökts vidare och ett antal mekanismer har 

identifierats vara orsaker till den ökade risken för sjukdom (Krantz & McCeney, 2002). Dels 

tros orsakerna ligga i hälsoskadliga beteenden, såsom rökning och brist på motion. Men även 

efter att man kontrollerat för dessa faktorer kan man se att depressionens effekt på 

utvecklandet av sjukdom, särskilt på hjärta och kärl, kvarstår (Glassman & Shapiro, 1998). 

Vidare har man funnit att effekten medieras av biologiska mekanismer som bland annat 

involverar immunförsvaret och det kardiovaskulära systemet (Glassman & Shapiro, 1998; 

Mitchell, Pössel, Sjögren, & Kristenson, 2013; Pössel, Mitchell, Sjögren, & Kristenson, 

2015). Sammantaget skulle dessa forskningsfynd kunna förklara depressionens effekt på 

hälsa, även vid frånvaro av hälsoskadliga beteenden. Trots att depressionens negativa 

inverkan på vår hälsa varit känd sedan länge har vi först på senare tid börjat förstå 

mekanismerna bakom detta samband. 

En vanligt förekommande komponent i depression är upplevelsen av hopplöshet 

(Festin, Thomas, Ekberg, & Kristenson, 2017). Vidare är det fastställt att både depression och 

hopplöshet kan förutse sjuklighet och tidig död. Närmare bestämt finns det fynd som pekar på 

att hopplöshet är den komponent i depression som ensamt står för sambandet till utvecklande 

av sjukdom (Mitchell m.fl., 2013). I en studie av Everson m.fl. (1996) fann de att hopplöshet 

ensamt utgjorde en prediktor för tidig död, oavsett närvaro eller frånvaro av sjukdom, medan 

en studie av Anda m.fl., (1993) däremot visade att både depression och hopplöshet hade en 

koppling med insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom samt tidig död, var och en för sig. 

Sammanfattningsvis är det ännu inte klart vad det är i depression som står för den ökade 
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risken av sjukdom, men både depression och hopplöshet har tydligt visats ha negativ inverkan 

på vår hälsa.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur utvalda psykologiska faktorer påverkar 

hur en individ skattar sin hälsa. Mer specifikt är syftet att undersöka huruvida de psykologiska 

faktorerna Depression, Mastery, Sense of Coherence och Resiliens kan predicera Självskattad 

hälsa hos individer från en svensk generell population samt hos individer från en subgrupp 

med historik av hjärt- och kärlsjukdom. Variablerna Depression, Mastery och Sense of 

Coherence har tidigare uppvisat signifikanta resultat när det kommer till att predicera 

Självskattad hälsa i en liknande studie (Nilsson, Garvin, Festin, Wenemark, & Kristenson, - i 

tryck). Av den anledningen utforskas variabeln Resiliens med särskilt intresse, för att se om 

den kan uppvisa en liknande prediktiv förmåga i detta arbete. Vårt syfte undersöks genom att 

söka svar på följande frågeställningar: 

Frågeställning 1: Är de psykologiska variablerna signifikanta prediktorer av 

Självskattad hälsa, i en svensk generell population av 40–70-åringar?  

Frågeställning 2: Är de psykologiska variablerna signifikanta prediktorer av 

Självskattad hälsa, i en subgrupp med historik av hjärt- och kärlsjukdom?  

Metod 

Beskrivning av studien 

Datan i vår examensuppsats kommer från LSH-studien som står för livsvillkor, stress 

och hälsa. Inom ramen för LSH-studien har forskare vid Linköpings universitet sedan tidigt 

2000-tal försökt förstå varför människor med olika livsvillkor uppvisar så stora skillnader i 

hälsa, samt hur dessa skillnader kan förebyggas. Den huvudsakliga frågeställningen är 

huruvida psykobiologiska faktorer kan förklara skillnaden i hälsa mellan olika 

socioekonomiska grupper, med särskilt fokus på hjärt- och kärlproblematik. Mer specifikt 
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studerar de hur psykologiska resurser kan verka skyddande mot skadlig stress (Lundgren, 

Garvin, Kristenson, Jonasson, & Andersson, 2015; Lundgren, 2018). 

LSH-studien är en prospektiv befolkningsbaserad studie, alltså en framåtblickande 

kohortstudie. Data har samlats in vid två tidsperioder, den första insamlingen ägde rum 2003–

2004 då 1001 personer deltog. Den andra insamlingen ägde rum 2015–2017 då 6842 deltagare 

deltog. Ytterligare en uppföljande datainsamling inom ramen för LSH-studien kommer att 

göra inom ett antal år. Då en uppföljande insamling på datan ännu inte gjorts bör studien i 

skrivande stund behandlas som en tvärsnittsstudie. Datan vi använder i vår uppsats kommer 

från den andra insamlingen, kohort två. Det betyder att datan vi använde har en 

tvärsnittsdesign. Studien är delfinansierad av landstingen i Östergötland och Jönköpings län 

och ingår i en satsning på hälsoundersökningar. 

Deltagare.  Deltagarna till kohort två valdes slumpmässigt ut från befolkningsregistret 

i Östergötland och i Jönköping län på basis av ålder och kön. Kriterierna för insamlingen var 

att de skulle vara 40–70 år gamla och att fördelningen mellan könen blev jämn. Totalt 

inkluderas 4667 deltagare varav 1960 män (42 procent) och 2707 kvinnor (58 procent).  

Datainsamling.  De slumpmässigt utvalda deltagarna fick en inbjudan skickad hem 

från sin vårdcentral med erbjudande om att delta i en hälsoundersökning med möjlighet att 

även delta i en forskningsstudie. De som tackade ja kallades till vårdcentralen där de fick fylla 

i ett antal enkäter. Enkäterna innehöll frågor rörande hälso- och levnadsvanor, närvaro av 

sjukdom, riskfaktorer för sjukdom samt frågor om utbildningsnivå och ekonomi. Därefter fick 

de i ett hälsosamtal med en sjuksköterska gå igenom de ifyllda enkäterna. Individer som hade 

uppgett svårare psykiatriska och somatiska sjukdomar exkluderades i det här steget för vidare 

deltagande.  

Bortfall.  I den studie som vår data kommer ifrån fanns ett flertal variabler tillgängliga 

för oss att studera. Förutom de fyra prediktorer som ingår i detta arbete, fanns dessutom 
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variablerna Social omgivning samt Självbild (Self Esteem) inkluderade i datainsamlingen. 

Med hjälp av en deskriptiv analys av datan i SPSS framkom att bortfallet för de två 

sistnämnda variablerna var betydande, med ett bortfall på över 60 procent. En trolig 

förklaring till det stora bortfallet är att hopslagningar av olika versioner av enkäterna har 

gjorts, vilket har lett till att vissa svar fallit bort.  De hade för oss varit relevant att inkludera 

dem i analysen. Men på grund av för stort bortfall uteslöts dessa variabler.  

Etiska reflektioner.  Etiska överväganden vid datainsamlingen är sådant vi endast har 

reflekterat över och inte behövt ta hänsyn till, då etikansökan fanns på plats och datan redan 

var insamlad. LSH-studien godkändes av Etikrådet i Linköping 2012, DNR:2012 80-31. 

Nedan följer reflektioner kring etik som vi ändå gjort kring studien. 

Den mängd data som deltagarna i studien lämnade ifrån sig i form av 

sjukdomshistoria, biomarkörer, information om ekonomi och livsstil är omfattande och vissa 

frågor skulle kunna uppfattas som integritetskränkande. Moment som kunde upplevs som 

fysiskt obehagliga var dock ringa. Deltagarna kunde själva välja att avsluta sitt deltagande när 

som helst. En brist i hanteringen av datan, som skulle leda till att deltagarnas identitet 

avslöjades, skulle inneburit en allvarlig kränkning mot deltagarnas integritet och följaktligen 

god etisk forskningssed. Samtliga personuppgifter var därför anonymiserade och ersatta med 

ett nytt ID-nummer som inte kunde härledas tillbaka till personen. Rapportering av resultat 

skedde på gruppnivå. 

I fall då hälsoundersökningar resulterade i upptäckt av ej tidigare kända sjukdomar 

eller riskfaktorer hänvisades individen till sjukvården för behandling. Avslutningsvis anser vi 

att forskargruppen har tagit nödvändig hänsyn till deltagarna med hänsyn till god 

forskningsetik.   

Mätinstrument 
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Frågorna deltagarna svarade på i enkäterna på vårdcentralen avsåg att mäta följande 

fem variabler: 1). Självskattad hälsa, 2). Resiliens, 3). Mastery, 4). Sense of Coherence,  

5). Depressivitet. Självskattad hälsa är utfallsmåttet i detta arbete och övriga variabler är 

prediktorvariabler. Samtliga variabler har administrerats på svenska. Alla variabler, med 

undantag för Resiliens, har tidigare inkluderats i forskningssammanhang tillsammans med 

Självskattad hälsa och hjärt- och kärlproblematik och de har då uppvisat goda psykometriska 

egenskaper (Nilsson m.fl., – i tryck). 

Datan i detta arbete kommer från datainsamlingen 2015 då LSH-studien använde 

förkortade skalor till frågorna som rör psykologiska variabler. Forskarnas motiv till det var 

framförallt att få ner mängden frågor för att underlätta för respondenten och därmed minska 

risken för mätfel. Alla de förkortade skalornas validitet har bekräftats i analyser utförda inom 

ramen för LSH-studien (Nilsson m.fl., – i tryck). Vidare beskrivning av detta finns under 

informationen om respektive skala.  

Självskattad hälsa – Self-Rated Health (SRH).  Utfallsmåttet Självskattad hälsa 

mättes med hjälp av formuläret SF-36 (Short Form Health Survey). SF-36 är ett instrument 

som används för att undersöka fysisk och mental hälsa där frågan om SRH ingår (Ware & 

Gandek, 1998). Självskattad hälsa mäts av enbart en fråga och är den första, av totalt 36 

frågor i formuläret SF-36. Frågan formuleras som följande “I allmänhet, skulle du säga att din 

hälsa är:” “Utmärkt”, “Mycket god”, “God”, “Någorlunda” och “Dålig”. Mätinstrumentet SF-

36 har uppvisat goda psykometriska egenskaper och anses vara väl användbart för att 

undersöka personens generella hälsa (Ware & Gandek, 1998). Att undersöka SRH:s 

generaliserbarhet som enstaka fråga för sig självt kan vara något problematiskt då detta mått 

av sin natur är tänkt att fånga ett flertal olika dimensioner. Med det sagt har man sett att 

måttet korrelerar med mer objektiva mått, som exempelvis sjukdom, medicinska diagnoser 

och tidig död (Nilsson & Orth-Gomér, 2000). Vidare har måttat uppvisat en god 
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generaliserbarhet i sin prediktiva förmåga av tidig död då det kontrolleras för kön och etnisk 

tillhörighet (McGee, Liao, Cao, & Cooper, 1999). Dessutom har Självskattad hälsa uppvisat 

stabilitet över tid samt god reliabilitet, vilket har visats då man jämfört svar från ungdomar 

över tid samt med information från deras föräldrar (Fosse & Haas, 2009). 

För att anpassa skalan till den valda analysmetoden, gjordes skalan dikotom och 

svarsalternativen delades in i två kategorier: Hög och Låg självskattad hälsa. Hög självskattad 

hälsa motsvarade svarsalternativen “Utmärkt”, “Mycket god” och “God”. Låg självskattad 

hälsa motsvarade svarsalternativen “Någorlunda” och “Dålig”. 

Resiliens.  För att mäta predriktorvariabeln Resiliens användes mätinstrumentet Ego-

Resiliency Scale (ER89). Instrumentet har tagits fram av Block och Kremen (1996) och består 

av 14 frågor som undersöker individens subjektiva uppfattning av sig själv. Exempel på 

frågor är ”Jag är generös gentemot mina vänner” och ”Jag gillar att göra nya och annorlunda 

saker” (se bilaga 1 för hela skalan). Respondenterna får svara på hur väl påståendet stämmer 

överens med dem själva genom att välja mellan fyra alternativ där det lägsta anges som: 1 = 

”Stämmer inte alls” och det högsta anges som: 4 = ”Stämmer precis”, där lägsta möjliga 

poäng är 14 och högsta möjliga poäng är 56. Enligt Block och Kremen (1996) är det 

fördelaktigt att instrumentet inte administreras med alla frågor i följd, utan att det är bättre om 

de sprids ut och blandas med andra frågor. I denna studie har detta arrangerats genom att två 

eller tre frågor presenterats i följd för att sedan efterföljas av andra typer av hälsofrågor.  

Block och Kremen (1996) utvecklade ER89 under loppet av många år och de har 

själva undersökt skalans psykometriska egenskaper och kommit fram till att skalan uppvisar 

stabilitet över tid samt en god intern reliabilitet.  

För att undersöka ER89-skalans generaliserbarhet jämförde Letzring, Block och 

Funder (2005) svaren från Resiliens-skalan med ett antal vanligt förekommande 

personlighetsdrag. Deras studie visade att Resiliens korrelerade positivt med subjektivt 
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välmående, egenskaper som social kompetens och humor. Resiliens korrelerade negativt med 

egenskaperna självdestruktivitet och att lätt ge upp vid motgångar. Enligt författarna ligger 

dessa resultat i linje med den teoretiska konceptualiseringen av skalan. Däremot konstaterade 

de att resultaten skiljer sig något mellan olika etniska grupper (Letzring, Block, & Funder, 

2005). Sammantaget visar studien att Resiliens-skalan, ER89, visar på en god 

generaliserbarhet men att man bör vara uppmärksam på att skillnader mellan olika 

befolkningsgrupper kan förekomma. 

Den skalan som användes i det här arbetet har översatts från engelska till svenska och 

den svenska versionens psykometriska egenskaper har ej ännu undersökts. Som en jämförelse 

kan nämnas att en förkortad version (ER89-R) med 10 frågor av skalan har översatts från 

engelska till spanska av personer med spanska som modersmål. Skalan testades sedan på 

personer från Spanien, Italien och USA. Resultaten visade att det fanns enstaka frågor som 

uppvisade annorlunda svarsfrekvens men när medelvärdena jämfördes kunde ingen 

signifikant skillnad mellan länderna ses. Ett resultat som även uppvisades av originalskalan 

(Alessandri, Vecchione, Caprara, & Letzring, 2012). 

Mastery.  Prediktorvariablen Mastery mättes med en svensk översättning av the 

Pearlin Mastery Scale (Mastery-S), en sjugradig skala som undersöker hur väl man anser att 

man har kontroll över faktorer som påverkar ens liv (Eklund, Erlandsson, & Hagell, 2012). 

Exempel på frågor är: “Jag har dålig kontroll över saker som händer mig” och “Jag känner 

mig oftast hjälplös när jag ställs inför problem i livet”. De fyra svarsalternativen varierar från 

1 = “Stämmer inte alls” till 4 = “Stämmer bra” (Nilsson m.fl.,– i tryck).  

Den ursprungliga amerikanska Mastery-skalan har hög validitet gällande både 

konstrukt och prediktion och har även uppvisat god reliabilitet (Pearlin & Schooler, 1978). 

Den svenska versionen av Mastery-S har använts i en rad studier och togs fram på 80-talet för 

att utreda olika efterverkningar av att bli arbetslös (Brenner, 1983, refererat i Eklund m.fl., 
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2012). 2012 publicerades en forskningsrapport om Mastery-S psykometriska egenskaper i en 

studie om psykisk ohälsa (Eklund m.fl., 2012). Författarna konstaterade i rapporten att vissa 

saker gått förlorade i översättningen vilket påverkar bland annat reliabiliteten. De 

rekommenderar således en fortsatt men försiktig användning av skalan och att en fråga (nr 6) 

bör lyftas från skalan och undersökas separat (Eklund m.fl., 2012).   

I detta arbete har en svensk och förkortad version av skalan använts. Originalskalan 

innehåller sju frågor och i den kortare versionen finns sex frågor. Den kortare versionen av 

skalan har tagits fram genom att studera Cronbach´s alpha och därefter plocka bort frågor, en 

efter en, tills skalan blivit så kort som möjligt men fortfarande uppmäter α >.70. Skalan har 

sedan validerats genom en korrelationsanalys med originalversionen och visade då ett värde 

på r =.98. Vidare har både originalskalan och den förkortade versionen ingått i en logistisk 

regressionsanalys med Självskattad hälsa och insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom som 

utfallsvariabler. Resultatet visade på en oddskvot (OR) på 2.03 för originalskalan och 2.02 för 

det förkortade skalan i relation till Självskattad hälsa, och OR .74 respektive .74 i relation till 

hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet indikerar att en hög skattning på Mastery ökar 

sannolikheten för att även skatta sin hälsa högt samt minskar risken för att drabbas av hjärt- 

och kärlsjukdom. Slutligen uppvisades ingen signifikant skillnad mellan originalskalan och 

den förkortade skalan (Nilsson m.fl.,– i tryck). 

I detta arbete har även en av frågorna i Mastery-skalan tagits bort då den i den interna 

reliabilitetsanalysen visades sänka alphavärdet. Fråga nummer 6, “Det som händer mig i 

framtiden beror till största delen på mig själv” togs därför bort, alphavärdet gick då från .62 

till .78, och Mastery-skalan som ingår i de följande analyserna består därför av 5 frågor. 

Sense of Coherence (SOC).  Prediktorvariablen Sense of Coherence mäts med hjälp 

av SOC-skalan som består av 13 frågor. Skalan är uppbyggd kring komponenterna 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Exempel på frågor är: “Har du en känsla av 
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att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?” och “Händer det att 

du har känslor som du inte vill kännas vid?”. Svarsalternativen till frågorna är i graderad form 

där man kan kryssa i någon av sju rutor mellan påståendena 1 = “Mycket sällan eller aldrig” 

och 7 = “Mycket ofta” (Mattisson, Horstmann, & Bogren, 2014). 

SOC-skalan utvecklades av upphovsmannen bakom begreppet Sense of Coherence, 

Aaron Antonovsky. Den mäter hur väl de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet sammanfattar vår känsla av sammanhang samt upplevelsen av vår subjektiva 

livskvalitet. Skalan bestod ursprungligen av 29 frågor men har på senare tid kortats ner till 13 

frågor. I Antonovskys egen utvärdering av SOC-skalan (1993) konstaterar han att den är 

reliabel ur ett globalt perspektiv, och att content-, face- och consensual-validiteten är god. I en 

metaanalys summerar Eriksson & Lindström (2005) att skalan har förekommit i ett 15-tal 

olika versioner, i ett stort antal länder och finns översatt till en mängd olika språk. I deras 

analys gjord på den 13-gradiga skalan, baserad på 127 studier, ligger Cronbachs alfa inom 

intervallet 0.70–0.92. Korrelationsvärdet i test-retest visar på god stabilitet. 

På samma vis som för Mastery-skalan har en kortare version av SOC-skalan tagits 

fram och använts i detta arbete. Den tidigare skalan innehöll ursprungligen 13 frågor och den 

förkortade versionen 7 frågor. Skalan har validerats genom en korrelationsanalys med 

originalversionen. Den visade då ett värde på r =.93. Vidare har både den 13-gradiga och den 

7-gradiga versionen ingått i en logistisk regressionsanalys med Självskattad hälsa och 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom som utfallsvariabler. Resultatet visade på en oddskvot 

(OR) på 1.87 för den ursprungliga skalan och 1.78 för det förkortade skalan i relation till 

Självskattad hälsa, och OR .81 respektive .78 i relation hjärt- och kärlsjukdom. Dessa resultat 

indikerar att en hög skattning på SOC ökar sannolikheten för att även skatta sin hälsa som hög 

samt minskar risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Avslutningsvis uppvisades 
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ingen signifikant skillnad mellan den ursprungliga skalan och den förkortade skalan (Nilsson 

m.fl.,– i tryck).  

Depression.  Prediktorvariablen Depression mättes med skattningsskalan Center for 

Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) som innehåller 20 påståenden vilka syftar 

till att undersöka individens tillstånd under den senaste veckan. Exempel på påståenden är: 

“Känt mig vemodig, trots stöd från familj och vänner” och “Känt att allt jag har företagit mig 

har varit en ansträngning”. Det finns fyra svarsalternativ som avser mäta antal dagar som 

påståendet har upplevts. Lägst antal dagar anges som 1 = ”Mindre än 1 dag” och högst anges 

som 5 = ”5-7 dagar” (Radloff, 1977). 

CES-D utvecklades utifrån tidigare väl validerade depressionsskalor där ett sparsamt 

antal frågor från varje identifierat område valdes ut för att skapa en kortfattad skala (Radloff, 

1977). Genom intervju- och korrelationsstudier har CES-D visats besitta mycket hög intern 

konsistens samt en god reliabilitet och validitet. Skalan är ej är framtagen för att användas 

kliniskt utan bedöms vara passande att använda i epidemiologiska studier (Radloff, 1977).  

Slutligen har även CES-D, genom samma procedur som med de andra skalorna, 

använts i en kortare version. Originalskalan innehåller 20 frågor och den förkortade versionen 

5 frågor. Den korta versionen har validerats genom en korrelationsanalys med 

originalversionen, då ett värde på r =.90 sågs. Vidare har både originalskalan och den 

förkortade versionen ingått i en logistisk regressionsanalys med Självskattad hälsa och 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom som utfallsvariabler. Resultatet visade på en oddskvot 

(OR) på .47 för originalskalan och .44 för det förkortade skalan i relation till Självskattad 

hälsa, och OR 1.44 respektive 1.44 i relation hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet indikerar att 

en hög skattning på CES-D minskar sannolikheten för att även skatta sin hälsa högt samt ökar 

risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Det uppvisades ingen signifikant skillnad 
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mellan originalskalan och den förkortade skalan (Nilsson m.fl., – i tryck). 

Hjärt- och kärlsjukdom  

Historik av hjärt- och kärlsjukdom mättes genom att deltagarna fick svara på om 

de hade haft stroke, hjärtinfarkt eller kärlkramp samt hur mycket besvär man hade av 

sjukdomen för närvarande. Fyra svarsalternativ gavs: “Nej”, “Ja - men inga besvär”, “Ja - 

måttliga besvär”, samt “Ja - svåra besvär”. Svarsalternativet kategoriseras sedan in i “Nej” 

och “Ja”, där de tre Ja-alternativen sattes samman för att skapa två grupper utifrån om man 

drabbats av hjärt- och kärlproblematik, eller ej. 

Beskrivning av analyser  

Intern reliabilitet av skalor.  För att undersöka våra variablers interna reliabilitet 

utförde vi en reliabilitetsanalys och fick fram värdet på Cronbach’s alpha (α) för samtliga 

skalor. Värdet på den interna reliabiliteten kan variera mellan 1 och noll där ett värde på α> 

0.7 indikerar en god intern reliabilitet. Värden α <0.7 indikerar däremot en otillräcklig 

reliabilitetsnivå vilket signalerar att variabeln inte bidrar till skalans reliabilitet i stort och 

därför kan exkluderas (Field, 2018). För den interna reliabiliteten på samtliga prediktiva 

skalor, se tabell 1. 

 Tabell 1. Intern reliabilitet för ingående skalor 

Instrument Cronbach´s alpha 

CES-D    .815 

Mastery    .623 (.779)ᵃ 

Sense of Coherence    .815 

Resiliens    .836 

Not: ᵃUppmätt värde efter borttagen 

fråga  

Korrelationsanalys.  För att undersöka prediktorvariablernas ömsesidiga relation 

gjordes en korrelationsanalys. Vi inkluderade även utfallsvariabeln i vår korrelationsanalys. 
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Detta för att kunna använda resultatet som stöd när vi byggde modellen för logistisk 

regressionsanalys som användes för att svara på de resterande frågeställningarna. 

Analys av frågeställningar.  Samtliga analyser genomfördes i Statistical Package for 

the Social Sciences (IBM SPSS Statistics 25). För att undersöka frågeställningarna utfördes 

två analyser som beskrivs nedan. Ett signifikansvärde på 0.05 valdes. 

Logistisk regressionsanalys.  För att undersöka huruvida våra prediktorvariabler kan 

förutse utfallet i Självskattad hälsa använde vi oss av logistisk regressionsanalys. Analysen 

genomfördes på gruppen bestående av den generella populationen samt på subgruppen 

bestående av individer med historik av hjärt- och kärlsjukdom. En Logistisk regressionsanalys 

används när man vill undersöka prediktiva samband där utfallsvariabel endast kan anta två 

möjliga värden. Med hjälp av denna analys kunde vi få fram sannolikheten för 

utfallsvariabeln att anta ett visst värde då den var under inflytande av prediktorvariabeln. 

Sannolikhetsvärdet i Logistisk Regression kallas för Odds Ratio (OR). Om OR har ett värde 

över 1 ökar sannolikheten för att det positivt formulerade värdet i utfallsvariabeln skall 

inträffa. Om OR är under 1 minskar sannolikheten för att det positivt formulerade värdet i 

utfallsvariabeln skall inträffa. För att bygga vår modell lade vi först in varje prediktorvariabel 

en och en, hierarkiskt, där vi började med den variabel som vi förväntade oss bidra med störst 

varians i utfallsmåttet. Vi baserade denna ordning på variablerna genom att se till hur starkt de 

korrelerade med utfallsmåttet Självskattad hälsa. Den som uppvisade störst korrelation kunde 

även antas förklara den största del av variansen, vilket gav oss anledning att börja bygga vår 

modell med den variabeln (Field, 2018).  

Resultat 

Beskrivande statistik för samtliga deltagare  

I den beskrivande analysen framgår att vår grupp på 4667 deltagare består av 2707 

kvinnor (58%) och 1960 män (42%). Den yngsta deltagaren var 40 år, den äldsta 70 år och 
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den genomsnittliga åldern på deltagarna var 54 år. Andelen som skattade sin hälsa som hög 

var 83.3% och andelen som skattade sin hälsa som låg var 16.7%.  

Endast deltagare som fyllt i samtliga mätinstrument inkluderades i analysen. Efter 

justeringar gjorts för saknad data exkluderades totalt 2175 individer. De återstående 4667 

presenteras här nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Beskrivande statistik för de som inkluderades i analysen 

Not: M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse 

 

Korrelationsanalys  

I tabell 3 redovisas resultatet av korrelationsanalysen. Pearsons korrelationskoefficient 

för de olika ingående variablerna är signifikant för samtliga, med ett p-värde <.01. Den största 

korrelationen uppvisades mellan Depression och Sense of Coherence vilket är ett negativt 

värde, r = -.61. Den minsta korrelationen uppvisas mellan Självskattad hälsa och Resiliens 

Variabel Antal  Range  Min Max   M SD 

Ålder 4667  40 75 53.96 9.89  

Kön 4667      

Antal kvinnor 2707 (58.0%)      

Antal män  1960 (42.0%)      

Självskattad hälsa 

 

Antal hög SRH 

 

Antal låg SRH 

4667 

 

3887 (83.3%) 

 

  780 (16.7%) 

 

       

Depression 4667   5 – 25    6.00 24.00   8.75 3.23 

Mastery 4667   4 – 20    5.00 20.00 16.46 2.60 

Sense of Coherence 4667   7 – 49    8.00 49.00 37.55 6.36 

Resiliens 4667 14 – 56  26.00 56.00 44.89 4.86 
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vilket är ett positivt värde, r =.33. Samtliga prediktorvariabler uppvisar en signifikant 

korrelation med utfallsvariabeln Självskattad hälsa. Ingen korrelation över .7 har identifierats, 

vilket minskar risken för multikollinearitet. När flera variabler inkluderas i analysen ökar 

risken för att variablerna är inbördes korrelerade, något som gör resultaten svårare att tolka. 

Man måste då vara vaksam för den ökade risken för multikollinearitet (Field, 2018). 

Då Självskattad hälsa består av en rangordnad skala har Spearmans 

rangkorrelationskoefficient använts för att se på korrelation mellan Självskattad hälsa och de 

andra psykologiska prediktorerna är, rs = -.45, (Depression), rs = .38 (Mastery), rs = .38 

(Sense of coherence), rs =.31 (Resiliens).  

Tabell 3. Korrelationsanalys av samtliga ingående variabler. 

 

      Variabel 

 

    (1) 

 

    (2) 

 

    (3) 

 

    (4) 

 

    (5) 

      

(1) Självskattad hälsa (SRH) 

 

     1.00     

(2) Depression (CES-D)      -.48*     1.00    

(3) Mastery 

 

      .41*      -.53* 1.00   

(4) Sence of coherence (SOC)       .41*      -.61*       .56* 1.00  

(5) Resiliens       .33*      -.36*       .50*       .44* 1.00 

       N      6631      4971     5006      4993     4937 

         Not: Korrelationskoefficient = Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient.                                         

                 *p <.01. 

 

Logistisk regressionsanalys I.  En logistisk regressionsanalys utfördes för att 

undersöka huruvida prediktorvariablerna Depression (CES-D), Mastery, Sense of Coherence 

(SOC) och Resiliens kan predicera huruvida en person skattar sin hälsa som hög eller låg. Den 

fullständiga modellen, som även innehöll variablerna kön och ålder, var statistiskt signifikant, 

χ2(6) =925.05, p <.001. N = 4667. Den logistiska regressionsmodellen förklarar 18 procent av 

variansen i den självskattade hälsan enligt måttet Cox och Snell R square och 30 procent av 
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95% C.I för Odds 

Ratio 

variansen enligt måttet Nagelkerke Rsquare. Som det går att utläsa i tabell 3, bidrar alla fyra 

oberoende variabler med unik statistisk signifikans till att förklara modellen. Variablerna 

Mastery (OR = 1.13), Sense of Coherence (OR = 1.03) och Resiliens (OR = 1.03) visar på 

resultat större än 1 vilket innebär en ökad sannolikhet att deltagaren skattar sin hälsa som hög. 

Depression å andra sidan (OR = .79) visade på ett resultat mindre än 1 vilket indikerar att 

höga värden på Depressionsskalan ger en minskad sannolikhet för att skatta sin hälsa som 

hög. Även Ålder visade ett signifikant resultat (OR = .98) vilket indikerar att ju högre ålder en 

deltagare rapporterar desto mindre är sannolikheten för att de skall skatta sin hälsa som hög. 

Ingen förändring av resultatet framkom då vi kontrollerade för kön.  

Tabell 4. Logistisk regression. Prediktionsförmåga för självskattad hälsa. Kontrollerad för kön 

och ålder 

 

 

Variabel 

 

       

       B 

 

 

S.E. 

 

 

Odds Ratio 

  

  

  Lägre 

 

        

  Övre 

      

Depression      -.28* .02       .79       .76       .81 

Mastery       .12* .02 1.13 1.08 1.18 

Sense of coherence       .03* .01 1.03 1.02 1.05 

Resiliens       .02* .01 1.03 1.00 1.05 

Constant                             1.03 .64 2.81   

Not: N = 4667. Beroende variabel = Självskattad hälsa (SRH).   

S.E = Standard Error. C.I = Confidens Intervall. *p <.001. 

 

Beskrivande statistik för deltagare med hjärt- och kärlsjukdom.  I den 

beskrivande analysen framgår att i vår ursprungliga kohort på 4667 deltagare har 190 

individer svarat att de drabbats av någon typ av hjärt- och kärlsjukdom. Av dessa är 67 

kvinnor (35.3 %) och 123 män (64.7 %), vilket innebär att det finns fler män som drabbats av 

hjärt- och kärlsjukdom med i vår data. Medelåldern var högre i den här gruppen, 63.8 år 

jämfört med 54 år i gruppen motsvarande en generell population. Åldersspridningen var 
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densamma som i gruppen utan hjärt- och kärlsjukdom, 40 – 75 år. Andelen som skattade sin 

hälsa som hög var 66.3% och andelen som skattade sin hälsa som låg var 33.7%.  

Endast deltagare som fyllt i samtliga mätinstrument inkluderades i analysen. Efter 

justeringar gjorts för saknad data inkluderades totalt 190 individer, dessa presenteras här 

nedan tabell 5. 

Tabell 5. Beskrivande statistik över deltagare vid närvaro av CHD 

Variabel Antal  Range Min Max    M SD 

Ålder 190  40 75 63.80 7.23  

Kön 190            

Antal kvinnor    67 (35.3%)      

Antal män  123 (64.7%)       

Självskattad hälsa 

 

Antal hög SRH 

 

Antal låg SRH 

190 

 

126 (66.3%) 

 

  64 (33.7%) 

               

Depression 190   5 – 25    6.00 24.00   9.24   3.33 

Mastery 190   4 – 20    7.00 20.00 16.06   2.81 

Sense of Coherence 190   7 – 49  18.00 49.00 37.63 37.63 

Resiliens 190 14 – 56  30.00 56.00 44.25   5.52 

Not: M = Medelvärde, SD = Standardavvikelse 

 

Logistisk regressionsanalys II.  En logistisk regressionsanalys gjordes för den grupp 

deltagare som angett att de drabbats av någon typ av hjärt- och kärlsjukdom. Syftet med 

analysen var att undersöka huruvida prediktorvariablerna Depression (CES-D), Mastery, 

Sense of Coherence (SOC) och Resiliens kunde predicera hur en person med hjärt- och 

kärlproblematik skattar sin hälsa. Den fullständiga modellen, som även innehöll variablerna 

kön och ålder, var statistiskt signifikant, χ2(6) = 92.48, p <.001, N = 190. Modellen i sin helhet 

förklarade 38.5 procent av variansen i den självskattade hälsan enligt måttet Cox och Snell R 
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95% C.I för Odds 

Ratio 

square och 53.4 procent av variansen enligt måttet Nagelkerke Rsquare. Som det går att utläsa 

i tabell 5 bidrog endast två av de oberoende variablerna med unik statistisk signifikant 

förklaring till modellen. Variabeln Mastery (OR = 1.61) visar på ett resultat som indikerar att 

höga värden på den skalan ger en ökad sannolikhet för att skatta sin hälsa som hög. Medan 

Depression (OR = .66) visar på ett resultat som indikerar att höga värden på 

Depressionsskalan ger en minskad sannolikhet att skatta sin hälsa som hög. Inga andra 

variabler uppvisade någon statistisk signifikant förklaring till modellen. 

Tabell 6. Logistisk regression. Prediktionsförmåga för självskattad hälsa vid närvaro av Hjärt- 

och kärlsjukdom. Kontrollerad för kön och ålder. 

Not: N = 190. Beroende variabel = Självskattad hälsa (SRH).  S.E = Standard Error. C.I =           

Confidens Intervall. *p <.001. 

      

Diskussion 

Syftet med denna examensuppsats var att undersöka ifall ett antal psykologiska 

variabler kan predicera hur en individ skattar sin hälsa. Närmare bestämt ville vi undersöka 

huruvida Depression, Mastery; Sense of Coherence och Resiliens kan predicera Självskattad 

hälsa inom två olika grupper. En grupp bestående av en svensk generell population av 40–70-

åringar och en subgrupp från populationen bestående av individer med historik av hjärt- och 

kärlsjukdom. Därtill hade vi ett särskilt intresse av variabeln Resiliens, vars egenskaper inte 

tidigare utforskats i detta sammanhang.   

 

 

Variabel 

 

        

       B 

 

     

    S.E. 

 

 

Odds Ratio 

  

       

  Lower 

   

      

   Upper 

      

Depression      -.41*       .11       .66       .53       .81 

Mastery       .47*       .12 1.61     1.27 2.03 

Sense of coherence      -.03       .04       .97       .89 1.05 

Resiliens      -.05       .05       .95       .86 1.04 

Constant                                 .10 3.50  1.11   
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Av våra resultat framgår att: I). I gruppen med den generella populationen kan 

samtliga psykologiska variabler med statistisk signifikans predicera en individs självskattade 

hälsa. II). I subgruppen med historik av hjärt- och kärlproblematik kan endast variablerna 

Mastery och Depression med statistisk signifikans predicera en individs självskattade hälsa. 

Det betyder att variablerna Resiliens och Sense of Coherence endast predicerar den 

självskattade hälsan i den generella populationen, till skillnad från variablerna Depression och 

Mastery som predicerar den självskattade hälsan i båda grupper. Avslutningsvis kan vi 

tillägga att resultaten är i linje med den biopsykosociala modellen, nämligen att de 

psykologiska variablerna har en koppling till utfallsmåttet SRH. Mer specifikt har även den 

tidigare outforskade variabeln Resiliens nu uppvisat en liknande koppling och kan därmed 

tänkas ha en placering under komponenten Psykologi. Vi kan således anta att Resiliens 

tillsammans med övriga psykologiska variabler skulle kunna förutse hur man skattar sin hälsa. 

Diskussion av resultatet 

Gällande vår första frågeställning så indikerar vårt resultat att samtliga psykologiska 

variabler Mastery, Depression och Sense of Coherence, skulle kunna predicera Självskattad 

hälsa i en generell population, vilket är i linje med tidigare forskning. Däremot är effekten för 

våra resultat mindre än vad som tidigare uppnåtts. Mer specifikt har tidigare forskning visat 

på liknande resultat men med större oddskvoter (OR) (Nilsson m.fl., – i tryck). Vad denna 

sparsamma effekt beror på kan vi ej med säkerhet svara på. Det kan vara ett flertal orsaker 

inblandade. I studien av Nilsson m.fl. inkluderades ett antal fler variabler som kan påverkat 

utfallet i den studien. Exempelvis hade de med variablerna Social omgivning och Självbild 

som även var tänkta att inkluderas i vårt arbete. Det är möjligt att de tillfört en effekt som vi 

gått miste om då de variablerna exkluderades. Vidare kan det anses att våra Odds ratio är små 

överlag. Att det finns en viss korrelation ökar risken för att variablerna överlappar, vilket kan 

tänkas förta en del av effekten (Field, 2018). Slutligen kan vi konstatera att det finns många 
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variabler som hade varit möjliga att inkludera i en analys som den vi gjort. För att nämna 

några exempel skulle fysiologiska mått och socioekonomisk status troligtvis påverkat utfallet 

ytterligare. Det finns många mekanismer bakom hur en individ skattar sin hälsa och det är inte 

möjligt att i detta arbete kontrollera för alla. 

Gällande vår andra frågeställning så visar vårt resultat att endast två av de 

psykologiska variablerna, nämligen Mastery och Depression, kan predicera den självskattade 

hälsan i vår subgrupp med historik av hjärt- och kärlsjukdom. Angående det resultatet har vi 

inte funnit tidigare motsvarande forskning att jämföra med. Men det finns trots allt paralleller 

att dra. Depression är sedan tidigare en känd riskfaktor som påverkar hälsan negativt hos 

individer med historik av hjärt- och kärlsjukdom (Glassman & Shapiro, 1998). Utifrån detta 

var vårt resultat därför ej särskilt förvånande. Att variabeln Mastery även bidrar till att öka 

sannolikheten för att skatta hälsan som god, trots historik av hjärt- och kärlsjukdom är ett 

intressant resultat, värt att undersöka närmare. Vidare framgår att varken Sense of Coherence 

eller Resiliens kan predicera Självskattad hälsa i gruppen med en historik av hjärt- och 

kärlsjukdom. Vi kan anta att dessa variabler till viss del undersöker liknande koncept, då de 

uppvisar en betydande korrelation med varandra. Att Mastery uppvisar denna 

prediktionsförmåga, men inte de andra psykologiska variablerna ökar vårt intresse ytterligare. 

Det gör att vår uppmärksamhet dras mot vad det är som skiljer dessa variabler åt. När vi tittar 

närmare på dem kan vi som ovan nämnt se att de alla korrelerar. Konceptuellt kan vi utläsa att 

Mastery och Resiliens är de variabler som uppvisar mest likhet med varandra. Vid en 

fördjupning av variablernas beståndsdelar kan det konstateras att både Mastery och Resiliens 

anses vara stabila personlighetsdrag som verkar skyddande mot stress. Mastery beskrivs som 

en copingförmåga för att hantera sitt liv utifrån givna förutsättningar samt en tilltro till den 

förmågan. Förmågan fungerar dessutom som en buffert mot stressorer (Lundgren, 2018). På 

liknande vis beskrivs egenskapen Resiliens skydda mot ohälsa genom att individen har en 
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förmåga att anpassa sig. Det som utmärker Resiliens i denna jämförelse är att resilienta 

individer beskrivs återhämta sig snabbare från ogynnsamma upplevelser (Tugade, 

Fredrickson, & Feldman Barrett, 2004). Med det resonemang som bakgrund förvånar det oss, 

att inte Resiliens också predicerar Självskattad hälsa i denna grupp. Tilläggas bör att vi inte 

drar några absoluta slutsatser från resultaten av subgruppen med historik av hjärt- och 

kärlsjukdom då gruppstorleken är relativt liten (n=190). Med tanke på antalet deltagare som 

ingår i den logistiska regressionsanalysen bör resultaten av analys två i detta arbetet tolkas 

med försiktighet. Detta bör göras med anledning till att logistisk regression är känsligt när det 

kommer till antalet deltagare, särskilt då flera oberoende variabler är inkluderade. Det är då 

önskvärt att ha en stor grupp för analysen. Dessutom kan ett lågt antal deltagare ge upphov till 

låg statistisk power. Låg power ökar risken för att vi inte upptäcker en effekt som faktiskt 

existerar (typ II-fel). För att med större säkerhet kunna utesluta Sense of Coherence och 

Resiliens som möjliga prediktorer av Självskattad hälsa i subgruppen med historik av hjärt- 

och kärlsjukdom skulle denna analys behöva göras på en större grupp med högre statistik 

power (Field, 2018). Avslutningsvis finner vi utifrån våra resultat ett intresse i att fortsätta 

utforska beståndsdelarna i dessa variabler samt utröna på vilket sätt de påverkar den 

Självskattade hälsan. Ett intresse vi hoppas delas av andra som kan ta vid i detta 

forskningsfält.  

Metoddiskussion 

Den analysmetod vi valde för vår huvudanalys är logistisk regression. Logistisk 

regression är en vanlig analysmetod när man vill undersöka utfallsmått inom medicinsk 

forskning. Den är särskilt att föredra då man studerar dikotoma svarsalternativ som botad – ej 

botad eller frisk – sjuk (Field, 2018). Likväl vill vi uppmärksamma att det finns skäl att ta 

valet av analysmetod i beaktning. Detta eftersom all data är insamlad under en och samma 

tidsperiod. Vid en första anblick kan därför denna data anses vara bättre lämpad att hanteras 
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som den tvärsnittsstudie den faktiskt är (Field, 2018). För att motivera valet av analysmetod 

hänvisar vi till tidigare forskning som dragit slutsatsen att variabler liknande våra, kan ses 

som prediktorer i relation till hälsoutfall. Flera av våra psykologiska variabler har tidigare 

kunnat predicera både Självskattad hälsa och tidig död. Utifrån detta resonemang anser vi att 

det finns tidigare forskning som gör att vi kan underbygga vårt val av logistisk 

regressionsanalys (Nilsson m.fl., - i tryck; Lundgren m.fl., 2015). Men vi ställer oss även 

ödmjuka till att det omvända är möjligt. Nämligen att hög Självskattad hälsa kan leda till lägre 

grad av Depression och högre grad av psykologiska friskfaktorer. Sammanfattningsvis föll 

valet av analysmodell på logistisk regressionsanalys trots att vår data endast insamlats under 

en tidsperiod.  

Utfallsvariabeln Självskattad hälsa.  Frågan som mäter utfallsvariabeln Självskattad 

hälsa i vår studie (”I allmänhet, skulle du säga att din hälsa är:”) är inte dikotom i sin 

ursprungliga form. Närmare bestämt besvaras den utifrån de fem alternativen; Utmärkt, 

Mycket god, God, Någorlunda och Dålig. Som en följd av det gjorde vi om skalan så att de 

första tre svarsalternativen motsvarar en hög självskattad hälsa och de följande två en låg 

självskattad hälsa. Att vi gjorde om skalan till dikotom kan vi se flera eventuella risker med. 

För det första är det tre alternativ som tilldelas hög självskattad hälsa och endast två som 

tilldelas låg. Denna ojämna uppdelning kan ge en mer nyanserad bild då man vill redovisa sin 

hälsa som god men en snävare bild då man vill beskriva sin hälsa som mindre bra eller dålig. 

Då det kan vara komplext att beskriva sin hälsa kan den här uppdelningen eventuellt ge en 

missvisande bild av individens hälsotillstånd. För det andra kan man anta att svarsalternativet 

”Någorlunda”, som placeras in i kategorin låg självskattad hälsa, även skulle kunna falla inom 

det lägre spektrumet inom kategorin hög självskattad hälsa. Ytterligare en aspekt av den 

svårighet som finns i att skatta sin hälsa är att den sker i ljuset av hur ens hälsa varit historiskt, 

vilket gör att bedömningen av sin självskattade hälsa är relativ. För att motivera vårt val av 
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denna indelning av utfallsmåttet SRH kan vi konstatera att den fördelning som framkommer 

av hög och låg Självskattad hälsa i vår grupp speglar hur fördelningen ser ut i den generella 

populationen (Allebeck m.fl., 2015). Trots risker med en omgjord skala så väger fördelarna 

över då en dikotom skala möjliggör en logistisk regressionsanalys, vilket ger oss ett tydligt 

och tolkningsbart resultat. Något som möjliggör vårt huvudsakliga syfte, att få fram en 

generell indikation på hur våra prediktorvariabler påverkar utfallet av självskattad hälsa i 

stort. Slutligen kan nämnas att en dikotom uppdelning av en skala som SRH, är ett vanligt 

tillvägagångssätt och att föredra vid studier som undersöker hälsorelaterade utfall (Field, 

2018). 

Resiliensskalan. Resiliens är den enda av våra variabler från LSH-studien som ännu 

inte studerats av forskningsgruppen. Variabeln har, till vår vetskap inte heller studerats i ett 

sammanhang som detta. Med anledning av det hade vi därför ett särskilt intresse av variabeln 

Resiliens. I och med att variabeln inte tidigare studerats av forskningsgruppen finns vissa 

utmaningar. För det första finns en brist i användandet av ett instrument vars psykometriska 

egenskaper ännu inte validerats. Skalan som mäter Resiliens har översatts från engelska till 

svenska, men översättningen är inte utvärderad och skalan kan därför inte antas inneha samma 

begreppsvaliditet som originalskalan. Trots det finns det orsak att tro att skalan behåller sina 

egenskaper i den aktuella översättningen, eftersom det har gjorts i tidigare forskning med 

goda resultat (Alessandri m.fl., 2012; Letzring m.fl., 2005). För det andra finns en utmaning i 

att frågorna ej har administrerats i en och samma följd, utan de har placerats ut i 

frågeformulär två eller tre i taget. Vilket förvisso är något som rekommenderas av skalans 

skapare Block och Kremen (1996) men som vi ej lyckats finna vetenskaplig validering av. 

Med dessa utmaningar nämnda kan vi slutligen tillägga att de analyser som genomförts till 

viss del bidrar till att validera den översatta versionen av skalan. De resultat vi fått fram 

indikerar att skalans egenskaper bibehållits i överföringen till det översatta formatet. Denna 
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indikation ser vi utifrån att skalan uppvisar samma riktning i relation till välmående som den 

engelska skalan gör. Men mer utförlig utvärdering av de psykometriska egenskaperna behövs 

för att kunna dra några slutsatser om skalans validitet. 

Vad betyder resultaten för forskningsfältet?  

Våra redovisade fynd är i linje med det som forskningsområdet Positiv psykologi 

berör, nämligen sambandet mellan psykologiska friskfaktorer och utvecklandet samt 

bibehållandet av en god hälsa. Våra resultat bidrar med kunskap som kan användas för att 

förstå mekanismerna bakom livsstilssjukdomar och hur de kan förebyggas. Både hos den 

generella befolkningen samt hos den subgrupp med historisk av hjärt- och kärlsjukdom. Mer 

ingående indikerar resultatet att Resiliens skulle kunna predicera Självskattad hälsa, vilket 

bidrar med ytterligare en pusselbit till det omfattande pusslet som ämnar att förklara vad som 

påverkar vår hälsa. Resiliens som i vårt fall definieras som ett personlighetsdrag, tillför 

därmed kunskap om att det finns komponenter i vår personlighet som kan påverka hur vi 

skattar vår hälsa och eventuellt även kan påverka hälsans utveckling. Närvaro av Resiliens 

kan enligt vårt resultat vara en faktor som stärker den självupplevda hälsan och verkar 

förebyggande. Resultatet kan därmed anses bidra till det hälsofrämjande forskningsfältet.  

Resultatet som indikerar att Mastery och Depression kan predicera den självskattade 

hälsan vid historik av hjärt- och kärlsjukdom bidrar till förståelse kring den självskattade 

hälsans olika komponenter för denna grupp. Det tillför en viktig kunskap om vad som skulle 

kunna förebygga, eller öka risken för återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Som vi redan 

nämnt är depression en känd riskfaktor för återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom. Däremot 

är Mastery, i egenskap av copingförmåga, inte en lika väl utforskad variabel i detta 

sammanhang. Masterys stärkande förmåga skulle därmed anses vara ett betydande fynd som 

bidrar med viktig information till fältet. 

Klinisk implikation 
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Detta arbete har det psykologiska ämnet som utgångspunkt men våra analyser 

undersöker sådant som även är relevant för det medicinska såväl som det 

folkhälsovetenskapliga området. Vi kommer här nämna ett par implikationer som kan 

tillämpas på befolkningsnivå samt vår på individer med historisk av hjärt- och kärlsjukdom.  

Ett av våra huvudfynd är att variabeln Resiliens, tillsammans med de andra 

psykologiska variablerna skulle kunna förutse utfall i Självskattad hälsa. För att omsätta detta 

fynd i praktiken skulle samhällsinstitutioner kunna dra lärdom från den positiva psykologin. 

Exempel på det är att underlätta för socialt samspel individer emellan och att undervisa om 

strategier i att hantera motgångar. Genom att hitta sätt att stärka dessa ovan undersökta 

psykologiska resurser hos befolkningen skulle det kunna bidra till att stärka människors 

psykologiska resurser. Förhoppningen skulle vara att det leder till en förbättrad hälsa och på 

sikt även bidrar till en minskning av sjukdom och tidig död.  

Ett annat viktigt fynd är indikationen att Depression kan predicera Självskattad hälsa. 

Fyndet ger skäl att se över insatserna som idag finns för behandling av depression. Med 

vetskap om att depressionen för med sig risker för ytterligare sjukdom skulle det på 

samhällsnivå vara fördelaktigt att lägga mer resurser på dess behandling. Det finns idag god 

evidens för att psykologisk behandling är effektivt för depression (American Psychiatric 

Association. DSM-5 Task Force, 2013). Att lägga resurser på tidiga insatser för depression 

skulle troligtvis vara gynnsamt även på lång sikt. Exempelvis skulle en idé vara att utöka det 

psykologiska stödet inom primärvården, det skulle då vara möjligt att fånga upp och behandla 

personer med begynnande depression och således förebygga en långsiktig problematik. Det 

önskade resultatet från ökade insatser av depressionsbehandling skulle vara friskare individer 

i populationen överlag, där även samsjuklighet och annan ohälsa förebyggs. Vilket skulle leda 

till minskade utgifter inom hälso- och sjukvården och besparingar på både samhälls- och 

individnivå. 
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Av vårt resultat framgår också att depression även påverkar den självskattade hälsan i 

subgruppen med historik av hjärt- och kärlsjukdom. Liknande resultat har framkommit i 

tidigare forskning och arbete med behandling av depression i denna patientgrupp förekommer 

redan (Lundgren, 2018). I en klinisk kontext vill vi ändå lyfta denna viktiga kunskap. Att 

fortsätta arbeta både behandlande och förebyggande för att minska depression hos denna 

patientgrupp bör vara av hög prioritet. Det finns enligt dessa resultat fördelar i att sprida 

denna kunskap inom samtliga nivåer av hälso- och sjukvården.  

Som en ytterligare klinisk implikation för subgruppen med hjärt- och kärlsjukdom vill 

vi lyfta det stärkande perspektivet. Närmare bestämd de fynd som indikerar att Mastery kan 

påverka den självskattade hälsan på ett positivt sätt. Masterys beståndsdelar skulle kunna 

användas förebyggande för att stärka hälsan hos denna patientgrupp. Mer specifikt skulle 

insatser fokusera på att stärka individers förmåga att hantera svårigheter utifrån sina 

förutsättningar. Förhoppningen skulle då vara att minska den ohälsosamma stressen, som via 

den psykobiologiska vägen förvärrar sjukdomstillståndet. För att göra detta krävs det dock 

djupare kunskap om Masterys beståndsdelar och vad dessa innebär, samt hur konceptet kan 

implementeras i en behandlande kontext.  

Framtida forskning 

För framtida forskning ser vi ett värde i att följa upp fynden från detta arbete om några 

år. Det med anledning av att datan vi använt är insamlad under en och samma tidsperiod. 

Genom uppföljning av datan skulle vi kunna se ifall våra prediktiva psykologiska variabler 

verkligen kan förutse insjuknande och tidig död i denna grupp. För framtida forskning 

rekommenderar vi därför att dessa analyser följs upp genom att utfallsvariablerna inhämtas 

och då innehåller information om deltagarnas rådande hälsotillstånd.  

Förebyggande forskning kring depression ser vi också som ett centralt område att 

fokusera på. Riskvariabeln depression är den enda av våra prediktorer som negativt kan 
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förutse självskattad hälsa. Detta är i sig inte anmärkningsvärt med tanke på hur många 

livsområden som påverkas av depression. Men sammantaget av det vi sedan tidigare vet, att 

depression också är en känd riskfaktor för återinsjuknande i hjärt- och kärlsjukdom, gör 

förståelsen kring hur depression i denna patientgrupp skulle kunna förebyggas och behandlas 

extra angelägen.  

Mastery är ytterligare ett intressant område för framtida forskning. Mastery är den 

enda av våra friskvariabler som visat sig kunna predicera självskattad hälsa i båda den 

generella populationen och i subgruppen. Här ser vi två huvudsakliga områden för vidare 

forskning. För det första skulle begreppet behöva utforskas ytterligare. Vad Mastery innebär 

som begrepp samt om det är en egenskap möjlig att tillgodogöra sig. Det vi hittills vet är att 

innebörden av begreppet motsvarar en tilltro till sin egen förmåga att klara av krävande 

situationer. Så att undersöka vad som utgör en sådan förmåga samt hur den utvecklas och 

bibehålls skulle kunna vara nästa steg i att bättre förstå Masterys användbarhet. För det andra 

finns det ett viktigt arbete att göra runt Mastery när det gäller förebyggande åtgärder och hur 

en sådan behandling skulle kunna se ut. I vår ambition att undersöka aktuell forskning runt 

detta har vi enbart hittat en studie som försökt omsätta Masterys beståndsdelar i praktiken för 

att skapa en förebyggande behandling. I studien av Lundgren (2018) undersökte man 

möjligheten att öka Mastery hos individer med historik av hjärt- och kärlsjukdom för att 

förebygga återinsjuknande. Genom att låta deltagarna gå en kurs i Mindfullnes Baserad Stress 

Reduktion (MBSR) kunde man efter 12 månaders uppföljning se att Mastery förbättrats hos 

dessa individer. Författarna av studien föreslår att fortsatt undersökning av MBSR och dess 

potential till att stärka Mastery är nödvändigt, något vi instämmer med. Vidare önskar vi även 

att fler former av förebyggande insatser och behandlingsformer med ambitionen att stärka 

Mastery utforskas. Dessa fynd om Mastery och dess skyddande förmåga kan vara toppen på 

ett stort isberg. Bättre förståelse för Masterys beståndsdelar skulle kunna ge ett nytt perspektiv 
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på hur vi behandlar och förebygger sjukdom. Ett perspektiv som skulle vara värdefullt både 

för patienter som redan drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar såväl för personer i riskzonen.  

Sammantaget kan vi instämma att i enlighet med positiva psykologins grundtankar 

finns det egenskaper som klart påverkar vår psykiska och fysiska hälsa till det bättre. Vad 

betyder då det för forskningsfältet? Bland annat att det är många faktorer som påverkar hur en 

individ upplever sin hälsa. Och framförallt att kroppen och psyket inte kan ses som två skilda 

entiteter. Utan att vår hälsa i hög grad är färgad av psykologiska faktorer. För att öka 

förståelsen kring dessa faktorer rekommenderar vi att man särskilt studerar mekanismerna 

bakom de variabler som påverkar hälsan i båda en generell population samt i en population 

med historik av sjukdom. Specifikt variablerna Mastery och Depression som kan predicera 

självskattad hälsa i båda grupperna. Vi anser att det inom dessa variabler finns viktig 

information som både kan bidra till att stärka och att förebygga hälsan. Avslutningsvis, i vår 

ansats att bidra med en liten del till pågående forskning om livsstilssjukdomar kan vi 

konstatera att samtliga psykologiska variabler i vår studie kan antas påverka hur en individ 

skattar sin hälsa i en generell population.  

     

  

     

      

      

     

 

 

 

 



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

44 

 

Referenser 

Alessandri, G., Vecchione, M., Caprara, G., & Letzring, T. D. (2012). The Ego Resiliency Scale 

Revised: A Crosscultural Study in Italy, Spain, and the United States. European Journal of 

Psychological Assessment, 28(2), 139–146.  

Allebeck, P., Burström, B., Hensing, G., & Kristenson, M. (2015). Socialmedicin :Iindivid, hälsa 

och samhälle. Lund : Studentlitteratur, 2015.  

American Psychiatric Association.  DSM-5 Task Force. (2013). Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders: DSM-5 (5. ed.). Arlington, Va.: American Psychiatric Association. 

Anda, R., Williamson, D., Jones, D., Macera, C., Eaker, E., Glassman, A., & Marks, J. (1993). 

Depressed Affect, Hopelessness, and the Risk of Ischemic Heart Disease in a Cohort of U.S. 

Adults: Epidemiology, 4(4), 285–294.  

Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay 

well. San Francisco: Jossey-Bass. 

Barefoot, J. C., Maynard, K. E., Beckham, J. C., Brummett, B. H., Hooker, K., & Siegler, I. C. 

(1998). Trust, Health, and Longevity. Journal of Behavioral Medicine, 21(6), 517. 

Baumeister, H., Hutter, N., & Bengel, J. (2011). Psychological and pharmacological interventions 

for depression in patients with coronary artery disease.  

Bjorner, J. (1996). Self-rated health : a useful concept in research, prevention and clinical 

medicine. Stockholm : Swedish Council for Planning and Coordination of Research 

(Forskningsrådsnämnden) (FRN), 1996  

Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and Ego-Resiliency: Conceptual and Empirical 

Connections and Separateness. Journal of personality and social psychology, (2), 349. 

Bonanno, G. A., Romero, S. A., & Klein, S. I. (2015). The Temporal Elements of Psychological 

Resilience: An Integrative Framework for the Study of Individuals, Families, and 

Communities. Psychological Inquiry, 26(2), 139–169.  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

45 

 

Bos, E. H., Snippe, E., de Jonge, P., & Jeronimus, B. F. (2016). Preserving subjective wellbeing in 

the face of psychopathology: Buffering effects of personal strengths and resources.  

Cappellen, P. V., Rice, E. L., Catalino, L. I., & Fredrickson, B. L. (2018). Positive affective 

processes underlie positive health behaviour change. Psychology & Health, 33(1), 77–97.  

Chan, I. W. S., Lai, J. C. L., & Wong, K. W. N. (2006). Resilience is associated with better 

recovery in Chinese people diagnosed with coronary heart disease. Psychology & Health, 

21(3), 335–349.  

Cohn, M. A., Fredrickson, B. L., Brown, S. L., Mikels, J. A., & Conway, A. M. (2009). Happiness 

unpacked: Positive emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, 9(3), 

361–368.  

Compton, W. C. (2005). Introduction to positive psychology. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth. 

DeSocio, J., Kitzman, H., & Cole, R. (2003). Testing the relationship between self-agency and 

enactment of health behaviors. Research in Nursing & Health, 26(1), 20–29.  

Edmar, S. (1996). Vivat lingua latina!. Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1996  

Eklund, M., Erlandsson, L.-K., & Hagell, P. (2012). Psychometric properties of a Swedish version 

of the Pearlin Mastery Scale in people with mental illness and healthy people.  

Nordic Journal of Psychiatry, 66(6), 380–388.  

Everson, S. A., Goldberg, D. E., Kaplan, G. A., Cohen, R. D., Pukkala, E., Tuomilehto, J., & 

Salonen, J. T. (1996). Hopelessness and Risk of Mortality and Incidence of Myocardial 

Infarction and Cancer: Psychosomatic Medicine, 58(2), 113–121 

Fava, G. A., & Ruini, C. (2003). Development and characteristics of a well-being enhancing 

psychotherapeutic strategy: well-being therapy. Journal of Behavior Therapy and 

Experimental Psychiatry, 34(1), 45–63.  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

46 

 

Festin, K., Thomas, K., Ekberg, J., & Kristenson, M. (2017). Choice of measure matters: A study 

of the relationship between socioeconomic status and psychosocial resources in a middle-aged 

normal population.  

Field, A. P. (2018). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 2018. 

Fjorback, L. O., Arendt, M., Ørnbøl, E., Fink, P., & Walach, H. (2011). Mindfulness-Based Stress 

Reduction and Mindfulness-Based Cognitive Therapy - a systematic review of randomized 

controlled trials: Systematic review of mindfulness RCTs. Acta Psychiatrica Scandinavica, 

124(2), 102–119.  

Fosse, N. E., & Haas, S. A. (2009). Validity and stability of self-reported health among adolescents 

in a longitudinal, nationally representative survey. Pediatrics, 123(3), e496–e501.  

Fredrickson, B. L., Tugade, M. M., Waugh, C. E., & Larkin, G. R. (2003). What good are positive 

emotions in crisis? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist 

attacks on the United States on September 11th, 2001. Journal of Personality and Social 

Psychology, 84(2), 365–376.  

Fuller, R. G. (1935). What happens to mental patients after discharge from hospital. The 

Psychiatric Quarterly, 9(1), 95–104.  

Glassman, A. H., & Shapiro, P. A. (1998). Depression and the course of coronary artery disease. 

The American Journal Of Psychiatry, 155(1), 4–11. 

Goodman, F. R., Disabato, D. J., Kashdan, T. B., & Machell, K. A. (2017). Personality strengths as 

resilience: A one‐year multiwave study. Journal of Personality, 85(3), 423–434.  

Hu, T., Zhang, D., & Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. 

Personality and Individual Differences, 76, 18–27.  

Idler, E. L., & Benyamini, Y. (1997). Self-Rated Health and Mortality: A Review of Twenty-

Seven Community Studies. Journal of Health and Social Behavior, 38(1), 21–37.  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

47 

 

Kaufman, J., Cook, A., Arny, L., Jones, B., & Pittinsky, T. (1994). Problems defining resiliency: 

Illustrations from the study of maltreated children. Development and Psychopathology, 6(1), 

215–229.  

Kessel, F., Rosenfield, P., & Anderson, N. (2008). Expanding the Boundaries of Health and Social 

Science: Case Studies in Interdisciplinary Innovation. Oxford University Press. 

Krantz, D. S., & McCeney, M. K. (2002). Effects of Psychological and Social Factors on Organic 

Disease: A Critical Assessment of Research on Coronary Heart Disease. Annual Review of 

Psychology, 53(1), 341–369.  

Krause, N. M., & Jay, G. M. (1994). What Do Global Self-Rated Health Items Measure?: Medical 

Care, 32(9), 930–942.  

Lager, A., Ahrén, J., & Andersson, E. (2016). Protokoll för sammanställningar av 

sammanställningar om folksjukdomarnas orsaker. Rapport 2016:5. Centrum för epidemiologi 

och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. 

Letzring, T. D., Block, J., & Funder, D. C. (2005). Ego-control and ego-resiliency: Generalization 

of self-report scales based on personality descriptions from acquaintances, clinicians, and the 

self. Journal of Research in Personality, 39(4), 395–422.  

Liu, J. J. W., Reed, M., & Girard, T. A. (2017). Advancing resilience: An integrative, multi-system 

model of resilience. Personality and Individual Differences, 111, 111–118.  

Lundgren, O. (2018). Psychological Resources and Risk Factors in Coronary Heart Disease 

Assessment, Impact and the Influence of Mindfulness Training. Linköping: Linköping 

University Electronic Press.  

Lundgren, O., Garvin, P., Kristenson, M., Jonasson, L., & Andersson, G. (2015). Psychological 

Resources are Associated with Reduced Incidence of Coronary Heart Disease. An 8-Year 

Follow-up of a Community-Based Swedish Sample. International Journal of Behavioral 

Medicine, 22(1), 77–84.  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

48 

 

Lü, W., Wang, Z., & You, X. (2016). Physiological responses to repeated stress in individuals with 

high and low trait resilience. Biological Psychology, 120, 46–52.  

Marmot, M. G., & Wilkinson, R. G. (Red.). (2006). Social determinants of health (2nd ed). 

Oxford ; New York: Oxford University Press. 

Mattisson, C., Horstmann, V., & Bogren, M. (2014). Relationship of SOC with sociodemographic 

variables, mental disorders and mortality. Scandinavian Journal of Public Health,  

42(5), 434–445.  

McGee, D. L., Liao, Y., Cao, G., & Cooper, R. S. (1999). Self-reported Health Status and 

Mortality in a Multiethnic US Cohort. American Journal of Epidemiology, 149(1), 41–46.  

Mehta, N. (2011). Mind-body Dualism: A Critique from a Health Perspective. Mens Sana 

Monographs, 9(1), 202–209. 

Mitchell, A. M., Pössel, P., Sjögren, E., & Kristenson, M. (2013). Hopelessness the “Active 

Ingredient?”. Associations of Hopelessness and Depressive Symptoms with Interleukin-6.  

The International Journal of Psychiatry in Medicine, 46(1), 109–117.  

Nilsson, E., Garvin, P., Festin, K., Wenemark, M., & Kristenson, M. (i tryck). Measuring 

psychosocial factors in health surveys using only a few items. Department of Medical and 

Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden. 

Nilsson, P., & Orth-Gomér, K. (2000). Self-rated health in a European perspective (Vol. 2000). 

Stockholm: Forskningsrådsnämnden. 

Pearlin, L. I., & Schooler, C. (1978). The Structure of Coping. Journal of Health and Social 

Behavior, 19(1), 2.  

Pössel, P., Mitchell, A. M., Sjögren, E., & Kristenson, M. (2015). Do Depressive Symptoms 

Mediate the Relationship Between Hopelessness and Diurnal Cortisol Rhythm? International 

Journal of Behavioral Medicine, 22(2), 251–257.  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

49 

 

Radloff, L. S. (1977). The CES-D Scale: A Self-Report Depression Scale for Research in the 

General Population. Applied Psychological Measurement, 1(3), 385–401.  

Rosenberg, M. (1962). The association between self-esteem and anxiety. Journal of Psychiatric 

Research, 1(2), 135–152.  

Ryff, C., & Singer, B. (2003). Interdisciplinary Research: Case Studies from Health and Social 

Science. Thriving in the face of challenge: The integrative science of human resilience (Vol. 

2003). New York: Oxford University Press. 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 

American Psychologist, 55(1), 5–14.  

Surtees, P. G., Wainwright, N. W. J., Luben, R., Khaw, K.-T., & Day, N. E. (2006). Mastery, sense 

of coherence, and mortality: Evidence of independent associations from the epic-norfolk 

prospective cohort study. Health Psychology, 25(1), 102–110.  

Tugade, M. M., Fredrickson, B. L., & Feldman Barrett, L. (2004). Psychological Resilience and 

Positive Emotional Granularity: Examining the Benefits of Positive Emotions on Coping and 

Health. Journal of Personality, 72(6), 1161–1190.  

Undén, A.-L., & Elofsson, S. (1998). Självupplevd hälsa: faktorer som påverkar människors egen 

bedömning. Stockholm: Forskningsrådsnämnden (FRN), 1998  

Ware, J. E., & Gandek, B. (1998). Overview of the SF-36 Health Survey and the International 

Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 903–

912. 

Wramner, K., Wramner, B., & Wramner, H. (2017). Grundläggande folkhälsovetenskap. 

Stockholm: Liber, [2017  

Wu, S., Wang, R., Zhao, Y., Ma, X., Wu, M., Yan, X., & He, J. (2013). The relationship between 

self-rated health and objective health status: a population-based study. BMC Public Health, 

13(1).  



HURUVIDA PSYKOLOGISKA FAKTORER KAN FÖRUTSE HUR MAN SKATTAR SIN HÄLSA 

50 

 

Bilaga 1. 

Resilience Scale (Block & Kremen, 1996) 

 

Svensk översättning 2012-03-01 

 

1.  Jag är generös gentemot mina vänner.  

 

2. Jag repar mig snabbt efter att ha blivit överraskad eller skrämd.  

 

3. Jag trivs med att hantera nya och ovanliga situationer.  

 

4. Jag lyckas vanligtvis göra ett gott intryck på människor 

 

5. Jag gillar att testa nya smaker och maträtter som jag aldrig ätit tidigare.  

 

6. Jag uppfattas som en väldigt energifull person.  

 

7.  Jag gillar att ta olika och nya vägar till bekanta platser.  

 

8. Jag är mer nyfiken än de flesta andra.  

 

9. De flesta människor jag träffar är trevliga och sympatiska.  

 

10. För det mesta tänker jag noga efter innan jag agerar.  

 

11. Jag gillar att göra nya och annorlunda saker.  

 

12. Mitt vardagliga liv är fullt av saker som intresserar mig.  

 

13. Jag skulle kunna beskriva mig själv som en ganska ”stark” person.  

 

14. Jag kommer över min ilska gentemot någon förhållandevis snabbt.  


