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Relation mellan optimism, self-efficacy och självskattat hälsotillstånd 

hos kvinnor och män* 
 

Ellinor Olofsson och Linda Rehn 

 

 

Tidigare empirisk forskning förevisade samband mellan optimism och 

hälsa, likaså mellan self-efficacy och hälsa. Föreliggande undersöknings 

syfte var att utifrån könsskillnader mellan kvinnor och män undersöka hur 

optimism och self-efficacy samverkar med deras självskattade 

hälsotillstånd. Deltagarna var 190 högskolestudenter, varav 113 kvinnor, i 

Mellansverige. Statistisk analys utfördes genom t-test, multipel linjär 

regressionsanalys och jämförelse mellan korrelationskoefficienter. 

Mätinstrumenten Life Orientation Test–Revised, General Health 

Questionnaire och General Self-efficacy Scale, samt ett påstående om fysisk 

hälsa användes. Resultaten uppvisade samband mellan optimism och 

hälsotillstånd, likaså mellan self-efficacy och hälsotillstånd. Även samband 

mellan optimism och self-efficacy påvisades. Enbart i sambandet mellan 

generell self-efficacy och fysisk hälsa kunde könsskillnad presenteras där 

män påvisades inneha starkare samband. Optimismens och self-efficacyns 

betydelse för hälsotillståndet diskuterades. Fortsatt forskning kan bl a 

undersöka ytterligare variablers relation i föreliggande undersöknings 

samband. Detta då den förklarade variansen i sambanden var låg. Därmed 

finns belägg för att ytterligare variabler inverkar. 

 

Keywords: optimism, self-efficacy, mental health, physical health, gender  

 

 

Inledning 
 

Under de senaste årtiondena har intresset för sambandet mellan personlighet och hälsa ökat. 

Under denna period har flertalet forskningsstudier genomförts med fokus på bland annat sam-

bandet mellan optimism och individers hälsa. Forskning har, under de senaste tre åren, kunnat 

påvisa ett positivt samband mellan optimism och fysisk hälsa. Att sambandet är universellt har 

kunnat konstateras i en metaanalytisk granskning (Rasmussen, Scheier & Greenhouse, 2009).  

 

 

Optimism utifrån olika uppfattningar 

 

Enligt Scheier, Carver och Bridges (1994) har optimistiska individer definierats som individer 

vars förväntningar kring framtiden generellt sett är positiva, medan pessimistiska individer 

har definierats som individer vars förväntningar kring framtiden generellt sett är negativa. De 

olika tankesätt som optimistiska och pessimistiska individer agerar utifrån har påverkan på 

deras liv. Individer kan bland annat skilja sig åt i huruvida de konfronterar problem och hur 

väl de hanterar motgångar (Carver, Scheier & Segerstrom, 2010). 

 

 

* Författarna vill rikta ett tack till samtliga individer som deltagit i föreliggande undersökning.  
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Optimistiska individer har positiva utfallsförväntningar, även när saker är svårhanterliga 

(Scheier & Carver, 1992). De tenderar även att vara mer övertygade, i förhållande till pessi-

mistiska individer, om att deras ansträngningar blir framgångsrika.. Dessa individer försöker 

dessutom, i det stora hela, att göra det bästa av sina liv (Puskar et al., 2010). Det skulle till och 

med kunna vara som en del forskare har påstått: ”optimists have somehow found the keys to a 

rich and fulfilling life” (Carver et al., 2010, p. 885). 

Optimistiska individer har påvisats inneha tendens till att vara mer målmedvetna än pessi-

mistiska individer (Carver et al., 2010). Dessutom har det påvisats att optimistiska individer 

har lättare att konstatera när de bör ge upp strävan mot ett mål (Benyamini & Roziner, 2008). 

Genom forskning har det visats att optimistiska individer ofta använder sig av två typer av 

coping som innefattar både individers bedömning av den aktuella situationen och deras an-

strängning för att ta sig igenom den. Dessa typer av coping är problemfokuserad coping och 

coping med engagemang (”engagement coping”). Därmed har optimism påvisats kunna leda 

till att individer aktivt försöker anpassa sig till stressfyllda händelser, vilket belyser ett flexi-

belt engagemang (Solberg Nes & Segerstrom, 2006). Detta kan antas vara en anledning till att 

optimistiska individer engagerar sig fortare när det behövs (Carver et al., 2010). Dessutom har 

det påvisats att optimistiska individer inte enbart använder sig av olika copingstrategier efter 

att händelser har inträffat, utan bearbetar händelser på sätt som minskar negativa emotioner 

och påverkan av sådana på deras hälsa, både innan och under tiden för händelserna (Lench, 

2011).  

Det har föreslagits att optimism kan läras in. Inlärningen kan ske genom både fram- och 

motgångar. Dock har det även dokumenterats att optimism kan härledas ifrån gener (Mosing, 

Zietsch, Shekar, Wright & Martin, 2009). Två av de vanligaste tillvägagångssätten för att un-

dersöka optimism och pessimism har varit dispositional optimism och förklarande stil 

(”explanatory style”) (Petersen et al., 2008). Dispositional optimism har definierats som livs-

engagemang och även som att individers utfallsförväntningar inför framtiden, generellt sett, är 

positiva (Giltay, Kamphuis, Kalmjin, Zitman & Kromhout, 2006). Hädanefter kommer be-

greppet ’dispositional optimism’ benämnas som en form av optimism som individer kan på-

verka utifrån sin egen förmåga. 

En optimistisk förklarande stil har definierats som benägenheten hos individer att tillskriva 

de negativa händelser som de utsätts för till omständigheterna, eller tillskriva dessa till ett 

specifikt tillfälle, vilket i sin tur påverkar ett fåtal områden i dessa individers liv (Gillham, 

Shatte, Reivich & Seligman, 2001). Peterson och Seligman (1984) har beskrivit en mer pes-

simistisk förklarande stil som har definierats som benägenheten hos individer att tillskriva de 

negativa händelser som de utsätts för till den egna förmågan, eller tillskriva dessa till att kon-

stant röra den egna individen. 

Det bör belysas att forskning har uppvisat att graden av optimism kan inneha samband med 

graden av pessimism hos individer. Därmed kan vissa individer inneha bland annat hög grad 

av optimism ihop med hög grad av pessimism, samtidigt som andra individer kan inneha hög 

grad av optimism ihop med låg grad av pessimism (Palgi, Shrira, Ben-Ezra, Cohen-Fridel & 

Bodner, 2011). Dessutom bör det belysas att det diskuterats att optimism, i vissa situationer, 

kan vara negativt. Detta gäller då optimistiska individer har för positiva utfallsförväntningar i 

förhållande till det verkliga utfallet, såsom vid spelande med pengar som insats (Gibson & 

Sanbonmatsu, 2004). Det bör också belysas att forskare har motstridiga uppfattningar kring 

begreppet optimism. Det har uppstått meningsskiljaktigheter kring hur begreppet bör opera-

tionaliseras. En del forskare har belyst att optimism inte är ett fristående begrepp utan att det 

överlappar med neuroticism, vilket även pessimism antas göra (Benyamini & Roziner, 2008). 

Andra forskare har däremot belyst att optimism är just ett fristående begrepp, och därmed ses 

det inte som en del av neuroticism (Scheier et al., 1994). Dock har det även belysts att opti-

mism och pessimism kan ses som två självständiga begrepp (Kubzansky, Kubzansky & 
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Maselko, 2004), samtidigt som de har ansetts vara varandras motsatser och varmed de bör 

undersökas ihop vid en huvudsaklig analys (Scheier et al., 1994). Hur förhållandet kring 

operationaliseringen och självständigheten för begreppet optimism egentligen förhåller sig har 

forskare ännu inte kunnat konstatera. Därmed är det faktiska förhållandet oklart (Rasmussen 

et al., 2009). 

Vid undersökning av variabeln optimism har fokus i föreliggande 

undersökning legat på den form av optimism som individer kan påverka utifrån sin egen 

förmåga (dispositional optimism). Detta för att det i en metaanalytisk granskning kring 

optimism har belysts att denna form av optimism kan undersökas med ett både välkänt och 

välanvänt mätinstrument (Rasmussen et al., 2009). Då fokus har legat på en form av optimism 

som individer kan påverka utifrån sin egen förmåga, har de aktuella författarna antagit 

perspektivet där optimism ses som ett fristående begrepp som dock kan ha relation till pessi-

mism. Dock vill författarna upplysa att de inte tagit ställning till hur begreppet optimism bör 

operationaliseras för att spegla en korrekt bild över dess innebörd. Att det kan finnas relation 

mellan variablerna optimism och pessimism har inte undersökts i föreliggande undersökning 

då fokus enbart legat på samband kring optimism.  

 

Vikten av hälsa och problemen med ohälsa, samt definitioner 
 

Till föreliggande undersökning har begreppet hälsa definierats enligt Nordenfelts (1991) defi-

nition. Därmed har undersökningens hälsodefinition setts ur ett holistiskt perspektiv. Full-

ständig hälsa anses föreligga då individer kan uppfylla alla sina vitala mål, förutsatt att om-

ständigheterna är de vanliga för individen i fråga. Ohälsa anses föreligga då individer, av 

någon anledning, inte kan uppnå ett eller flera av sina vitala mål. Därmed kan ohälsa uppstå 

på ett kroppsligt eller mentalt plan hos individer. I föreliggande undersökning har psykisk och 

fysisk hälsa ansetts vara de dimensioner som generell hälsa består av. Banks et al. (1980) har 

belyst att psykisk hälsa kan ses som frånvaro av psykisk ohälsa, och i föreliggande under-

sökning definieras och undersöks psykisk hälsa via psykisk ohälsa. 

Vidare har den generella hälsan setts ur ett perspektiv som fokuserar på individers inne-

varande hälsotillstånd. Individers hälsotillstånd kan undersökas både subjektivt och objektivt. 

Det subjektiva hälsotillståndet fastställs genom att läkare, eller individen i fråga, rapporterar 

hälsostatusen för individen utifrån den egna uppfattningen. Det objektiva hälsotillståndet fast-

ställs genom bland annat objektiva hälsoundersökningar som resulterar i individers sjuk-

journaler (Rasmussen et al., 2009). Hälsa har påvisats vara viktigt i individers strävan mot 

mål, oavsett vilken situation individer befinner sig i (Avey, Wernsing & Mhatre, 2011). Posi-

tiv, intellektuell och viljemässig inställning kring hälsobeteenden kan vara indikatorer på 

hälsoattityder (Gacek & Fraczek, enligt Posadzki, Stockl, Musonda & Tsouroufli, 2010), 

vilket anses kunna vara betydande för individers hälsotillstånd. 

Vid undersökning av individers nuvarande självskattade hälsotillstånd har fokus i 

föreliggande undersökning legat på både den nuvarande självskattade psykiska ohälsan och 

den nuvarande självskattade fysiska hälsan. En anledning till att det har antagits ett subjektivt 

perspektiv är för att det låg i författarnas intresse att undersöka samtliga samband utifrån indi-

viders egen uppfattning. En annan faktor som har påverkat detta val är att perioden för före-

liggande undersökning är så pass begränsad. Därmed har det ansetts att det nästan enbart har 

funnits tid till att undersöka det nuvarande hälsotillståndet hos deltagarna utifrån deras egen 

uppfattning. Därav har det funnits medvetenhet kring att den självskattade hälsan i före-

liggande undersökning är av subjektiv art. Därmed anses det krävas redogörelse för att själv-

skattad hälsa kan ha influerats av andra faktorer än enbart de faktorer som redogör för det 

faktiska hälsotillståndet (Rasmussen et al., 2009). 
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Användningsområde och definitioner för olika typer av self-efficacy 

 
Bandura (1997) har benämnt self-efficacy som individers tilltro till den egna förmågan att pla-

nera och genomföra de handlingar som fordras för att klara av uppgifterna som de tar sig an. 

Bandura (1995) har även belyst att self-efficacy påverkar individers förmåga att känna, tänka 

och agera. Ju högre grad av self-efficacy individer innehar, desto starkare är deras tro på den 

egna förmågan (Avey et al., 2011). Därav kan det antas att individers val av uppgift, deras 

ansträngning inför den och envisheten kring att klara av uppgiften kan ha påverkats av deras 

self-efficacy (Schunk, 1995). Högre grad av self-efficacy gör att individer tar sig an mer ut-

manade mål, orkar anstränga sig längre vid svåra uppgifter och innehar större envishet när de 

möter hinder (Bandura, 1997).  

Det har belysts att individer med högre grad av self-efficacy kan, vid svårare uppgifter, ut-

veckla och använda mer effektiva strategier för att kunna vara framgångsrika i strävan mot att 

genomföra uppgifterna (Stajkovic & Luthans, 1998). Avey et al. (2011) har även belyst att 

sådana positiva förväntningar kring framgång skapar positiva känslor hos individer. Individer 

som innehar tilltro till sin egen förmåga har dessutom påvisats ha en mer aktiv livsstil 

(Schwarzer & Jeruzalem, enligt Kostka & Jachimowicz, 2010). Summerat så har det belysts 

att self-efficacy kan påverkas av individers beteende, personliga faktorer och den yttre miljön 

(Chang, Wang, Li & Liu, 2011). 

Self-efficacy har konstaterats vara av framtida och operativ karaktär (Bandura, 1997). 

Oftast är dessutom self-efficacy av uppgiftsspecifikt eller domänspecifikt slag, vilket innebär 

att denna typ av self-efficacy är begränsad och bestämd till enbart en eller vissa upp-

gifter/situationer. Däremot har det belysts att self-efficacy även kan vara av generellt slag, 

generell self-efficacy, där begreppet hänvisar till en bredare och samtidigt stabilare känsla 

kring individers personliga kompetens om att effektivt kunna hantera olika stressfyllda situa-

tioner (Schwarzer & Jerusalem, enligt Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 2005). Forskare har 

dessutom belyst att generell self-efficacy kan spegla en generaliserad bild över hur individer 

fungerar i olika situationer, gällande tilltro till den egna förmågan (Luszynska et al., 2005). 

Vid tillämpning av self-efficacy har det ansetts att upplevd (”perceived”) self-efficacy är av 

domäns- och uppgiftsspecifikt slag (Bandura, 1997), medan generell self-efficacy har ansetts 

kunna tillämpas vid bredare spektrum av individers beteende då sammanhanget de befinner 

sig i är mindre specifikt. Dessutom har det också belysts att generell self-efficacy även kan 

förklara individers resultat och effekter av deras coping (Luszczynska et al., 2005). 

Vid undersökning av variabeln self-efficacy har fokus i föreliggande 

undersökning legat på generell self-efficacy. Detta fokus har valts för att kunna undersöka 

individers allmänna grad av self-efficacy. Därmed har den self-efficacy som undersöks i 

föreliggande undersökning ingen anknytning till en viss bestämd situation.   

 

Samband mellan individers optimism, self-efficacy och hälsotillstånd 
 

Som det tidigare nämnts har det via en metaanalytisk granskning konstaterats att det finns ett 

samband mellan optimism och fysisk hälsa. Detta resultat är grundat på samtliga under-

sökningar som ingick i den metaanalytiska granskningen. Det har även påvisats att subjektiva 

hälsoeffekter ger ett starkare samband mellan optimism och hälsa än vad objektiva hälso-

effekter gör (Rasmussen et al., 2009). De forskare som genomförde denna metaanalytiska 

granskning hade antagandet att forskningsdesign var av betydelse för de resultat under-

sökningar får gällande sambandet mellan optimism och hälsa. Dock kunde dessa forskare på-

visa att detta inte stämde. Resultatet visade att undersökningarnas resultat inte har påverkats 

av den forskningsdesign som valts. Dessutom har den metaanalytiska granskningen kunnat 
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visa att den typ av population som undersöks inte har någon signifikant påverkan på samban-

det mellan optimism och fysisk hälsa (Rasmussen et al., 2009). 

Forskning har kunnat uppvisa att högre grad av optimism och högre grad av self-efficacy 

hos individer kan relateras till lägre nivåer av depression. Detta visar i sin tur på den betydelse 

som optimism och self-efficacy har för individers psykiska hälsa då det kan bidra till att 

minska risken för depression (Chang et al., 2011). Även enbart optimism har påvisats ha stark 

skyddande effekt mot depression (Patton et al., 2011). Detta stödjer det negativa samband 

som tidigare forskare har kunnat förevisa mellan individers grad av optimism och deras psy-

kiska ohälsa (Rothmann & Essenko, 2007). Hos unga vuxna har det kunnat påvisas att unga 

män, med samma grad av optimism som unga kvinnor, inte har samma sannolikhet att 

drabbas av depression (Patton et al., 2011). Annan forskning har kunnat påvisa att diagnos-

tiserande av depression är vanligare för kvinnor än för män (Kessler et al., 2003). Det har 

dessutom framkommit att gener kan ligga bakom en stor del av sambandet mellan optimism 

och, psykisk och självskattad hälsa. Det har nämligen uppvisats att gener kan förutsätta möj-

ligheten för individer att inneha hög optimism och att också inneha god psykisk och själv-

skattad hälsa (Mosing et al., 2009). 

Ytterligare forskning (Tømte & Hatlevik, 2011) har undersökt self-efficacy och då med fo-

kus på studenter. Denna forskning har presenterat att män, i förhållande till kvinnor, från 

Finland har högre grad av self-efficacy gällande informations och kommunikations teknologi 

(ICT) för internetuppgifter och ICT för mer avancerade datoruppgifter. Dock har samma 

forskning presenterat att gällande self-efficacy för ICT för internetuppgifter innehar kvinnor 

från Norge högre grad av denna typ av self-efficacy än män från Norge. Gällande self-

efficacy för ICT för mer avancerade datoruppgifter har män från Norge i sin tur visats inneha 

högre grad av denna typ av self-efficacy än kvinnor från Norge. 

Chang, Tsai och Lee (2010) har förevisat att graden av pessimism är högre hos kvinnor än 

hos män då den sociala stämningen är dyster. Chang et al.s resultat belyser uppfattningen om 

att den sociala stämningen har ihållande effekt på individers attityder och emotioner. Det har 

påvisats att positiv social stämning leder till att individer intar positiva attityder. Denna rela-

tion har även påvisats gälla för det omvända förhållandet – positiva attityder kan leda till po-

sitiv social stämning. Denna uppfattning har även fått stöd av tidigare forskningsresultat 

(Nofsinger, 2005). Annan forskning har också undersökt emotioner där det har påvisats att 

positiva emotioner minskar individers stressnivå. Det har även kunnat uppvisas att emotioner 

och kognitioner som är positiva resulterar i psykiska och fysiska hälsoresultat för individer 

över tid (Avey et al, 2011). 

Individer som innehar högre grad av optimism än vad genomsnittet av individer innehar 

tenderar, enligt vad forskning har kunnat bevisa, att uppleva lägre mängd av dag-till-dag ne-

gativitet i humöret. Dessa individer tenderar även att inneha färre påfrestningar och uppger 

färre övre andningsinfektionssymptom. Det är även mindre troligt att dessa individer dricker 

alkohol och röker, samtidigt som dessa troligen motionerar oftare. De har dessutom tendensen 

att rapportera en bättre global hälsostatus. Dagar då individer med högre grad av optimism, än 

förhållande till genomsnittet, innehar ett positivare humör som är högre än deras vanliga, har 

det kunnat påvisas att dessa individer troligen är mindre benägna att dricka alkohol. Det är 

också mer troligt att de motionerar under dessa dagar, samtidigt som det finns ökad sanno-

likhet för att de röker (Baker, 2007). En undersökning på studenter har visat att psykiska och 

fysiska symptom samverkar positivt med varandra under studenternas tentamensperioder. 

Detta har även förevisats gälla andra symptom. Dessutom har dessa forskare redovisat att 

kvinnliga studenter, i förhållande till manliga, rapporterade mer symptom i början av en 

tentamensperiod, men också under själva perioden. Detta stämmer överens med annan forsk-

ning som har utförts med avseende på könsskillnader vid självrapporterade symptom. Forsk-

ningen som genomfördes på studenterna var longitudinell, och därmed har det kunnat föreslås 
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att optimism och målen som sätts av studenterna förutsäger hälsoeffekter hos dem även inom 

den närmaste framtiden (Lench, 2011).  

Annan forskning som skett på universitetsstudenter har kunnat presentera resultat där 

kvinnliga studenter tenderar att vara mindre optimistiska än de manliga, samtidigt som det har 

presenterats att kvinnliga studenter löper större risk att drabbas av depression. Denna forsk-

ning har även kunnat påvisa att optimism som individer kan påverka utifrån den egna för-

mågan innehar ett negativt statistiskt signifikant samband med depression, hopplöshet och 

självmordstankar. Dessutom har denna forskning kunnat presentera att högre grad av opti-

mism har samband med färre självmordstankar både hos universitetsstudenter och unga vuxna 

(Hirsch, Conner & Duberstein, 2007). Samtidigt har Isaacowitz (2005) påvisat att oberoende 

av ålder inverkar optimism som individer kan påverka utifrån den egna förmågan positivt med 

depression, och att denna form av optimism även innehar samband med högre livstillfreds-

ställelse oberoende av ålder. Dock har Isaacowitz påvisat att samband mellan optimism som 

kan påverkas utifrån den egna förmågan och pessimism är starkare hos unga vuxna och indi-

vider i medelåldern, medan detta inte har kunnat påvisas hos äldre individer.  

Summerat så har analyser, via metaanalytisk granskning (Rasmussen et al., 2009), visat att 

optimism har samband med merparten av fastställda hälsoeffekter hos individer då även död-

lighet och överlevnad är inkluderat. Det har också påvisats att optimism samverkar med indi-

viders fysiska hälsa. Detta har dessutom förevisats gälla då andra faktorer tagits i beaktande, 

såsom traditionella riskfaktorer och relevanta psykosociala faktorer (Rasmussen et al., 2009).  

Det bör belysas att det via forskning har diskuterats att det inte nödvändigtvis är individers 

optimism som påverkar deras fysiska hälsa, utan att det kan vara individers pessimism som 

har betydelse för hälsoeffekterna. Det har även diskuterats ytterligare ett alternativ – det kan 

vara så att det är individer med hälsosammare livsstil som är mer optimistiska. Därmed skulle 

sambandet istället uppkomma utifrån individers hälsonivå och inte utifrån deras grad av opti-

mism (Rasmussen et al., 2009). Dessutom har Lench (2011) diskuterat att hälsofördelar inte 

enbart är resultat av positiva tankar utan att det även krävs försök att undvika de negativa 

effekterna som kan uppstå - individer bör, enligt Lench, ha fokus på det som kan vinnas 

istället för de som kan förloras för att göra de positiva förväntningarna till verklighet. 

 

 

Föreliggande undersöknings syfte, hypoteser och frågeställningar 
 

Syftet med föreliggande undersökning var att utifrån könsskillnader mellan kvinnor och män 

undersöka hur individers grad av optimism och grad av generell self-efficacy kan relatera till 

deras nuvarande självskattade psykiska och fysiska hälsotillstånd. Den första hypotesen var 

att det finns ett positivt samband mellan individers grad av optimism och deras grad av gene-

rell self-efficacy. Genom litteratur granskning av tidigare forskning har det uppfattats som att 

detta samband inte undersökts, vilket innebär att föreliggande undersökning skulle kunna 

bidra med ny kunskap även kring detta. Anledningen till att författarna till föreliggande 

undersökning ansåg att det bör föreligga ett positivt samband mellan dessa variabler var för 

att både optimism och generell self-efficacy är positivt laddade begrepp. Dessa begrepp bör 

därför ha positiv relation till varandra då både variablerna skapar förhållanden som gynnar 

individer. Till denna hypotes fanns även en frågeställning kring könsskillnader i sambandet: 

 1a) Finns det könsskillnader gällande sambandet mellan individers grad av optimism 

och deras grad av generell self-efficacy?  

Den andra hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan individers grad av optimism 

och deras nuvarande fysiska hälsa, och att det finns ett negativt samband mellan individers 

grad av optimism och deras nuvarande psykiska ohälsa. Optimism antogs ha samband med 

bättre hälsotillstånd. Som tidigare nämnt har forskning kunnat påvisa samband mellan opti-
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mism och individers fysiska hälsa (Rasmusen et al., 2009). Dessutom har forskning kunnat 

uppvisa ett negativt samband mellan individers grad av optimism och deras psykiska ohälsa 

(Rothmann & Essenko, 2007). Till denna hypotes fanns även två frågeställningar kring köns-

skillnader i sambanden: 

 2a) Finns det könsskillnader gällande sambandet mellan individers grad av optimism 

och deras fysiska hälsa? 

 2b) Finns det könsskillnader gällande sambandet mellan individers grad av optimism 

och deras psykiska ohälsa? 

Den tredje hypotesen var att det finns ett positivt samband mellan individers grad av generell 

self-efficacy och deras nuvarande fysiska hälsa, och att det finns ett negativt samband mellan 

individers grad av generell self-efficacy och deras psykiska ohälsa. Tidigare forskning har 

kunnat påvisa att ökning i graden av self-efficacy kan relateras till förbättrande av individers 

hälsobeteende, och i sin tur uppstår positiva hälsoeffekter av detta beteende (Hankonen, 

Vollmann, Renner & Absetz, 2010). Så vitt författarna till föreliggande undersökning kan 

konstatera, genom litteratur granskning av tidigare forskning, är sambandet mellan individers 

grad av generell self-efficacy och hela variabeln psykisk ohälsa inte undersökt. Därav ansågs 

det relevant att undersöka detta i föreliggande undersökning. Till denna hypotes fanns även 

två frågeställningar kring könsskillnader i sambanden: 

 3a) Finns det könsskillnader gällande sambandet mellan individers grad av generell 

self-efficacy och deras fysiska hälsa? 

 3b) Finns det könsskillnader gällande sambandet mellan individers grad av generell 

self-efficacy och deras psykiska ohälsa? 

Den fjärde, och sista, hypotesen är att män kommer att skatta att de innehar ett bättre och mer 

fördelaktigt värde i samtliga variabler (optimism, generell self-efficacy, psykisk ohälsa och 

fysisk hälsa) än vad kvinnor kommer att göra. Att svenska män har bättre självskattad hälsa 

än kvinnor har presenterats i tidigare forskning. Även när sjukdomar har tagits i beaktande 

kunde denna forskning förevisa att svenska kvinnor skattar sin hälsa sämre än män 

(Crimmins, Ki Kim & Solé-Auró, 2010). Tidigare forskning har även kunnat påvisa en skill-

nad mellan unga män och unga kvinnor gällande graden av optimism, där unga män var mer 

optimistiska (Puskar et al., 2010). Dessutom har tidigare forskning kunnat påvisa att graden 

av uthållig self-efficacy (”resilience self-efficacy”) är högre hos män än hos kvinnor 

(Karademas, 2006). Av föregående hypotes om att män innehar bättre och mer fördelaktiga 

värden i samtliga variabler antas det att både optimism och generell self-efficacy har samband 

med psykisk ohälsa. Likaså gäller för både optimism och generell self-efficacy som antas ha 

samband med fysisk hälsa.  

 

 

Metod 
 

 

Deltagare 
 

I föreliggande undersökning deltog totalt 190 individer efter informerat samtycke. Hundra-

tretton var kvinnor (59.5%) och 77 var män (40.5%). Medelåldern för deltagarna var 24.10 år 

(SD = 4.81 år), där kvinnornas medelålder var 24.41 år (SD = 5.44 år) och männens 23.64 år 

(SD = 3.69 år). Totalt sett var 47.34% (n = 89) av deltagarna singlar och 52.66% (n = 99) 

hade ett förhållande (två av deltagarna uppgav inte sitt civilstånd).  Bland kvinnorna var 

40.54% (n = 45) singlar och 59.46% (n = 66) i ett förhållande. Bland männen var 57.14% (n = 

44) singlar och 42.86% (n = 33) i ett förhållande. 
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Deltagande individer rekryterades från en högskola i Mellansverige. Anledningen till att 

studenter valdes som undersökningsgrupp grundades på att dessa individer antogs vara, i ge-

nomsnitt, individer som under de senaste sex åren har lämnat ungdomsåren och därmed på-

börjat ’vuxenlivet’ relativt nyligen. Samtidigt fanns det medvetenhet om att just studenter in-

finner sig i ett skede i livet där det sker viss förändring. Enligt författarna baserades det på att 

studenter troligen befinner sig i en tid där karriärval och val kring framtiden blir aktuellt. 

Varmed författarna ansåg att dessa individer var intressanta undersökningsdeltagare. Det an-

sågs att det skulle vara både relativt enkelt och snabbt att få kontakt med studenter, då för-

fattarna själva är studenter. 

Samtliga deltagare rekryterades från 12 olika program och fem olika kurser. När det gäller 

könsuppdelningen kring dessa program och kurser så kom de kvinnliga studenterna ifrån 11 

olika program och 4 olika kurser, medan de manliga studenterna kom ifrån 10 olika program 

och 3 kurser. Studenterna hade i genomsnitt läst 97.55 högskolepoäng (hp) då data-

insamlingen ägde rum (SD = 69.73 hp). Kvinnorna hade i genomsnitt läst 96.89 hp (SD = 

74.76 hp) och männen 98.58 hp (SD = 58.36 hp). Det externa bortfallet var 1.04% (n = 2). Det 

partiella bortfallet, vilket motsvarar totala antalet oifyllda svarsalternativ, var 1.11% (n = 80). 

Dessa värden ersattes med medelvärde för det aktuella itemet/bakgrundsvariabeln.  

 

 

Material 
 

Tillsammans utgjorde fyra mätinstrument samt bakgrundsvariabler den enkät som använ-

des i föreliggande undersökning. För att undersöka optimism låg den form av optimism som 

individer kan påverka utifrån sin egen förmåga i fokus, vilket undersöktes genom mät-

instrumentet Life Orientation Test Revised (LOT-R). Individers nuvarande självskattade psy-

kiska hälsotillstånd undersöktes med mätinstrumentet General Health Questionnaire (GHQ-

12) och deras nuvarande självskattade fysiska hälsotillstånd undersöktes genom ett påstående 

från mätinstrumentet Life Satisfaction checklist (LiSat-11). Graden av generell self-efficacy 

undersöktes genom mätinstrumentet General Self-Efficacy Scale (GSE). Bakgrunds-

variablerna som användes var: (a) kön, (b) ålder, (c) civilstånd, (d) program/kurs på hög-

skolenivå som individerna för närvarande läste och (e) antalet högskolepoäng som de för när-

varande hade läst. I föreliggande undersökning var optimism som individer kan påverka ut-

ifrån sin egen förmåga (dispositional optimism) och generell self-efficacy oberoende vari-

abler, medan psykisk ohälsa och fysisk hälsa var beroende variabler.  

 

Mätinstrumentet LOT-R. LOT-R användes för att bedöma allmänt positiva och negativa 

förväntningar hos individer kring olika utfall av händelser i deras liv, vilket indikerar på deras 

grad av optimism. LOT-R utvecklades av Scheier et al. (1994) utifrån den tidigare versionen 

av mätinstrumentet som enbart benämndes LOT. LOT-R är därmed en reviderad version av 

LOT som bestod av åtta påståenden. Av de totalt 10 påståendena, som LOT-R bestod av, var 

tre av påståendena positivt formulerade medan tre av påståendena var negativt formulerade. 

De resterande fyra påståendena var så kallade utfyllnadspåståenden. Dessa konstruerades på 

sådant sätt att de inte påverkar testresultatet när det gäller graden av optimism (Scheier et al., 

1994). Exempel på ett påstående som ingick i mätinstrumentet och som var positivt formu-

lerat är: ”I osäkra tider väntar jag mig vanligen det bästa”. Exempel på ett påstående som var 

negativt formulerat, och som därmed krävde spegelvändning, är: ”Om något är fel så händer 

det mig”. Svarsalternativen konstruerades enligt en femgradig skala och var graderade från 0 

till 4, vars språkliga uttryck var: 0 (stämmer inte alls), 1 (stämmer inte), 2 (stämmer delvis), 3 

(stämmer) och 4 (stämmer precis). Samtliga relevanta påståenden konstruerades för att till-

sammans ge en poäng som mäter individers grad av optimism (Scheier et al., 1994). I före-
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liggande undersökning beräknades ett medelvärdesindex över samtliga items som ingick i 

mätinstrumentet, vilket gav medelvärden gällande graden av optimism (se Tabell 1 för totalt 

medelvärde, Tabell 2 för kvinnor & Tabell 3 för män). Även summaindex har beräknats. I 

föreliggande undersökning fick LOT-R ett Cronbach’s alpha på .69. 

 

Mätinstrumentet GHQ-12. GHQ konstruerades för att bedöma självskattad psykisk ohälsa 

hos individer, och därmed kan mindre psykiska störningar upptäckas (Banks et al., 1980). 

GHQ utvecklades av Goldberg (enligt Banks et al., 1980). Detta mätinstrument konstruerades 

från början med 60 frågor och sedan utvecklades ytterligare versioner av detta mätinstrument, 

varav exempelvis GHQ-12 som konstruerades med 12 frågor och denna version användes i 

föreliggande undersökning. Exempel på en fråga som fanns i mätinstrumentet är: ”Har du de 

senaste veckorna förlorat tron på dig själv?”. Svarsalternativen konstruerades enligt en fyr-

gradig skala och var graderade från 1 till 4, vars språkliga uttryck kunde variera mellan: 1 

(bättre än vanligt/inte alls/mer än vanligt), 2 (som vanligt/inte mer än vanligt), 3 (sämre än 

vanligt/mer än vanligt/mindre än vanligt) och 4 (mycket sämre än vanligt/mycket mer än 

vanligt/mycket mindre än vanligt). Samtliga svarsalternativ konstruerades för att tillsammans 

ge en poäng som mäter individers grad av självskattad psykisk ohälsa, där lågt värde indikerar 

på god psykisk hälsa (Goldberg & Williams, 1991). I föreliggande undersökning beräknades 

ett medelvärdesindex över samtliga items som ingick i mätinstrumentet, vilket gav medel-

värden gällande graden av psykisk ohälsa (se Tabell 1 för totalt medelvärde, Tabell 2 för 

kvinnor & Tabell 3 för män). Även summaindex har beräknats. I föreliggande undersökning 

fick GHQ-12 ett Cronbach’s alpha på .87.  

 

Ett påstående kring självskattad fysisk hälsa. För att mäta självskattad fysisk hälsa använ-

des påståendet: ”Min kroppsliga hälsa är”. Svarsalternativen till detta påstående var konstru-

erade enligt en sexgradig skala och var graderade från 1 till 6, vars språkliga uttryck var: 1 

(mycket otillfredsställande), 2 (otillfredsställande), 3 (ganska otillfredsställande), 4 (ganska 

tillfredställande), 5 (tillfredställande) och 6 (mycket tillfredställande). Detta item är taget från 

mätinstrumentet LiSat-11 som är konstruerat för att mäta livsstillfredställelse (Fugl-Meyer, 

Melin & Fugl-Meyer, 2002). Medelvärden för detta item har beräknats, vilket gav 

medelvärden gällande graden av fysisk hälsa (se Tabell 1 för totalt medelvärde, Tabell 2 för 

kvinnor & Tabell 3 för män).    

 

Mätinstrumentet GSE. GSE konstruerades för att bedöma graden av generell self-efficacy 

hos individer. Detta mätinstrument utvecklades av Schwarzer och Jerusalem år 1979. Från 

början bestod detta mätinstrument av 20 påståenden som med tiden har reducerats till enbart 

10 påståenden (Schwarzer & Jerusalem, enligt Scholz, Gutiérrez Doña, Sud & Schwarzer, 

2002). I föreliggande undersökning användes en svensk översättning gjord av Koskinen-

Hagman, Schwarzer och Jerusalem (1999). Exempel på ett påstående som fanns i mät-

instrumentet är: ”Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning”. Svarsalternativen 

konstruerades enligt en fyrgradig skala och var graderade från 1 till 4, vars språkliga uttryck 

var: 1 (tar helt avstånd), 2 (tar delvis avstånd), 3 (instämmer delvis) och 4 (instämmer helt). 

Samtliga svarsalternativ konstruerades för att tillsammans ge en poäng som mäter individers 

grad av generell self-efficacy. I föreliggande undersökning beräknades ett medelvärdesindex 

över samtliga items som ingick i mätinstrumentet, vilket gav medelvärden gällande graden av 

generell self-efficacy (se Tabell 1 för totalt medelvärde, Tabell 2 för kvinnor & Tabell 3 för 

män). Även summaindex har beräknats. I föreliggande undersökning fick GSE ett Cronbach’s 

alpha på .81.  
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Procedur 

 

Samtliga deltagare har rekryterats genom ett bekvämlighetsurval som innefattade på förväg 

bestämda kriterier, vilka var att: deltagarna behövde vara aktiva studenter på den aktuella 

högskolan, samt att eventuella deltagare från det beteendevetenskapliga programmet inte bör 

ha läst mer än två terminer inom programmet. Sedan fanns ett kriterium om så jämn köns-

fördelning som möjligt, och därav uteslöts flera klasser som troligen bestod av nästan enbart 

kvinnor eller män. Det bör dock belysas att inga av de kontaktade klasserna inte besöktes på 

grund av en opassande könsfördelning utan de klasser som besöktes gav automatiskt en rela-

tivt jämn könsfördelning, trots att vissa klasser ändå hade dominans av ena könet. De indivi-

der som deltagit i föreliggande undersökning deltog utan någon form av kompensation. 

Då enkäten var färdigställd kontaktades åtta föreläsare på högskolan där undersökningen 

genomfördes. Detta för att få tag på möjliga deltagare bland studenterna i deras klasser. Det 

skedde under flera dagar i väntan på godkännande av föreläsare gällande besök i deras klasser 

(totalt kontaktades 18 föreläsare). Under samma period som de första klasserna besöktes 

kunde de sista besöken bokas in.  Totalt delades 192 enkäter ut, och 190 samlades in. Det 

motsvarar ett individuellt bortfall på två deltagare.  

På varje utdelad enkät fanns ett missivbrev med förhandsinformation till deltagarna (det 

upplystes att detta missivbrev enbart var att dra loss från enkäten om deltagarna ville behålla 

missivbrevet efter att de lämnat in enkäten). Detta missivbrev innehöll namn på projekt-

ansvariga med en institutionsanknytning som underlättade för deltagarna att kontakta de an-

svariga vid frågor (Vetenskapsrådet, 2002). De fick även information om vart de kunde vända 

sig för att få ta del av undersöknings resultat, samt den fullständiga uppsatsen. I förhands-

informationen fick deltagarna även reda på det övergripande syftet med undersökningen, 

deras uppgift i den och en kortare presentation kring undersökningens genomförande. Att 

deltagandet var frivilligt och anonymt framgick också av missivbrevet (Vetenskapsrådet, 

2002). I missivbrevet klargjordes även att enkäten tog ungefär fem till tio minuter att fylla i. I 

samband med att deltagarna fyllt i enkäten fanns ett tack för att de deltagit samtidigt som det 

även framgick att deras deltagande kan komma att leda till kunskapsutveckling inom under-

sökningens område (Vetenskapsrådet, 2002). Det tog totalt fem arbetsdagar innan deltagar-

mängden nådde en acceptabel nivå. Nyttjandekravet för insamlat datamaterial antas vara upp-

fyllt då materialet låg till grund för föreliggande undersökning, som även resulterade i en C-

uppsats.  

 

 

Resultat 
 

För att kunna uppfylla syftet och besvara hypoteserna samt frågeställningarna i föreliggande 

undersökning var en kvantitativ metod mest lämpad. Detta för att undersökningen fokuserade 

på att se samband, samt könsskillnader kring dessa samband. Därmed krävdes större deltagar-

antal. De statistiska metoder som användes för att analysera datamaterialet var t-test, jäm-

förelse mellan korrelationskoefficienter och multipel linjär regressionsanalys. Analyserna ut-

fördes via IBM SPSS Statistics version 19.0.0 för Windows (SPSS, Inc., an IBM Company, 

USA) (se Norušis, 2010). Som material för att jämföra korrelationskoefficienterna användes 

en formel för att uttyda könsskillnader (Cohen & Cohen, 1983). I denna formel beräknades z-

poäng för att kunna uttyda eventuella signifikanta könsskillnader.  
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Deskriptiv statistik över hela materialet 
 

De item med högst partiellt bortfall i undersökningen tillhörde mätinstrumentet GSE och var: 

”Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål”. Det 

var 13 (6.8%) deltagare som valde att lämna påståendet obesvarat.  

 

Korrelation mellan optimism och psykisk ohälsa. Genom avläsning av Tabell 1 kan det 

konstateras att optimism hade en negativ korrelation (-.48) med psykisk ohälsa. Detta innebär 

att högre grad av optimism hade ett samband med lägre grad av psykisk ohälsa. Detta nega-

tiva samband var statistiskt signifikant för både kvinnor och män (se Tabell 2 för kvinnor & 

Tabell 3 för män). Korrelationskoefficienterna uppvisade dock ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Korrelation mellan optimism och fysisk hälsa. Genom avläsning av Tabell 1 kan det kon-

stateras att optimism hade en positiv korrelation (.31) med fysisk hälsa. Detta innebär att 

högre grad av optimism hade ett samband med högre grad av fysisk hälsa. Detta positiva 

samband var statistiskt signifikant för både kvinnor och män (se Tabell 2 för kvinnor & 

Tabell 3 för män). Korrelationskoefficienterna uppvisade dock ingen statistiskt signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Korrelation mellan generell self-efficacy och psykisk ohälsa. Genom avläsning av Tabell 1 

kan det konstateras att generell self-efficacy hade en negativ korrelation (-.46) med psykisk 

ohälsa. Detta innebär att högre grad av generell self-efficacy hade ett samband med lägre grad 

av psykisk ohälsa. Detta negativa samband var statistiskt signifikant för både kvinnor och 

män (se Tabell 2 för kvinnor & Tabell 3 för män). Korrelationskoefficienterna uppvisade 

dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Korrelation mellan generell self-efficacy och fysisk hälsa. Genom avläsning av Tabell 1 

kan det konstateras att generell self-efficacy hade en positiv korrelation (.29) med fysisk 

hälsa. Detta innebär att högre grad av generell self-efficacy hade ett samband med högre grad 

av fysisk hälsa. Detta positiva samband var statistiskt signifikant för både kvinnor och män 

(se Tabell 2 för kvinnor & Tabell 3 för män). Sambandet för män (p < .01) accepterades på en 

högre statistiskt signifikant nivå än sambandet för kvinnor (p < .05). Korrelations-

koefficienterna uppvisade även en statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor (p = 

0.048). Korrelationskoefficienten för män var .42 och för kvinnor .20. 

 

Korrelation mellan optimism och generell self-efficacy. Genom avläsning av Tabell 1 kan 

det konstateras att optimism hade en positiv korrelation (.52) med generell self-efficacy. Detta 

innebär att högre grad av optimism hade ett samband med högre grad av generell self-

efficacy. Detta positiva samband var statistiskt signifikant för både kvinnor och män (se 

Tabell 2 för kvinnor & Tabell 3 för män). Korrelationskoefficienterna uppvisade dock ingen 

statistiskt signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 
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Tabell 1 

Skalornas variationsvidd, medelvärde (M), standard avvikelse (SD) och korrelations-

koefficienter för samtliga variabler i det totala materialet
a 

Variabler Variationsvidd M SD 1 2 3 4 

1. Optimism (LOT-R) 0-4 2.55 .57 - 

   2. Psykisk ohälsa (GHQ-12) 1-4 1.97 .47 -.48 - 

  3. Fysisk hälsa  1-6 4.39 1.08 .31 -.44 - 

 4. Generell self-efficacy (GSE) 1-4 3.07 0.38 .52 -.46 .29 - 
Not. Skalmitt för optimism är: 2; skalmitt för psykisk ohälsa är: 2.5; skalmitt för fysisk hälsa är: 3.5; skalmitt för 

generell self-efficacy är: 2.5. 
a 
Samtliga korrelationskoefficienter är signifikanta på 1%-nivån (p < .01). 

 

Män, i förhållande till kvinnor, uppvisades inneha bättre självskattad fysisk hälsa, t(188) = 

3.97, p = .000, η
2
 = .08, och större frånvaro av psykisk ohälsa, t(188) = -2,00, p = .047, η

2
 = 

.02. Gällande graden av optimism, t(188) = 1.29, p = .198, och graden av generell self-

efficacy, t(188) = .94, p = .348, kunde inga statistiskt signifikanta skillnader mellan män och 

kvinnor påvisas. Dock visade föreliggande undersökning att männen, i detta urval, hade högre 

medelvärde gällande variablerna optimism, fysisk hälsa och generell self-efficacy och 

kvinnorna hade högre medelvärde gällande variabeln psykisk ohälsa (se Tabell 2 för kvinnor 

& Tabell 3 för män). För variablerna optimism, fysisk hälsa och generell self-efficacy före-

visade både kvinnor (se Tabell 2) och män (se Tabell 3) inneha medelvärden som låg över 

mätinstruments skalmitt. Gällande psykisk ohälsa förevisade både kvinnor (se Tabell 2) och 

män (se Tabell 3) inneha ett medelvärde som låg under mätinstrumentets skalmitt.   

Sett utifrån summaindex på LOT-R hade männen ett värde på 17.22 (SD = 3.16) och 

kvinnor ett värde på 17.10 (SD = 3.38), med minsta värde som 9 för män och för kvinnor 8 

samt högsta värdet som 26 för män och för kvinnor 28. Sett utifrån summaindex på GHQ-12 

hade männen ett värde på 22.66 (SD = 5.75) och kvinnor ett värde på 24.33 (SD = 5.57), med 

minsta värde som 15 för män och för kvinnor 15 samt högsta värdet som 46 för män och för 

kvinnor 45. Sett utifrån summaindex på GSE hade männen ett värde på 30.97 (SD = 4.06) och 

kvinnor ett värde på 30.44 (SD = 3.65), med minsta värde som 20 för män och för kvinnor 22 

samt högsta värdet som 39 för män och för kvinnor 40. Gällande påståendet om fysisk hälsa 

påvisas det minsta värdet för män vara 2 och för kvinnor 1 samt att högsta värdet för både 

män och kvinnor är 6. 

Korrelationskoefficienten mellan psykisk ohälsa och fysisk hälsa uppvisades en negativ 

korrelation (-.44). Detta innebär att högre grad av fysisk hälsa hade ett samband med lägre 

grad av psykisk ohälsa (se Tabell 1). Korrelationskoefficienterna för detta samband uppvisade 

dock ingen statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor. 

 

Tabell 2 

Medelvärde (M), standard avvikelse (SD) och korrelationskoefficienter för samtliga variabler 

gällande kvinnor
 

Variabler M SD 1 2 3 4 

1. Optimism (LOT-R) 2.51 .57 - 

   2. Psykisk ohälsa (GHQ-12) 2.03 .46  -.45
**

 - 

  3. Fysisk hälsa  4.14 1.10 .30
**

  -.40
**

 - 

 4. Generell self-efficacy (GSE) 3.04 .37 .55
**

  -.42
**

 .20
*
 - 

*
 p < .05, 

**
 p < .01 
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Tabell 3 

Medelvärde (M), standard avvikelse (SD) och korrelationskoefficienter för samtliga variabler 

gällande män 

Variabler M SD 1 2 3 4 

1. Optimism (LOT-R) 2.62 .55 - 

   2. Psykisk ohälsa (GHQ-12) 1.89 .48  -.51
**

 - 

  3. Fysisk hälsa  4.75 .95 .30
**

  -.45
**

 - 

 4. Generell self-efficacy (GSE) 3.10 .41 .47
**

  -.50
**

 .42
**

 - 
**

 p < .01 

 

 

Regressionsanalyser för samband mellan optimism och generell self-efficacy, 

och hälsotillstånd 
 

Regressionsmodellerna gällande kvinnor och män. Regressionsmodellen för kvinnor pre-

senteras i Tabell 4 och i Tabell 5 presenteras regressionsmodellen för män. Modellerna på-

visade ingen multikollinearitet då samtliga toleransvärden var över .69 och då samtliga vari-

ance inflation factors (VIF) var under 1.44 (Kleinbaum, Kupper & Mueller, 1988). Mo-

dellerna var statistiskt signifikanta. 

 

Tabell 4 

Predicerade regressionsresultat, genom metod enter, för fysisk och psykisk hälsa gällande 

kvinnor 

Variabler 

 

Fysisk hälsa 

β
a
 

Psykisk ohälsa (GHQ-12) 

β 

Optimism (LOT-R) .28
*
  -.32

**
 

Generell self-efficacy (GSE) .04  -.24
*
 

   F 5.69
**

 17.99
**

 

df (2, 110) (2, 110) 

R
2
 .09 .25 

a
 β är standardiserade regressionskoefficienter. 

*
 p < .05, 

**
 p < .01 

 

Tabell 5 

Predicerade regressionsresultat, genom metod enter, för fysisk och psykisk hälsa gällande 

män 

Variabler 

 

Fysisk hälsa 

β
a
 

Psykisk ohälsa (GHQ-12) 

β 

Optimism (LOT-R) .13  -.36
**

 

Generell self-efficacy (GSE) .36
**

  -.33
**

 

   F 8.71
**

 19.72
**

 

(df) (2, 74) (2, 74) 

R
2
 .19 .35 

a
 β är standardiserade regressionskoefficienter. 

**
 p < .01 
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Trots att enbart en korrelationskoefficient uppvisade statistisk signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor bör det belysas att det rent deskriptivt har identifierats att män innehar större vär-

den på den förklarade variansen (R
2
)
 
(se Tabell 4 & Tabell 5) för sambandet mellan psykisk 

ohälsa och, optimism och generell self-efficacy. Likaså gäller sambandet mellan fysisk hälsa 

och, optimism och generell self-efficacy. Detta innebär att variationen i självskattad psykisk 

ohälsa och fysisk hälsa hos männen (se Tabell 5) förklarades bättre genom variation i graden 

av optimism och generell self-efficacy än vad denna variation kunde förklaras hos kvinnor (se 

Tabell 4).  

  

 

 

Diskussion 
 

Summerat så kan föreliggande undersökning påvisa ett statistiskt signifikant samband mellan 

individers grad av optimism och deras fysiska hälsa, samt ett statistiskt signifikant samband 

mellan individers grad av optimism och deras psykiska ohälsa. Likaså gäller sambanden 

mellan graden av generell self-efficacy och fysisk hälsa samt psykisk ohälsa. Däremot kan 

enbart könsskillnad uttydas i sambandet mellan generell self-efficacy och fysisk hälsa. Män 

innehar ett starkare samband gällande dessa variabler. Sambanden där både optimism och 

generell self-efficacy ingår i relation till antingen fysisk hälsa eller psykisk ohälsa, förklaras 

rent deskriptivt bättre hos män än hos kvinnor då den förklarade variansen (R
2
) är större hos 

männen. Dessutom uppvisar föreliggande undersökning ett statistiskt signifikant samband 

mellan graden av optimism och graden av generell self-efficacy. Däremot kan ingen köns-

skillnad i sambandet urskiljas.  

Tre av hypoteserna besvaras som förväntat. Den första hypotes som kan besvaras som för-

väntat är att det finns ett positivt samband mellan individers grad av optimism och deras grad 

av generell self-efficacy. Detta resultat bör ses som ett nytt tillskott ifrån just föreliggande 

undersökning. Den andra hypotes som kan besvaras som förväntat är att det finns ett samband 

mellan individers grad av optimism och deras hälsotillstånd. För graden av optimism och 

psykisk ohälsa visar föreliggande undersökning att sambandet är negativt. Undersökningen 

uppvisar även ett positivt samband mellan graden av optimism och fysisk hälsa. Den tredje 

hypotes som kan besvaras som förväntat i undersökningen är att det kan påvisas ett samband 

mellan individers grad av generell self-efficacy och deras hälsotillstånd. För graden av gene-

rell self-efficacy och psykisk ohälsa uppvisar föreliggande undersökning att sambandet är 

negativt, och undersökningen uppvisar även ett positivt samband mellan graden av generell 

self-efficacy och fysisk hälsa. Samtliga frågeställningar besvaras. Dock påvisas det enbart en 

könsskillnad i sambandet mellan generell self-efficacy och fysisk hälsa. Detta samband upp-

visas vara starkare hos män. 

Den fjärde, och sista, hypotes som besvaras i undersökningen är att det kan påvisas att män 

innehar bättre fysisk hälsa och större frånvaro av psykisk ohälsa. Indirekt betyder det att 

kvinnor har sämre psykisk hälsa. Sedan påvisas graden av optimism och generell self-efficacy 

vara lika mellan könen då inga statistiskt signifikanta skillnader kan uppvisas.  

Gällande hälsotillståndet presenterar föreliggande undersökning ett, till viss del, mot-

stridande resultat gentemot vad tidigare forskning har presenterat. Annan forskning har före-

visat att män innehar bättre psykisk hälsa medan kvinnor innehar bättre fysisk hälsa 

(Needham & Hill, 2010). Dock finns det även tidigare forskning som har visat att kvinnor 

oftare innehar depression (Kessler et al., 2003), vilket anses vara en del av psykisk ohälsa, 

och därmed stödjer denna forskning till viss del föreliggande undersöknings resultat. Dess-

utom finns det annan forskning som har uppvisat att män har bättre självskattat hälsotillstånd 

än kvinnor (H.-Y. Shin, M.-H. Shin & Rhee, 2012), vilket är i linje med föreliggande under-
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söknings resultat. Precis som i föreliggande undersökning kan tidigare forskning, genom 

metaanalytisk granskning, påvisa ett statistisk signifikant samband mellan individers opti-

mism och deras fysiska hälsa. Denna metaanalytiska granskning kunde dessutom uppvisa 

detta resultat trots att samtliga av undersökningarna som ingick i den metaanalytiska gransk-

ningen inte hade fått ett statistiskt signifikant resultat kring sambandet (Rasmussen et al., 

2009). När det kommer till sambandet mellan optimism och psykisk ohälsa så kan före-

liggande undersökning förevisa att detta samband är statistiskt signifikant. Även sambandet 

mellan generell self-efficacy och psykisk ohälsa är i föreliggande undersökning statistiskt sig-

nifikant. Chang et al. (2011) har också sedan tidigare kunnat visa att även dessa samband till 

viss del stämmer överens med föreliggande undersöknings resultat. Dessa forskare har kunnat 

uppvisa ett samband mellan optimism och depression samt ett samband mellan self-efficacy 

och depression. Depression anses ha relation till psykisk hälsa (Chang et al., 2011), men psy-

kisk hälsa kan påverkas av och innefatta andra faktorer än enbart depression. Därmed anses 

det att endast en del av föreliggande undersöknings resultat, gällande sambanden kring psy-

kisk ohälsa, kan uppvisa ett liknande resultat som Chang et al.s (2011) forskning.  

Enligt Scheier och Carver (1992) bidrar optimism till flera fördelar för individer. För-

delarna inkluderar även fysisk och psykisk hälsa. Det positiva sambandet mellan optimism 

och fysisk hälsa, som dessa forskare belyser, stärks som tidigare nämnt även i föreliggande 

undersökning. Samtidigt kan föreliggande undersökning, som redan belysts, uppvisa ett nega-

tivt samband mellan optimism och ohälsa, vilket indikerar på ett positivt samband mellan 

optimism och hälsa. Bandura (1995) har belyst att individers handlande för att uppnå kontroll 

i olika livssituationer genomsyrar större del av det som individer tar sig an. Därmed garante-

ras både personliga och sociala fördelar. Vidare har Bandura redovisat att hög grad av self-

efficacy har samband med individers välmående. I sin tur menar Bandura att välmående för-

utsätter self-efficacy utifrån ett optimistiskt perspektiv. Utöver detta kan samband mellan self-

efficacy och psykisk hälsa uppvisas (Bandura, 1995). Att self-efficacy även har betydande roll 

vid fysisk aktivitet har diskuterats (Bandura, 1997). I föreliggande undersökning påvisas, som 

tidigare nämnt, ett negativt samband mellan individers generella self-efficacy och deras psy-

kiska ohälsa, vilket indikerar på ett positivt samband mellan generell self-efficacy och psykisk 

hälsa. Som tidigare belyst finner föreliggande undersökning även ett positivt samband mellan 

individers generella self-efficacy och deras fysiska hälsa. Dessutom finner föreliggande 

undersökning att individers optimism och deras generella self-efficacy innehar ett positivt 

samband. Detta stödjer de slutsatser som bland annat Bandura (1995, 1997) utarbetat kring 

begreppet self-efficacy. Utöver detta bör det belysas att samtliga samband gäller för både 

kvinnor och män. Då föreliggande undersökning kommer fram till liknande slutsatser som är 

utarbetade för begreppen sedan tidigare, anses det att begreppsvaliditeten är godtagbar.  

Som tidigare nämnt har forskare kunnat förevisa att graden av optimism kan ha relation till 

graden av pessimism hos individer. Detta har föreliggande undersökning inte tagit i beaktande 

då den enbart har fokuserats på individers grad av optimism. Dock anser författarna att det är 

möjligt att graden av optimism och pessimism kan ha viss relation. Det finns tidigare forsk-

ning (e.g., Avey et al., 2011;  Karademas, 2006) som undersökt sambandet mellan före-

liggande undersöknings variabler ihop med ytterligare begrepp, vilket visar på att optimism, 

self-efficacy och hälsa kan inneha relation till fler variabler än vad just föreliggande under-

sökning fokuserat på. Författarna till föreliggande undersökning kan anta att sådana variabler 

skulle kunna vara bland annat hopp, locus of control, känsla av sammanhang, livsstillfred-

ställelse och motståndskraft. 
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Begränsningar och styrkor med föreliggande undersökning 

 
Intresset i föreliggande undersökning var bland annat att undersöka psykisk hälsa hos indivi-

der, men det har använts ett mätinstrument som mäter psykisk ohälsa (GHQ-12). I detta mät-

instrument indikerar låga värden på frånvaro av psykisk ohälsa, vilket indirekt påvisar psykisk 

hälsa. När sambandet mellan individers grad av optimism och deras hälsotillstånd, som i 

föreliggande undersökning, inte är undersökt experimentellt går det inte att uttyda hur ett 

kausalt förhållande föreligger mellan variablerna. I undersökningen går det heller inte att ut-

tyda ett sådant förhållande mellan individers grad av generell self-efficacy och deras hälso-

tillstånd. Därmed kan det vara individers grad av optimism som påverkar deras hälsotillstånd, 

men det kan även vara individers hälsotillstånd som påverkar deras grad av optimism. Detta 

faktum gäller även relationen mellan individers grad av generell self-efficacy och deras 

hälsotillstånd.  

Det item som deltagarna lämnade obesvarat flest gånger vid ifyllande av enkäten är som 

tidigare nämnt: ”Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga 

mina mål”. Detta item kommer från mätinstrumentet GSE, och har ett partiellt bortfall på 

6.8%. En möjlig anledning till att detta item, i förhållande till de andra, har lämnats obesvarat 

så pass ofta kan vara att deltagarna inte har, eller aldrig haft, specifika eller fastställda mål. 

Därmed blir det svårare att ta ställning till detta item. Dock anses denna anledning inte vara så 

trolig då undersökningen utfördes på studenter. Författarnas uppfattning är ändå att studenter 

bör ha mål, speciellt mål gällande studierna och framtiden efter studierna. Därmed bör de 

kunna besvara detta item. En troligare anledning till det partiella bortfallet är dock svår att 

komma fram till. Därför kan det kanske vara den osäkra arbetsmarknaden som gör det svårare 

för studenter att sätta mål inför framtiden. En anledning till att studera kan då enbart vara att 

kravet från arbetsmarknaden ofta är att individer måste studera på högre nivåer än gymnasie-

nivå, istället för att studenterna själva ser dessa studier som något eftersträvansvärt. 

Via metaanalytisk granskning har det belysts att typen av mätinstrument som används i 

undersökningar för att undersöka optimism inte påverkar de resultat som presenteras. Detta 

indikerar på att LOT-R inte påverkar resultat som uppkommer vid undersökning av samband 

mellan optimism och hälsoeffekter (Rasmussen et al., 2009), vilket gjorde att de aktuella för-

fattarna ansåg att valet av mätinstrument för undersökning av detta inte var avgörande. Då 

LOT-R är, som tidigare nämnt, ett både välkänt och välanvänt mätinstrument som undersöker 

den form av optimism som individer kan påverka utifrån sin egen förmåga, blev detta val av 

mätinstrument desto enklare. Mätinstrumentet GSE har genom en valideringsstudie kunnat 

påvisas vara universellt, oberoende av den population som har undersökts (Luszcynska et al., 

2005). För att undersöka graden av fysisk hälsa hos individerna som deltog i föreliggande 

undersökning användes enbart ett påstående, vilket anses kan påverka validiteten för just 

denna variabel negativt. Anledning till att författarna till föreliggande undersökning har valt 

att mäta självskattad fysisk hälsa genom enbart ett påstående grundar sig i att en metaa-

nalytisk granskning (Rasmussen et al., 2009) har kunnat presentera att sambandet mellan op-

timism och fysisk hälsa är ett konstaterat samband. Därmed valde författarna till föreliggande 

undersökning att inte lägga lika mycket fokus på variabeln fysisk hälsa som variabeln psykisk 

ohälsa i den enkät som delades ut till individerna. Författarna till föreliggande undersökning 

har dessutom funnit tidigare forskning (Mosing et al., 2009; Palgi et al., 2011) som också har 

undersökt individers självskattade hälsa med enbart ett påstående. Därmed anser författarna 

till föreliggande undersökning att det även i föreliggande undersökning bör vara acceptabelt, 

trots att resultaten inte påvisas med lika stark grund som om flera påståenden hade använts. 

Detta anses kunna styrka varför även variabeln generell self-efficacy kan undersökas ihop 

med enbart ett påstående kring variabeln fysisk hälsa. 
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Föreliggande undersökning upprepades inte, vilket gör att det inte är möjligt att bedöma 

test-retest reliabiliteten. Det går dock att konstatera att den interna konsistensen för samtliga 

mätinstrument hamnar på acceptabel nivå (e.g., Kline, 2000). Hot mot den interna validiteten 

kan vara den vedertagna uppfattningen om att män tenderar att överskatta sig själva medan 

kvinnor tenderar att underskatta sig själva. Detta kan göra att påträffade könsskillnader i före-

liggande undersökning enbart grundar sig i olika subjektiva uppfattningar hos de olika könen. 

Ett annat hot mot den interna validiteten kan vara att urvalet i undersökningen varken är 

obundet eller slumpmässigt.  

När det gäller den externa validiteten, och därmed generaliserbarheten gällande under-

sökningens resultat, anses den vara begränsad. Detta för att undersökningen enbart genom-

förts på studenter där själva åldersspannet inte sträckte sig över flera olika åldersklasser. Dock 

är den externa validiteten för studenter inte bunden till specifika situationer utan där anses 

generaliserbarheten ändå kunnas dras generellt till just studenter på den aktuella högskolan. 

Författarna till föreliggande undersökning anser att de resultat som presenteras i undersökning 

även bör kunna generaliseras till individer som också är studenter i en ålder kring tjugofyra år. 

Generaliserbarheten ökar ytterligare då individerna i föreliggande undersökning anses vara 

relativt välmående, och resultaten kan då generaliseras över en välmående population som är 

kring tjugofyra år. 

Det är bland annat effektstorleken och urvalsstorleken som inverkar på den statistiska vali-

diteten. Författarna till föreliggande undersökning anser därmed att urvalsstorleken kan ha 

påverkat möjligheten att uttyda könsskillnader i sambanden. Förutsatt att det råder ytterligare 

könsskillnader i sambanden som undersökts skulle ett större urval därmed kunna påvisa dessa. 

I föreliggande undersökning är effektstorleken på fyra av korrelationskoefficienterna för det 

totala materialet på en måttlig nivå, medan två korrelationskoefficienter är på en måttligt svag 

nivå. För korrelationskoefficienterna för kvinnor gäller att fyra av dessa är på måttlig nivå och 

två är på måttligt svag nivå, medan det för män är fem korrelationskoefficienterna som 

accepteras på måttlig nivå och en på måttligt svag nivå. Samtidigt påvisar männens samband 

mellan variablerna optimism och generell self-efficacy i relation till psykisk ohälsa och fysisk 

hälsa att rent deskriptivt inneha större förklarad varians. Gällande eta-kvadraten (η
2
) för skill-

naden i fysisk hälsa mellan män och kvinnor uppvisas en måttligt hög effektstorlek. Eta-

kvadraten (η
2
) för skillnaden i psykisk ohälsa mellan män och kvinnor uppvisar en liten 

effektstorlek.  

 

 

För fortsatt undersökande i området 
 

Föreliggande undersökning har utgått från ett subjektivt perspektiv på samtliga variabler och 

därmed blir även resultaten subjektiva, vilket till viss mån leder till begränsade resultat som 

inte kan generaliseras till att vara objektiva. Fortsatt forskning skulle därmed kunna genom-

föra multipla mätningar i området som kan belysa både subjektiv och objektiv syn. Dessutom 

skulle fortsatt forskning kunna genomföra undersökningar med andra urvalstyper för att 

ytterligare kunna generalisera resultaten som påvisades i föreliggande undersökning. Då ur-

valsstorleken i undersökningen var begränsad skulle fortsatt forskning också kunna utöka ur-

valsstorleken, och dessutom genomföra en longitudinell undersökning för att kunna stärka 

resultaten över tid.  
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Slutsatser i och med föreliggande undersökning 
 

Föreliggande undersökning påvisar samband mellan individers grad av optimism och deras 

hälsotillstånd, och samband mellan individers grad av generell self-efficacy och deras hälso-

tillstånd. Hur än sambandens variabler relateras till varandra kan föreliggande undersökning 

ändå belysa den betydelse som relationen mellan graden av optimism och hälsotillstånd, samt 

den betydelse som relationen mellan graden av generell self-efficacy och hälsotillstånd, har 

för individers livskvalitet. Dessutom påvisar föreliggande undersökning ett positivt samband 

mellan graden av optimism och deras grad av generella self-efficacy. Även för detta samband 

gäller: hur än sambandet mellan dessa två variabler föreligger så inverkar de positivt på var-

andra och gynnar därmed individer.  

Ytterligare en slutsats, och därmed författarnas sista, är att fler variabler troligtvis bör ingå 

i sambanden som undersökts i föreliggande undersökning gällande individers hälsotillstånd. 

Denna slutsats dras av att den förklarande variansen i sambanden där både optimism och ge-

nerell self-efficacy ingår i relation till antingen fysisk hälsa eller psykisk ohälsa, inte förklarar 

variationen i hälsotillståndet till mer än 35%. Därav finns det ytterligare minst 65% av varia-

tionen i hälsotillståndet som förklaras av andra oberoende variabler än just optimism och ge-

nerell self-efficacy. Slutsatsen att det bör finnas fler variabler som har relation i de undersökta 

sambanden baseras också på att män påvisas inneha bättre fysisk hälsa och större frånvaro av 

psykisk ohälsa, trots att män och kvinnor uppvisas ha samma grad av optimism och generell 

self-efficacy. Dock kan föreliggande undersökning visa att sambandet mellan graden av gene-

rell self-efficacy och fysisk hälsa är starkare för män än för kvinnor, vilket till viss del skulle 

kunna förklara varför män påvisas inneha bättre fysisk hälsa trots att inga skillnader före-

kommer i graden av generell self-efficacy hos de båda könen. Däremot är sambandet mellan 

graden av optimism och psykisk ohälsa lika starkt för män och kvinnor, samtidigt som graden 

av optimism uppvisas vara lika mellan könen. Detsamma gäller för sambanden mellan gene-

rell self-efficacy och psykisk ohälsa, och optimism och fysisk hälsa. Därmed ställer för-

fattarna till föreliggande undersökning sig frågan: vad är det för fler variabler som påverkar 

sambanden mellan individers optimism och deras hälsotillstånd, samt sambanden mellan in-

dividers generella self-efficacy och deras hälsotillstånd? Denna fråga skulle fortsatt forskning 

kunna försöka besvara. 
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