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Sammanfattning 
 

Forskning visar att hjälplöshet och hopplöshet är betydelsefulla faktorer för förståelse av depression och ångest. 
Enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) är känslor av hjälplöshet och hopplöshet dessutom 
prediktiva för psykopatologi. Hjälplöshet definieras som den inlärda förväntan att egen ansträngning inte kan 
åstadkomma skillnad, och hopplöshet som att egen ansträngning leder till försämring. Den här studien 
undersökte relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och depression/ångest genom att besvara (1) vad som 
karaktäriserade individer med hög hjälplöshet och hopplöshet avseende kön, ålder, utbildningsnivå, depressions- 
och ångestsymtom (2) till vilken utsträckning depression och ångest kunde förklara hjälplöshet och hopplöshet 
(3) om hjälplöshet och hopplöshet kunde förutsäga risken att utveckla depression och ångest, utöver den risk 
som ett tidigare depressions- eller ångesttillstånd innebar. För att beräkna samtidig och prediktiv relation mellan 
hjälplöshet/hopplöshet och depression/ångest användes tvärsektionell data från 3406 deltagare och longitudinell 
data från 2336 deltagare. All data insamlades med enkäten Miljörelaterade frågor om vår hälsa i Västerbotten år 
2010 och 2013. Hjälplöshet/hopplöshet och depression/ångest mättes med Theoretically Originated Measure of 
the Cognitive Activation Theory of Stress (TOMCATS) respektive Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADS). Resultatet visade att den grupp som hade högst skattningar på både hjälplöshet och hopplöshet 
utmärktes av signifikant högre skattningar i psykopatologi, en större andel personer i åldrarna 70-79 år, samt en 
överrepresentation av personer som inte studerat vidare efter grundskola. Resultatet gav stöd åt en negativ 
korrelation mellan hjälplöshet/hopplöshet och utbildningsnivå, där associationen mellan låg utbildning och 
hjälplöshet/hopplöshet var tydligare än mellan hög utbildning och hjälplöshet/hopplöshet. Vidare samvarierade 
hjälplöshet och hopplöshet med depression och ångest. Depressionssymtom hade större samvariation med 
hjälplöshet och hopplöshet än vad ångestsymtom hade. Hjälplöshet hade större samvariation med depressions- 
och ångestsymtom, än hopplöshet. Hjälplöshet var en bättre prediktor för både ångest och depression än vad 
hopplöshet var. Det bedömdes att hjälplöshet/hopplöshet inte bidrog med någon kliniskt relevant förklarad 
varians eller ökad risk för diagnos utöver vad ett tidigare psykopatologiskt tillstånd medförde. 
 
Research shows that helplessness and hopelessness are important factors for the understanding of depression 
and anxiety. According to Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), feelings of helplessness and 
hopelessness are predictors of psychopathology. Helplessness is defined as the learned expectation that one’s 
own effort cannot achieve desired change, and hopelessness that self-effort leads to worsening of the situation. 
This study investigated the relationship between helplessness/hopelessness and depression/anxiety by answering 
(1) what characterized individuals with high helplessness and hopelessness regarding gender, age, education 
level, depression and anxiety symptoms (2) to what extent depression and anxiety could explain helplessness 
and hopelessness (3) if helplessness and hopelessness could predict the risk of developing depression and 
anxiety, more than a previous state of depression or anxiety could. To calculate the concurrent and predictive 
relationship between helplessness/hopelessness and depression/anxiety, cross-sectional data were used from 
3406 participants as well as longitudinal data from 2336 participants. All data were retrieved from the 
Västerbotten Enviromental Health Study in 2010 and 2013. Helplessness/hopelessness and depression/anxiety 
were measured with Theoretically Originated Measure of the Cognitive Activation Theory of Stress 
(TOMCATS) and Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). The results showed that the group that had 
the highest estimates of both helplessness and hopelessness were characterized as having significantly higher 
estimates of psychopathology, a greater proportion of people aged 70-79 years, and an over-representation of 
people not progressed beyond primary school. The results support a negative correlation between 
helplessness/hopelessness and education, for which the association between low education and 
helplessness/hopelessness was stronger than between high education and helplessness/hopelessness. 
Helplessness and hopelessness co-varied with depression and anxiety. Symptoms of depression had higher 
correlation with helplessness and hopelessness compared to symptoms of anxiety. Helplessness had higher 
correlation with symptoms of depression and anxiety, compared to hopelessness. Helplessness was a better 
predictor of both anxiety and depression compared to hopelessness. Helplessness/hopelessness did not seem to 
contribute to clinically relevant explained variance or increased risk of diagnosis in addition to a previous 
psychopathological condition. 
 
 
Ångest och depression räknas idag till folkhälsosjukdomar och är bland våra vanligaste 
psykopatologier i västvärlden (Socialstyrelsen, 2010). Detta ger oss anledning att ständigt 
försöka förstå tillstånden bättre så att behandling av dem kan bli allt mer effektiv. Hjälplöshet 
och hopplöshet har föreslagits som betydelsefulla faktorer för förståelsen av dessa tillstånd 
(eg. Abramson, Metalsky, & Alloy, 1989; Alloy, Kelly, Mineka, & Clements, 1990; 
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Hammack, Cooper, & Lezak, 2012; Kulpa, Kosowicz, Stypuła-Ciuba, & Kazalska, 2014; 
Miranda, Fontes, & Marroquín, 2008; Pryce et al., 2011) och det finns stöd för att effekten av 
psykoterapi har ett negativt samband med patienternas självskattade hopplöshet (Whisman, 
Miller, Norman, & Keitner, 1995). En studie har rapporterat att hjälplöshet och hopplöshet 
sammantaget kunde förklara 45 % av variansen i depressions- och ångestsymtom (Kulpa et 
al., 2014). 

I modeller för depression har begreppet inlärd hjälplöshet funnits med sedan de första 
modellerna togs fram (Vollmayr & Gass, 2013) och har sedan dess fortsatt vara fokus för 
forskning i flertalet studier. Hjälplöshet anses idag av vissa vara ett kärnsymptom i klinisk 
depression och därigenom fokus för behandlingen av densamma (Pryce et al., 2011). Inlärd 
hjälplöshet har från början definierats som ett passivt tillstånd där den drabbade inte tror sig 
kunna påverka sin omgivning, eftersom det i tidigare situationer inte varit möjligt (Hiroto & 
Seligman, 1975). Hjälplöshet som begrepp har sedan vidareutvecklats och bland annat 
förklarats genom teorin om Explanatory styles där det har definierats som en stabil tendens 
hos individen att tolka och förklara negativa händelser internt (”det är mig det är fel på”), 
stabilt (”detta kommer pågå för evigt”) och globalt (”detta kommer påverka allt negativt”) 
(Abramson, Seligman, & Teasdale, 1978). I två metastudier där resultat för över 100 studier 
sammanställts bekräftas sambandet mellan denna negativa tolkningsstil och depression 
(Robins, 1988; Sweeney et al., 1986).  

Också hopplöshet har lyfts fram som en viktig faktor när det gäller depression, då den 
har visat sig korrelera både med diagnosens allvarlighetsgrad och suicidalitet (Beck, Kovacs, 
& Weissman, 1975). Ett vanligt instrument för att mäta hopplöshet i dessa sammanhang har 
varit Beck Hopelessness Scale (BHS) som utgår från att hopplöshet både består av känslan att 
inte kunna påverka sin situation (hjälplöshet) samt en övertygelse om att en oönskad framtid 
väntar (Beck, Weissman, Lester, & Trexler, 1974; Henry, 2004). Hopplöshet har också 
definierats som en underkategori till hjälplöshet, där hjälplöshet ansetts utvecklas till 
hopplöshet i närvaro av en negativ livssituation. Denna typ av hopplöshet har i teori 
förklarats som en tillräcklig prediktor för utveckling av depression (Abramson et al., 1989). 
Det finns dock inte mycket empiriskt stöd för teorin. En huvudsaklig anledning har varit att 
de studier som ämnat pröva teorin har använt sig av tvärsnittsstudier vilket gjort det svårt att 
studera huruvida hopplöshet tidsmässigt föregår utvecklingen av depression. Kritiker har 
också frågat sig om inte hopplöshet istället bör betraktas som ett depressionssymtom med den 
prediktiva förmåga till depression som kommer i egenskap av att vara ett sådant (Henkel, 
Bussfeld, Möller, & Hegerl, 2002). Att symtom ökar sannolikheten för fler symtom av 
samma diagnos ligger implicit i själva diagnosbegreppets natur. Depressionssymtom är med 
andra ord starka prediktorer för ytterligare depressionssymtom, och detsamma gäller för 
symtom på ångest (Blomén & Lalos, 2015). Trots kritiken finns Metalsky och Joiners (1992) 
longitudinella studie som stödjer idén om hopplöshet som prediktor. De fann belägg för att 
hopplöshet (men inte hjälplöshet) kunde predicera depressionssymtom. Studien har dock i 
efterhand fått kritik för att tiden mellan baseline och uppföljning (fem veckor) var för kort för 
att resultatet skulle anses vara meningsfullt (Henkel et al., 2002). 

På senare tid har neurologiska fynd visat hur ångestsyndrom så som Posttraumatisk 
stress (PTSD) till viss del kan överlappa med det vi menar med förstämningssyndrom och 
depression. Samma hjärnregioner som är aktiva vid inlärd hjälplöshet och som tidigare 
förknippats med i huvudsak depressivitet, förknippas nu på vissa håll mer med reaktioner 
som är vanliga vid PTSD (Hammack et al., 2012). Att ångest och depression skulle innebära 
likheter som t.ex. inslag av hjälplöshet, är dock inte så förvånande med tanke på att 
komorbiditeten mellan tillstånden är mycket hög (Socialstyrelsen, 2010). Tydliga 
neurobiologiska skillnader finns dock också. Ett exempel på detta är skillnader i påverkan på 
den axel som hjälper till att justera kortisol och adrenalin-nivåer vid stress. Denna  axel kallas 
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HPA-axeln vilket är ett akronym för de engelska namnen på de ingående delarna: 
hypotalamus, hypofys och binjurebark. Vid ångesttillstånd har den visast sig vara 
översensitiv medan den vid depressionstillstånd reagerat långsammare än vanligt som om den 
vore avtrubbad (Yehuda, 2002). För att förklara detta har det föreslagits att ångest skulle 
kunna vara mer kopplat till de tankar som hör samman med hjälplöshet medan depression 
skulle vara mer kopplat till de tankar som hör samman med hopplöshet (Ursin, 2004) samt att 
hopplöshet egentligen bara skulle vara hjälplöshet som fördjupats i övertygelse hos den 
drabbade (Alloy et al., 1990).   

Idén att depression och ångest skulle skilja sig åt utifrån olika typ av tankeinnehåll 
kallas för kognitionsspecificitet och fann stöd i en relativt nylig studie (Miranda et al., 2008). 
Förväntan på avsaknad av positiva framtidshändelser visade sig vara specifikt för depression, 
medan förväntan på närvaro av negativa framtidshändelser visade sig vara gemensamt för 
både depression och ångest. Denna kognitionsspecificitet understödde dock inte idén att 
hopplöshet enbart skulle associeras med depressivitet, och ångest enbart med hjälplöshet. 
Hopplöshet medierade nämligen för förväntan på negativa framtidsutsikter vid båda tillstånd. 
Att poängtera i sammanhanget är ändå att hopplöshet kunde förklara en större andel varians i 
depression jämfört med ångest (Miranda et al., 2008).  

Det har nyligen tagits fram ett självskattningsinstrument, Theoretically Originated 
Measure of the Cognitive Activation Theory of Stress (TOMCATS), som syftar till att med 
ett fåtal frågor mäta hjälplöshet och hopplöshet (Odéen et al., 2012). Enligt Cognitive 
Activation Theory of Stress (CATS) definieras hjälplöshet som den inlärda förväntan att den 
egna ansträngningen inte kommer kunna åstadkomma någon skillnad. Hopplöshet definieras 
som den inlärda förväntan att den egna ansträngningen bara leder till försämring (Ursin, 
2004). Enligt CATS predicerar denna inlärda förväntan både fysisk och psykisk ohälsa. 
Tidigare erfarenheter styr denna förväntan som i sin tur bland annat påverkar hennes 
arousalnivå och benägenhet till passivitet i svåra situationer (Eriksen & Ursin, 2004), faktorer 
som har en central roll vid ångest och depression (Socialstyrelsen, 2010). Hjälplöshet och 
hopplöshet definierat i enlighet med CATS skulle således möjligen kunna vara bra 
prediktorer för dessa psykopatologier. CATS stödjs av forskning som kunnat visa att tron på 
egen förmåga spelar större roll än reell förmåga, när det gäller kroppens reglering av 
självskattad oro och biologisk arousalnivå (Ursin, Baade, & Levine, 1980). Av detta följer att 
också motsatsen, tvivel på den egna förmågan (möjligen uttryckt som hopplöshet och 
hjälplöshet), torde ha betydelse för detsamma.  

Än så länge finns dock endast två publicerade studier som har använt sig av 
TOMCATS och dess hjälplöshet och hopplöshet. Begreppen är således relativt oprövade i 
forskning och dess relation till ångest och depression är ännu inte undersökt. Däremot har en 
negativ korrelation mellan hjälplöshet/hopplöshet och självskattad generell hälsa kunnat 
påvisas. Begreppen korrelerade också negativt med olika mått på socioekonomisk status 
(SES), däribland utbildningsnivå (Odéen et al., 2012; Ree et al., 2013).  I CATS definitioner 
av hopplöshet och hjälplöshet ställs begreppen i motsats till coping och skulle kunna förstås 
som olika grader av ”self-efficacy” (Koelen & Lindström, 2005). Self-efficacy definieras som 
individens självförtroende i en viss kontext, som har utvecklats genom individens tidigare 
erfarenheter i denna kontext (Koelen &Lindström, 2005). Skillnaden mellan self-efficacy och 
hjälplöshet eller hopplöshet blir således att det förra är knutet till ett avgränsat 
kompetensområde, medan hjälplöshet och hopplöshet snarare försöker fånga en generell 
inställning till livets alla utmaningar (Ursin, 2004).  

Sammanfattningsvis kan sägas att mycket forskning har visat på associationer mellan 
hjälplöshet och depression/ångest, medan hopplöshet till största del verkar förekomma i 
studier som undersökt enbart depressivitet. Då definitioner av begreppen varierar och 



 
4 

oklarheter finns kring hur de relaterar till varandra, finns det brett teoretiskt stöd för 
relevansen i att undersöka båda begreppens associationer med båda patologier.  

Syftet med den här studien är att undersöka relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet 
och depression/ångest med följande frågeställningar: (1) Vad karaktäriserar individer med 
hög hjälplöshet och hopplöshet avseende kön, ålder, utbildningsnivå, depressions- och 
ångestsymtom? (2) Till vilken utsträckning kan depression och ångest förklara hjälplöshet 
och hopplöshet? (3) Kan hjälplöshet och hopplöshet förutsäga risken att utveckla depression 
och ångest, utöver den risk som ett tidigare depressions- eller ångesttillstånd innebär? 

 
Metod 

Deltagare  
Stickprovet utgörs av ett randomiserat urval av folkbokförda personer i Västerbotten i åldern 
18-79 år, stratifierat för ålder och kön. Enkäten skickades ut vid två tillfällen. Vid tillfälle 1 
(T1) besvarade 3406 av 8520 personer (40 %) enkäten. Vid tillfälle två (T2), 3 år senare, 
besvarade 2336 personer (68,6 %) enkäten. En demografisk beskrivning av det totala 
stickprovet för T1 och T2 med avseende på kön, åldersgrupp och utbildningsnivå finns i 
Tabell 1. 
 
Tabell 1. Antal och andel (%) personer av det totala stickprovet vid baseline (T1) samt vid 
treårsuppföljningen (T2) med avseende på kön, ålder och utbildningsnivå. 

 T1 
 

T2 

Kön   

Kvinnor 1898 (55,7) 1306 (55,9)  
Män 1508 (44,3) 1030 (44,1)  

Ålder   

18-29 486 (14,3) 213 (9,2) 
30-39 443 (13,0) 255 (10,9) 

40-49 518 (15,2) 336 (14,4) 
50-59 662 (19,4) 509 (21,8) 
60-69 761 (22,3) 617 (26,4) 
70-79 536 (15,7) 406 (17,4) 

Högsta utbildningsnivå   
Grundskola 823 (24,2) 594 (25,4) 

Gymnasium 1137 (33,4) 760 (33,5) 
Högskola/universitet 1405 (41,3) 959 (41,1) 

 
Mätinstrument  

För att mäta hjälplöshet och hopplöshet användes TOMCATS (Odéen et al., 2012). 
Formuläret är ett självskattningsformulär som består av åtta frågor. Dessa besvaras på en 
Likertskala med svarsalternativen: stämmer inte alls, stämmer inte särskilt bra, stämmer 
ganska bra, stämmer helt och hållet. Enligt tidigare valideringsstudie laddade inte fråga fem 
på faktorn hopplöshet varför den exkluderas från analyserna (Odéen et al., 2012). Fråga 2- 4 
användes för att mäta hjälplöshet: De viktigaste sakerna i mitt liv har jag egentligen ingen 
kontroll över; Jag skulle önska att jag kunde förändra livet men det går inte; Alla mina 
försök att förändra min livssituation är meningslösa. Fråga 6-8 användes för att mäta 
hopplöshet: Det är bättre att andra försöker lösa problemen än att jag själv rör till det och 
gör det värre; Jag skulle nog ha haft det bättre om jag inte hade ansträngt mig så mycket 
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med att lösa mina problem; Alla mina försök att göra saker och ting bättre har egentligen 
bara försämrat situationen. I den här studien valde vi att använda samma frågor för att mäta 
hjälplöshet respektive hopplöshet. Skattningar på varje påstående kan ge 1-4 poäng. 
Maxpoäng på vardera delskala är 12 poäng. TOMCATS har validerats i en tidigare studie 
(Odéen et al., 2012). TOMCATS korrelerades med Instrument Mastery-Oriented Coping, där 
hjälplöshet och hopplöshet korrelerade signifikant med passivt undvikande och depressiva 
reaktionsmönster (r = ,31 - ,47; Odéen, 2012). I övrigt har TOMCATS inte validerats mot 
andra instrument.  

För att mäta depressions- och ångestsymtom användes den svenska versionen av 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). Det 
är ett självskattingsformulär som används i kliniska sammanhang för att upptäcka 
förändringar gällande en persons depression- och ångestsymtom. HADS består av två 
delskalor som totalt omfattar 14 påståenden, sju påståenden för varje delskala. Skattningar på 
varje påstående kan ge 0-3 poäng. Maxpoäng på vardera delskala är 21 poäng. Deltagarna 
som får 0-7 poäng på någon av delskalorna bedöms ha normala symtom. Erhålls poängen 8-
10 bedöms symtomen vara milda. Poängen 11-14 bedöms som måttliga och 15-21 som svåra 
symtom. Enligt svenska normer för HADS ligger medelvärdet för ångest på 4,55 poäng (SD 
= 3,73) och medelvärdet för depression på 3,98 (SD = 3,46) (Carlbring, 2005). Tidigare 
studier har korrelerat instrumentet mot Beck Depression Inventory samt Spielberger’s State 
Trait Anxiety Inventory (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). Moderata korrelationer 
förelåg (,64-,73). Studien bekräftade resultat från tidigare studier och stärkte därmed fynden 
att varje fråga laddar på den subskala som den är avsedd att ladda på. Den interna 
konsistensen var hög (cronbach’s alpha för HADS-Ångest 0,84, för HADS-Depression 0,82 
och för HADS-totalt 0,90) och två-faktor-strukturen bedömdes vara stabil eftersom flera 
sampel extraherat jämförbara faktorer (Lisspers et al., 1997). Överlag kan instrumentet 
betraktas som väletablerat och validerat. För att mäta depressions- och ångestdiagnos 
besvarade deltagarna en ja/nej fråga i enkäten om de hade blivit diagnostiserade för 
depression, paniksyndrom, PTSD eller generaliserat ångestsyndrom (GAD) av en läkare. 

 
Procedur 

Till den här studien användes data från Miljöhälsostudien i Västerbotten. Undersökningens 
mål var att ge kunskap om hälsotillståndet i Västerbotten samt att studera hur olika typer av 
miljöer kan inverka på fysisk och mental hälsa. Insamling av data vid T1 och T2 skedde 
mars-april 2010 respektive mars-april 2013. Upp till två påminnelser skickades till dem som 
inte svarat och inte aktivt tackat nej till att delta. Enkäten vid T2 var något förkortad och 
skickades endast ut till personer som deltagit vid T1. Studien har godkänts av regionala 
etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-171M). Deltagandet var frivilligt. Datat var på 
förhand kodad och anonymiserad. I den här studien användes det tvärsektionella datat från T1 
för att besvara andra frågeställningen och det longitudinella datat från T1 och T2 för att 
besvara första och tredje frågeställningen.  

 
Statistisk analys 

Samtliga statistiska beräkningar utfördes med IBM SPSS Statistics 22. För att besvara första 
frågeställningen att beskriva vad som karaktäriserar individer med hög hjälplöshet och 
hopplöshet utfördes en tvåstegs-klusteranalys. Klustren skapades utifrån variablerna 
Hjälplöshet och Hopplöshet och evaluerades utifrån variablerna Kön, Ålder, Utbildningsnivå, 
Depressions- och Ångestsymtom, Depressionsdiagnos och Ångestdiagnos samt Hjälplöshet 
och Hopplöshet. För att hantera den ökade risken för typ 1 fel vid beräkningar av flera 
enskilda ANOVA-analyser gjordes en MANOVA på ovan nämnda variabler. Signifikanta 
skillnader återfanns för alla variabler utom för Kön varför Kön exkluderades från ytterligare 
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analyser. Därefter gjordes separata ANOVA-analyser på diskreta variabler och chi2-test 
gjordes på kategoriska variabler. För variabler på ordinalnivå (Utbildningsnivå, Åldersstrata) 
användes gamma för att beräkna effektstorlek, för nominaldata med två kategorier (kön) 
användes phi och för diskreta variabler gjordes en ANOVA och eta2 användes som mått på 
effektstorlek. För att testa klustrens stabilitet (Clatworthy, Buick, Hankins, Weinman, & 
Horne, 2005) gjordes upprepade omsorteringar av datat. Detta genererade tre olika 
klusterindelningar. Utifrån storlek, antal kluster och grad av hjälplöshet och hopplöshet 
bedömdes de olika indelningarna vara likvärdiga. Samtliga hade ett bra Cluster Quality 
(>0.5). Den klusteranalys som hade lägst ratio of sizes bedömdes som mest lämplig att utföra 
vidare analyser på. Klustren skapades utifrån klusterkriteriet Schwarz’s BIC och 
distansmåttet Log-likelihood (Clatworthy et al., 2005). Statistikprogrammet sattes att själv 
avgöra antal kluster med ett satt maxantal på 15.  

Fyra hierarkiska regressionsanalyser gjordes för att besvara andra frågeställningen 
och se i vilken utsträckning hjälplöshet och hopplöshet samvarierade med depressions- och 
ångestsymtom, när det kontrollerades för demografiska variabler (Kön, Ålder och 
Utbildningsnivå). Innan regressionsanalyserna genomfördes korrelationsanalyser för att de 
föreslagna oberoende variablerna som inte uppvisade signifikanta samband med den 
beroende variabeln skulle uteslutas från vidare analyser. Kön exkluderades på dessa grunder 
från fortsatta analyser. I de första två regressionsanalyserna lades de oberoende variablerna in 
stegvis i följande ordning: 1) Ålder och Utbildningsnivå, 2) Depressionssymtom, 3) 
Ångestsymtom. I den första analysen var Hjälplöshet vid T1 beroende variabel, och i den 
andra var Hopplöshet vid T1 beroende variabel. De påföljande två regressionsanalyserna var 
replikat av de föregående analyserna, men med den skillnaden att ordningen för steg 2 och 3 
kastades om. Effektstorleken representerades av korrelationskoefficienten. Följande riktlinjer 
för att bedöma effektstorlekens styrka användes: <0,1 svagt; 0,1-0,3 modest; 0,3-0,5 moderat; 
0,5-0.8 starkt; ≥0.8 mycket starkt (Muijs, 2011). 

För att besvara tredje frågeställningen att undersöka i vilken utsträckning hjälplöshet 
och hopplöshet kan förutsäga risken att utveckla depression och ångest, utöver den risk som 
ett tidigare ångest- eller depressionstillstånd innebär utfördes 16 regressionsanalyser. De 
första åtta analyserna undersökte hur hjälplöshet och hopplöshet kunde predicera 
symtomskattningar av ångest och depression, med hjälp av hierarkisk regression i tre steg. De 
andra åtta analyserna undersökte hur hjälplöshet och hopplöshet kunde predicera förekomst 
av diagnos, med hjälp av logistisk regression. I de första åtta analyserna var de beroende 
variablerna Depressionssymtom vid T2 och Ångestsymtom vid T2. Prediktorerna var 
Hjälplöshet vid T1 (analys A-D) och Hopplöshet vid T1 (analys E-H). För att kontrollera hur 
mycket varians som kunde förklaras utöver vad ett tidigare psykopatologiskt tillstånd skulle 
förklara så lades även Depressionssymtom T1 in som prediktor när Depressionssymtom T2 
var beroende variabel, och Ångestsymtom T1 när Ångestsymtom T2 var beroende variabel. 
På så vis kontrollerades för effekten av tidigare depressions- eller ångestsymtoms inverkan på 
risken att utveckla symtom tre år senare. I regressionerna kontrollerades också för potentiella 
demografiska bakgrundsvariabler. Innan de genomfördes, utfördes också korrelationsanalyser 
för att de demografiska variabler som inte uppvisade signifikanta samband med den beroende 
variabeln skulle uteslutas från vidare analyser. För Depressionssymtom T2 plockades Kön 
bort.  Följande prediktorer blev kvar: för Depressionssymtom T2: Ålder och Utbildning, för 
Ångestsymtom T2: Ålder, Utbildning och Kön. Variabeln Kön kodades med ”man” som 0 
och ”kvinna” som 1. 

Sammantaget utfördes alltså åtta hierarkiska regressioner, två som undersökte 
hjälplöshetens prediktiva förmåga på depressionssymtom (analys A och B), två som 
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undersökte hjälplöshetens prediktiva förmåga på ångestsymtom (analys C och D), två som 
undersökte hopplöshetens prediktiva förmåga på depressionssymtom (analys E och F) och två 
som undersökte hopplöshetens prediktiva förmåga på ångestsymtom (analys G och H). Vi 
gjorde alltså två analyser på vardera symtomtyp för både hopplöshet och hjälplöshet. Detta 
eftersom vi behövde pröva prediktorerna i olika ordning. Först (analys A, C, E, G) lades 
prediktorerna in i ordningen steg 1) demografiska variabler, steg 2) Hjälplöshet 
T1/Hopplöshet T1, steg 3) tidigare symtom på samma tillstånd. Sedan (analys B, D, F, H) 
lades prediktorerna in i ordningen steg 1) demografiska variabler, steg 2) tidigare symtom på 
samma tillstånd, steg 3) Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1. Analyserna fick således sinsemellan 
samma prediktorer i steg ett och tre, men olika prediktorer i steg 2. Härigenom kunde 
storleken på variansen som Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1 kunde förklara, jämföras med 
variansen som tidigare symtom på samma tillstånd kunde förklara (när det kontrollerats för 
demografiska variablers eventuella effekt). 

De sista åtta analyserna undersökte hur hjälplöshet och hopplöshet kunde predicera 
förekomst av diagnos, med hjälp av logistisk regression. De beroende variablerna var 
Depressionsdiagnos vid T2 (en dikotom variabel baserad på om respondenterna rapporterade 
en depressionsdiagnos) samt Ångestdiagnos vid T2 (en dikotom variabel baserad på om 
respondenterna rapporterade GAD, PTSD eller Panik). Prediktorerna Hjälplöshet vid T1 och 
Hopplöshet vid T1 var variabler som angav varje respondents medelvärde på de tre frågor 
som rörde hjälplöshet respektive de tre frågor som rörde hopplöshet. Värdet på dessa 
variabler varierade således mellan 1 och 4. 

Fyra analyser gjordes ”crude”, det vill säga endast en prediktor lades in för att 
kontrollera utfallet på en beroende variabel. Dessa var 1) prediktion av Depressionsdiagnos 
vid T2 med Hjälplöshet vid T1 (analys A), 2) prediktion av Ångestdiagnos vid T2 med 
Hjälplöshet vid T1 (analys C), 3) prediktion av Depressionsdiagnos vid T2 med Hopplöshet 
vid T1 (analys E), 4) Prediktion av Ångestdiagnos vid T2 med Hopplöshet vid T1 (analys G).  
Därefter upprepades samtliga fyra analyser men denna gång kontrollerades för ett antal 
demografiska, potentiella bakgrundsvariabler (analys B, D, F, H). Innan utförda regressioner 
genomfördes korrelationer mellan föreslagna prediktorer och beroende variabler för att de 
prediktorer som inte uppvisade signifikanta samband med den beroende variabeln skulle 
uteslutas från vidare analyser. För både Depressionsdiagnos T2 och Ångestdiagnos T2 
exkluderades Utbildningsnivå på dessa grunder. Ålder och Kön blev kvar. Kön kodades med 
”man” som 0 och ”kvinna” som 1. För att kontrollera hur mycket varians som kunde förklaras 
utöver vad ett tidigare psykopatologiskt tillstånd skulle förklara lades även 
Depressionsdiagnos T1 (självrapporterade depressionsdiagnoser vid T1) in som prediktor när 
Depressionsdiagnos T2 var beroende variabel, och Ångestdiagnos T1 in (GAD, PTSD eller 
Panik vid T1) när Ångestdiagnos T2 var beroende variabel. På så vis kontrollerades också för 
effekten av tidigare depressions- eller ångestdiagnos inverkan på risken att utveckla diagnos 
vid T2.  

 
Resultat 

 
Vad karaktäriserar individer med hög hjälplöshet och hopplöshet? 
Tre kluster skapades (ratio of sizes = 2,03) där fördelningen av deltagare såg ut på 

följande vis: kluster A (n = 519, 22,7 %), kluster B (n = 716, 31,3 %) och kluster C (n = 
1055, 46,1 %). Deltagare i kluster A hade signifikant större andel deltagare med Depressions- 
och Ångestdiagnoser, signifikant högre skattningar på Depressions- och Ångestsymtom samt 
högre skattningar på Hopplöshet T1 jämfört med deltagare i kluster B och C. Ingen 
signifikant skillnad fanns mellan kluster B och C i dessa avseenden. Skattningar på 
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Hjälplöshet T1 skiljde sig signifikant åt mellan alla tre kluster . Kluster A hade signifikant 
högst skattningar av hjälplöshet och kluster C signifikant lägst (Tabell 2).  
 
Tabell 2. Medelvärden (och standardavvikelser) för varje kluster samt resultat från ANOVA 
och eta-värden. 

Hjälplöshet T1/ 
Hopplöshet T1 

     

Variabler Totalt (n=2290)  Kluster A 
(n=519)  

Kluster B 
(n=716)  

Kluster C 
(n=1055)  

p-värde (eta2) 

 
Hjälplöshet T1 

     

 1,67 (,65)  2,33 (,60) 2,03 (,42) 1,12 (,16) <,001 (,655) 

Hopplöshet T1      
 1,30 (,51) 2,11 (,47) 1,09 (,15) 1,04 (,14) <,001 (,746) 

Depressionssymtom      
T1  2,84  (2,85) 4,67 (3,61) 3,30 (2,71) 1,62 (3,608) <,001 (,185) 

T2  2,82 (2,84) 4,31(3,46) 3,25 (2,85) 1,80 (2,00) <,001 (,127) 

Ångestsymtom      
T1  4,06 (3,49) 6,25 (4,12) 4,63 (3,23) 2,61 (2,53) <,001 (,177) 

T2  3,95 (3,53) 5,69 (4,03) 4,50 (3,57) 2,72 (2,69) <,001 (,118) 

 
Deltagarna i kluster A utgjordes till signifikant större del av personer med grundskola 

som högsta utbildningsnivå jämfört med kluster B och C. Kluster B och C hade lika stor 
andel högskole/universitetsutbildade och signifikant större andel 
högskole/universitetsutbildade jämfört med Kluster A. Ingen skillnad förelåg mellan klustren 
med avseende på gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå. Medelåldern för deltagare 
i kluster A var signifikant högre än för deltagare i kluster B (differens = 2,83, p < ,05) och C 
(differens = 2,86, p < ,05). Det förelåg ingen signifikant skillnad i ålder mellan kluster B och 
C (Tabell 3).  
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Tabell 3. Antal och andel (%) avseende demografiska variabler för varje kluster samt 
Persons chi-square, phi- och gammavärde.  

Hjälplöshet/Hopplöshet      
Demografiska Totalt (n=2290)  

n(%) 
Kluster A 
(n=519) 
n(%) 

Kluster B 
(n=716) 
n(%) 

Kluster C 
(n=1055) 
n(%) 

Chi2(effekt-
storlek angett i 
phi alt gamma)  

Kön     p=,073 (,05a) 
Kvinnor 1282 (56,0)  268 (51,6) 407 (56,8) 607 (57,5)  
Män 1008 (44,0)  251 (48,4) 309 (43,2) 448 (42,5)  
Ålder     p<,001 (-,09b) 
18-29 210 (9,2) 52 (10,0) 62 (8,7) 96 (9,1)  
30-39 252 (11,0) 40 (7,7) 92 (12,8) 120 (11,4)  
40-49 333 (14,5) 58 (11,2) 112 (15,6) 163 (15,5)  
50-59 502 (21,9) 100 (19,3) 158 (22,1) 244 (23,1)  
60-69 608 (26,6) 143 (27,6) 175 (24,4) 290 (29,5)  
70-79 385 (16,8) 126 (24,3) 117 (16,3) 142 (13,5)  
Högsta utbildningsnivå     p<,001 (,16b) 
Grundskola 578 (25,5) 193 (37,4) 148 (20,9) 237 (22,6)  
Gymnasium 721 (31,8) 160 (31,3) 234 (33,0) 327 (31,2)  
Högskola/universitet 970 (42,8) 159 (31,1) 327 (46,1) 484 (46,2)  
 
Diagnos T1 eller T2 

     

Depression(%) 140 (6,1)  65 (12,5)  43 (6,0) 32 (3,0) p<,001 (,15a) 

Ångest(%)  59 (2,6)  24 (4,6) 19 (2,7)  16 (1,5)  p=,001 (,08a) 
a	Phi 
b	Gamma  

En inomgruppsanalys (ANOVA Post Hoc Bonferroni) visade att åldersgruppen 70-79 
år inom kluster A skattade signifikant högre på hjälplöshet och hopplöshet jämfört med 
åldersgrupperna 30-69 år (p = < ,01). Inom kluster C skattade åldersgruppen 70-79 år 
signifikant lägre jämfört med deltagare i åldern 40-69 år (p = ,008-,04). Ingen åldersgrupp 
skattade högre eller lägre än någon annan inom kluster B ( p= 1,0). En likadan analys gjordes 
med utbildningsnivå som oberoende variabel. Inom kluster A steg grad av hjälplöshet och 
hopplöshet i samband med att utbildningsnivå sjönk (p = < ,01). Inom kluster B hade de med 
gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå högre grad av hjälplöshet och hopplöshet än 
de grundskoleutbildade (p = ,024). Inom kluster B och C hade de 
högskole/universitetsutbildade högre grad av hjälplöshet och hopplöshet än de med 
grundskoleutbildning som högsta utbildningsnivå (p = ,002-,003). 

Sammanfattningsvis var det endast för Hjälplöshet T1 som det återfanns skillnader 
mellan samtliga kluster. För Depressions- och Ångestsymtom, Depressions- och 
Ångestdiagnos, Hopplöshet T1, Ålder och Utbildningsnivå fanns inga signifikanta skillnader 
mellan kluster B och C. Slutligen verkar det inom kluster A föreligga ett negativt samband 
mellan Utbildningsnivå och Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1 samt att åldersgruppen 70-79 år är 
högre i Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1. Inom kluster B och C föreligger det tvärtom ett 
positivt samband mellan Utbildningsnivå och Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1. Inom kluster C 
är åldersgruppen 70-79 år omvänt lägst i Hjälplöshet T1/Hopplöshet T1. 
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Till vilken utsträckning kan depression och ångest förklara hjälplöshet och 
hopplöshet?  
I Tabell 4 redovisas de korrelationer som utfördes inför regressionsanalyserna i syfte att 
utesluta eventuella oberoende variabler som inte korrelerade med de beroende. 
 
Tabell 4. Pearson och Spearmans korrelationskoefficienter mellan beroende och oberoende 
variabler. 

 Hopplöshet Ålder Utbildninga Köna Depressionssymtom Ångestsymtom 
Hjälplöshet ,565*** ,022 -,101*** ,010 ,559*** ,509*** 
Hopplöshet - ,075*** -,192*** ,032 ,415*** ,370*** 
a Spermans korrelationskoefficient  
** p<,01 
***p<,001 
  

Resultatet från de hierarkiska regressionsanalyserna beträffande Hjälplöshet T1 och 
Hopplöshet T1 förklarad av Depressions- och Ångestsymtom T1 visas i Tabell 5. 
Depressionssymtom T1 var den största prediktorn följt av Ångestsymtom T1, 
Utbildningsnivå och Ålder. Sammantaget kunde 35,4 % av variansen i Hjälplöshet T1 
förklaras av Depressions- och Ångestsymtom T1 när kontrollerat för Ålder och Utbildning. 
För Hopplöshet T1 var motsvarande förklarade varians 19,9 %. Sambandet som föreligger är 
positivt, vilket innebär att högre grad av symptom är relaterat till högre grad av hjälplöshet 
och hopplöshet. I alla fyra analyser sjönk betavärdet för Depressions- och Ångestsymtom T1 
mellan steg 2 och 3, vilket förklaras av att tillstånden samkorrelerar.  

  
Kan hjälplöshet och hopplöshet förutsäga risken att utveckla depression och ångest, 

utöver den risk som ett tidigare depressions- eller ångesttillstånd innebär? 
Korrelationer som utfördes inför regressionsanalyserna mellan föreslagna prediktorer och 
beroende variabler redovisas i Tabell 6. Det fanns moderata korrelationer mellan Hjälplöshet 
T1/Hopplöshet T1 och Depressions- och Ångestsymtom T2, men korrelationerna till 
Depressions- och Ångestdiagnos T2 var svaga. 

För att undersöka i vilken utsträckning Hjälplöshet och Hopplöshet vid T1 kunde 
predicera Ångest och Depression vid T2 gjordes ett antal regressionsanalyser. 
Depressionssymtom T1 förklarade mer varians (,395) i Depressionssymtom T2 än vad 
Hjälplöshet T1 gjorde (,197) (Tabell 7). När Hjälplöshet T1 lades till i steg 3 i Analys B, 
ökade den förklarade variansen med 1,2 % (,407-,395). Detta innebär att den andel som 
Hjälplöshet T1 kunde förklara som inte Depressionssymtom T1 kunde förklara var 1,2 %. 
Ångestsymtom T1 förklarade också mer varians (,459) i Ångestsymtom T2 än vad 
Hjälplöshet T1 gjorde (,221). När Hjälplöshet T1 lades till i steg 3 i Analys D, ökade den 
förklarade variansen med 0,9 % (,468-,459). Detta innebär att den andel som Hjälplöshet T1 
kunde förklara som inte Ångestsymtom T1 kunde förklara var 0,9 %. 
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Tabell 5. Fyra hierarkiska regressionsanalyser över hjälplöshet och hopplöshet 

 Hjälplöshet T1 analys 1 Hopplöshet T1 analys 1 
Prediktorer (T1) Adj. r2 β p-värde Adj. r2 β p-värde 
Steg 1 
Ålder 
Utbildning 

,013  
-,031 
-,125 

<,001 
,104 
<,001 

,036  
-,008 
-,195 

<,001 
,677 
<,001 

Steg 2 
Ålder 
Utbildning 
Depressions-
symtom T1 

,325 
 

 
,008 
-,096 
,560 

<,001 
,626 
<,001 
,000 

,209  
,022 
-,173 
,417 

<,001 
,208 
,001 
<,001 

Steg 3 
Ålder 
Utbildning 
Depressions-
symtom T1 
Ångestsymtom T1 

,367  
,059 
-,106 
,370 
 
,287 

 
<,001 
<,001 
<,001 
 
<,001 

,235 
 
 

 
,063 
- ,182 
,267 
 
,227 

<,001 
<,001 
<,001 
<,001 
 
<,001 

 Hjälplöshet T1 analys 2 Hopplöshet T1 analys 2 
Steg 1 
Ålder 
Utbildning 

,013 
 

 
-,031 
-,125 

<,001 
,104 
<,001 

,036  
-,008 
-,195 

<,001 
,677 
<,001 

Steg 2 
Ålder 
Utbildning 
Ångestsymtom T1 

,293  
,091 
-,126 
,544 

<,001 
<,001 
<,001 
<,001 

,197 
 
 

 
,086 
-,196 
,412 

<,001 
<,001 
<,001 
<,001 

Steg 3 
Ålder 
Utbildning 
Ångestsymtom T1 
Depressions-
symtom T1 

,367  
,059 
-,106 
,287 
,370 

 
<,001 
<,001 
<,001 
<,001 

,235 
 

 
,063 
-,182 
,227 
,267 

<,001 
<,001 
<,001 
<,001 
<,001 
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Tabell 6. Pearson och Spearman korrelationskoefficienter mellan beroende variabler och deras respektive föreslagna prediktorer. 

 
 
Beroende 
variabler 

Prediktorer 
 
Hjälplöshet 
T1 

 
Hopplöshet 
T1 

 
Depressions- 
symtom T1 

 
Ångest- 
symtom T1 

 
Depressions- 
diagnos T1 

 
Ångest-
diagnos T1 

 
Ålder 

 
Köna 

 
Utbildning 

Depressions-
symtom T2 

,436**b ,306**b ,572**b - - - -,049*b -,006 -,055** 

Ångest- 
symtom T2 

,407**b ,284**b - ,627**b - - -,166**b ,133** ,042* 

Depressions-
diagnosT2 

,056** ,095** - - ,496** - -,081** ,094** ,003 

Ångest- 
diagnos T2 

,057** ,058** - - - ,451** -,063** ,047** -,013 

aMan är kodat som 0 och kvinna som 1 
bPearsons korrelationskoefficient  
*p<,05 
**p<,01
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Tabell 7. Resultat från fyra hierarkiska regressionsanalyser, A, B, C och D, samtliga i tre 
steg. Regressionerna visar hur Hjälplöshet vid baseline (T1) påverkar risken för 
depressionssymtom respektive ångestsymtom tre år senare (T2). Steg 1 och steg 3 är samma 
för analys A och B, medan de skiljer sig i steg 2. Steg 1 och steg 3 är samma för analys C och 
D, medan de skiljer sig i steg 2. 

Depressionssymtom T2 Ångestsymtom T2 
 Prediktorer β t Adj 

 R2 
p-

värde 
Prediktorer β t Adj, 

R2 
p-

värde 
 
Steg 1 
 
 

A/B 
Ålder 
Utbildning 
 

 
-,079 
-,065 
 

 
-3,39 
-,065 

 
,005 
 
 

 
,001 
,005 
 

C/D 
Ålder 
Utbildning 
Kön 

 
-,169 
-,036 
,126 

 
-7,35 
-1,58 
5,92 

 
,043 

 
<,001 
,114 
<,001 

 
Steg 2  

A 
Ålder  
Utbildning 
Hjälplöshet T1 

 
-,081 
-,021 
,441 

 
-3,85 
-1,01 
22,85 

 
,197 

 
<,001 
,314 
<,001 

C 
Ålder 
Utbildning 
Kön 
Hjälplöshet 

 
-,175 
,006 
,128 
,424 

 
-8,42 
,270 
6,70 
22,21 

 
,221 
 
 

 
<,001 
,787 
<,001 
<,001 

 
Steg 2 
 
 
 

B 
Ålder  
Utbildning 
D-symtom T1 
 

 
-,045 
-,028 
,625 
 

 
 
 
 
 

 
,395 
 
 
 

 
,014 
,121 
<,001 
 

D 
Ålder  
Utbildning 
Kön 
Å-symtom T1 

 
-,051 
-,019 
,040 
,661 

 
-2,93 
-1,10 
2,50 
40,76 

 
,459 
 
 
 

 
,003 
,270 
,013 
<,001 

 
Steg 3  
 
 
 
 

A/B 
Ålder  
Utbildning 
D-symtom T1 
Hjälplöshet T1 
 

 
-,049 
-,019 
,551 
,134 

 
-2,73 
-1,07 
27,77 
6,73 
 

 
,407 
 

 
,006 
,285 
<,001 
<,001 

C/D 
Ålder  
Utbildning 
Kön 
Å-symtom T1 
Hjälplöshet T1 

 
-,064 
-,010 
,049 
,601 
,111 

 
-3,63 
-,562 
3,03 
31,64 
5,95 

 
,468 

 
<,001 
,574 
,002 
<,001 
<,001 

 

Depressionsdiagnos T1 (med demografiska variabler) förklarade uppskattningsvis mer 
varians (,094-,331) i Depressionsdiagnos T2 än vad Hjälplöshet T1 gjorde (,022-,076) (Tabell 
8). När Hjälplöshet T1 lades till i steg 2 i Analys B, ökade den uppskattade förklarade 
variansen med  ,004-,013 (,094-,331 till ,98-,344). Detta innebär att den andel som 
Hjälplöshet T1 kunde förklara som inte Depressionsdiagnos T1 kunde förklara 
uppskattningsvis var 0,4-1,3 %. Ångestsdiagnos T1 (med demografiska variabler) förklarade 
också uppskattningsvis mer varians (,052-,303) i Ångestdiagnos T2 än vad Hjälplöshet T1 
gjorde (,011-,063). När Hjälplöshet T1 lades till i steg 2 i Analys D, ökade den förklarade 
variansen med ,006-,032 (,052-,303 till ,058-,335). Detta innebär att den andel som 
Hjälplöshet T1 kunde förklara som inte Ångestdiagnos T1 kunde förklara var 0,6-3,2 %. 
Risken att drabbas av depressionsdiagnos vid T2 ökade mer om respondenten haft en 
depressionsdiagnos vid T1 (31,2 gånger högre risk när justerat för Ålder, Kön och 
Hjälplöshet T1), jämfört med om respondenten skattat maximalt på hjälplöshet vid T1 
(1,71^3 = 5,00 gånger högre risk, när justerat för Ålder, Kön och Depressionsdiagnos T1). 
Risken att drabbas av ångestdiagnos vid T2 ökade mer om respondenten hade haft en 
ångestdiagnos vid T1 (64,7 gånger högre risk när kontrollerat för Ålder, Kön och Hjälplöshet 
T1), jämfört med om respondenten skattat maximalt på hjälplöshet vid T1 (2,3^3 = 12,2 
gånger högre risk när justerat för Ålder, Kön, och Ångestdiagnos T1). 
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Tabell 8. Resultat från fyra logistiska regressionsanalyser, A,B,C och D. Analys A och C har bara ett steg. Analys C och D är utförda i två steg. 
Regressionerna visar hur Hjälplöshet vid baseline (T1) påverkar risken för depressionsdiagnos respektive ångestdiagnos tre år senare (T2). 
Nedan redovisas tre variabler för hjälplöshet som alla representerar olika höga genomsnittsvärden på skattad hjälplöshet. Resultaten är 
jämförelser mot en referenskategori med ett genomsnittsvärde på 1, motsvarande ”Stämmer inte alls”. 

Depressionsdiagnos T2 Ångestdiagnos T2 
 
 
 
Prediktorer 

 
Uppskattad  

r2 

  
 
 
95%  C,I, 

   
Uppskattad 

r2 

 
 
 
ORA 

 
 
 

 

C&S Nk ORA p-värde Prediktorer C&S Nk 95%  C,I, 
 
 

p-värde 

A. 
Hjälplöshet* 

,022 ,076  
2,78 

 
2,11-3,67 

 
<,001 

C. 
Hjälplöshet* 

,011 ,063  
2,76 

 
1,88-4,05 

 
<,001 

B. Steg 1 
Depressionsdiagnos T1 
Ålder 
Kön  

,094 ,331  
43,05 
,983 
1,95 

 
25,84-71,70 
,968-,998 
1,11-3,45 

 
<,001 
,030 
,021 

D. Steg 1 
Ångestdiagnos T1 
Ålder 
Kön  

,052 ,303  
79,17 
,969 
1,44 

 
37,95-165,16 
,947-,991 
,688-3,03 

 
<,001 
,006 
,331 

            
B. Steg 2 
Depressionsdiagnos T1 
Ålder 
Kön 
Hjälplöshet * 

,098 ,344  
31,78 
,983 
2,08 
1,71 

 
18,52-54,53 
,97-1,00 
1,17-3,69 
1,23-2,38 

 
<,001 
,030 
,013 
,002 

D. Steg 2 
Ångestdiagnos T1  
Ålder 
Kön 
Hjälplöshet* 

,058 ,335  
64,72 
,969 
1,62 
2,30 

 
30,26-138,42 
,947-,991 
,750-3,480 
1,483-3,58 

 
<,001 
,006 
,221 
<,001 

 
*Anger medelvärdet av tre besvarade frågor och varierar mellan 1-4.  
AAnger oddskvotFör varje steg på den predicerande variabeln, ökar risken för den beroende variabeln med så många gånger. 
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Depressionssymtom T1 förklarade mer varians (,393) i Depressionssymtom T2 än 
vad Hopplöshet T1 gjorde (,104) (Tabell 9).  När Hopplöshet T1 lades till i steg 3 i Analys B, 
ökade den förklarade variansen med ca 0,5 % (,398-,393). Detta innebär att den andel som 
Hopplöshet T1 kunde förklara som inte Depressionssymtom T1 kunde förklara var 0,5 %. 
Ångestsymtom T1 förklarade också mer varians (,460) i Ångestsymtom T2 än vad 
Hopplöshet T1 gjorde (,139). När Hopplöshet T1 lades till i steg 3 i Analys D, ökade den 
förklarade variansen med 0,3 % (,460-,457). Detta innebär att den andel som Hjälplöshet T1 
kunde förklara som inte Ångestsymtom T1 kunde förklara var 0,3 %.  

Tabell 9. Resultat från fyra hierarkiska regressionsanalyser, E, F, G,och H, samtliga i tre 
steg. Regressionerna visar hur Hopplöshet vid baseline (T1) påverkar risken för 
depressionssymtom respektive ångestsymtom tre år senare (T2). Steg 1 och steg 3 är samma 
för analys E och F, medan de skiljer sig i steg 2. Steg 1 och steg 3 är samma för analys G och 
H, medan de skiljer sig i steg 2. 

  Depressionssymtom T2  Ångestsymtom T2 
 Prediktorer β t Adj 

 R2 
p-

värde 
Prediktorer β t Adj, 

R2 
p-

värde 
 
Steg 1 
 
 

E/F 
Ålder 
Utbildning 
 

 
-,080 
-,063 
 

 
-3,44 
-2,68 
 

 
,005 
 
 

 
,001 
,008 
 

G/H 
Ålder 
Utbildning 
Kön 

 
-,170 
-,033 
,125 

 
-7,38 
-1,44 
5,87 

 
,044 
 
 

 
<,001 
,150 
<,001 

 
Steg 2  

E 
Ålder  
Utbildning 
Hopplöshet 

 
-,082 
,002 
,321 

 
-3,71 
,103 
15,49 

 
,104 
 

 
<,001 
,918 
<,001 

G 
Ålder 
Utbildning 
Kön 
Hopplöshet 

 
-,174 
,030 
,123 
,317 

 
-7,96 
1,35 
6,10 
15,54 

 
,139 
 
 
 

 
<,001 
,177 
<,001 
<,001 

           
 
Steg 2 

F 
Ålder  
Utbildning 
D-symtom T1 

 
-,044 
-,027 
,624 

 
-2,44 
-1,47 
37,30 

 
393 
 

 
,015 
,142 
<,001 

H 
Ålder  
Utbildning 
Kön 
Å-symtom T1 

 
-,049 
-,017 
,039 
,660 

 
-2,793 
-,996 
2,41 
40,55 

 
,457 
 

 
,005 
,319 
,016 
<,001 

 
Steg 3  
 
 
 
 

E/F 
Ålder  
Utbildning 
D-symtom T1 
Hopplöshet 

 
-,047 
-,012 
,592 
,081 

 
-2,57 
-,66 
32,64 
4,40 
 

 
,398 
 

 
,010 
,510 
<,001 
<,001 

G/H 
Ålder  
Utbildning 
Kön 
Å-symtom T1 
Hopplöshet 

 
-0,55 
-,005 
,042 
,634 
,066 

 
-3,11 
-,267 
2,61 
35,83 
3,77 

 
,460 

 
,002 
,790 
,009 
<,001 
<,001 

 
Depressionsdiagnos T1 förklarade (med demografiska variabler) uppskattningsvis mer 
varians (ca ,093-,328) i Depressionsdiagnos T2 än vad Hopplöshet T1 gjorde (ca ,016 - ,058) 
(Tabell 10).  När Hopplöshet T1 lades till i steg 2 i Analys F, ökade den uppskattade 
förklarade variansen med ca ,006-,020 (,093 - ,328 till ,099-,348). Detta innebär att den andel 
som Hopplöshet T1 kunde förklara som inte Depressionsdiagnos T1 kunde förklara 
uppskattningsvis var 0,6-2,0 %. Ångestsdiagnos T1 (med demografiska variabler) förklarade 
också uppskattningsvis mer varians (ca ,053-,305) i Ångestdiagnos T2 än vad Hopplöshet T1 
gjorde (ca ,002-,012). När Hopplöshet T1 lades till i steg 2 i Analys H, ökade den förklarade 
variansen med ca 0 -,002 (,053-,305 till ,053-,307). Detta innebär att den andel som 
Hopplöshet T1 kunde förklara som inte Ångestdiagnos T1 kunde förklara var 0-0,2 %. 
Risken att drabbas av depressionsdiagnos vid T2 ökade mer om respondenten hade haft en 
depressionsdiagnos vid T1 (34,3 gånger högre risk när kontrollerat för Ålder, Kön och 
Hopplöshet T1), jämfört med om respondenten skattat maximalt på hopplöshet vid T1 
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(2,05^3 = 8,62 gånger högre risk när justerat för Ålder, Kön och Depressionsdiagnos T1). 
Risken att drabbas av ångestdiagnos vid T2 ökade mer om respondenten hade haft en 
ångestsdiagnos vid T1 (75,4 gånger ökad risk när kontrollerat för Ålder, Kön och Hopplöshet 
T1), jämfört med om respondenten skattat maximalt på hopplöshet vid T1 (1,36^3 = 2,52 
gånger ökad risk när justerat för Ålder, Kön och Ångestdiagnos T1). 

.
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Tabell 10. Resultat från fyra logistiska regressionsanalyser, E, F, G och H. Analys E och G har bara ett steg. Analys F och H är utförda i två 
steg. Regressionerna visar hur Hopplöshet vid baseline (T1) påverkar risken för depressionsdiagnos respektive ångestdiagnos tre år senare 
(T2). Nedan redovisas tre variabler för hopplöshet som alla representerar olika höga genomsnittsvärden på skattad hopplöshet. Resultaten är 
jämförelser mot en referenskategori med ett genomsnittsvärde på 1, motsvarande ”Stämmer inte alls”. 
 
 Depressionsdiagnos T2  Ångestdiagnos T2 

 
 
 

Prediktorer 

 
Uppskattad  

r2 

  
 
 

   
Uppskattad  

r2 

  
 

C&S Nk ORA 95%  CI p-värde Prediktorer C&S Nk ORA     95% CI p-värde 
E. 
Hopplöshet* 

,016 
 

,058  
2,68 

 
2,01 – 3,56 

 
<,001 

G. 
Hopplöshet* 

,002 ,012  
1,73 

 
1,10 – 2,71 

 
,017 

            
F. Steg 1 
Depressionsdiagnos T1 
Ålder 
Kön  

,093 ,328 
 

 
42,04 
,983 
1,94 

 
25,27-69,92 
,968-,999 
1,10-3,41 

 
<,001 
,034 
,022 

H. Steg 1 
Ångestdiagnos T1 
Ålder 
Kön  

,053 ,305  
80,79 
,969 
1,41 

 
38,66-168,86 
,948-,992 
,672-2,96 

 
<,001 
,008 
,363 

F. Steg 2 
Depressionsdiagnos T1 
Ålder 
Kön 
Hopplöshet* 

,099 ,348  
34,31 
,981 
2,00 
2,05 

 
20,36-57,80 
,966-,996 
1,12-3,54 
1,43-2,94 

 
<,001 
,017 
,017 
,044 

H. Steg 2 
Ångestdiagnos T1 
Ålder 
Kön 
Hopplöshet* 

,053 ,307  
75,44 
,969 
1,41 
1,36 

 
35,79-159,00 
,947-,991 
,672-2,97 
0,79-2,32 

 
<,001 
,006 
,362 
,266 

 
*Anger medelvärdet av tre besvarade frågor och varierar mellan 1-4.  
AAnger oddskvoten. För varje steg på den predicerande variabeln, ökar risken för den beroende variabeln med så många gånger. 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka relationen mellan hjälplöshet/hopplöshet och 
depression/ångest med följande frågeställningar: (1) Vad karaktäriserar individer med hög 
hjälplöshet och hopplöshet? (2) Till vilken utsträckning kan depression och ångest förklara 
hjälplöshet och hopplöshet? (3) Kan hjälplöshet och hopplöshet förutsäga risken att utveckla 
depression och ångest, utöver den risk som ett tidigare depressions- och ångesttillstånd 
innebär?  

För att undersöka den första frågeställningen genomfördes en klusteranalys. Tre 
kluster bildades där ett av klustren (A) hade signifikant högre skattningar i både hjälplöshet 
och hopplöshet. Denna grupp hade också signifikant högre skattningar i undersökta 
psykopatologier så som ångestsymtom och depressionssymtom. Andelen i åldrarna 70-79 var 
som störst här och personer med endast grundskoleutbildning var överrepresenterade.  

Vid en närmare granskning inom klustren visade det sig dock att denna åldersgrupp 
associerades med höga skattningar på hjälplöshet/hopplöshet i kluster A, men med låga 
skattningar i kluster C. Ett liknande motsatsförhållande visade att skattningar i 
hjälplöshet/hopplöshet bara korrelerade negativt med utbildningsnivå i ett av klustren (kluster 
A) medan samma korrelation var positiv i de kluster där en större andel studerat vid 
gymnasium och/eller högskola (kluster B och C). 

Tidigare forskning och teori gör att associationen psykopatologi- högre skattningar på 
hjälplöshet och hopplöshet, kan anses väntade (Kulpa et al., 2014; Eriksen & Ursin, 2004). 
Hur ålder förhåller sig till dessa begrepp däremot verkar ingen tidigare studie undersökt. Den 
äldsta gruppen (70-79 år) hade både lägst och högst i hjälplöshet och hopplöshet. Dikotomin 
inom gruppen skulle kunna förstås i enlighet med CATS (Ursin, 2004). Enligt teorin leder 
negativa erfarenheter av egen förmåga till hjälplöshet/hopplöshet. Detta i sin tur, minskar 
chansen att våga igen, vilket innebär färre chanser till erfarenheter som potentiellt skulle ha 
chans att modifiera denna föreställning och känslan av hjälplöshet/hopplöshet. Omvänt torde 
gälla också för positiva erfarenheter. Med andra ord kan CATS förstås som att negativa och 
positiva erfarenheter ”växer på ränta” med tiden. I en äldre population kan således en 
dikotom utveckling vara att förvänta. En annan möjlig förklaring till den dikotoma 
utvecklingen med motsatta samband för äldre, är att det egentligen är utbildningsnivån som 
orsakar dikotomin inom den äldre gruppen och att ålder är en confounder.  

Den övergripande bilden är ändå att hög hjälplöshet/hopplöshet kan sägas 
karaktäriseras av låg utbildningsnivå, vilket också stämmer med vad 
korrelationskoefficienterna mellan nämnda variabler visar (r = -,10 Respektive r = -,19). 
Detta beror på att den positiva korrelationen mellan utbildningsnivå och 
hjälplöshet/hopplöshet endast gäller gruppen som generellt sett skattat lägre 
hjälplöshet/hopplöshet (kluster B och C). De med högst skattningar (kluster A) på 
hjälplöshet/hopplöshet innefattas således av den negativa korrelationen med utbildningsnivå. 
Oavsett positivt eller negativt samband är det dessutom värt att poängtera att associationen 
mellan låg utbildning och hög hjälplöshet/hopplöshet är tydligare än associationen mellan 
hög utbildning och hög hjälplöshet/hopplöshet. Detta eftersom den höga 
hjälplösheten/hopplösheten som associerats med den höga utbildningsnivån i Kluster B och C 
finns i en grupp där de med de högsta skattningarna på hjälplöshet/hopplöshet inte ingår samt 
att ”hög utbildningsnivå” här åsyftar fortsatta studier efter grundskola. Tänkbara förklaringar 
till att ett positivt samband ändå uppstått skulle kunna bero på att de som studerar vidare i 
högre grad får välbetalda arbeten med mer ansvar, vilket rent spekulativt skulle kunna 
innebära ökad känsla av hjälplöshet/hopplöshet. En sådan förklaring skulle  möjligen kunna 
stämma med det kurvlinjära sambandet där inkomstnivå och psykisk hälsa följs åt för att 
sedan plana ut (Mackenbach et al., 2004). En annan spekulativ förklaring skulle kunna vara 
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att personer som studerar vidare i högre grad brottas med prestationsångest, vilket till viss del 
skulle kunna förstås som hjälplöshet inför för högt ställda krav. En alternativ förklaring skulle 
kunna vara att den egentliga orsakande variabeln bakom relationen hjälplöshet/hopplöshet-
utbildningsnivå är ålder, och att utbildningsnivå är en confounder. 

Gällande den andra frågeställningen så visar resultatet att hjälplöshet förklaras av 
depressions- och ångestsymtom till 35,4 % medan hopplöshet av samma variabler förklaras 
till 19,9 %.  En jämförelse av förklaringsförmåga hos variablerna depression och ångest, visar 
att depression har en större sådan när det gäller både hjälplöshet och hopplöshet (32,5 % 
respektive 20,9 % jämfört med ångestens 29,3 % respektive 19,7 %, samtliga uppgifter 
inkluderar kontroll för demografiska variabler). Att både hjälplöshet och hopplöshet 
samvarierar med depression och ångest är i linje med tidigare forskning, också med avseende 
på den sammantagna samvariationens ungefärliga storlek (Kulpa et al., 2014). Båda 
kognitionstillstånd har ett större släktskap med depression jämfört med ångest, vilket kan 
hävdas vara i linje med de allra första teorierna på området där begreppen förstods som 
kärnsymtom till depression, inte ångest (Abramson et al., 1978; Hiroto & Seligman, 1975). 
Detta stämmer dock inte med senare forskning på hjärnan som funnit stöd för att den som 
drabbas av ångesttillstånd så som PTSD drabbas av samma hjälplöshet som den deprimerade 
(Hammack et al., 2012). Om så är fallet vore det rimligt att hjälplöshet (och möjligen även 
hopplöshet) skulle samvariera med båda patologier i ungefär samma utsträckning. Hur kan vi 
då förstå att depressionssymtom har en större samvariation med både hjälplöshet och 
hopplöshet, än vad ångestsymtom har? Detta skulle kunna bero på att den hjälplöshet som är 
lika för depression och ångest i studien av Hammack et al. (2012) operationaliseras 
annorlunda i denna studie, trots att de definitionsmässigt ligger mycket nära varandra.  En 
annan tänkbar anledning skulle kunna bero på att ångestsymtom i detta fall har mätts med 
HADS, vilket inte är ett instrument som fångar de symtom som är typiska för den 
ångestdiagnos som Hammack et al. (2012) i huvudsak studerat. Med andra ord är det möjligt 
att tänka sig att hjälplöshet och hopplöshet skulle kunna ha olika stor betydelse för olika typer 
av ångest.  

Samtidigt som depression är av större betydelse (än ångest) för både hjälplöshet och 
hopplöshet, så är hjälplöshet av större betydelse (än hopplöshet) för både depression och 
ångest. Detta stämmer dock inte utifrån forskning eller de teoretiska förklaringsmodeller som 
finns att tillgå. Inom psykiatrin finns till exempel idag en allmän respekt för Becks kognitiva 
triad, där just hopplöshet (och inte hjälplöshet) fått en framträdande plats för förståelsen av 
depression (Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms Läns Lanssting, 2012). Resultatet är 
inte heller förenligt med The Hoplessness Theory där hjälplöshet beskrivs tillhöra normala 
personlighetsdrag samtidigt som hopplöshet förstås som något patologiskt då det är ett 
uttryck för ett fördjupat och mer övertygat tillstånd av hjälplöshet (Abramson et al., 1989). 
Om så vore fallet kanske det omvända resultatet skulle vara att förvänta, det vill säga att 
hopplöshet i större utsträckning än hjälplöshet skulle samvariera med depressions- och 
ångestsymtom. En annan förklaring skulle kunna vara att depression i TOMCATS mäter 
självtillit till egen förmåga och inte räknar med den andra komponenten i hopplöshet som till 
exempel Beck (1974) har med i sin definition, nämligen tron på en oönskad framtid. Miranda 
et al. (2008) fann att förväntningar på negativa händelser i framtiden gjorde att skattad 
hopplöshet fick stor förklarad varians för båda psykopatologier. Hopplöshet enligt CATS, 
som en bristande generaliserad self-efficacy, kanske visserligen är att förvänta som korrelerat 
till en mörk framtidssyn, men behöver förstås inte vara samma sak. Det går ju att tänka sig 
individer som tror att deras egen ansträngning ständigt försämrar det egna utgångsläget, men 
ändå trots det känner tillförsikt inför framtiden på grund av ett formellt välfärdssystem 
alternativt ett privat socialt skyddsnät som kommer att ordna allt åt dem (och det omvända). 
Sammanfattat kan alltså sägas att TOMCATS hopplöshet möjligen missar att fånga den 
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centrala aspekt av bristande framtidstro som i andra sammanhang varit det som gjort 
hopplösheten central i förståelsen av psykopatologi. 

En annan förklaring till varför hjälplösheten samvarierar med psykopatlogierna i 
högre grad än vad hopplöshet gör, samt att ångest och hjälplöshet korrelerat lägre än vad som 
möjligen vore att förvänta utifrån nylig forskning, skulle kunna vara att TOMCATS lyckats 
mycket väl med att fånga just hjälplöshet som konstrukt. Det verkar nämligen inte finnas 
något etablerat instrument för att mäta hjälplöshet som går att jämföra med det som Beck och 
kollegor (1974) konstruerat för hopplöshet, BHS. Detta skulle möjligen kunna vara ett 
tänkbart bidragande skäl till varför hjälplöshet inom forskningen (fram tills denna studie) 
hamnat i skuggan av hopplöshet som förklaringsmodell vid psykopatologi.  

Gällande tredje frågeställningen visar resultatet att tidigare skattad hjälplöshet och 
hopplöshet bidrar med viss förklarad varians i utveckling av depressions- och ångestsymtom 
samt depressions- och ångestdiagnoser, som tidigare psykopatologiskt tillstånd av samma sort 
inte kan förklara. Utöver den varians som tidigare symtom/diagnos förklarar, så förklarar 
skattad hjälplöshet senare utveckling av depressionssymtom till 1,2 %, ångestsymtom till 0,9 
%, depressionsdiagnos till uppskattningsvis 0,4-1,3 %, samt ångestdiagnos till 
uppskattningsvis 0,6-3,2%. För hopplöshet är motsvarande siffror generellt något lägre: 
depressionssymtom till 0,6 %, ångestsymtom till 0,3 %, depressionsdiagnos till 
uppskattningsvis 0,6-2,0 %, samt ångestdiagnos till uppskattningsvis 0-0,2 %.  

Viktigt att betona i sammanhanget är dock att korrelationer (om än mellan variabler 
vid olika tidpunkter) inte kan säga något om prediktion i den mening det implicerar 
kausalitet. Vi kan således inte med säkerhet uttala oss om att hjälplöshet eller hopplöshet är 
orsaken bakom utvecklingen av depression eller ångest. Det kan lika gärna finnas en för oss 
okänd bakgrundsvariabel som är den verkliga orsaken. Med hjälp av teori kan vi dock hävda 
att vi har skäl att tro att det är den skattade hjälplösheten/hopplösheten som orsakat den 
förklarade variansen. Några slutsatser kan dock inte dras så länge vi inte kan erbjuda en strikt 
experimentell studie där vi har kontroll över de oberoende variablernas styrka och kan höja 
och sänka som vi vill, vilket nästintill är omöjligt med vårt syfte eftersom vi inte kan vrida 
upp eller vrida ner en människas upplevelse av hjälplöshet eller hopplöshet. Det vi däremot 
kan säga är att det finns statistiskt ökade sannolikheter att drabbas av depression eller ångest 
om det förelegat hjälplöshet eller hopplöshet tre år tidigare. Storleken på dessa uttrycks i 
redovisade oddskvoter. Anledningen till varför kan vi dock inte uttala oss om. 

 Oavsett detta, så är kanske ändå hjälplöshetens och hopplöshetens prediktiva bidrag 
för senare utveckling av depression och ångest obetydlig i klinisk praktik. Resultatet visar 
nämligen att screening av risk för insjuknande i depression eller ångest skulle vara betydligt 
mer effektiv om det screenades för depressionssymtom respektive ångestsymtom med hjälp 
av HADS istället för screening med TOMCATS för att upptäcka hjälplöshet och hopplöshet. 
Tidigare depressionssymtom kan nämligen förklara 39,5 % av variansen i senare utveckling 
av depressionssymtom, jämfört med motsvarande siffra för tidigare hjälplöshet på 19,7 % 
respektive hopplöshet på 10,4 %. Tidigare ångestsymtom kan förklara 45,9 % av variansen i 
senare utveckling av ångestsymtom, jämfört med motsvarande siffra för tidigare hjälplöshet 
på 22,1 % respektive hopplöshet på 13,9 %. Inte ens vid maximal skattning på TOMCATS 
ger hjälplöshet (5,0 gånger ökad risk) eller hopplöshet (8,6 gånger ökad risk) större risk för 
depression än vad en tidigare depressionsdiagnos medför (31,8 eller 34,3 gånger ökad risk). 
Detsamma gäller för ångestdiagnos där maximal skattning på hjälplöshet leder till 12,2 
gånger ökad risk och maximal skattning på hopplöshet leder till 2,5 gånger ökad risk, jämfört 
med 75,4 eller 64,7 gånger ökad risk om tidigare ångestdiagnos föreligger.  

Sammanfattat kan sägas att både hjälplöshet och hopplöshet är prediktorer för 
depression och ångest i den mening att förekomst av dem ökar sannolikheten för senare 
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utveckling av dessa psykopatologier – även om tidigare psykopatologiska tillstånd tjänar som 
ännu bättre prediktorer.  

Resultatet är förenligt med de teoribyggen som ser hjälplöshet och hopplöshet som 
orsaker eller delorsaker till utveckling av tillstånden (Abramson et al., 1989, 1978; Alloy et 
al., 1990; Becks kognitiva Triad ur Stockholms läns landsting, 2012). Samtidigt verkar 
depression och ångest vara mycket starka prediktorer för sig själva, även detta helt i linje med 
tidigare forskning (Blomén & Lalos, 2015). Resultatet stödjer dessutom idén att de är 
betydligt bättre prediktorer än vad hjälplöshet och hopplöshet är. Detta talar möjligen för de 
forskare som menat att hjälplöshet och hopplöshet mest troligt bara är ett av flera symtom på 
depression och ångest (Henkel et al., 2002) – ställt i motsats till påståenden om att hopplöshet 
förklarats som en tillräcklig faktor för utveckling av en diagnos (Abramson et al., 1989). 
Denna studies resultat rörande hjälplöshet och hopplöshets prediktiva förmåga av symtom 
tycks av författarna till denna rapport, inte vara markant större än vad som troligtvis skulle 
kunna förväntas av ett annat symtom tillhörande samma diagnos. Om hopplöshet vore en 
tillräcklig faktor för utvecklingen av depression vore det möjligen rimligare att hopplöshet 
(och möjligen hjälplöshet) hade en större andel förklarad varians i utvecklingen av depression 
(och möjligen ångest). Sammanfattat går det således att spekulera i om hopplöshet möjligen 
bör ses som ett symtom på depression som möjligen kommer tidigt i utvecklingen, sett över 
depressionens olika faser, istället för som en prediktor. 

En sak bör förtydligas. När det gäller om tidigare diagnos kan predicera senare 
diagnos bättre än vad tidigare hjälplöshet/hopplöshet kan, så är det inte möjligt att jämföra 
storleken på förklarade varianser i vår data för att ta reda på det (likt vi gjort ovan med senare 
symtom). Detta beror på att när tidigare diagnos förklarar variansen i senare diagnos handlar 
det om en dikotom variabel som beskriver variansen i en annan dikotom variabel. När 
tidigare skattat hjälplöshet/hopplöshet beskriver variansen i senare diagnos handlar det om en 
kontinuerlig variabel som beskriver variansen i en dikotom. Detta innebär en statistisk 
inbyggd favorisering vid jämförelse. Tidigare diagnoser har således lättare att förklara en 
större andel varians i senare diagnoser, än vad tidigare hjälplöshet och hopplöshet har, varför 
jämförelser mellan dessa mått inte kan sägas avspegla den betydelse som respektive tidigare 
egenskap har för senare utvecklig av diagnos. Att hjälplöshet och hopplöshet kan förklara 
större varians i symtom jämfört med diagnoser beror således också på de begränsningar som 
följer med att räkna på varians i en dikotom variabel, och inte på att hjälplöshet och 
hopplöshet är av mindre betydelse för diagnoser än för symtom. 

Värdena på förklarad varians i diagnoser redovisas ändå och är av intresse för att 
kunna avgöra om hjälplöshet och hopplöshet kan förklara någon varians överhuvudtaget, som 
en tidigare diagnos inte kan förklara (oberoende av storlek på denna), vilket har redovisats 
ovan. Storleken på hjälplöshets och hopplöshets förklarade varians i depressionsdiagnos och 
ångestdiagnos är dessutom av betydelse när vi jämför skillnader mellan depression och 
ångest, och här kan vi hitta kliniskt intressanta resultat. Tidigare hjälplöshet förklarar mer 
varians i senare depressionsdiagnos (2,2-7,6 %) än i senare ångestdiagnos (1,1-6,3 %). 
Tidigare hopplöshet följer samma mönster med större förklarad varians i senare 
depressionsdiagnos (1,6-5,8 %) än i senare ångestdiagnos (0,2-1,2 %). Så långt kan resultatet 
anses vara väntat eftersom siffrorna är förenliga med resultatet av de samtidiga 
symtomskattningarna, där hjälplöshet och hopplöshet samvarierar med depressionssymtom i 
högre utsträckning än med ångestsymtom (se frågeställning 2 ovan). Det intressanta uppstår 
när vi undersöker hur mycket tidigare hjälplöshet och hopplöshet kan förklara i senare 
utveckling av symtom och får ett omvänt resultat om vi jämför med senare utveckling av 
diagnoser. Tidigare hjälplöshet förklarar då mer varians i senare ångestsymtom (22,1 %) än i 
senare depressionssymtom (19,7 %). Och tidigare hopplöshet följer samma mönster med 
större förklarad varians i senare ångestsymtom (13,9 %) än i senare depressionssymtom (10,4 
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%). En möjlig förklaring skulle kunna vara att hjälplöshet och hopplöshet i högre 
utsträckning samexisterar med depressiva symtom än med ångestliknande symtom, men att 
hjälplöshet och hopplöshet sedan på längre sikt till viss del övergår i ångestsymtom och att 
vården inte är uppmärksam nog att justera diagnosen när symtomen förändras. Resultatet 
skulle kunna visa på att depressiva patienter med hjälplöshet och hopplöshet har ökad risk för 
att depressionen övergår i, eller pålagras av ångest, jämfört med depressiva patienter som inte 
upplever hjälplöshet och hopplöshet i samma utsträckning. Detta är naturligtvis av klinisk 
relevans eftersom diagnosen ofta ligger till grund för val av behandling, vilket i sin tur 
påverkar chanserna att bli av med det psykiska lidandet. En konkret implikation skulle kunna 
vara att en depressiv patient där hjälplösheten/hopplösheten bedöms hög, möjligen skulle 
gynnas av en depressionsbehandling som också implicerar förebyggande åtgärder mot ångest. 
En spekulativ fråga att ställa sig  i sammanhanget är om hjälplöshet och hopplöshet i de 
verksamheter där diagnoser ställs, fortfarande (i likhet med äldre teorier) förstås som 
varningssignaler för depression på bekostnad av dess betydelse för utveckling av ångest trots 
ny forskning som påvisar dess betydelse också vid ångesttillstånd (Hammack et al., 2012). 
Detta bör visserligen ses som en spekulativ tolkning eftersom skillnaderna i de förklarade 
varianserna inte är så stora, samt att vi inte känner till annat stöd för samma fynd i annan 
forskning. 

Till sist behöver vi kommentera mönstret i oddskvoternas resultat. Risken att drabbas 
av ångestdiagnos ökar här mer om du skattar högt på hjälplöshet än om du skattat högt på 
hopplöshet, och risken att bli drabbad av depressionsdiagnos ökar mer om du skattar högt på 
hopplöshet än om du skattat högt på hjälplöshet. Detta betyder dock inte att vi funnit stöd för 
att hjälplöshet är av mer central betydelse för utveckling av ångest och hopplöshet av mer 
central betydelse för utveckling av depression, i linje med kognitionsspecifika teorier (Alloy 
et al., 1990). De förklarade varianserna visar ju att både hjälplöshet och hopplöshet predicerar 
depressionsdiagnoser bättre än ångestdiagnoser, och oddskvoterna anger inte sannolikhet att 
få diagnos, utan bara hur mycket risken ökar att få en diagnos om skattningen på 
hjälplöshet/hopplöshet ökar. Detta innebär sammantaget att vårt resultat visar att hjälplöshet 
precis som hopplöshet har större betydelse för utveckling av depressionsdiagnos än 
ångestdiagnos, trots att den ökade risken för ångestdiagnos är större än den ökade risken för 
depressionsdiagnos, om skattningen i hjälplöshet ökar. 

Vårt resultat stämmer inte med den forskning som visat att hopplöshet predicerade 
utveckling av depression medan hjälplöshet inte gjorde detta (Metalsky & Joiner, 1992) 
eftersom båda kognitionstillstånd (hjälplöshet/hopplöshet) predicerar båda psykopatologier i 
vår studie och hjälplöshet dessutom har större prediktiv betydelse för både depression och 
ångest (gäller både symtom och diagnos). Det stämmer inte heller med den gedigna forskning 
som gett hopplöshet en sådan central roll för depression och fastställt att hopplöshet 
predicerar depressionens allvarlighetsgrad (Beck et al., 1975). Att resultatet skiljer sig från 
vårt skulle kunna bero på skillnader i operationalisering av hjälplöshet och hopplöshet, likt de 
samtidiga relationerna ovan. Ett annat alternativ är att hjälplöshet verkligen är mer betydande 
än hopplöshet för både depression och ångest men att det inte mätts på ett adekvat sätt 
tidigare, vilket redan föreslagits ovan. 

 
Styrkor och svagheter 
Som redan framgått, är TOMCATS ett nytt instrument och har endast validerats mot 

en tidigare studie (Odéen et al., 2012). Detta kan antas generera en viss osäkerhet kring vad 
hjälplöshet och hopplöshet definierat enligt TOMCATS egentligen mäter. Att den här studien 
har använt ett instrument med tveksamheter kring dess validitet och reliabilitet kan således 
betraktas som en svaghet.  
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Den svenska versionen av HADS användes för att mäta depressions- och 
ångestsymtom. HADS är ett av de mest etablerade testen inom svensk sjukvård. Överlag kan 
instrumentet betraktas som väletablerat och validerat, vilket stärker sannolikheten att den här 
studien har mätt depressions- och ångestsymtom på ett trovärdigt sätt (Lisspers et al., 1997). 

När det gäller hur denna studie mätt diagnoser, finns en viss osäkerhet med tanke på 
att de är självrapporterade. Det skulle således rent potentiellt kunna finnas individer som inte 
minns korrekt och således rapporterar felaktigt. När det gäller diagnosvariabeln för ångest bör 
ytterligare en svaghet påpekas. Ångest finns i fler diagnoskategorier och endast PTSD, GAD 
och Panik är medräknande. Detta innebär att svaranden som lidit av någon typ av fobi ändå 
registrerats som ”nej” som svar på frågan om de diagnosticerats för ångest. Detta kan 
naturligtvis ha påverkat resultaten som rör jämförelser mellan förklarade varianser i 
depressions- och ångestdiagnos och bör således betraktas som en betydande svaghet. 

En annan svaghet i studien är att jämförelser mellan förklarade varianser i ångest- och 
depressionssymtom gjordes mellan hjälplöshet/hopplöshet och tidigare ångest- och 
depressionssymtom, utan att skalorna standardiserades med hjälp av z-värden. Konsekvensen 
innebär en inbyggd favorisering för tidigare symtoms förmåga att predicera senare symtom 
jämfört med vad hjälplöshet/hopplöshet kan predicera. Författarna bedömde dock att 
skillnaden ändå var så pass stor mellan dem att det viktiga i resultatet ändå blev detsamma: 
TOMCATS kan predicera varians som tidigare symtom inte kan predicera, men HADS är 
fortfarande ett bättre instrument att använda vid screeningsyfte. Genom att redovisa utan z-
värden och låta de oberoende variablernas värde motsvara respondenternas medelvärde på 
skattade skalor förenklades tolkningen av redan ganska komplicerade tabeller eftersom varje 
steg på den oberoende variabeln då motsvarades av Likertskalans svarsalternativ: stämmer 
inte alls, stämmer inte särskilt bra, stämmer ganska bra, stämmer helt och hållet. 

Den här studien baseras på ett urval med svarsfrekvensen 40 % vilket är lägre än 
önskvärt. Datamaterialet är dock fortfarande stort samt stratifierat för ålder och kön vilket gör 
det mindre känsligt för outliers och ger större power. Därmed kan det betraktas som en styrka 
i studien. En svårighet som tidigare nämnts är den golveffekt som verkar föreligga i 
TOMCATS vid vår mätning. Läsaren bör därför vara observant på att det är signifikanta men 
små värden som tagits fram mellan och inom grupper. Författarna till den här studien har 
tolkat dessa skillnader som intressanta för att det föreligger en skillnad, men har varit 
försiktiga att uttala om vilka implikationer detta får. En annan svårighet är att det inom det 
här forskningsområdet förekommer en viss begreppsförvirring. Definitionen av hjälplöshet 
och hopplöshet enligt TOMCATS är snarlik men inte identisk med exempelvis Becks mer 
etablerade definition (Beck et al, 1975). Detta försvårar tolkningen av resultatet till tidigare 
studiers resultat, även om det inte omöjliggör den.  

 
Sammanfattning 
Som summering av studiens slutsatser kan sägas att den grupp individer som skattar 

högst hjälplöshet och hopplöshet utmärks av: personer med depressions och 
ångestproblematik, större andel äldre, samt personer som slutat studera efter grundskolan. Det 
är vanligt att äldre människor (70-79år) antingen upplever mycket hög eller mycket låg 
hjälplöshet/hopplöshet, där hög hjälplöshet/hopplöshet är vanligare. Hjälplöshet/hopplöshet 
korrelerar på ett övergripande plan negativt med utbildningsnivå, men det finns en grupp där 
högre utbildning är vanligare och där sambandet är omvänt. Associationen mellan låg 
utbildning och hög hjälplöshet/hopplöshet är dock tydligare än associationen mellan hög 
utbildning och hög hjälplöshet/hopplöshet.  

Avseende de samtidiga relationerna för hjälplöshet, hopplöshet, depression och 
ångest, visar de att hjälplöshet och hopplöshet har större betydelse för depressionssymtom än 
för ångestsymtom samt att hjälplöshet har större betydelse än hopplöshet för båda 
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psykopatologier. När det gäller de prediktiva relationerna predicerar båda kognitionstillstånd 
depressionsdiagnos bättre än ångestdiagnos trots att båda predicerar utveckling av 
ångestsymtom bättre än utveckling av depressionssymtom. Hjälplöshet är av större betydelse 
än hopplöshet för utveckling av båda psykopatologier.  

 
Fortsatt forskning 
Som förslag på vidare forskning utifrån denna studies resultat föreslås i första hand att 

undersöka om det finns något annat instrument än TOMCATS som med en annan 
operationalisering av hopplöshet och hjälplöshet, möjligen skulle kunna predicera depression 
och ångest bättre än vad ett tidigare tillstånd av samma sort kan predicera. Detta skulle kunna 
få kliniska implikationer i form av förbättrade screeninginstrument inom vården med särskild 
hänsyn till grupper med låg SES (Ogden et al., 2013).  

Det vore också intressant att undersöka om självskattad hjälplöshet har en mer central 
roll i depression och ångest än vad den idag uppfattas som. Hjälplöshets betydelse för 
tillstånden skulle med fördel kunna mätas med TOMCATS och jämföras med hopplöshet, 
mätt med exempelvis BHS.  

Ytterligare intressanta fynd att söka mer stöd för, är om depressiva patienter med hög 
hjälplöshet/hopplöshet har större risk för senare utveckling av senare ångest, än depressiva 
patienter utan hjälplöshet/hopplöshet. Psykiatri och vårdcentraler skulle möjligen gynnas av 
aktuell fortbildning i hjälplöshetens/hopplöshetens betydelse också för ångest 

Andra forskningsuppslag vore att undersöka om det positiva sambandet mellan 
utbildningsnivå och hjälplöshet/hopplöshet i mer välutbildade grupper kan replikeras, samt 
vad detta i så fall skulle kunna bero på. Det skulle också vara intressant att se om resultatet 
rörande den äldre gruppens dikotoma skattningar på hjälplöshet/hopplöshet kunde replikeras, 
samt undersöka tänkbara förklaringar till detta.  

Ett sista förslag vore att utvärdera om TOMCATS begrepp hopplöshet (och ev 
hjälplöshet) också i andra studier ger indikationer på att mäta något annat än vad de gängse 
definitionerna av begreppen gör. I så fall är det författarnas förslag att överväga en ny 
benämning. Då skaparna av CATS och TOMCATS ställer hjälplöshet och hopplöshet i 
motsats till coping, (Ree et al., 2013; Ursin, 2004) skulle bristande coping kunna vara en mer 
träffsäker och kommunikativ benämning. Potentiellt skulle det kunna lyfta fram det som är 
det mest intressanta bidraget med CATS teori: betydelsen av tron på, eller frånvaro av tron på 
den egna förmågan. 
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