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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att validera den svenska översättningen av självskattningsinstrumentet 

Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett instrument som används för att 

mäta psykiskt mående. Data har samlats in genom en digital enkät. Urvalet var icke-kliniskt och 

bestod av totalt 228 individer. Av de 228 individerna gjorde 30 personer enkäten vid två tillfällen för 

att testa instrumentets stabilitet över tid. För att validera NORSE användes ett redan validerat och 

etablerat instrument, Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM) som 

standardreferens. Resultatet visade att den svenska översättningen av NORSE har hög intern 

konsistens och god test-retest reliabilitet, såväl som god reliabilitet och validitet. Resultaten visade 

även att NORSE och CORE-OM täcker liknande områden men är samtidigt långt ifrån identiska. 

Föreliggande studie indikerar att det kan finnas ett användningsområde för den svenska 

översättningen av NORSE i den svenska primärvården.  
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Abstract 

The aim of this study was to validate the Swedish translation of the self-report instrument 

Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), an instrument used to 

evaluate psychological well-being. Data was collected using a digital questionnaire. The 

sample was non-clinical and consisted of a total of 228 individuals. Out of the 228 

individuals, 30 participants took the questionnaire on two occasions to test the stability of the 

instrument over time. In order to validate NORSE, an already validated and established 

instrument, Clinical Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM) was 

used as a reference standard. The results showed that the Swedish translation of NORSE has 

a high internal consistency and good test-retest reliability, as well as a good internal 

reliability and concurrent validity. Results also showed that NORSE and CORE-OM cover 

similar areas but are far from identical, thus indicating that there could be a use for NORSE 

in Swedish primary health care.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i studien för den tid ni lagt ned på att svara på 

våra formulär. Utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra.  

Vidare vill vi ge ett extra stort tack till våra test-retest-deltagare, för att ni ställt upp och orkat 

med våra formulär vid upprepade tillfällen. Tack, och förlåt.  

Slutligen vill vi ge en stor eloge till vår handledare Rolf Holmqvist för all hjälp och goda ord 

på vägen, det har varit ovärderligt.  

 

Julia och Niklas 
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Inledning 
Folkhälsomyndighetens undersökning “Hälsa på lika villkor?” från 2016 visade att 16% av 

befolkningen i åldersgruppen 16-84 år skattade att de hade nedsatt psykiskt välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a). I samma åldersgrupp uppgav 36% att de hade besvär med 

ängslan, oro eller ångest i varierande grad (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Dessa är 

indikatorer på psykisk ohälsa, ett problem som fortsätter att öka hos den svenska 

befolkningen (Socialstyrelsen, 2017). Under begreppet psykisk ohälsa faller en mängd olika 

diagnoser som det finns många olika typer av behandlingar för. 

För att kunna uttala sig om hur väl en behandling fungerar för en patient krävs att man har ett 

sätt att mäta dess effekt. En typ av mätverktyg som kan användas för detta är 

symtomskattningsformulär för patienter. Det finns olika typer av symtomskattningsformulär 

med olika användningsområden. Vissa skalor är utvecklade för att enbart följa 

behandlingsprocessen medan andra skalor även kan användas som ett hjälpmedel i diagnostik 

genom att de kartlägger olika aspekter av det psykiska måendet. 

  

I Sverige har användningen av symtomskattningsformulär i primärvården varit låg trots att 

det finns flera olika skalor att använda sig av (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2005). Dessa skalor har huvudsakligen inte varit utformade för primärvårdspatienter utan 

istället riktat sig mot specialistvården. De har också i regel varit för tidskrävande för att vara 

praktiskt användbara i primärvården och haft låg specificitet samt lågt positivt prediktivt 

värde vilket gjort att man fått ett högt antal falskt positiva resultat som måste identifieras. 

Detta har gjort det svårt att bedöma om diagnostiken effektiviseras av användandet av skalor. 

  

Outcome Rating Scale (ORS; Miller et al., 2003) och Session Rating Scale (SRS; Duncan et 

al., 2003) är två instrument som används i Sverige. De båda består av fyra påståenden vardera 

där patienten får sätta en markering på en linje för att beskriva hur väl påståendet stämmer in 

på patienten. ORS fokuserar på patientens känsla av välmående generellt, individuellt, i nära 

relationer och i sociala sammanhang. SRS kartlägger patientens upplevelse av det 

terapeutiska arbetet utifrån områdena patientens relation med terapeuten, mål och 

ämnesområde i terapin, terapimetod och arbetssätt samt den övergripande upplevelsen av 

terapisessionen. Dessa instrument är designade för att vara snabba utvärderingar då de bara 

innefattar fyra påståenden men saknar på grund av detta det djup och de detaljer man kan få 

av ett mer utförligt instrument (Miller et al., 2003).  
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Symptom Checklist-90 (SCL-90; Derogatis & Cleary, 1977) är ett formulär bestående av 90 

påståenden där patienten skattar på en fyrgradig Likertskala hur väl påståendet stämmer in på 

patienten under den senaste veckan. Formuläret innefattar nio diagnostiska variabler som 

fokuserar på specifika symtom samt tre övergripande skalor som beskriver nivån av den 

psykiska problematiken, djupet av patientens upplevda problem samt patientens totala antal 

symtom. I Socialstyrelsens kvalitetsgranskning av standardiserade bedömningsmetoder 

(2014) diskuteras problem med användningen av SCL-90 i Sverige. Instrumentets reliabilitet 

över tid har inte testats och någon svensk användarmanual för utförande och tolkning av 

instrumentet finns inte. Bristande dokumentation om användandet av SCL-90 gör det svårt att 

uttala sig om hur det fungerar i kliniskt bruk.  

  

Ett symtomskattningsformulär som börjat användas i den svenska primärvården är Clinical 

Outcomes in Routine Evaluation Outcome Measure (CORE-OM; Evans et al., 2000), ett 

formulär som visat sig vara ett fungerande instrument för att kartlägga aspekter av psykisk 

ohälsa och följa behandlingsprocessen (Elfström et al., 2012; Holmqvist et al., 2014). 

Eftersom traditionen att använda symtomskattningsformulär inte funnits i den svenska 

primärvården så finns det ett värde i att validera fler skalor för att på så sätt föra utvecklingen 

framåt på området. 

  

Ett nyutvecklat instrument för att mäta effekten av behandling för psykisk ohälsa är 

Norwegian Outcome Response System for Evaluation (NORSE), ett självskattningsformulär 

där patienten besvarar påståenden om sitt psykiska mående. För att kunna använda detta på 

ett tillförlitligt sätt i Sverige är det viktigt att undersöka validiteten hos en svensk översättning 

av NORSE för att det i framtiden ska kunna användas i den svenska primärvården. 
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Tidigare forskning 

För att kunna uttala sig om huruvida en behandlingsmetod fungerar för en patient behöver 

man kunna mäta effekten av behandlingen. När behandlingseffekter av psykoterapi har 

studerats har det visat sig att upp till 8% av patienterna som genomgår psykoterapi försämras 

i sitt tillstånd under behandlingen (Hansen, Lambert & Forman, 2002). Hannan et al. (2005) 

visade att psykoterapeuter har svårt att identifiera dessa 8% av patienterna som inte kommer 

bli hjälpta av psykoterapin och att frågeformulär kan vara mer effektiva när det gäller att 

predicera behandlingseffekten av psykoterapi än terapeuternas bedömningar.  

Walfish, McAlister, O’Donnell och Lambert (2012) visade att kliniker som arbetar med 

psykisk hälsa, såsom psykologer, psykiatriker och terapeuter i regel överskattar sin egen 

kliniska förmåga att hjälpa patienten när de ska utvärdera sig själva. Majoriteten skattade sin 

egen kliniska förmåga som högre än genomsnittet och 48% av deltagarna uppgav att inga av 

deras patienter försämrades under behandling. Det finns alltså ett behov av objektiva 

mätinstrument för att undvika denna självskattningsbias. 

  

Ett sätt att bedöma behandlingseffekter är genom randomiserade kontrollerade studier. Ett 

problem med denna metod är att randomiserade kontrollerade studier ofta fokuserar på enbart 

ett specifikt symtom eller problem vilket sällan representerar hur situationen ser ut när 

behandlingen ska användas i klinik (Holmqvist et al., 2014). Patienter har ofta flera problem i 

olika kombinationer och problematiken kan förändras under behandlingstiden. 

  

Ett alternativt sätt att utvärdera behandlingsresultat är genom Routine Outcome Monitoring 

(ROM) (Boswell, Kraus, Miller & Lambert, 2014). ROM innebär att ett instrument, 

exempelvis ett självskattningsformulär, används och fylls i flera gånger under en 

behandlingstid av patienten, vilket gör att behandlingsprocessen kan utvärderas fortlöpande. 

Bilden av patientens problematik som genereras av patientens svar kan användas av 

behandlaren för att göra patienten medveten om vilka områden behandlingen bör fokusera på 

och öka patientens insikt i sin egen problematik (Youn, Kraus & Castonguay, 2012). Genom 

att man kan följa behandlingseffekten så kan även små förändringar hos patienten 

identifieras. Att påvisa små förbättringar som patienten varit omedveten om kan stärka den 

terapeutiska alliansen och öka möjligheterna för en lyckad behandling. Att mäta 

behandlingseffekten kan också identifiera när behandlingen inte fungerar eller till och med 

förvärrar problematiken.  
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Det finns dock utmaningar med att använda sig av ROM (Boswell, Kraus, Miller & Lambert, 

2014). Att få patienten att fylla i ett självskattningsformulär och sedan analysera det kan vara 

tidskrävande. Klinikern måste också lägga tid på att undersöka vilket instrument som skulle 

kunna vara passande för patientens problematik samt sätta sig in i hur instrumentet ska 

användas och analyseras. Boswell et al. (2014) diskuterar också att det finns en generell 

skepsis hos kliniker kring hur mycket ROM kan hjälpa i diagnostiken då klinikern alltid 

kommer behöva göra en egen bedömning av patienten och aldrig helt kan förlita sig på ett 

instrument. 

 

Holmqvist, Philips och Barkham (2013) för en jämförande diskussion om generella 

självskattningsformulär som fokuserar på aspekter utöver patientens symtom och 

symtomspecifika självskattningsformulär baserade på diagnoskriterier. CORE-OM är ett av 

de mer generella självskattningsformulären och består av 34 påståenden som skattas på en 

femgradig Likert-skala. De 34 påståendena är utformade för att täcka in 4 områden; (1) 

subjektivt välmående; (2) problem/symtom; (3) social funktion; och (4) risk för sig själv och 

andra (Evans et al., 2000). 

I och med att CORE-OM är ett mer generellt självskattningsformulär har det möjlighet att 

fånga upp aspekter utöver patientens specifika symptom och ge en bild av hur symtomen 

påverkar patientens välbefinnande och funktion i till exempel sociala relationer. CORE-OM 

inkluderar även en riskbedömning av patienten. Jämfört med symtomspecifika instrument så 

ger CORE-OM en bredare bild av patientens problematik och det skulle kunna innebära att 

andra positiva förändringar än minskade symtom hos patienten kan upptäckas (Holmqvist et 

al., 2013). Holmqvist, Ström och Foldemo (2014) använde CORE-OM för att utvärdera 

psykologisk behandling i primärvården. Numera är CORE-OM ett validerat instrument som 

används i den svenska primärvården. (Elfström et al., 2012). 

  

Moltu, Stefansen, Nøtnes, Skjølberg och Veseth (2017) undersökte vad ett meningsfullt 

resultat av behandling vid psykisk ohälsa innebär och identifierade fyra teman associerade 

med återhämtningsprocessen: (1) strengthening approach patterns for new coping; (2) 

embodying change reflected by others; (3) using new understandings developed in dialogue; 

och (4) integrating collaborative acceptance. Utifrån dessa begrepp konstruerades NORSE, 

ett digitalt symtomskattningsformulär bestående av 90 påståenden kopplade till fyra domäner: 

Symtom, Vidmakthållande av problem, Resurser och Personliga konsekvenser. Patienten får 

skatta hur väl påståendena stämmer in på patienten på en sjugradig Likert-skala (Mental 
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Health Informatics AS, 2017). Baserat på dessa skattningar görs en bedömning av patienten 

utifrån 17 dimensioner av psykiska resurser och problem. Patientens svar jämförs med en 

normdatabas och utifrån svaren skapas en grafisk översikt av patientens problemområden 

som kan användas av kliniker i behandlingsarbete. I och med att NORSE är ett digitalt 

program så kan det fyllas i via dator eller smartphone genom att patienten loggar in med sitt 

bank-ID. Patienten kan då välja att fylla i formuläret hemifrån i lugn och ro innan 

vårdbesöket eller att fylla i det på kliniken. 

  

En av huvudfunktionerna med NORSE är att det är anpassningsbart tack vare sin digitala 

form (Mental Health Informatics AS, 2017). NORSE är skapat för att anpassa påståenden 

efter patientens svar. Första gången patienten fyller i NORSE besvaras alla påståenden. Vid 

nästa tillfälle patienten fyller i formuläret väljer algoritmen ut vilka påståenden som är 

relevanta för patienten. Det innehåller också vissa påståenden som fungerar som triggers och 

om patienten skattar högt på dem ställs följdfrågor på området. Det gör NORSE till ett 

dynamiskt instrument som minimerar tiden för att fylla i formuläret genom att undvika 

påståenden som inte är relevanta för patienten, till skillnad från CORE-OM som är ett statiskt 

instrument där patienten svarar på exakt samma formulär med 34 påståenden vid varje 

tillfälle. NORSE innefattar maximalt 90 påståenden jämfört med CORE-OM som innefattar 

34 påståenden vilket innebär att NORSE har fler påståenden som kan fånga upp aspekter av 

patientens psykiska hälsa. De båda instrumenten är dessutom utvecklade utifrån olika 

problemområden, vilket gör att det finns ett värde i att se hur de förhåller sig till varandra. 

  

För att ett mätverktyg ska börja användas måste det genomgå en validering och undersökas i 

förhållande till andra etablerade mätinstrument på området (Heiman, 2001). Det är även 

viktigt att se om det nya mätinstrumentet är stabilt över tid. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka validiteten och reliabiliteten hos NORSE. 
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Frågeställningar 

 

1.                     Är den svenska översättningen av NORSE reliabel när det gäller intern 

konsistens och test-retest? 

2.                     Visar NORSE konvergent och diskriminant validitet i jämförelse med ett 

etablerat instrument, CORE-OM? 

3.                     Visar NORSE sensitivitet och specificitet när det gäller att identifiera personer 

med psykisk ohälsa? 

  

Studien ämnar även undersöka urvalet med avseende på kön, ålder och behandling för 

psykisk ohälsa. Hur formulärets utformning påverkat resultatet kommer även det att 

undersökas. 
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Metod 

Översättningsprocessen 

Översättningen av NORSE gjordes av två grupper av kliniska psykologer samt två 

individuella psykoterapiforskare som gjorde varsin översättning av det norska originalet. 

Dessa översättningar jämfördes och en konsensusversion skapades. 

  

Urval 

I studien deltog 228 personer från hela Sverige, varav 144 var kvinnor, 82 var män och 2 

personer var icke-binära. Informanterna fick besvara påståenden från de två formulären 

CORE-OM (34 påståenden) och NORSE (90 påståenden). Utav dessa 228 personer deltog 30 

personer i en test-retest-studie för att svara på samma formulär vid två tillfällen med 7-14 

dagars mellanrum för att testa formulärets reliabilitet. I det stora urvalet (N = 228) tillhörde 

majoriteten av informanterna ålderskategorin 18-25 med 78 informanter (standardavvikelse 

[SD] = 8.1). Av informanterna hade 47 deltagare (SD = 7.8) en diagnos inom psykisk ohälsa 

och 42 informanter fick någon typ av behandling för psykisk ohälsa. 

  

Instrument 

På de påståenden som tillhörde NORSE (Mental Health Informatics AS, 2017) ombads 

informanterna att poängsätta varje påstående i relation till hur de kände sig i nuet på en 

Likert-skala som sträckte sig från 1 (stämmer inte alls in på mig) till 7 (stämmer helt in på 

mig). 

På de påståenden som tillhörde CORE-OM (Evans et al., 2000) ombads informanterna att 

poängsätta varje påstående i relation till hur de känt sig den senaste veckan på en Likert-skala 

som var uppdelad i stegen 1 (aldrig), 2 (sällan), 3 (då och då), 4 (ofta) och 5 (alltid). 

  

Utöver frågorna från CORE-OM och NORSE fick informanterna besvara frågor om kön och 

ålder. De fick också besvara påståendet Jag har minst en diagnos inom området psykisk 

ohälsa med Ja eller Nej samt besvara frågan Får du just nu behandling för någon typ av 

psykisk ohälsa? med svarsalternativen: Nej, Ja, läkemedelsbehandling, Ja, samtalsterapi, Ja, 

både läkemedelsbehandling och samtalsterapi, Ja, annan typ av behandling. 

 

För att se enkäten i sin helhet, se Bilaga 1. Del 1 innefattar frågor om informanten, Del 2 

innefattar påståenden från NORSE och Del 3 innefattar påståenden från CORE-OM. 
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Procedur 

Ett digitalt formulär innehållande påståenden från både NORSE och CORE-OM 

konstruerades i Google Drive och delades till personer via det sociala mediet Facebook. 

Formuläret gjordes i 2 olika versioner varav det ena formuläret presenterade påståendena för 

NORSE före påståendena för CORE-OM. Det andra formuläret var omvänt så att det 

presenterade påståendena för CORE-OM före påståendena för NORSE. Detta för att kunna 

utesluta om ordningen på påståendena påverkade informanternas svar. Data exporterades från 

Google Drive till Excel och vidare till SPSS (version 24). 

 

Frågeformuläret testades av författarna till studien för att få en uppfattning om tidsåtgången 

för att svara på det. Tidsåtgången för att genomföra ett av de båda formulären var ca 15 

minuter. Datainsamling genomfördes helt och hållet via det internetbaserade sociala mediet 

Facebook. De som huvudsakligen hade tillgång till webbformuläret var personer som är 

bekanta med föreliggande studies författare samt personer tillhörande olika studiegrupper 

inom psykologi på Facebook. Författarna till föreliggande studie delade upp vem som 

ansvarade för datainsamlingen för de båda formulären, på så sätt blev fördelningen av 

informanter per webbformulär lika. 

  

Informanterna från test-retest-gruppen fick fylla i likadana digitala formulär som 

informanterna från det stora urvalet med undantaget att de fått genomföra det vid 2 olika 

tillfällen med 7-14 dagars mellanrum. Informanterna blev tilldelade ett slumpmässigt valt ID-

nummer som användes för att kunna matcha informanternas båda formulär med varandra. 

Den av författarna som tilldelat informanterna ID-nummer deltog inte i matchningen av 

formulären för att kunna säkerställa informanternas anonymitet. Hälften av informanterna 

fick genomföra formuläret med påståendena för NORSE först och andra hälften fått 

genomföra webbformuläret med påståendena för CORE-OM först. 

 

Analysmetod 

I NORSE används den sjugradiga Likertskalan som format, där svar rankas mellan 1 och 7. 

Av formulärets 90 frågor räknas 23 av dem som omvända när det kommer till 

poängräkningen. Analyser har utförts på medelvärdet av de svar som gjordes i NORSE samt 

CORE-OM. Den svenska översättningen av CORE-OM använder en femgradig Likert-skala. 

Den insamlade datan har bearbetats och analyserats i statistikprogrammet SPSS (version 24). 
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Reliabilitet 

Formulärets reliabilitet har analyserats med Cronbachs alpha för att mäta intern konsistens 

(Bryman, 2011). Den interna konsistensen för de fyra domänerna i NORSE har också 

analyserats var för sig med Cronbachs alpha. För att mäta reliabiliteten över tid har 

informanterna från test-retest-gruppen fått göra samma test vid två olika tillfällen. Om 

informanterna får likvärdig poäng andra gången de fyller i formuläret indikerar det att 

instrumentet är pålitligt över tid (Heiman, 2001). Genom att ge en grupp av informanterna 

samma formulär att svara på går det att bedöma om instrumentet håller hög reliabilite t genom 

att analysera huruvida de svarat likadant som tidigare (Heiman, 2001). För att mäta detta 

analyserades de olika testtillfällena med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient och på så 

sätt genererades ett r-värde som mäter sambandet mellan variablerna och de olika 

testtillfällena. 

  

Validitet 

För att besvara frågan om huruvida instrumentet mäter det som avses mäta används flera 

olika analyser. De validitetsbegrepp som används i studien är konvergent validitet och 

diskriminant validitet. Genom att använda begreppet konvergent validitet testas hur pass 

starkt det nya instrumentet NORSE korrelerar med det validerade instrumentet CORE-OM 

(Heiman, 2001). Om NORSE korrelerar starkt med CORE-OM betyder det att båda 

skattningsformulären konvergerar och har hög validitet. Diskriminant validitet avser testa i 

hur hög grad två olika mätinstrument mäter olika saker. Detta blir relevant för att se om 

NORSE och CORE-OM skiljer sig från varandra gällande kartläggning av psykisk hälsa. För 

att se om NORSE och CORE-OM skiljer sig åt på dessa punkter har Pearsons 

korrelationskoefficient använts som analysverktyg. Till detta har även Cohens d använts för 

att se skillnaden mellan medelvärdena dividerat med genomsnittet av SD (Heiman, 2001) och 

på så sätt beräkna måttet på effektstorleken mellan de som har en diagnos inom psykisk 

ohälsa och de som inte har en diagnos inom psykisk ohälsa. Ett oberoende t-test har gjorts på 

medelvärden för de som har en diagnos inom psykisk ohälsa och de som inte har en diagnos 

inom psykisk ohälsa för både NORSE och CORE-OM, detta för att undersöka om det finns 

någon skillnad på hur högt de som har en diagnos respektive de som inte har det skattar på 

formulären.  
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Sensitivitet och specificitet 

I och med att kliniska fall kunde identifieras genom frågan om huruvida informanterna hade 

en diagnos inom psykisk ohälsa var det möjligt att göra en analys kring sensitivitet och 

specificitet. Sensitivitet är ett mått på andelen sanna positiva som identifieras av ett test 

medans specificitet är andelen sanna negativa som identifieras (Altman & Bland, 1994). 

Termerna positiva och negativa refererar i detta sammanhang till förekomsten eller 

avsaknaden av psykisk ohälsa. Begreppen sensitivitet och specificitet används därmed för att 

se hur väl mätinstrumentet kan upptäcka små skillnader i informanternas skattningar 

(Heiman, 2001) och analysen tillämpades på det stora urvalet (N=228). 

  

T-test behandling och formulärets utformning 

Från det stora urvalet (N=228) jämfördes medelvärden för två grupper med varandra: 

informanter som genomgår behandling för psykisk ohälsa och de som inte gör det. För att 

undersöka om det föreligger en skillnad i hur informanter svarat på formulären utifrån 

oberoende variabeln behandling eller ej behandling har oberoende t-test genomförts.  

För att undersöka om presentationsordningen av påståendena påverkade resultatet användes 

oberoende t-test.  

  

Variansanalys ANOVA kön och ålder 

För både NORSE och CORE-OM undersöktes huvudeffekter inom grupperna av två 

oberoende variabler: kön med tre nivåer (man; kvinna; icke-binär) och ålder med sju nivåer (-

18; 18-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56-65; 66+). Detta testades med hjälp av faktoriell ANOVA. 

  

Etiska aspekter 

I föreliggande studie har en rad etiska principer tagits hänsyn till i enlighet med de krav som 

Bryman (2011) lyfter som essentiella i svensk forskning. När data samlades in till studien 

blev informanterna informerade om studiens syfte i det missiv som fanns i studiens formulär, 

att deras deltagande var frivilligt, att de skulle vara fullständigt anonyma och att de själva 

bestämde över sin medverkan, i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet 

(Bryman, 2011).  
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Det formulär som informanterna svarade på innehöll påståenden som kunde uppfattas som 

känsliga och privata. Informanterna behövde inte fylla i personuppgifter eller andra uppgifter 

som skulle kunna leda tillbaka till dem. Deras svar har, i enlighet med konfidentialitetskravet, 

behandlats med största möjliga konfidentialitet och har förvarats oåtkomligt för obehöriga 

(Bryman, 2011). Avslutningsvis har nyttjandekravet tagits i beaktande genom att studien 

endast ämnar använda informanternas svar i forskningssyfte (Bryman, 2011). 
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Resultat 

Deskriptiva data 

Totalt deltog 228 informanter i studien. Av dessa deltog 30 även i test-retest-studien. Relativt 

många deltagare uppgav att de hade en psykiatrisk diagnos (n = 47) eller att de fick 

behandling för psykiska problem (n = 42). De varianter av behandling var 

Läkemedelsbehandling (n = 19), Samtalsterapi (n = 8), Både läkemedelsbehandling och 

samtalsterapi (n = 12) samt Annan typ av behandling (n = 3). 

  

Reliabilitet 

Cronbach’s alpha för hela NORSE-formuläret var .97. Test-retest-reliabiliteten var r = .95 för 

NORSE och r = .94 för CORE-OM. I reliabilitetsurvalet för test-retest-analysen på 30 

individer var korrelationen mellan formulären som inleddes med CORE-OM vid första och 

andra tillfället r = .93 och mellan formulären som inleddes med NORSE vid det första och 

andra tillfället r = .90. 

För delskalan Symtom var Cronbachs alpha .89, för Vidmakthållande av problem .95, för 

Resurser .85 och för Personliga konsekvenser .77. 

  

Validitet 

Korrelationerna mellan de två skalornas totalpoäng på det stora urvalet var r = .72. 

 

I tabell 1 visas medelvärden och standardavvikelser för CORE-OM och NORSE samt 

skillnaderna mellan individer som har eller inte har en diagnos inom psykisk ohälsa. 
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Tabell 1. 

Medelvärden för deltagare som angav att de hade en diagnos inom psykisk ohälsa och de 

som angav att de inte hade en sådan samt skillnader mellan dem. 

 Har diagnos 

inom psykisk 

ohälsa 

Har inte 

diagnos inom 

psykisk 

ohälsa 

   Alla                   

 M (SD) M (SD)    t (df) M (SD) Cohens d 

CORE-OM 1.73 (.43) 1.33 (.43)   5.69*  

(226) 

1.41 (.45) 0.93 

NORSE 3.16 (.78) 2.25 (.71)   7.77* 

 (226) 

2.43 (.81) 1.22 

* p < 0.001 

  

Sensitivitet och specificitet 

Sensitivitet och specificitet beräknades utifrån antagandet att om informanten uppgav att hen 

hade en diagnos inom psykisk ohälsa innebar detta att hen var ett kliniskt fall. 

För CORE-OM var medelvärdet i hela gruppen 1.38. Om 1.3 används som cutoff-värde 

mellan kliniska och icke-kliniska fall låg 55% av informanterna över denna gräns. Av 

informanterna uppgav 21% procent av informanterna att de hade en diagnos inom psykisk 

ohälsa och 79% uppgav att de inte hade någon. Det innebär att i denna grupp är 1.3 ett alltför 

högt cutoff-värde och skulle ha givit många falskt positiva svar på CORE-OM. Om 1.8 

istället valts som cutoff hamnade 20% av informanterna under detta värde och 80% över 

cutoff-värdet, vilket stämmer överens med det gruppen uppgett. Utifrån detta cutoff-värde 

beräknades sensitiviteten till .48 och specificiteten till .85 för CORE-OM. 

  

Motsvarande analys av resultaten på NORSE gav ett cutoff-värde på 3.10 där 79% av 

informanterna hamnade under detta värde och 21% över cutoff-värdet. Detta ger en 

sensitivitet på .49 och en specificitet på .86. 
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Presentationsordning 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de informanterna som svarade på de formulär 

som inleddes med påståenden från CORE-OM och de som svarade på de formulär som 

inleddes med påståenden från NORSE, vare sig på värdena på NORSE (t(226) = 0.05, p = 

.96) eller på värdena på CORE-OM (t(226) = -1.87, p = .06). 

  

Kön och ålder 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kön för NORSE (F(2, 225) = 0.40,  p = .67) 

eller för CORE-OM (F(2, 225) = 1.78, p = .17). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupper för NORSE (F(6, 221) = 0.87,  p = .51) eller för CORE-OM (F(6, 221) = 0.54, 

p = .78). 

  

Behandling 

Vid jämförelse mellan de som uppgav att de behandlades för psykisk ohälsa jämfört med de 

som inte gjorde det fanns en signifikant skillnad för både NORSE (t(226) = 6.41, p < .001, d 

= 1.08) och CORE-OM (t(226) = 5.43, p < .001, d = 0.95 ). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka reliabiliteten och validiteten hos den svenska 

översättningen av NORSE. Analyserna visade att den svenska översättningen av NORSE har 

god reliabilitet, både som helhet och inom de specifika domänerna samt god validitet. Den 

svenska översättningen av NORSE hade god intern konsistens och god test-retest-reliabilitet. 

Studien visade även att NORSE har god konvergent och diskriminant validitet. Sensitiviteten 

för NORSE var inte optimal men specificiteten var hög.  

  

Det visade sig att informanterna i föreliggande studie skattade sina symtom och besvär 

påfallande högt i jämförelse med kliniska data i Holmqvist et al. (2014). Informanternas 

självskattning på påståenden från CORE-OM är betydligt högre jämfört med det icke-kliniska 

urvalet i Elfström et al. (2012). Datainsamlingen har gjorts på olika sätt i studierna och kan ha 

lett till att informanterna har svarat olika till följd av detta. I Elfström et al. (2012) fick 

informanterna fylla i CORE-OM-formulären i fysiskt format i en miljö som kanske inte alltid 

uppfattades som trygg och säker, medan informanterna i föreliggande studie har kunnat fylla i 

formulären i digital form på valfri plats och tid vilket hade kunnat få deltagarna att känna sig 

tryggare i att fylla i samt att de haft mer tid att fundera över sina svar. En ytterligare faktor 

som kan ha påverkat att informanterna i föreliggande studie skattat sina symtom högt jämfört 

med tidigare studier är att urvalet sannolikt till stor del bestod av universitetsstudenter med 

psykologi som huvudämne. Detta har Elfström et al. (2012) lyft som en viktig aspekt när det 

kommer till hur informanterna skattar sitt mående eftersom att studenter tenderar att ha mer 

ångest och vara mer psykologiskt medvetna än normalbefolkningen.  

  

Medelvärdet för informanternas svar i NORSE följde samma tendens som i CORE-OM vad 

gäller höga skattningar. Skillnaderna i medelvärden mellan informanter som angav att de 

hade en diagnos inom psykisk ohälsa och de som angav att de inte hade en diagnos inom 

psykisk ohälsa var betydande. Det innebär att både NORSE och CORE-OM har en god 

förmåga att skilja mellan de som har en diagnos inom psykisk ohälsa respektive de som inte 

har det genom att se hur de svarat på formuläret. T-värdet för NORSE var betydligt högre än 

för CORE-OM vilket skulle kunna betyda att NORSE är bättre än CORE-OM på att 

identifiera de som har en diagnos inom psykisk ohälsa. Detta styrks av att även 
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effektstorleken med Cohens d är högre för NORSE jämfört med CORE-OM, även om båda 

har god effektstorlek i detta avseende.   

 

Det fanns inte någon signifikant skillnad i resultat mellan de informanter som svarade på 

formulär med påståenden från CORE-OM före påståenden från NORSE och tvärtom, vilket 

tyder på att presentationsordningen inte har påverkat resultatet. 

  

I likhet med resultatet från den icke-kliniska gruppen i Elfström et al. (2012) visade inte 

resultatet i föreliggande studie någon signifikant skillnad i hur män och kvinnor skattade eller 

hur informanter från olika ålderskategorier skattade. Det kan alltså konstateras att varken kön 

eller ålder förefaller påverka skattningarna. Både Elfström et al. (2012) och Evans et al. 

(2000) påpekar att CORE-OM är designat för att vara opåverkat av informantens kön, vilket 

resultaten från denna studie kan bekräfta.  

  

Vid beräkningen av sensitivitet uppgick värdet till ungefär .50 för både NORSE och CORE-

OM vilket är lågt och betyder att många av de som angav att de hade en diagnos inom 

området psykisk ohälsa inte identifierades av instrumenten (Altman & Bland, 1994). 

Specificiteten uppgick till ungefär .85 för både NORSE och CORE-OM vilket innebär att 

antalet falskt positiva var relativt lågt. Att sensitiviteten är låg är viktigt att ha i beaktande om 

NORSE ska användas för att identifiera människor som har allvarliga psykiska problem. I 

och med att tanken är att NORSE ska vara ett komplement för kliniker och inte ett ensamt 

verktyg för att ställa diagnos kan det ha mindre betydelse att sensitiviteten är låg i och med 

att klinikern gör kompletterande utredningar. Att specificiteten är så pass hög innebär dock 

att i de fall som NORSE ger utslag för diagnos kan klinikern med hög sannolikhet vara säker 

på att en diagnos föreligger och använda ett högt resultat på NORSE som varningstecken. I 

och med att föreliggande studie är gjord på normalbefolkning och inte på ett kliniskt urval så 

kommer värdena för sensitivitet och specificitet sannolikt ändras när mer data inkommer från 

framtida studier. 

  

Både NORSE och CORE-OM visade signifikanta skillnader mellan de som får någon form 

av behandling och de som inte får någon behandling. Detta visar att båda instrumenten är bra 

på att identifiera och skilja mellan dessa grupper. En förklaring till detta är sannolikt att 

majoriteten av de som fick någon form av behandling hade en diagnos inom psykisk ohälsa 

och majoriteten av de som inte fick behandling inte hade en diagnos inom psykisk ohälsa. 
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NORSE hade högre F-värde än CORE-OM vilket kan bero på att NORSE har fler påståenden 

i varje domän, vilket i sin tur ger mer information om en patient. NORSE har ett specifikt 

syfte att spåra behandlingseffekt och därmed är det viktigt att forma påståenden efter detta. 

Med bakgrund av detta är det sannolikt att NORSE är ett känsligare verktyg för att upptäcka 

små skillnader i hur informanterna skattar påståendena.  

  

Korrelationen mellan NORSE och CORE-OM visar en hög konvergent validitet. Detta 

innebär att båda instrumenten innehåller likheter kring vad de faktiskt mäter. Samtidigt visar 

resultaten på en relativt hög diskriminant validitet vilket tyder på att de även mäter olika 

fenomen som inte går att jämföras mellan de båda instrumenten. Detta skulle kunna betyda 

att NORSE och CORE-OM har delvis olika användningsområden och att de lämpar sig olika 

bra beroende på verksamhet och problematik.  

  

Metoddiskussion 

Urvalet styrdes i hög grad av hur ett tillräckligt stort antal informanter kunde nås på kort tid. 

Detta ledde till att formuläret gjordes i digital form för att kunna delas på sociala medier och 

nå ut till många informanter snabbt. Med tanke på de möjligheter som finns idag med att göra 

fungerande och lättförstådda formulär kunde alla påståenden och svarsalternativ läggas in i 

formuläret och det fanns även funktioner i programmet som gjorde att ofullständigt ifyllda 

frågeformulär kunde undvikas. 

 

Arbetsförfarandet och strukturen för denna studie liknar Elfström et al. (2012) på flera sätt. 

Proceduren för validering och analyser liknar dem för den icke-kliniska gruppen i Elfström et 

al. (2012) samt även urvalsstorleken. Många av resultaten från föreliggande studie är därför 

jämförbara med Elfström et al. (2012) och går att ställa mot varandra, både vad gäller 

resultaten från CORE-OM-formuläret och NORSE-formuläret, vilket var en faktor till att 

föreliggande studie utfördes på det sätt den gjordes.  
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Vidare forskning 

Nästa steg i denna studie är att testa NORSE på ett kliniskt urval för att se hur väl det kan 

användas på den tilltänkta gruppen, alltså personer som söker sig till primärvården för 

utvärdering av psykisk hälsa. Det vore även fördelaktigt att titta närmare på vilka områden 

NORSE och CORE-OM skiljer sig gentemot varandra för att hitta se om de eventuellt kan 

komplettera varandra inom ramen av olika verksamheter.  

I och med att kunskapen om psykisk ohälsa konstant ökar så kommer det alltid finnas 

utrymme för förbättringar och utveckling av självskattningsformulär (Holmqvist, Philips & 

Barkham 2013). Det är därför viktigt att vara medveten om den utveckling som sker på 

området för att kunna justera mätinstrument efter nya kunskaper. 
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Bilaga 1 

Enkät om psykisk ohälsa 

Vi är två studenter vid Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet, som 

genomför en studie om psykisk ohälsa som en del i vårt examensarbete.  

Syftet är att studera två olika frågeformulärs förmåga att fånga upp människors upplevelse av 

psykisk hälsa och ohälsa och att mäta detta vid två olika tillfällen hos samma person. Din 

medverkan i studien är helt frivillig. Dina svar kommer endast användas i forskningssyfte.  

Enkäten består av tre delar. Den första delen utgörs av några frågor om dig. Den andra och 

tredje delen utgörs av ett antal påståenden som du ska skatta på olika skalor. För att kunna 

skicka in dina svar måste du svara på alla påståenden. Du kan när som helst avbryta din 

medverkan. Enkäten tar ca 15 minuter att genomföra.  

Har du frågor om studien kan du kontakta oss på någon av följande mailadresser:  

julax419@student.liu.se 

nikpe354@student.liu.se 

Tack för din medverkan! 

Julia & Niklas  
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Del 1 

 

*Obligatorisk 

 

Kön * 

Man 
Kvinna 

Icke-binär 
 

Ålder * 

- 18 

18-25 
26-35 
36-45 

46-55 
56-65 

66 + 
 

Jag har minst en diagnos inom området psykisk ohälsa * 

Ja 

Nej 
 

Får du just nu behandling för någon typ av psykisk ohälsa? * 

Nej 

Ja, läkemedelsbehandling 
Ja, samtalsterapi 

Ja, både läkemedelsbehandling och samtalsterapi 
Ja, annan typ av behandling 
Påståenden om dig 
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Del 2 

Denna del av undersökningen innehåller påståenden om dig. Läs varje påstående och 

fundera på hur väl det stämmer in på dig. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på 

dig.  

1- Stämmer inte alls in på mig 7 - Stämmer helt in på mig 

Jag känner mig deprimerad * 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner för det mesta oro eller olust i mig själv * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är rädd att tappa kontrollen när det gäller mat * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag tänker att det vore bättre om jag var död * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag tänker att jag bör minska på mitt drickande eller min droganvändning * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag blir överväldigad av skrämmande minnen * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag låter mig lätt irriteras av andra människor * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har gett upp hoppet om en bättre framtid * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag känner ofta att jag inte kan låta bli att oroa mig även om jag försöker * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
En del platser och situationer har jag undvikit så mycket jag kunnat senaste veckan * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag känner mig så obekväm tillsammans med andra att jag ofta föredrar att bara vara för mig 

själv * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag kämpar hårt för att inte känna eller visa vissa känslor * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag talar hela tiden om för mig själv allt som jag gör fel * 

1 2 3 4 5 6 7 
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Det är så viktigt för mig att göra saker rätt att det hindrar mig från att få saker gjorda * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag tycker att det är lätt att prata med vänner om vem jag verkligen är * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag är redo för förändring * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har familj och vänner att vända mig till när jag behöver stöd * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag är nöjd med vad jag får gjort på jobbet/i min utbildning * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Min hjärna fungerar inte längre * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har otäcka mardrömmar som får mig att vakna upp med skräck * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det finns inga stunder under dagen då jag inte känner ångest i kroppen * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Min användning av alkohol eller narkotika gör att jag inte fungerar så bra som jag skulle 

kunna * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag skäms över att jag är den jag är * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag känner mig ofta rädd eller ängslig utan att riktigt förstå varför * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Andra oroar sig för mitt drickande/droganvändande * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Min kropp är så spänd att det gör ont * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag är mer uppmärksam på faror än de flesta jag känner * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag undviker uppmärksamhet till varje pris * 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag har ofta andnöd, hjärtklappning, domningar eller stickningar i händer och ansikte * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag tror att saker och ting kommer att bli bättre * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag tar hand om min fysiska hälsa * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag sover väldigt dåligt nu för tiden * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Sexualitet och samliv är svårt för mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är impulsiv på ett sätt som inte är bra för mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag lägger ner mycket energi på att inte tänka på saker som är jobbiga * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Vad jag än gör så blir det inte bättre * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag vill vara social men får aldrig till det * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag oroar mig ofta för om jag har varit för oförsiktig eller slarvig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Min livssituation är sådan att jag kan arbeta med mina problem * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är bekymrad för om jag är beroende av alkohol eller narkotika * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag stänger av mina känslor * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag kan visa känslor tillsammans med andra * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag känner hela tiden att jag är på gränsen till att inte klara av mer * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag är nöjd med hur jag bor * 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag är bra på att låta andra få veta vad som är viktigt för mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
På det hela taget tycker jag om den jag är * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag gör dumma fel hela tiden * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag glömmer så mycket att det påverkar min vardag * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag har möjlighet att syssla med sånt jag tycker om * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag kämpar med att komma ihåg saker * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag har planerat hur jag skall ta livet av mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är rädd att jag kan tappa kontrollen och ta livet av mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag bekymrar mig för mycket för min vikt * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag har haft svårt att fatta senaste veckan * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Mina problem beror främst på andra * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Mitt förhållande till mat gör att jag inte är så social som jag vill * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Den senaste veckan har jag haft svårt att hålla fokus * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag måste grubbla mindre på saker som bekymrar mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag undviker att prata om jobbiga saker för att inte bli överväldigad * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Om folk visste hur jag verkligen är skulle dom inte vilja ha med mig att göra * 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag är så rädd för en del saker (t ex insekter, att flyga, att åka hiss) att jag gör vad som helst 

för att undvika dem * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag fungerar bra i de roller som är viktigast för mig (t ex partner, barn, arbetskamrat, vän) * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag känner mig fången och vet inte vad jag skall göra * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag grubblar hela tiden, och det sliter ut mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag tror inte att det är någon som kan älska mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det är svårt för mig att ge andra kontrollen över något som gäller mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag har många konflikter med människor i min närhet * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag kan inte känna att någonting betyder något för mig * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Det är svårt att leva med mig för jag vill ha saker och ting på mitt sätt * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag känner mig nere för det mesta * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag lägger för mycket tid på att läsa om mat eller planera mina måltider * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är värdelös * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag klarar inte av att tänka klart * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Det finns inget som hindrar mig från att ta mitt liv * 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Jag är rädd för att jag ska sluta fungera på viktiga områden i livet * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Det är väldigt viktigt att kontrollera vad och hur mycket jag äter * 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag tror att jag kan klara av händelser i livet utan alkohol eller droger * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag känner avsky för mig själv * 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Jag kan enkelt sätta gränser för sånt jag inte accepterar eller tycker om * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag kan klara mig en hel dag utan alkohol eller droger * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag har goda vänner som verkligen känner mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Det känns lätt att lita på människor som jag möter * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag inrättar mitt liv så att jag kan ha kontroll över skrämmande minnen * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag kan hantera mitt behov att berusa mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Min ekonomi hindrar mig från att ta itu med mina psykiska problem * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag ställer ofta in det som jag planerat eller kommit överens om för att jag är rädd och orolig 

* 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag är på rätt väg att inte ha problem med alkohol eller droger * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Jag vet precis hur jag skall göra för att få det bättre * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Om jag bestämmer mig för något kan jag få till det * 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Mina känslor hjälper mig att veta vad som är viktigt för mig * 

1 2 3 4 5 6 7 

Under senaste veckan 
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Del 3 

Denna del av undersökningen innehåller påståenden om hur du har haft det den senaste 

veckan. Läs varje påstående och fundera över hur ofta det varit på detta sätt under senaste 

veckan. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig.  

1 -Aldrig 2 - Sällan 3 - Då och då 4 - Ofta 5 - Alltid  

Jag har känt mig förfärligt ensam och isolerad * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har känt mig spänd, ängslig eller nervös * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt att jag haft någon att vända mig till när det behövts * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt mig nöjd med mig själv * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har saknat all energi och entusiasm * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har brukat fysiskt våld mot andra * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt att jag kunnat klara av situationer där något gått snett * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har besvärats av värk, smärta eller andra kroppsliga problem * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har funderat på att skada mig själv * 

1 2 3 4 5 

 

Att prata med andra har känts alldeles för jobbigt * 

1 2 3 4 5 
 

Att jag varit spänd och ängslig har hindrat mig från att göra viktiga saker * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har varit nöjd med de saker som jag har gjort * 

1 2 3 4 5 
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Jag har besvärats av oönskade tankar och känslor * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt mig gråtfärdig * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har haft panikkänslor eller varit skräckslagen * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har haft planer på att ta mitt liv * 

1 2 3 4 5 
 

Det har känts som om jag skulle drunkna i mina problem * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har haft svårigheter att somna in eller att sova en hel natt * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt värme eller ömhet för någon * 

1 2 3 4 5 
 

Det har varit omöjligt att sluta tänka på mina problem * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har klarat av det mesta som jag behövt göra * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har hotat eller uppträtt hotfullt mot någon annan * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt förtvivlan eller hopplöshet * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har tänkt att det hade varit bättre om jag var död * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt mig kritiserad av andra * 

1 2 3 4 5 

 

Det har känts som att jag inte har några vänner * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt mig olycklig * 

1 2 3 4 5 
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Minnen eller bilder har trängt sig på och stört mig * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har varit lättretlig tillsammans med andra * 

1 2 3 4 5 

 

Jag har tänkt att jag har mig själv att skylla för mina problem och svårigheter * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har känt mig optimistisk inför min egen framtid * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har lyckats med det jag velat göra * 

1 2 3 4 5 

 

Andra människor har förödmjukat mig eller fått mig att skämmas * 

1 2 3 4 5 
 

Jag har själv skadat min kropp eller allvarligt riskerat min hälsa * 

1 2 3 4 5 

 

 

  

 


